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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Összefoglaló megállapítások 

I. A MEGBÍZÁS TARTALMA, A FELADAT LEHATÁROLÁSA 

1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (pontosabban annak jogelődje, a 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal) azzal bízta meg a TÁRKI Társadalomkuta-
tási Intézet vezette konzorciumot (alvállalkozó: Kopint-Datorg), hogy ké-
szítse el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban 
meghatározott prioritási tengelyek és beavatkozások hatásainak hori-
zontális értékelését a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint. 
A megrendelő által megjelölt, az értékelés során vizsgált horizontális 
dimenziók a következők: államháztartás; hosszú távú foglalkoztatás; 
hosszú távú gazdasági növekedés; hátrányos helyzetű társadalmi cso-
portok; társadalmi elosztás. 

Cél: a beavatko-
zások hatásainak 
megadott szem-
pontok szerinti 
horizontális érté-
kelése. 

2. A tervezés Európai Unió által elvárt rendjébe beletartoznak az egyes 
Operatív Programok ex-ante értékelései, melyek megállapításai a prog-
ramok végső változataiba be is épülnek. A horizontális értékelés felada-
ta annak feltárása, hogy az adott dimenziókban milyen hatása lesz az 
Operatív Programoknak (OP) és ezek a hatások milyen mechanizmuso-
kon keresztül jelentkeznek. Jelentésünkkel az is célunk, hogy a végre-
hajtás során segítséget nyújtson a pályázatok kiírásához, szempontokat 
adjon a közbenső és ex-post értékelésekhez. Az összes ágazati és re-
gionális Operatív Programot értékeljük a fenti horizontális szempontok 
szerint, és javaslatokat teszünk, melyek finomíthatják a kedvezőtlen be-
avatkozásokat, másrészt a horizontális szempontok hatékonyabb érvé-
nyesítésének irányába mozdíthatják a tervezett lépéseket. Megállapítá-
saink jelentős része kritikusnak tűnik. Ez azért van, mert feladatunknak 
azt tekintjük, hogy megbízónk az NFÜ számára azonosítsuk a progra-
mok végrehajtási fázisában esetlegesen fellépő kockázatokat és az álta-
lunk vizsgált öt horizontális dimenzió mentén előfordulható lehetséges 
mellékhatásokat. 

A horizontális ér-
tékelés kiegészíti 
a programszintű, 
kötelező ex-ante 
értékelést. 

3. Az értékelési folyamat során az értékelést végző és a megrendelő fo-
lyamatos interakcióban volt: egyrészt a feladat úttörő jellege miatt lépés-
ről lépésre értelmezési munkát kellett közösen elvégezni, másrészt a 
tervezés folyamatához történő alkalmazkodás, a dokumentumok külön-
böző készültségi szintű változatainak értékelése konzultációk sorát tette 
szükségessé.* Jelentésünk az Operatív Programok 2006. december 6-
án hatályos verziói alapján készült. 

 

 

                                                 
*Köszönettel tartozunk az elemzés elkészítése során kapott közbenső értékelésekért, visszajelzésekért az NFÜ elnökhelyettes-
ének, Kovács István Vilmosnak, Lantos Gabriella főigazgató asszonynak, továbbá az Ügynökség Elemző, Értékelő, Modellező 
Főosztálya korábbi és jelenlegi vezetőjének, Szepesi Balázsnak és Balás Gábornak, valamint a főosztály több munkatársának, 
különösen Veress Gábornak. A főosztály munkatársai az elmúlt hónapok során a workshopok megszervezésével is segítették 
munkánkat. A jelenlegi változat tehát számos konzultáció eredményeként alakult ki, de az itt közölt szöveg teljes mértékben a 
TÁRKI és a Kopint helyzetértékelését és javaslatait tükrözi. 
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
4. Az Operatív Programok adott dimenziók mentén létrejövő hatásainak 

csak az irányát és feltételezett nagyságrendjét tudjuk a rendelkezésünk-
re álló információk alapján. Nem vállalkozhatunk például az egyenlőt-
lenséget mérő Gini-index vagy a munkanélküliségi ráta számszerű 
becslésére, a változások százalékpontos megadására, de a részletes 
eredményeket bemutató fejezetek táblázatai tartalmazzák az egyenlőt-
lenség vagy a foglalkoztatás változásának irányát és erősségét érintő 
megállapításainkat. A jelen összefoglaló végén található táblázatok pe-
dig az egyes szempontok mentén várható kölcsönhatásokra hívják fel a 
figyelmet, szintén a hatásmechanizmusok irányára fókuszálva. 

Az értékelés 
mechanizmusok 
irányát tárja fel, 
nem előrejelez. 

5. Az értékelés teljes folyamata a következő mérföldkövekhez kapcsoló-
dott: 
2006. július 19. A horizontális ex-ante értékelés módszertana írásos 
anyag átadása. 
2006. július 24-25. Az értékelés módszertanát bemutató workshop.
2006. október 25. A horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes válto-
zata első verziójának átadása. 
2006. november 2. A köztes változata első verziójának megvitatása az 
NFÜ munkatársaival és az OP-ok tervezőivel. 
2006. november 13. A horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes vál-
tozata végső verziójának átadása. 
2006. december 21. Konzultáció az OP tervezőkkel az tervezés mene-
téről, prioritásokról, akciótervekről. 
2007. január 22. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső változa-
tának átadása első olvasatban. 

2007. február 20. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső változa-
tának átadása második olvasatban. 

2007. március 7. A horizontális ex-ante értékelés vezetői bemutatója. 

2007. március 21. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső válto-
zatának átadása. 

Ütemezés. 

6. A pályázat öt dimenziója kiegészült a társadalmi partnerséggel kapcso-
latos ex-ante értékeléssel, amely módszertani eszközeit tekintve doku-
mentumelemzésre és két csoportban lefolytatott, 15-18 nyílt kérdésből 
álló 36 interjú tartalomelemzésére épül. Célunk az volt, hogy a lehető-
ségekhez mérten feltérképezzük, hogy a társadalmi egyeztetés hozzájá-
rult-e a tervezési folyamat nyilvánosságához és kielégíti-e az átlátható-
ságra (t ansparency) vonatkozó elvárásokat. r

Partnerségi érté-
kelések. 
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II. A FEJLESZTÉSPOLITIKA KÖZEGE: ÁLTALÁNOS TAPASZTALATOK ÉS ÁTVÁLTÁSI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

7. Az Operatív Programok célrendszere az ÚMFT-ben rögzített két straté-
giai célhoz, vagyis a versenyképesség és az aktivitás növeléséhez kap-
csolódik, és ily módon – elviekben - eszközeiket ezek hatékony elérése 
érdekében választották ki. A tervezési folyamat során az egyes Operatív 
Programokat a célrendszer, a koherencia és általában az adott progra-
mok logikája szempontjából, külön-külön ex-ante értékelő tanulmányok 
elemezték. A szóban forgó elemzéseknek nem volt feladata az általunk 
vizsgált horizontális szempontok szerinti értékelés. A jelen tanulmány-
nak viszont nem feladata az egyes Operatív Programok saját célrend-
szerén belüli közép- és hosszú távú hatásainak értékelése. Ez bizonyos 
esetekben nem jelentene problémát. Vannak azonban olyan Operatív 
Programok, melyek fő célja egybeesik az általunk vizsgált horizontális 
dimenziók valamelyikével. Ennek a legnyilvánvalóbb két példája egyfelől 
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), amelynek az alapvető 
célja végső soron a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása 
(ez az egyik horizontális értékelési szempont is), másfelől pedig a Tár-
sadalmi Megújulás (TÁMOP), és ehhez kapcsolódóan a Társadalmi Inf-
rastruktúra Fejlesztése Operatív Program (TIOP), melyek stratégiai célja 
a foglalkoztatottság növelése (ami egyben egy másik fontos, az értéke-
lésbe bevont horizontális szempont is). Ennélfogva, ez a jelentés (külö-
nösen ezen a két területen) kiegészíti az ex-ante értékelők munkáját. Ez 
a két fajta értékelő munkafolyam (a „hagyományos” ex-ante értékelés és 
a megadott horizontális szempontokat követő ex-ante értékelés) párhu-
zamosan futott az elmúlt hónapokban. Az olvasót és a politikai döntés-
hozókat ezért arra ösztönözzük, hogy e két szempont esetén a két 
egymással párhuzamosan folytatott értékelési folyamat termékeit együtt, 
egymással reflektálva olvassák és értékeljék. 

Az ágazati és a 
horizontális ex-
ante értékelés vi-
szonya. 

 
 
8. A pályázati kiírásban szereplő öt horizontális dimenzió szerinti értékelés 

– bár azok részben átfednek a stratégiai célokkal (hosszú távú gazda-
sági és foglalkoztatottság növekedés) – olyan hatásokat próbál meg fel-
tárni, melyek a programok szempontjából nem elsődlegesek, vagy eset-
leg nem is szándékoltak. Amennyiben azonban az OP-tervezők kifeje-
zetten törekednének az értékeléshez megadott horizontális szempontok 
minél teljesebb érvényesítésére, több esetben akkor is felvethető, hogy 
vajon az egyes szempontok nem állnak-e ellentétben egymással. Az öt 
dimenzió figyelembe vételével három ilyen dilemma fogalmazható meg: 
(1) a gazdasági növekedés és a jövedelmi/társadalmi egyenlőtlenségek, 
(2) a gazdasági növekedés és az államháztartási deficit mértéke, vala-
mint (3) az innováció és a foglalkoztatottság közötti kapcsolat. 

 

Átváltási össze-
függések vannak 
a horizontális cé-
lok között. 

TÁRKI  6 
 



ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

9. A gazdasági növekedés és a jövedelemegyenlőtlenségek kapcsolatát 
vizsgáló irodalom egyik első megfogalmazása szerint a két szektorból, 
egy modernből és egy hagyományosból álló gazdaság modern szektora 
által vezérelt növekedés első szakaszában a jövedelmek eloszlása 
egyenlőtlenebb lesz, egy bizonyos fejlettségi szint elérését követően 
azonban az egyenlőtlenségek csökkenni kezdenek (fordított U-alak). A 
folyamat fő mozgatórugója a gazdaság két szektorának eltérő súlya és 
részesedése a növekedésből. A két szektor közötti jövedelmezőség-
különbség és munkaerő-áramlás előbb a jövedelmi különbségek növe-
kedését eredményezi, majd a kiegyenlítődés irányába hat. Elvileg ennek 
az összefüggésnek fontos jelentősége lenne a fejlesztéspolitikai társa-
dalmi hatásait illetően, hiszen ebből kiindulva akár azt is meg tudnánk 
ítélni, hogy maga a fejlesztéspolitika (feltéve, hogy vannak növekedési 
hatásai) milyen pótlólagos egyenlőtlenségi hatásokkal jár.  

10. A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlőtlenségek kapcsolatát 
vizsgáló empirikus szakirodalom eredményei azonban nem mutatnak 
egységes képet ebben a tekintetben. A gazdasági növekedés azonos 
eséllyel eredményezheti a jövedelmi különbségek csökkenését vagy 
növekedését. A gazdaság nyitottságából fakadó növekedés abszolút 
szegénység-csökkentő hatását empirikus vizsgálatok igazolják, miköz-
ben az elosztási hatás semleges, vagy nem egyértelmű. Ugyanakkor fi-
gyelmet érdemel a növekedés, egyenlőtlenség és (abszolút) szegény-
ség hármas kapcsolat esetében, hogy a növekedés hatása nem függet-
len az induláskor megfigyelhető egyenlőtlenségi szerkezettől. Az empi-
rikus eredmények azt mutatják, hogy amennyiben a növekedés egy na-
gyon egyenlőtlen társadalomban indul meg, a szegénység-csökkentő 
hatás rugalmassága elmarad az egyenlőbb társadalmak esetében meg-
figyelttől. Elmondható, hogy van egy olyan „hatékony egyenlőtlenségi 
tartomány”, amely a se nem túl magas, se nem túl alacsony egyenlőt-
lenségi szinteket fogja át, és amely kedvező környezetet biztosít ahhoz, 
hogy a gazdasági növekedés kifejtse (abszolút) szegénységcsökkentő 
hatását. 

A gazdasági nö-
vekedés egyen-
lőtlenségi hatása 
nem egyértel-
mű… 

 
11. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a növekedésnek az egyenlőtlenségre 

vagy a szegénységre gyakorolt hatása függ egyfelől a foglalkoztatottsá-
gi minták változásától, másfelől pedig attól, hogy a jóléti állam intéz-
ményrendszere illetve a jóléti közkiadások miképpen transzferálják a 
növekedés előnyeit, és miképpen tompítják a gazdasági visszaesés ha-
tásait. A TÁRKI legfrissebb, az Európai Unió tagállamait átfogó elemzé-
se az ezredforduló környékén vizsgálta a növekedés, a foglalkoztatás 
és jóléti kiadások együttmozgását. Az eredmények nem konkluzívak. Ha 
adott országban adott periódusban növekszik a GDP, növekszik a fog-
lalkoztatás, vagy/és emelkednek a jóléti közkiadások, az nem determi-
nálja egyértelműen a jövedelemeloszlás alakulását (ettől még nőhetnek 
és csökkenhetnek is az egyenlőtlenségek). Ott azonban, ahol csökken a 
GDP, csökkennek a jóléti kiadások és/vagy csökken a foglalkoztatott-
ság, nem várhatjuk, hogy csökkennek az egyenlőtlenségek, vagy a sze-
génység. 

…a kapcsolat 
függ az intézmé-
nyi közvetítők-
től… 
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12. A gazdasági növekedés és a jövedelemegyenlőtlenségek kapcsolata 

azonban kétirányú. Nemcsak a gazdasági növekedés hat tehát az 
egyenlőtlenségekre, hanem a jövedelmi különbségek mértéke is befo-
lyásolja a gazdaság teljesítményét. Meghatározott körülmények között 
az egyenlőtlenségek nagyon magas szintje visszafoghatja a növeke-
dést. Ezt a hatást olyan, a demokratikus képviselet csatornáin keresztüli 
mechanizmusok idézhetik elő, mint a központi költségvetés fiskális pre-
ferenciái, a járadékvadász viselkedés terjedése, vagy a társadalmi elé-
gedetlenségi mozgalmak tevékenysége. 

…és oda-vissza 
irányú. 

 
13. A hosszú távú gazdasági növekedés és az államháztartás közötti kap-

csolat – az olyan típusú evidenciákon túlmenően, minthogy a nagyobb 
növekedés ceteris paribus alacsonyabb GDP-arányos államháztartási 
hiányra vezet – két metszetben jelenik meg. Egyrészt, az államháztartás 
GDP-arányos egyenlege, másrészt a közkiadások minősége befolyásol-
ja számottevően a növekedést hosszabb távon. A növekedés és az ál-
lamháztartási egyenleg hagyományos (szorosan Keynes munkásságá-
hoz köthető) értelmezése szerint, az egyensúlyi problémákkal küszködő 
államháztartásoknál a fiskális konszolidáció komoly növekedési veszte-
séggel jár: a makrokereslet szűkítése önmagában is fékezi a növeke-
dést, ráadásul a feltételezett multiplikátor-hatások miatt a növekedési 
veszteség sokszorosan felülmúlja a kiadások csökkenéséből adódó 
megtakarítást. A fiskális kiigazítás újabb megközelítései viszont éppen 
ellenkezőleg, az államháztartási hiány csökkentésének növekedést ser-
kentő hatásait hangsúlyozzák. A keresleti oldalon a kamatszint csökke-
nése, illetve ennek hatására az üzleti beruházások és a lakossági fo-
gyasztás növekedése, a kínálati oldalon pedig az elvonási szint csökke-
nése miatt növekvő vállalati nyereségesség, az alacsonyabb munka-
költség és a kedvezőbb tőkevonzási képesség a legfontosabb növeke-
désösztönző csatornák, amelyeket összefoglalóan – beleértve mellettük 
a gazdaságpolitika hitelessé válásának köszönhetően növekvő bizalmi 
tényezőket is – nem-keynesi hatásoknak szokás nevezni. Miközben te-
hát, a keynesi felfogásban az államháztartás stabilizációja recesszióval 
fenyeget, addig a nem-keynesi hatásokat dominánsnak tételező megkö-
zelítések szerint a fiskális konszolidáció inkább növekedési többletet 
eredményez. 

A gazdasági nö-
vekedés és az ál-
lamháztartási hi-
ány kapcsolata 
szintén vitatott… 

 
14. Kisméretű, nyitott, a globális kapitalizmus rendszerébe integrált gazda-

ságok esetében – különösen, ha azok éppen a gyors reálgazdasági fel-
zárkózás periódusában vannak – az empirikus eredmények egyértel-
műen a nem-keynesi hatások túlsúlyára utalnak. 2001-2005 között a ke-
let-közép-európai régió országaiban döbbenetesen erős korreláció fi-
gyelhető meg a növekedés és az államháztartási egyenleg, illetve az ál-
lami kiadások között: a kedvezőbb fiskális szaldó és a kisebb mértékű 
állami újraelosztás tipikusan gyorsabb növekedéssel járt együtt. Empiri-
kus vizsgálatok szerint a kilencvenes évek államháztartási kiigazításai a 
vizsgált kelet-közép-európai országokban már rövidtávon jelentősen 
gyorsították a gazdasági növekedést. 

…de növekedés 
és kiegyen-
súlyozott költ-
ségvetés egy-
mást erősítik… 
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15. A GDP-arányos kormányzati kiadások nagyságának változása, illetve 

az egy főre jutó GDP hosszú távú változása között az irodalom inkább 
negatív összefüggést mutatott ki: a kormányzati kiadások növelése fé-
kezi, a közkiadások mérséklése viszont ösztönzi a hosszú távú gazda-
sági növekedést. A kormányzati kiadások minőségének, illetve szerke-
zetének a hosszú távú növekedésre gyakorolt hatásáról rendelkezésre 
álló eredmények ugyancsak fontos tanulságokkal szolgálnak. A fizikai 
tőke akkumulációjára szolgáló közösségi beruházásoknak a hosszú tá-
vú növekedésre gyakorolt hatásai csak akkor egyértelműen pozitívak, 
ha ezek a beruházások a magánberuházások inputjául szolgálnak. Az 
infrastrukturális beruházásoknál viszont egyértelmű a csökkenő megté-
rülési hányad. A humántőke-felhalmozásra irányuló kormányzati kiadá-
sok szignifikáns pozitív növekedési hatásait az empirikus vizsgálatok 
ugyanakkor gyakorlatilag egyöntetűen alátámasztják, miközben a kö-
zösségi K+F kiadások növekedési hatásai azon múlnak, hogy a ma-
gánvállalati K+F-hez képest inkább helyettesítő vagy inkább kiegészítő 
jellegűek. 

…a túlköltekezés 
azonban fékezi a 
növekedést.  
 
 
 
A humántőke-
felhalmozás pozi-
tív növekedési 
hatása az empi-
rikus vizsgálatok 
szerint egyértel-
mű. 

 
16. A mi esetünkben az elemzésünk egyik kulcsszempontját képezi a fej-

lesztéspolitika társadalmi hatásainak megítélése. Ezek a hatások az 
empirikus kutatások eredményei alapján legalább két csoportba sorol-
hatók. Vannak egyfelől azok a hatások, amelyek pótlólagosan járulnak 
hozzá a jövedelemegyenlőtlenségek egyébként is működésben levő 
meghatározó tényezőihez, és vannak másfelől azok a hatások, amelyek 
a fejlesztéspolitikai források hasznosulásának metódusaiból és a társa-
dalom működésmódjának átrendeződéséből következnek. Ez utóbbi 
hatásokra később térünk vissza. 

17. Az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos magyarországi szakirodalom az 
elmúlt időszakra vonatkozóan teljesen egyértelműen bizonyította, hogy 
a legfontosabb tényező a foglalkoztatottság, amelyet viszont a formális 
iskolarendszerben elért iskolázottsági szint, az ott megszerzett készsé-
gek és képességek, valamint az aktív munkaerő-piaci karrier során 
szerzett pótlólagos képzettségek és képességek határoznak meg. Ezért 
a lehetséges társadalmi hatások tekintetében is különösen fontosak a 
fejlesztéspolitikai programok foglalkoztatási hatásai. Ez felhívja a fi-
gyelmet a harmadik nagyon fontos átváltási különbségre, arra, hogy a 
programok az innovációra és termelékenység növelésre koncentrálnak, 
vagy pedig a foglalkoztatási hatásokat igyekeznek maximalizálni. 

A fejlesztéspoliti-
kának kétféle 
módon érvénye-
sül a társadalmi 
hatása. 

 
18. Az innováció/versenyképesség és a foglalkoztatás pozitív kapcsolata 

három egymáshoz kapcsolódó feltevés mentén képzelhető el: (a) ha a 
növekedést a műszaki haladás, azt pedig elsősorban a kutatás-
fejlesztés, illetve az új hazai eredmények vállalati alkalmazása gyorsít-
hatja fel; (b) ha szoros kapcsolat van a (növekedési) versenyképesség 
és a foglalkoztatás között; (c) ha a műszaki haladás, ezen belül a válla-
lati kutatás-fejlesztés illetve az információs technológia térhódítása köz-
vetlenül is növeli az érintett vállalatok versenyképességét és ezáltal fog-
lalkoztatási kapacitását is.  

Kérdéses felte-
vések az innová-
ció és a foglal-
koztatás kapcso-
latáról… 
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19. Az első feltevéssel kapcsolatban az elméleti és az empirikus kutatások 
is arra hívják fel a figyelmet, hogy a termelékenységi határhoz közel 
eső országokban az innováció, a termelékenyebb országoktól jelentő-
sen elmaradó gazdaságokban azonban az adaptáció képes a növeke-
dést leginkább gyorsítani. A második esetben, a gazdasági szerkezet 
eltolódása az új technológiát és képzett munkaerőt alkalmazó cégek fe-
lé segíthet ugyan fenntartani, esetleg kis mértékben növelni a közép- és 
felsőfokon képzett munkaerő ma is magas foglalkoztatási szintjét, de 
csak közvetetten – a gazdasági növekedés jelentős felgyorsítása ese-
tén – segíthet életben tartani azt a ’low-tech’ szektort, ami a képzetlen 
munkaerő első számú foglalkoztatója az OECD hozzánk valamelyest 
hasonló fejlettségű országaiban. A harmadik feltevés, tehát a verseny-
képesség és a foglalkoztatási kapacitás esetében a hatás nem pozitív, 
hanem várhatóan negatív. A műszaki haladás az elmúlt évtizedekben a 
munkaerő keresletét a magasabb képzettségűek felé tolta el. A tudás-
igényes műszaki haladásnak ezt a következményét a nyugati országok 
többségében nem ellensúlyozta a növekedésének olyan mértékű fel-
gyorsulása, ami megelőzhette volna a képzetlen munkaerő munkanél-
küliségének emelkedését és relatív bérének csökkenését. A műszaki 
haladást hordozó tőkebevonás nem-semleges jellegére több kutatási 
eredmény utal Magyarországon is. A műszaki haladás, ezen belül az in-
formatika térnyerése hosszabb távon nemcsak a fizikai, hanem a kö-
zépfokon végzett szellemi munkaerő keresletét is csökkentheti, mert 
középpontjában ma a rutinjellegű kognitív feladatok gépesítése áll, ami 
leginkább az egyszerű fehérgalléros munkahelyeket sodorja veszélybe. 

 

 
20. Egy ilyen fejlődési út nem a kivételt, hanem a szabályt jelenti. Nem ál-

lítható, hogy az innováción alapuló műszaki fejlődés és az általa indu-
kált termelékenység-növekedés az elmúlt évtizedekben magasabb fog-
lalkoztatást garantált volna. Európában és Japánban óriási termelé-
kenység-növekedésnek lehettünk tanúi az elmúlt 25 évben a foglalkoz-
tatás lényegében konstans szintje mellett (míg az Egyesült Államokban 
valóban egymással párhuzamosan nőtt a munka-input és a termelé-
kenység). A termelékenység és a foglalkoztatás együttes növelése egy-
előre inkább vágyott cél, mint alapul vehető tapasztalat az EU-
országokban is. A termelékenység (és az azt növelő innováció), illetve 
a foglalkoztatás között nem pozitív oksági kapcsolat, hanem átváltás 
érvényesült.  

 

…amelyeket az 
empirikus elem-
zések nem iga-
zolnak. 
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21. Természetesen a három, fent jelzett átváltási összefüggésen kívül más 

dilemmák is felmerülhetnek, akár az előzőekben bemutatott általános 
összefüggésenként, akár a konkrét egyedi intézkedések szintjén. A fen-
ti három példát tehát inkább illusztrációnak tekintjük, bár azt gondoljuk, 
nagyon fontosak. Elemzésünkben ezért fontos alapvetésként kezeltük, 
hogy egyetlen általunk vizsgált horizontális szempontot sem szabad 
abszolutizálni, és minden feltétel nélkül a többi elé rendelni. Az Operatív 
Programok többsége értékelhető külön-külön, az egyes szempontok 
szerint, de mindig észben kell tartani, hogy egy adott szempont maxi-
mális érvényesítése valamelyik másik területen áldozatokat igényel.  

 

A horizontális cé-
lok is egymás ro-
vására érvénye-
sülnek… 

22. Nagyon fontos például, hogy a hatékony fejlesztéspolitika és a társa-
dalmi egyenlőtlenség csökkenése között is nyilvánvalóan vannak átvál-
tási hatások. Azt gondoljuk, hogy az egyenlőtlenségek növekedése 
nem mindig és nem minden dimenzióban káros. Éppen ellenkezőleg, 
vannak olyan esetek, amikor az egyenlőtlenség növekedése elenged-
hetetlen következménye a fejlődésnek, más esetekben pedig az egyen-
lőtlenségek csökkenése káros folyamatokra utal. Például, ha a magas 
képzettségűek között magas a külföldre távozók aránya, akkor az az 
egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, de hatékonysági vesz-
teségeket okoz. Ha viszont sikerül itthon tartani őket, az a versenyké-
pesség dimenziójában egyértelmű nyereség, miközben növeli az 
egyenlőtlenséget.  

…és önmagában 
véve egyikük 
sem (az egyen-
lőtlenségek 
csökkentése 
sem) tekinthető 
kizárólagos önér-
téknek. 
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23. Fentebb utaltunk rá, hogy a fejlesztéspolitikai intézkedések azáltal is 

hathatnak a társadalom szerkezetére, hogy megváltoztatják azt az erő-
teret, amelybe a fejlesztéspolitikai források érkeznek. Természetesen 
ez vezethet nagyon pozitív eredményekhez is, a nemzetközi fejlesztés-
politikai irodalom azonban számos olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, 
amely adott esetben több kárt, mint hasznot eredményezhet. Arról van 
szó, hogy a nagy összegű külső fejlesztési források nem légüres térbe 
érkeznek, hanem egy sajátos érdekeltségi, intézményi közeg fogadja 
be őket. Ennek a tág értelemben vett szociológiai közegnek csak egyik 
(bár nagyon fontos) elemét képezi a fejlesztéspolitikai apparátus és ál-
talában a kormányzat. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 
fejlesztéspolitika társadalom-átalakító hatása szempontjából kulcsfon-
tossága van ezeken túl a politikai rendszer aktuális állapotának, a kor-
mányzatot ellenőrző intézmények minőségének, az érintettekkel és a 
civil szervezetekkel folytatott egyeztetési folyamat jellegének, és termé-
szetesen annak az intézményrendszernek is, amely az érintetteket 
egybefogja. Mindezen túl, általában a helyi közösségeknek és az or-
szágos nyilvánosságnak is meghatározó szerepe van annak a műkö-
désmódnak a kialakításában, melynek eredményeképpen a fejlesztés-
politikai erőfeszítések hasznosulnak. 

 

24. Ezeknek az intézményeknek a pozitív, egymást erősítő és a fejlesztés-
politika eredeti céljait soha szem elől nem tévesztő együttműködése le-
het a záloga annak, hogy a nagy összegű külső források áldássá és ne 
átokká váljanak egy ország életében. Ha ez nem áll fenn, akkor köny-
nyen elképzelhető, hogy a fejlesztési források felhasználása mindazo-
kat a tüneteket produkálni fogja, amelyeket a nemzetközi szakirodalom 
a közepesen fejlett országok esetében már feltárt: felerősödhetnek 
azok az ösztönzők, amelyek az érintetteket járadékvadászatra (a 
szabályozási folyamat keveseket kedvezményező hatással járó 
befolyásolására) sarkallják; az állami ellenőrzés szükségtelenül 
nagymértékű lehet azokban a szektorokban is, ahol az egyébként 
egyáltalán nem indokolt; abban a hitben ringathatja a 
fejlesztéspolitikusokat, hogy ők jobban tudják a piac egyes szereplőinél, 
hol hasznosulnak legjobban az erőforrások. Mindezen túl, tekintettel 
arra, hogy a nagy összegű külső források kiegészítést jelentenek az 
egyébként is a költségvetésben centralizált állami forrásokhoz, könnyen 
előfordulhat, hogy az adófizetők figyelme lankad, és nem ellenőrzik 
kellően szigorúan a források elosztóit, akik viszont a külső forrásokat a 
saját mozgásterük kitágításaként fogják értelmezni. Emiatt reális 
veszélye van annak, hogy a fejlesztési erőforrások egy része veszteség 
lesz, vagy legalábbis drágán és nem hatékonyan hasznosul, különösen 
egy olyan országban, ahol az állampolgárok adótudatossága amúgy is 
hiányos. 

A hirtelen nagy 
összegű külső 
források veszé-
lyekkel is járhat-
nak. 
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25. A fejlesztési programok, különösen az infrastrukturális beruházások ha-

tékonyságát csökkentheti a járadékvadászat, aminek következtében az 
erőforrások – az akciótervek szintjén – nem feltétlenül a leghasznosabb 
célokra kerülnek felhasználásra, a beruházást nem feltétlenül a legked-
vezőbb feltételeket biztosító szereplő hajthatja végre, közben pedig 
produktív erőforrások pazarlódnak el. A járadékvadászat torzító hatása 
minden esetben érvényesülhet, amikor az állam közösségi forrásokból 
ruház be. A nagy volumenű, külső (nem a magyar állampolgárok adójá-
ból származó) erőforrások beáramlása és elosztása esetén ez a ve-
szély fokozott. Szélsőséges esetben a kívülről érkező források hosszú 
távon akár károsak is lehetnek, amennyiben elkényelmesítik a közbe-
szerzésen résztvevőket és eltompítják a közkiadások hatékony elkölté-
sét szavatoló közfigyelmet.  

Jelentős veszé-
lye van a jára-
dékvadász ma-
gatartás felerő-
södésének. 

26. Kétségtelen, hogy az uniós alapokból érkező erőforrások elköltésének 
módja komoly jelentőséggel bír az ország által kitűzött stratégiai célok 
elérésében, az így finanszírozott programoknak pedig számottevő tár-
sadalmi elosztási hatásai lesznek. A jövedelmi és más dimenziókban 
mért egyenlőtlenségek alakulása tekintetében ugyanakkor, mind rövid, 
mind pedig hosszú távon ennél jelentősebb hatásokra számítunk a fej-
lesztési programokon kívüli eszközök (pl. adópolitika, a munkaerő-piac 
szabályozása, a nagy jóléti rendszerek működtetése) részéről, valamint 
a közvetlen politikai döntéshozatal hatáskörén kívül eső folyamatoktól. 

A ténylegesen 
várható társa-
dalmi hatások 
nagyban függnek 
az egyéb társa-
dalompolitikai in-
tézmények minő-
ségétől. 

27. Az Operatív Programok a tervezés, az azt előkészítő egyeztetések, a 
végrehajtás intézményesedésének és az értékelés kialakuló módozata-
in keresztül is hosszan tartó hatással lesznek a magyar társadalomra. 
Az implementáció során szervezetek alakulnak meg és át, erőviszonyok 
adódnak, szerepek szocializálódnak, viselkedési szabályok rögzülnek. 
Vagyis kialakul egy olyan intézményrendszer és szubkultúra, amely ko-
rábban nem létezett, vagy nem ilyen erejű volt. Ez egyszerre hordoz 
magában lehetőségeket és kihívásokat. Szerencsés esetben kiépül egy 
professzionális, új apparátus, átalakítva a jelenleg sok helyütt intézmé-
nyi paralízisben szenvedő államigazgatást. De van annak is veszélye, 
hogy a jelenlegi működésmód terjed át az új szervezetekre is. 

28. Az Operatív Programokban sok helyen, noha gyakran eltérő elnevezé-
sek alatt (bizalom, általánosított bizalom, közösség, szolidaritás, civil 
társadalmi aktivitás) jelenik meg a társadalmi tőke fogalma. Ahhoz 
azonban, hogy egy fejlesztés valóban társadalmi tőke érzékeny legyen, 
komolyan kell venni azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a 
társadalmi tőke fejlesztése során felmerülnek. Ezek közül a legfonto-
sabb, hogy a társadalmi tőke-orientált közpolitika radikális eltérést felté-
telez a „normális” fejlesztési gyakorlattól, mivel hatalmas erők feszülnek 
egy olyan fejlesztési gyakorlat meghonosításával szemben, amely a 
központi fejlesztés rutinjával, bürokráciájával szemben próbál tevé-
kenykedni. Ezért a sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön 
létre, amikor és ahol a helyi érdeket képviselők és a központi elosztás 
képviselői bíznak egymásban, kapcsolatuk kiváló, tehát, ahol a fejlesz-
tésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke.  

A fejlesztés-
politika intéz-
mény-átalakító 
szerepe fontos. 
Sikere függ attól, 
hogy mennyire 
érzékeny a tár-
sadalmi tőke in-
tézményesült és 
nem intézmé-
nyesült formáira. 
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29. A társadalmi tőkére érzékeny tervezés és kivitelezés során, az egyszerű és 
gyors megoldások az elvárttal ellentétes hatásokat válthatnak ki, s ez for-
mális beavatkozáshoz, pénzszóráshoz, hosszabb távon pedig a társadalmi 
tőke koncepciójának diszkreditáláshoz vezet. Így például nem szabad 
olyan öncélú megoldással élni, mint a civil szervezetek terjedelmének nö-
velése, vagy annak feltételezése, hogy csak azért, mert a munkaerő-piaci 
beavatkozás a helyi szervezetek bevonásával történik, ez automatikusan 
az esélyegyenlőség növekedését fogja eredményezni.  

 

 

III. A HORIZONTÁLIS EX-ANTE ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOSÍTHATÓ TAPASZTALATAI 

 
30. Az Operatív Programok készítése során a tervezők adottnak tekintették 

az uniós és az ahhoz kapcsolódó hazai forrásokból rendelkezésre álló 
fejlesztési összegeket, és igyekeztek azokat racionálisan elosztani. A 
rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az Opera-
tív Programok túlnyomó részének esetében ez nem vet fel államháztar-
tási problémákat. A hazai társfinanszírozási kötelezettség mértéke is-
mert, a költségvetési tervezők számára kalkulálható. A hosszú távú költ-
ségvetési finanszírozhatóság kérdése néhány Operatív Program, illetve 
mindenekelőtt a nagyprojektek esetében merül fel. Ilyen kockázatok az 
állami fenntartású intézményrendszer bővítése, illetve állami kezelésű-
fenntartású beruházások esetén is keletkezhetnek. 

31. A beavatkozások államháztartási hatáselemzése a jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint az Operatív Programok egészének szintjén vé-
gezhető el. Ez ugyan számos módszertani kérdést vet fel az államház-
tartás növekedési érzékenységének kalkulálását illetően, ám a rendel-
kezésre álló adatok és számítási módszerek alapján aggregált szinten 
becsülhető az államháztartási hatás. Az Operatív Program-szintű növe-
kedési hatások becsléséhez az egyes Operatív Programok sajátos nö-
vekedési hatásához igazodó államháztartási érzékenység-mutatókat 
kellene hozzárendelni, ezek megbízható kalkulálása azonban a rendel-
kezésre álló adatok alapján nem lehetséges. 

A közép- és 
hosszú távú ál-
lamháztartási ha-
tások csak na-
gyon korlátozot-
tan számszerű-
síthetők. 

32. A tanulmányban három Operatív Program-típus hosszú távú államház-
tartási hatásmechanizmusait azonosítjuk. (i) Az intézményépítő Operatív 
Programok bizonyosan hosszú távú kiadási determinációval járnak, nem 
feltétlenül jelentenek azonban addicionális kiadási terhet a beavatkozá-
sok nélküli (alap-) esethez képest. Sőt, sikeres intézményépítés esetén 
a kisebb élőmunka-igényből és alacsonyabb működési költségekből fa-
kadóan akár némi megtakarítás is keletkezhet, ez azonban vélhetően 
nem lesz számottevő. (ii) Az infrastruktúrafejlesztő Operatív Programok 
jelentős hosszú távú működési költség-determinációval járnak. Ezek 
esetében a kérdés az, hogy a működési költségek mekkora része terheli 
a központi költségvetést és a helyi önkormányzatokat, illetve a működési 
költségek mekkora részét lehetséges használati díjakból beszedni. (iii) A 
magánberuházásokat támogató Operatív Programok jellemzően nem 
járnak addicionális működési költséggel az állam számára. 

Jelentősebb ál-
lamháztartási 
kockázata a nagy 
infrastruktúra 
programoknak 
lehet. 
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33. A potenciális kibocsátás hosszú távú átlagos értékét a 2007-2013 közti 

időszakban becslésünk szerint 3,4-3,5 százalékról 3,8-3,9 százalékra 
emelhetik a strukturális beavatkozások. A 0,4 százaléknyi éves átlagos 
gazdasági növekedéstöbblet a 2006. decemberi Konvergencia Prog-
ramban szereplő 0,25-ös érzékenységi együtthatóval kalkulálva a GDP 
0,1 százalékával javíthatja az államháztartás egyenlegét. 

Évi átlagban a 
GDP 0,1 száza-
lékkal javíthatják 
az Operatív 
Programok ered-
ményei az állam-
háztartás egyen-
legét. 
 
 
 

34. A 2007-2013 közötti strukturális beavatkozások hazai forrásokból meg-
valósuló társfinanszírozása 2006-os árakon számolva, 265 forintos eu-
ró-árfolyamot feltételezve minimálisan 1132 milliárd forintot tesz ki. Ez 
az összeg az Operatív Programok pénzügyi tábláinak összesítéséből 
származó hazai finanszírozás-adatok egyszerű összeadásának ered-
ménye. A tervezők valamennyi Operatív Program pénzügyi táblájában 
csupán az uniós előírások szerint minimálisan szükséges, 15 százalé-
kos hazai finanszírozási aránnyal számoltak. Valójában azonban bizo-
nyosra vehető, hogy a tényleges hazai finanszírozási arány ennél ma-
gasabb lesz, például azért, mert a jövedelemtermelő projektek esetében 
eleve nem érhető el a 85 százalékos uniós finanszírozási plafon. Másfe-
lől az is valószínűsíthető, hogy nem sikerül teljes mértékben lehívni az 
uniós költségvetésben Magyarország számára 2007-2013 között ren-
delkezésre álló, folyó áron 24 milliárd eurónyi támogatást, ami értelem-
szerűen csökkenti a hazai finanszírozási igényt is. 

A hazai finanszí-
rozás magasabb 
lesz 15 száza-
léknál. 

35. Az uniós addicionalitási követelmény értelmében az adott pénzügyi 
programozási időszak állami forrásokból finanszírozott strukturális jelle-
gű fejlesztési kiadásai (ideértve a különféle beruházási, oktatási és kép-
zési kiadásokat) éves átlagos összevetésben (az adott periódus egészé-
re összességében értelmezve) nem csökkenhetnek a referencia-időszak 
éves átlagos szintje alá. Ez azt jelenti, hogy 2007-2013 között a 2004-
2005-ös referencia-időszak átlagához képest nem csökkenhet az éves 
átlagos fejlesztési célú államháztartási ráfordítás. Ez hivatott biztosítani, 
hogy a hazai kiadásokhoz képest az uniós források pótlólagos – addici-
onális – forrásként jelenjenek meg a fejlesztéspolitikában. Ez a követel-
mény nyilvánvalóan ellentétben áll az uniós támogatások hazai támoga-
tás-kiváltásra irányuló kormányzati szándékkal, amit az államháztartási 
stabilizáció igénye és a fiskális fegyelemre vonatkozó maastrichti kon-
vergencia-kritériumok tesznek indokolttá.  

36. Magyar szempontból tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 2004-2005-ös 
időszakban az extenzív autópálya-építés, az oktatási reform és más 
nagyarányú állami fejlesztések eredményeképpen kiugróan magas volt 
az állami fejlesztési kiadások szintje. Az ebből fakadó magas államház-
tartási kiadás-kényszert ellensúlyozandó a kormány 2006 őszén módo-
sításokat javasolt az Európai Bizottságnak az addicionalitási követel-
mény kalkulálására vonatkozóan, ismereteink szerint azonban még nem 
született erre vonatkozó megegyezés Brüsszel és Budapest között.  

A hazai 
strukturális 
fejlesztési 
kiadások kivált-
hatósága korlá-
tozott. 
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37. Az addicionalitási szabály betartását a Bizottság előbb az ÚMFT értéke-
lésekor, majd 2011-be  (ekkor lehetséges a számszerű addicionalitási n  
követelmény felülvizsgálata), végül pedig 2016 ban ellenőrzi. Ha a vég--
ső értékeléskor az derül ki, hogy Magyarország nem tartotta be az 
addicionalitási szabályt, az uniós támogatások egy részét vissza kell 
majd fizetni. 

 

38. Az Operatív Programok növekedési hatásait a nemzetközi tapasztala-
tok, mindenekelőtt az EU-források bevonásának a korábbi kohéziós or-
szágokra vonatkozó ex-post vizsgálatai alapján kísérelhetjük meg be-
csülni. Az empirikus eredmények egyöntetűen arra utalnak, hogy az op-
timális felhasználást feltételező – és ennek folytán jelentős pótlólagos 
növekedéssel számoló – makroszimulációs modellekkel szemben a 
tényleges növekedési hatások mind az országok, mind pedig a régiók 
szintjén lényegesen csekélyebbek. Ennek oka döntően az intézményi 
tényezők tökéletlensége. A beruházások esetében a makroszimulációs 
modellekben feltételezett produktivitás mellett és helyett, sok esetben 
realisztikus a kiszorítási hatással számolni. Magyarországon ráadásul a 
2007-2013 időszak első felében jelentős nagyságrendű fiskális kiigazí-
tás megy végbe. Emiatt – még hatékony bürokratikus forrásallokáció 
mellett is könnyen előfordulhat, hogy akár a jogi értelemben fennálló 
addicionalitás esetén is sérül a közgazdasági addicionalitás, vagyis a 
beruházások szerkezete szuboptimális irányba tolódik el. Másfelől, a ki-
igazítás következtében éppen azok az intézményi típusú korlátok szűn-
hetnek meg, amelyek a gazdasági stabilitás, illetve a gazdasági szabad-
ság elveivel szembe menve lassították a növekedést már a közelmúlt-
ban (az OP-ok hatásaitól függetlenül) is. 

A növekedési ha-
tás kisebb lehet a 
vártnál… 

39. Az Operatív Programoknak a növekedési tényezőkre gyakorolt hatásait 
összegezve valószínű, hogy azok inkább a beruházások, az innováció 
és a K+F, mintsem a humán tőke és a foglalkoztatás komponenseire 
lesznek pozitív hatással. Erős feltevésekkel, durva becsléssel a 2007-
2013 közötti időszak átlagában az Operatív Programok addicionális nö-
vekedési hatását évi 0,3-0,4 százalékpontra becsülhetjük; ezen belül a 
hatás az időszak második felében lehet valamivel magasabb. Az egyes 
tényezők közül a tőkére és az intézményi tényezőket lefedő teljes té-
nyező-termelékenységre gyakorolt hatás lesz jelentősebb, a munkára 
gyakorolt hatás valószínűleg marginális. Félő, hogy a munkapiaci aktivi-
tás bővülésére jótékony hatású fiskális kiigazítás emiatt elsősorban nem 
a foglalkoztatás, hanem a munkanélküliség emelkedésével párosul (a 
termelékenység javulása mellett). A regionális Operatív Programok be-
avatkozásait tekintve ugyancsak az agglomerációs hatások erősödése 
valószínű, ami az aggregált növekedés szempontjából nem feltétlenül 
kedvezőtlen, de a régiók közötti, valamint a régiócentrumok és a 
periferiális helyzetű kistérségek közötti növekedési dinamikák utóbbiak 
kárára történő eltérését (és ekképpen a fejlettségi különbségek növeke-
dését) okozza. 

…a termelékeny-
ség javulhat, de 
a foglalkoztatás 
nem feltétlenül. 
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40. Foglalkoztatási szempontból kedvezőtlennek – és növekedési szem-

pontból is bizonytalannak – tartjuk azt a fejlesztési irányt, amely a hazai 
innováción nyugvó műszaki haladást és az innováció terjedésének fel-
gyorsítását helyezi a középpontba. Azokat a beavatkozásokat tekintjük 
jótékonynak, amelyek semlegesek az innováció versus adaptáció kér-
désében, nem tételeznek fel egyenes összefüggést a hazai innováció, a 
termelékenység („versenyképesség”) és a foglalkoztatás között, és nem 
termelékenységi, hanem növekedési korlátokat távolítanak el. Jelenleg  
úgy látjuk, hogy túlzottan nagy hangsúly helyeződik a kutatás-
fejlesztésre, a vállalati klaszterekre és esetenként a várható egyedi vál-
lalati támogatásokra, miközben nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a 
mikrohitelezésre, a garancianyújtásra, a munkaerőpiacok kistérségi el-
érhetőségének fejlesztésére, valamint a humántőke reprodukciót támo-
gató intézményrendszer fejlesztésére. 

A foglalkoztatás 
javulását na-
gyobb mértékben 
mozdíthatná elő, 
ha mikroszintű 
növekedési kor-
látokat távolíta-
nának el. Ezzel 
szemben túl 
nagy a köz–vet-
len termelési tá-
mogatások sze-
repe. 
 

41. Az OP-okat a társadalmi elosztási hatások szempontjából kettősség jel-
lemzi: rövid- és középtávon a magyar gazdaság versenyképességének 
erősítését célzó fejlesztési programok várhatóan növelik a kereseti és 
területi, illetve településhierarchia szerinti egyenlőtlenségeket, míg a 
humán erőforrás fejlesztését célzó programok várhatóan csökkentik a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a foglalkoztatás növelésén ke-
resztül pedig a kereseti és háztartási jövedelmek egyenlőtlenségeit.  

42. A hatások eredője nagymértékében függ a végrehajtás során megvaló-
suló forrásarányoktól és a programok hatékonyságától. Várakozásaink 
szerint tehát az uniós fejlesztési erőforrások hazai felhasználása az előt-
tünk álló, tehát 2007 és 2013 közötti programozási időszakban, illetve 
azt követően, önálló és aggregált hatásként a társadalmi egyenlőtlensé-
gek kismértékű növekedésével jár majd együtt, ám a társadalom szer-
kezetét nem érik a rendszerváltást követő időszakhoz hasonló sokkok. A 
fejlesztési források felhasználásának nyertesei egyértelműen a jól kép-
zett, diplomás fiatalok, valamint a kormányzati programokból – az elosz-
tást aktívan befolyásolva, vagy azt egyszerűen csak befogadva – köz-
vetlenül részesülők (járadékosok), tehát a beruházók, szolgáltatók, a fej-
lesztések által érintett intézményekben dolgozók lesznek, de a központi 
és a helyi közigazgatás is profitál majd a programokból. Hosszú távon, a 
korai humántőke-fejlesztést célzó programok hatására a fiatalabb kor-
osztályokon belüli különbségek mérséklődhetnek. 

43. A fejlesztési programok nyomán a generációk, ezen belül pedig a fiatal, 
illetve a középkorú és idős korosztályok közötti egyenlőtlenségek növe-
kedésére számítunk. A gyorsan felzárkózó gazdaságok esetében meg-
figyelt mechanizmusok mentén kialakuló generációszakadék olyan fe-
szültségek forrása lehet, mely – a politikai intézményrendszeren keresz-
tüli áttételekkel – visszavetheti a gazdasági növekedést. 

Az elosztási ha-
tások nagyban 
függnek a tény-
leges forrás allo-
kációtól, de in-
kább az egyen-
lőtlenségek nö-
vekedése  
várható. 
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44. A szegénység csökkentése, mint a szociálpolitika oly sok területe, nem 

elsőrendű cél az uniós források hasznosításánál, de a programok közve-
tetten, hatásukban csökkenthetik a népesség egyes csoportjainak sze-
génységét. Elsősorban az inaktív vagy munkanélküli emberek foglalkoz-
tatásának lehet szegénységcsökkentő hatása, és erre majdnem minden 
program törekszik valamilyen módon. A kérdés, hogy hosszú távú vagy 
csak a támogatás időtartamára szóló hatást fognak-e kifejteni ezek a 
programok. A szegénység nem értelmezhető csupán a jövedelem hi-
ányként, sőt a jövedelmi szegénység csak az egyéb „szegénységek” 
(lakhatás, település, kultúra, intézményekhez hozzáférés, fizikai és men-
tális egészség stb.) mérséklésével csökkenthető. A szegénység e komp-
lex jellegének kezelésére nincs törekvés a programokban. 

A szegénység 
csökkenhet, de 
nem tudjuk, ez 
tartós lesz-e. 

45. A hátrányos helyzetű térségek problematikája a fejletlen gazdasági kör-
nyezet mellett gyakran a jövedelemhiány és a hátrányos helyzet más 
dimenzióinak (pl. térbeli elzártság, fejletlen közlekedési infrastruktúra, 
alapvető közszolgáltatások hiánya) kumulálódását jelenti, még akkor is, 
ha valamely dimenzió dominanciája (pl. a gazdasági fejletlenség) ese-
tenként elfedi a halmozott hátrányokat. E hátrányképző dimenziók közül 
az egész fejlesztéspolitika sarokkövének tekinthető alacsony aktivitási 
ráta emelhető ki, a foglalkoztatás-növelő intézkedések helyi szinten az 
egyik legfontosabb beavatkozási pontot jelentik. 

46. A regionális Operatív Programokban, a helyi gazdaságfejlesztésen belül 
prioritást kapnak a munkahely-növelő és vállalkozás-élénkítő kompo-
nensek, a leszakadt és munkahely-hiányos térségek munkavállalói 
számára azonban sokszor továbbra is a migráció vagy az ingázás te-
remthet kereseti lehetőséget. Emellett a területi szempontú fejlesztéspo-
litika – egyrészről az EU-s prioritásnak megfelelően, másrészről az ab-
szorpciós kapacitások realitásaiból kiindulva – a városfejlesztést része-
síti előnyben, amely azonban csak abban az esetben nem eredményezi 
a gazdálkodó szervezetek és állami/önkormányzati fenntartású intéz- 
mények városi koncentrációját elszenvedő községek további elszegé-
nyedését, a városhiányos kistérségek végletes l szakadását, a sikerül e h
áttörést elérni a periférikus térségek megközelíthetőségének javítása te-
rén. Az alacsonyabb rendű utak korszerűsítése azonban a közlekedés-
fejlesztés céljai között nem jelenik meg, és a regionális programoknak is 
csak egy része nevesíti ezt a prioritásokon belül. 

47. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek nem függetlenek egymástól, 
de ebből nem következik, hogy a területi egyenlőtlenség megszüntetése 
esetén megszűnnének a társadalmi egyenlőtlenségek is. A kizárólag a 
területfejlesztésre koncentráló fejlesztési modell paradoxona, hogy 
növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, mert azok, akik nem hátrányos 
területeken szegények, nagy eséllyel kimaradnak a fejlesztés nyújtotta 
lehetőségekből. 

A regionális 
egyenlőtlenségek 
csökkentését a 
kistérségi elérhe-
tőség javítása 
segítené, de ez 
nincs közép-
pontba helyezve.
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48. Az OP-ok és a ROP-ok közötti munkamegosztásból (nem tagadva en-

nek hasznát természetesen) gondok is fakadhatnak. Így például ha az 
Operatív Programok közötti munkamegosztás azt eredményezi, hogy 
minden a hátrányos helyzettel kapcsolatos szempont figyelembe vétele 
a TÁMOP feladata, akkor sok nagyléptékű beavatkozásnál az esély-
egyenlőség szempontja csak az EU-s elvárások minimumának való, „in-
dikátormentes” megfelelés marad csupán. Ha a TÁMOP-TIOP viszony-
ban (ami mindkét Operatív Programban megfelelő utalásokkal van alá-
támasztva) a TIOP nem más, mint a TÁMOP „hardver”-e, amely a szük-
séges infrastruktúrát szolgáltatja, akkor még ez a „hátrányos helyzet kö-
zeli” program is érzéketlen maradhat a hátrányos helyzetekre, mondván, 
arra ott van a TÁMOP, mint a tevékenységek „szoftver”-e, amely az in-
tézkedések céljait, kedvezményezettjeit, alapelveit, működési mecha-
nizmusát stb. jelöli ki. 

49. A rossz munkamegosztás akadályozhatja azt, hogy az Operatív Prog-
ramok hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatásai eredményének mérésé-
re tervezett adatfelvételek több Operatív Program indikátorait is ellássák 
információval. Márpedig ez egyaránt szolgálná a fenntarthatóság elvét 
és növelné az elemzés szakmai színvonalát.  

Az OP-ok és a 
ROP-ok közti je-
lenlegi munka-
megosztás el-
mossa a felelős-
séget az esélyki-
egyenlítésre vo-
natkozóan. 

50. Nagyon fontos tartalmi (és nem formai vagy módszertani) okok vezet-
nek bennünket arra, hogy jelentésünkben kiemelt helyet biztosítsunk a 
programok monitorozását lehetővé tevő indikátorok rendszerének. A kel-
lően jól megválasztott indikátorok mindenfajta hatásmérés és értékelés 
alapfeltételei. A monitorozáshoz szükséges megfelelő indikátoroknak 
mindjárt a programok elején jól definiáltnak kell lenniük, és azoknak az 
eszközöknek is rendelkezésre kell állniuk, amelyek segítségével a vég-
rehajtási ciklus időtartama alatt megfelelő időközönként produkálni lehet 
majd az indikátorokat. Ezért alapvető gondnak tartjuk, hogy az indikáto-
rok előállításának, a szükséges információk gyűjtésének módja és forrá-
sa sok esetben nincs megnevezve, vagy ha meg van adva, az indikáto-
rok jó része hatás vagy eredmény értékelésére alkalmatlan mutatókból 
áll. Rendszeresen található az OP-okban javasolt indikátorok között 
olyan, amely nem méri a beavatkozás hatását: vagyis a beavatkozás 
hatását nem valamely kontrollmintával való összevetésben állapítja 
meg.  

Alaposan át kell 
gondolni az in-
dikátorok rend-
szerét. Számos 
esetben a kont-
rollcsoportokra is 
be kell állítani in-
dikátorokat. 
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51. Többször megjelenik indikátorként az elégedettség, de igen kétséges, 

hogy ez alkalmas-e indikátornak. Ugyanis az elégedettség esetében 
nem egyszerűen az a gond, ami minden indikátor esetében felvethető -, 
hogy a mérendő beavatkozáson kívül még nagyon sok más tényező 
függvénye, hanem az is, hogy attitűdről lévén szó az „objektív” ténye-
zőktől eltérően viselkedik. Például sokkal érzékenyebb esetleges, akár 
csupán a mérés időpontjában létező múlékony hatásokra. Ráadásul az 
elégedettség magas vagy alacsony értéke mögött nagyon eltérő okok 
húzódhatnak meg, attól függően, hogy mennyire fontos az adott szolgál-
tatás a kérdezettnek, illetve, hogy mit gondol, mennyire fontos mások-
nak. Így például a hátrányos helyzetűek nem biztos, hogy elégedetlenek 
az e-kormányzással vagy a közigazgatás minőségével, valószínűbb, 
hogy nincs erről véleményük. Ennek sok oka lehet (például nem érzéke-
lik ezek létét, vagy az átlagnál kevésbé hajlamosak a véleményalkotás-
ra), a lényeg, hogy esetükben az elégedettség mérése összetettebb fe-
ladat, mint ahogy az jelenleg az Operatív Programokban elképzelik. 

 

 

52. Több Operatív Program felveti, hogy a programok értékeléséhez elke-
rülhetetlenül szükség van célzott adatfelvételekre. Ezt mi is nagyon fon-
tosnak tartjuk. Előfordul persze, hogy egyes esetekben, például a hátrá-
nyos helyzetű csoportok közül a romákkal, vagy a fogyatékos emberek-
kel kapcsolatban nem lehet indikátort alkalmazni, mert az adatvédelmi 
törvény értelmében nem lehet szenzitív tulajdonságokról adatot gyűjteni. 
Ez azonban éles ellentétben áll a hatékony program értékelés feltételei-
vel.  

Az indikátorok 
előállítására 
használható 
adatforrások kor-
látozottan állnak 
rendelkezésre. 
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IV. AZ ÉRTÉKELÉS NÉHÁNY KONKRÉT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ EGYES OPERATÍV 
PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

 

53. Az államháztartási szempontból legproblematikusabb Operatív Prog-
ramnak a Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) tűnik, mivel itt a legna-
gyobb az állami tulajdonú infrastrukturális fejlesztések volumene, me-
lyek között számos 50 millió eurót meghaladó értékű nagyprojekt ta-
lálható. Az 1800 milliárd forintos fejlesztési program kijelöli a megva-
lósítandó közlekedési beruházások lehetséges körét, ezt azonban 
nem támasztja alá előzetes hatásvizsgálatokkal. Nem tudható, hogy a 
megvalósítandó projektek hosszú távú üzemeltetése aggregált szinten 
mennyibe kerül majd, és a költségekből mekkora rész hárul a költség-
vetésre. Hasonló a helyzet a Környezeti és Energetikai Operatív Prog-
rammal (KEOP), amely ugyancsak nagy összeggel, mintegy 1400 mil-
liárd forinttal gazdálkodik, és aminek esetében ugyancsak fontos sze-
repet játszanak a nagyprojektek, igaz, ezek összeghatára csupán 25 
millió euró. Az aggregált hosszú távú államháztartási hatásokat itt 
sem vizsgálták a tervezők, a helyzet azonban némiképp megnyugta-
tóbb, mint a KözOP esetében, mivel a nagyprojektek jelentős része 
csatornázási fejlesztés, aminek hosszú távú üzemeltetési költségei 
nagy valószínűséggel az igénybe vevőkre terhelhetők. 

54. Igen nagy fejlesztési forrásokkal gazdálkodnak a Társadalmi Megúju-
lás (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztése Operatív 
Programok (TIOP) is, melyek azonban nem annyira kiemelt fejlesztési 
projektekre koncentrálnak, mint inkább létező intézmények fejleszté-
sére és bővítésére. Ennek ugyancsak vannak hosszú távú államház-
tartási kockázatai, racionálisan feltételezhető azonban, hogy a fejlesz-
tések eredményeképpen nem romlik az intézményrendszer hatékony-
sága, sőt bizonyos esetekben fajlagos államháztartási megtakarítások 
is keletkezhetnek. 

55. A „nagy OP-ok” közé tartozik a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
(GOP) is. Kérdéses, hogy a különféle vállalati támogatások milyen 
mértékű gazdaságfejlődést eredményeznek majd, ezeknek azonban 
ettől függetlenül megvan az az előnyük, hogy jellemzően nem hoznak 
létre államháztartási kiadási determinációkat. 

A nagy infra-
strukturális pro-
jektek üzemelte-
tési költségének 
bizonytalansága 
államháztartási 
kockázatot hor-
doz magában. 
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56. Az Operatív Programok jelentős addicionális növekedést elsősorban 

agglomerációs hatásokon keresztül generálnak. Mind a KözOP, mind 
a ROP-ok (éspedig különösen a Közép-magyarországi Operatív Prog-
ram, továbbiakban KMOP) prioritásai várhatóan a már fejlettebb régi-
ókban, illetve településeken (növekedési pólusokban) történő erőfor-
rás-koncentrációt fokozzák. Ez mind a közlekedés-fejlesztési, mind 
pedig a versenyképességi, innovációs, kutatási-fejlesztési beavatko-
zásokra, sőt zömmel még a turisztikai potenciált erősítő fejlesztésekre 
nézve is igaz. Ennek következtében a számottevő pótlólagos növeke-
dést generáló beavatkozások egyszersmind a területi egyenlőtlensé-
gek növekedését is okozzák. 

57. Mechanizmusában lényegesen eltér az agglomerációs hatásokon ke-
resztül pótlólagos növekedést generáló beavatkozásoktól a GOP 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök prioritási tengelye, amely a kis-
vállalatok forráshoz jutási lehetőségeit javítja, és így a KKV-k beruhá-
zási aktivitásának élénkítése révén gerjeszt addicionális növekedést. 
Ez a beavatkozás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mivel a növe-
kedés és a foglalkoztatás között itt nem áll fenn átváltási összefüggés.

58. A számottevő, bár a fentiektől valószínűleg elmaradó növekedési ha-
tások harmadik csoportja a foglalkoztatást, illetve a foglalkoztatható-
ságot segítő beavatkozásokon keresztül fejti ki hatását; ezek a 
TÁMOP, a TIOP, valamint a ROP-ok (oktatási) esélyegyenlőséget, il-
letve a marginalizálódott társadalmi csoportok munkapiaci integrálását 
célzó prioritásai. 

Addicionális nö-
vekedés elsősor-
ban agglomeráci-
ós hatások révén 
várható, ez azon-
ban a területi 
egyenlőtlenségek 
növekedésével 
jár.  

59. Az Operatív Programokban célul tűzött közvetlen állami beruházások 
egy része ugyanakkor feltehetően kiszorítási, helyettesítési hatások-
kal jár. Különösen igaz lehet ez a pénzügyi időszak első, 2010-ig ter-
jedő periódusában, amikor a fiskális kiigazítás miatt a formális (jogi) 
addicionalitás az igen effektív forráskorlátok mellett minden bizonnyal 
csak a szubsztantív (közgazdasági) addicionalitás kárára jut majd ér-
vényre. 

Az erős forráskor-
látok miatt még a 
jogi addicionalitás 
teljesülése mellett 
is számolni kell 
kiszorítási hatá-
sokkal. 

 
60. A GOP esetében a foglalkoztatási hatások szempontjából a helyzetér-

tékelés és a stratégia három fontos feltevése érdemel figyelmet: a nö-
vekedést a műszaki haladás, azt pedig elsősorban a kutatás-
fejlesztés, illetve az új hazai eredmények vállalati alkalmazása gyor-
síthatja fel; szoros kapcsolat van a (növekedési) versenyképesség és 
a foglalkoztatás között; a műszaki haladás, ezen belül a vállalati kuta-
tás-fejlesztés, illetve az információs technológia térhódítása közvetle-
nül is növeli az érintett vállalatok versenyképességét és ezáltal foglal-
koztatási kapacitását. Mindhárom feltevés megkérdőjelezhető. A GOP 
– valószínűleg nem a leghatékonyabb módon – felgyorsíthatja a mű-
szaki haladást, a munkaerő-keresletet azonban eltereli azoktól a cso-
portoktól, melyek foglalkoztatása már ma is kirívóan alacsony szintű. 
Ha a támogatások nem gyorsítják jelentősen a növekedést, akkor az 
eddiginél is nehezebbé válik a képzetlen munka kínálatának felszívá-
sa, és ezzel az aggregált foglalkoztatás növelése. Továbbá, ha igaz, 
hogy az innováció hasznosulását gátolja a megfelelően képzett szak-
munkások és a műszaki végzettségűek hiánya, akkor a növekedésre 
rövid-közepes távon gyakorolt hatás nem lesz erős, és a helyettesítési 
hatások dominálhatnak. Egy ilyen fejlődési út nem a kivételt, hanem a 
szabályt jelenti. A nyugati OECD országokban az elmúlt évtizedekben 

A GOP téves elő-
feltevésekkel él a 
műszaki haladás 
foglalkoztatási 
hatásait illetően…
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negatív összefüggés érvényesült a termelékenység és a foglalkozta-
tás változása között, és Magyarországon is csak egy rövid időszakban 
(1997-2000) sikerült egyidejűleg növelni a két mutatót. A foglalkozta-
tás szempontjából a GOP azon programjai tekinthetők legkevésbé 
kockázatosnak, amelyek növekedési korlátokat távolítanak el, eseten-
ként olyan vállalkozásoknál is, ahol képzetlen munkaerőt is foglalkoz-
tatnak. Ilyennek nevezhetők a mikrohitelezéssel és a kisvállalati hitel-
garancia-nyújtással kapcsolatos programok (4. prioritás), valamint a 
kisvállalati hálózatok terjedését ösztönző és az üzleti környezetet javí-
tó támogatások (3. prioritás). Az OP hatásának mérésére javasolt in-
dikátorok egyetlen esetben tesznek eleget a programértékelés azon 
módszertani alapelvének, hogy egy kezelés hatása csak valamely 
kontrollmintával való összevetésben állapítható meg. Több olyan indi-
kátor is találhatóa a GOP-ban, amely nem képes elkülöníteni a támo-
gatások önálló hatásait. Néhány indikátornál eseti értelmezési, mód-
szertani vagy jogi problémák merülnek fel. 

61. A TÁMOP és a TIOP helyzetértékelése színvonalas, adatokkal jól alá-
támasztott és összhangban van a szakirodalmi eredményekkel. He-
lyesen állapítja meg, hogy a foglalkoztatási ráta alacsony szintjéért 
alapvetően felelős a munkaerő-állomány viszonylag alacsony képzett-
sége, gyakorlati készségeinek elmaradottsága és rossz alkalmazko-
dóképessége. Ugyancsak helytálló a helyzetértékelés másik alapgon-
dolata, mely szerint a munkaerőpiacot az aktivitás rendkívül alacsony 
szintje jellemzi, ami a munkanélküliség és az inaktivitás együttes ke-
zelését indokolja.  

… aTÁMOP és 
TIOP (ezzel 
szemben) jól 
azonosítja a ha-
zai foglalkoztatás 
alapgondját. 

 
62. A stratégia a helyzetértékeléssel összhangban a munkakínálat növe-

lését, valamint minőségének és rugalmasságának javítását tekinti fő 
céljának. Kiemelkedő jelentőségűek a közoktatás megújítását célzó 
és az írás-olvasási, informatikai és szociális jártasságokat javító álta-
lános képzési programok. Egyfelől, e kulcskompetenciák hiánya szé-
les rétegekben akadályozza a munkavállalást. Másfelől, éppen ezek a 
készségek teszik lehetővé, hogy a munkavállalók sikeresen alkalmaz-
kodjanak a 30-40 éves pályafutásuk alatt ismétlődően előforduló 
technológiai változásokhoz. A munkanélküliek és inaktívak támogatá-
sának integrálása a rendkívül alacsony álláskeresési aktivitás miatt 
ugyancsak fontos, a foglalkoztatáspolitika fő céljaival összhangban lé-
vő lépés. 

Fontos a munka-
kínálat minősé-
gének javítása az 
oktatáson keresz-
tül… 

 
63. Ugyanakkor a program (TÁMOP) több helyen is önnön céljaival ellen-

tétes illetve közgazdaságilag megkérdőjelezhető – holtteher-
veszteséggel vagy kiszorítási hatással járó, illetve alacsony hozamú-
nak ígérkező – megoldásokat választ a tervei megvalósítására. A ter-
vezők nem veszik figyelembe, hogy a speciális munkahelyi képzés ál-
lami támogatása csak akkor indokolt, ha a képzésben átadott tudás 
általános elemeket is tartalmaz, illetve, ha a speciális képzésbe esz-
közölt vállalati beruházás megtérülését külső tényezők (magas mun-
kaerő-forgalom, béralkalmazkodási korlátok) akadályozzák. Ha ezek a 
feltételek nem állnak fenn, a támogatás holtteher-veszteséggel jár. Az 
amúgy is olcsó és viszonylag jól képzett fiatal munkaerő alkalmazási 
költségeinek csökkentése erőteljes kiszorítási hatással fenyeget. Az 
idősebbek átképzésétől nem remélhetők komoly hozamok, már csak 
az értékesülés rövid időtávja miatt sem. A pályakezdőknek tömegesen 
nyújtott bérszubvenciók torzítják a piacot, csökkentik a fiatalok és a 
képző intézmények érdekeltségét abban, hogy a munkaerőpiacon jól 

…a speciális 
munkahelyi kép-
zés állami támo-
gatása azonban 
holtteher-veszte-
séggel és kiszorí-
tási hatással jár-
hat. 
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értékesülő szakmát tanuljanak/tanítsanak, ami ellentmond a program-
ban megfogalmazott célnak, hogy „erősödjenek az oktatás és a mun-
kaerőpiac közötti kapcsolatok”. A korrekt árjelzések hatásosabban 
szolgálhatnák ezt a célt, mint az a terv, mely szerint a továbbképzés 
tartalmának meghatározásában döntő szerepet kapnak a kamarák, ez 
veszélyezteti az általános jártasságok fejlesztésére irányuló – eléggé 
nem méltányolható – erőfeszítések sikerét. Végezetül, az OP számta-
lan, a jól megválasztott fő célokhoz nem vagy lazán kapcsolódó tevé-
kenységet tervez támogatni – a vállalati irányítási, munkaszervezési 
és humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek korszerűsítésétől a tár-
sadalmi párbeszéd szakmai hátterének megteremtéséig – ami az erő-
források elcsorgásával fenyeget, és a lehetséges maximumtól elma-
radó foglalkoztatási hatást valószínűsít. 

64. A KözOP programjaitól elsősorban az ingázási idő- és pénzköltségek 
csökkenése várható a budapesti agglomerációban és azoknak a na-
gyobb városoknak a vonzáskörzetében, melyek bevezető úthálózatát 
érintik a fejlesztések. Bár egy ilyen változástól a munkakínálat növe-
kedése várható, az alkalmazásban állók számára gyakorolt hatás va-
lószínűleg nem lesz jelentős, mert a nagyvárosi agglomerációkban 
(néhány kisebb foltot leszámítva) a foglalkoztatás közel teljesnek te-
kinthető. A közlekedési peremhelyzetek enyhítésére, melyek alapvető 
szerepet játszanak egyes elmaradott térségek magas munkanélküli-
ségének tartósulásában, nem a KözOP, hanem a regionális progra-
mok vállalkoznak. A közlekedési nagyberuházások gazdaságélénkítő 
hatásával kapcsolatos hazai kutatások mindmáig az autópálya-
fejlesztésekre koncentráltak. Az autópálya megépítését valószínűsítő 
indikátorok statikus figyelembe vétele esetén az autópályához való 
közelség jövedelemnövelő hatása statisztikailag nem mutatkozik szig-
nifikánsnak. A dinamikus vizsgálatok szerint az autópálya átadását 
követően az érintett kistérségekben növekedésnek indult a vállalko-
zássűrűség, ugyanakkor a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben 
és az egy főre eső jövedelmekben nem következett be értékelhető 
változás. A vállalkozások sűrűségére gyakorolt markáns hatás alapján 
hosszabb távon pozitív foglalkoztatási hatást várunk. Általánosságban 
is megkérdőjelezhető az útépítés gazdasági hatásainak a magyar inf-
rastruktúra-politikában tapasztalható egyoldalú (a centrumból a perifé-
riára irányuló tőkemozgást hangsúlyozó) szemlélete. Az új vagy jobb 
úton nem csak a tőke és a vállalkozások mozoghatnak „kifelé”, hanem 
késztermékek is a periféria, és munkaerő a centrum felé. Minden to-
vábbi nélkül elképzelhető, hogy az autópálya-építés nem a periféria, 
hanem a centrum növekedését gyorsítja fel.  

A nagy közleke-
dési infrastruktú-
rafejlesztés 
emelheti a vállal-
kozási sűrűséget, 
foglalkoztatási és 
jövedelemnövelő 
hatása azonban 
áttételes. 

65. A KözOP nem tartalmaz a foglalkoztatás szempontjából releváns indi-
kátorokat. Mivel a közlekedési nagyberuházások foglalkoztatási hatá-
sának felmérése csak viszonylag hosszú idő után lehetséges, és 
olyan adatbázisokat igényel, melyek várhatóan a jövőben is csak né-
hány kutatóintézetben állnak majd rendelkezésre, ilyen jellegű indiká-
torok bevezetését nem is javasoljuk. 
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66. Az ÁROP és az EKOP a közigazgatás azon ügyfelei számára, akik 

anyagi helyzetüknek és iskolázottságuknak köszönhetően képesek 
élni az elektronikus ügyintézés kínálta lehetőségekkel, időmegtakarí-
tást kínál, ami a képzett munkakínálat (kismértékű) növekedését teszi 
lehetővé. Magában a közigazgatásban a fejlesztések várhatóan mun-
kamegtakarító jellegűek lesznek, és a mindenkori keresleten belül 
csökkentik a képzetlen munkaerő iránti igényt.  

A közigazgatás-
ban minőségi 
csere várható, 
foglalkoztatás 
bővülés nem. 

 
67. A ROP-okban négy támogatási irány azonosítható: a versenyképes-

séget fokozó támogatások, az idegenforgalom fejlesztése, a városok 
elérhetőségének javítása, valamint települési rehabilitáció és a humán 
szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése. Az egyedi vállalattámogatások 
esetében jelentős holtteher-veszteséggel és kiszorítási hatással kell 
számolni, a foglalkoztatási hatás bizonytalan, és csak utólag, viszony-
lag bonyolult módszerekkel becsülhető meg. A klaszterek és vállalati 
együttműködések az erőforrások megosztott használatának köszön-
hetően csökkentik a vállalkozások költségeit, a nemzetközi és a hazai 
tapasztalat szerint is növelik az új vállalkozások túlélési esélyeit, és 
várhatóan pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra. A hatás fel-
mérésekor azonban figyelembe kell venni a nagyságrendeket: ezek a 
formák többszörös bővülés esetén is marginális jelentőségűek ma-
radnak. Az idegenforgalom hatásaira vonatkozó becslési eredmények 
alapján csak ott várunk érzékelhető helyi foglalkoztatási hatást, ahol a 
program koncentráltan használja fel a rendelkezésre álló forrásokat. A 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése kiemelkedő jelentőségű a perem-
helyzetből adódó magas munkanélküliség orvoslásában, és a hatás 
éppen a munkából tartósan kiszorult társadalmi csoportokban ígérke-
zik a legerősebbnek. Ugyancsak jól célzottnak tekinthetők azok a tá-
mogatások, melyek a kistelepülések illetve elmaradott kistérségek 
gyermekintézményeit fejlesztik. A helyi programokat célszerű össze-
kapcsolni az TÁMOP és a TIOP megfelelő intézkedéseivel. A preven-
ciós és rehabilitációs kezelés segíthet a rokkantnyugdíjazás mértéké-
nek csökkentésében, közvetlenül és közvetve is. A szociális ellátás 
fejlesztésére irányuló programok foglalkoztatási hatása nem ígérkezik 
jelentősnek. A település-rehabilitáció hatásának megítéléséhez nem 
áll rendelkezésre megfelelő kutatási eredmény. Elsősorban az elma-
radott térségek programjaiban a településfejlesztési beruházások 
munkaerőigényét részben munkanélküliek közmunkásként való al-
kalmazásával tervezik megoldani. Ezt több szempontból is kedvezőt-
len, sőt tiltandó megoldásnak gondoljuk.  

A ROP-okban jel-
zett egyedi válla-
lati támogatások 
és a közmunka-
programok hatá-
sa erősen kétsé-
ges, a jól terve-
zett humán inf-
rastruktúrafej-
lesztés viszont 
sok pozitív ered-
ményt hozhat. 
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68. A KMOP tartalmaz egy, a többi ROP-hoz hasonló csomagot, továbbá 
egy, alapvetően a TÁMOP-TIOP elemeiből álló részt. A versenyké-
pességgel kapcsolatos részekben a K+F támogatásnak adott na-
gyobb súlyt indokolja a budapesti munkaerő-állomány országos átlag-
tól való jelentős eltérése, aminek köszönhetően a műszaki haladás-
ban rejlő foglalkoztatási kockázatok kisebbek. A központi régió közle-
kedési adottságai a munkavállalás szempontjából kiemelkedően jók, a 
foglalkoztatási szint magas, az előirányzott fejlesztések elsősorban az 
utazási idő csökkentésén keresztül gyakorolhatnak pozitív hatást a 
munkaórában mért munkakínálatra. A közlekedésfejlesztés azonban 
hosszabb távon sem vezethet érdemleges változásra a régió foglal-
koztatási rátájában. Az idegenforgalom fejlesztésének foglalkoztatási 
hatása nem mérhető fel, mert az országos adatokon becsült össze-
függések (lásd a ROP-okról szóló fejezetet) nem terjeszthetők ki Bu-
dapestre. A humán szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése kap-
csán említésre érdemes, hogy a budapesti munkaerőpiac, mérete és 
összetettsége miatt nehezen átlátható, ezért az álláskeresők és mun-
káltatók egymásra találását segítő informatikai fejlesztésektől a súrló-
dásos munkanélküliség érzékelhető csökkenését várhatjuk. Hasonló-
képp, indokolt és várhatóan az országos átlagot meghaladóan pozitív 
hatása kehet a felnőttképzési tanfolyamok összehangolásának. A 
KMOP, néhány kivétellel, kiemelkedően jól megválasztott és mérhető 
indikátorokat javasol. 

 

69. Az operatív programok növekedésre, foglalkoztatásra és államháztartás-
ra gyakorolt hatásai között számos esetben nyilvánvaló kölcsönhatás 
van. Az evidenciaként kezelhető pozitív összefüggéseken túlmenően – a 
nagyobb foglalkoztatás gyorsabb növekedést és magasabb adóbevéte-
leket generál, ezáltal kedvezőbb államháztartási pozícióhoz is vezet – bi-
zonyos esetekben ugyanakkor átváltások, negatív összefüggések is fel-
merülhetnek. Különösen két OP, nevezetesen a GOP és a KözOP bizo-
nyos beavatkozásai, valamint a ROP-ok versenyképesség-javítási és 
közlekedésfejlesztési intézkedései érdemelnek kitüntetett figyelmet. A 
GOP „K+F és innováció a versenyképességért” prioritása (csakúgy, mint 
a ROP-ok versenyképesség-javítási prioritásai) az agglomerációs hatá-
sok miatt valószínűleg fokozza az erőforrások koncentrációját a növeke-
dési centrumokban, ami pótlólagos növekedési hatású. A foglalkoztatás-
ra azonban mindez nettó negatív hatással is lehet, a helyettesítési hatá-
sok és a kínálati korlátok (képzetlen, illetve képzett munka) miatt. Ehhez 
igen hasonló összefüggés érvényesülhet a KözOP „az ország és a régió-
központok nemzetközi elérhetőségének javítása” beavatkozás hatása-
ként: az agglomerációs típusú addicionális növekedés mellett kétséges a 
pozitív foglalkoztatási hatás. Ráadásul tipikusan a nagyarányú közleke-
dési infrastruktúra-fejlesztések járnak pótlólagos kiadási determinációval, 
mivel a működési költségeit a használati díjbevételek csak részben fede-
zik. 

70. A GOP esetében a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök alkalmazása és 
a modern üzleti környezet fejlesztése, a KözOP esetében pedig a térségi 
elérhetőség javítása, valamint a közlekedési módok összekapcsolása 
ugyanakkor úgy generálhatnak addicionális növekedést, hogy közben 
minden bizonnyal a foglalkoztatásra is erős pozitív hatásúak. Ráadásul 
ezeknél a beavatkozásoknál kisebb az államháztartási pozíciót veszé-
lyeztető pótlólagos kiadási determinációk valószínűsége is. 

A GOP és a 
ROP-ok verseny-
képességi, illetve 
a KözOP autópá-
lya-fejlesztési be-
avatkozásai 
könnyen ellenté-
tes irányú hatás-
sal lehetnek a 
növekedésre, il-
letve a foglalkoz-
tatásra és az ál-
lamháztartásra. 
A GOP vállal-
kozás- finan-
szírozási és az 
üzleti környezetet 
fejlesztő, illetve a 
KözOP térségi 
elérhetőséget ja-
vító és inter-
modalitási be-
avatkozásainál 
ugyanakkor pozi-
tív kölcsön-
hatások várhatók.
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71. Az alapvetően a versenyképesség és a gazdasági növekedés átfogó 
céljához kapcsolható programok, vagyis a GOP, valamint a KözOP és 
a ROP-ok egyes elemei, a célt elsősorban a termelékeny-
ségnövekedés révén tervezik elérni. Ez pedig a magasan képzett 
munkaerő iránti keresletet és így a bérek egyenlőtlenségét növeli, a 
képzetlen munkaerő iránt nem, vagy csak kismértékben támaszt ke-
resletet. A képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti 
vagy foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is megmutatkozhat. Rövid- 
és középtávon, tehát az előttünk álló programozási időszakban lehet-
séges következmény a keresetek és a háztartási jövedelmek képzett-
ség szerinti különbségeinek növekedése. A technológiai vagy intéz-
ményi változások erőteljes generációs hatással is járnak, az ország 
további technológiai felzárkózása éles generációváltáshoz, a fiatalabb 
korosztályok relatív helyzetének jelentős javulásához vezet. Hosszú 
távon az addicionális gazdasági növekedés, ceteris paribus már a 
munka- és háztartásjövedelmek kiegyenlítődését is eredményezheti. 
A fejlesztési pólusokra alapozott gazdaságfejlesztés, valamint a váro-
sokra alapozott térségfejlesztés, a területi és településhierarchia sze-
rinti egyenlőtlenségek mélyülését valószínűsíti.  

A versenyképes-
ség és a termelé-
kenység növeke-
dése (ha megva-
lósulnak) egyen-
lőtlenségnöve-
kedéssel járnak. 

 
72. A foglalkoztatottság növelését, illetve a humán erőforrás minőségének 

javítását célzó programok (a TÁMOP, a TIOP, valamint a KözOP és 
ROP-ok egyes elemei) célrendszerének egyik eleme az alacsony 
foglalkoztatottságú, képzetlen, és/vagy elmaradott területeken élő 
munkaerő helyzetének javítása. E programok jellemzően aktív mun-
kaerő-piaci politikákban gondolkodnak, melyek hatékonysága és így 
egyenlőtlenségcsökkentő hatása is bizonytalan. E munkaerő-piaci 
csoportok foglalkoztatási esélyeinek javulását, és ezen keresztül a ke-
reseti és jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését eredményezné a 
régió- és kistérségi központok elérhetőségének javulása, mely növeli 
a tőke- és a munkaerő-mobilitását, csökkenti a munkakeresés és 
munkavállalás költségeit, továbbá megkönnyíti a térségközpontok 
közszolgáltató intézményeihez való hozzáférést. A közlekedésfejlesz-
tés prioritásai között azonban ez nem jelenik meg, vagy nem hangsú-
lyos. A tőke- és munkaerő-mobilitás hatása ugyanakkor nemcsak az 
egyenlőtlensége csökkenésének, hanem növekedésének irányában is 
mutathat, ha az a tőke és a képzett munkaerő elvándorlásával jár 
együtt. 

Az egyenlőtlen-
ségek c
sére alkalmas 
programel
súlytalanok vagy
bizonytalan haté-
konyságúak. 

sökkenté-

emek 
 

73. Az Operatív Programok összességét tekintve a hátrányos helyzetűek-
re gyakorolt hatás szempontjából, alapvetően kétféle értékelést adha-
tunk: egyfelől jellemző az inkább csak kötelességszerű említés, az 
esélyegyenlőség szempontjának „kipipálása” főként azokban az Ope-
ratív Programokban, amelyek területe közvetlenül nem kapcsolható a 
hátrányos helyzetekhez vagy annak valamely megnyilvánulási formá-
jához, holott sok esetben lenne mód a hátrányos helyzetűek szem-
pontjából releváns „leágazásra”; másfelől az ágazati OP-ok közül a 
hátrányos helyzetűekkel hivatalból foglalkozó TÁMOP és TIOP, vala-
mint a ROP-ok többségének egyes intézkedései veszik komolyan a 
hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának igényét bizonyos kitűzött cél-
jaikon keresztül, amelyeket alapvetően pozitívan értékelhetünk, ugya-
nakkor ezek gyakran mégsem tekinthetők komolynak a tervezett in-
tézkedések ellenőrzését és hatékonyságának mérését célzó indikáto-
rok hiányosságai miatt. 

A hátrányos hely-
zet felszámolása 
sokszor csak a 
kötelességszerű 
említés szintjén 
marad. 
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74. Az egyik kiemelt hátrányoshelyzet-képző szempont a társadalmi nem 
(gender) szempontja. Az Operatív Programok alapján azt látjuk, nagy a 
veszélye, hogy csupán a véletlenen múlik majd, csökkennek-e a férfiak és 
nők közötti esélykülönbségek. Csak a TÁMOP és TIOP mutat határozott 
elvi elköteleződést a nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése mellett, 
de intézkedései nem fókuszáltak erre a témára.  

75. A női foglalkoztatással kapcsolatos problémák egyik lehetséges be-
avatkozási pontja az atipikus foglalkoztatási formák elterjedése. A 
közigazgatás modernizálása lehetőséget teremt majd, pl. távmunká-
ra, de másutt nem kap hangsúlyt az ilyen munkavégzési formák tá-
mogatása. A gondozói munkákat végző nők foglalkoztatásában is 
fontos szerepet játszhatnának az atipikus munkavégzési formák. 

76. A női otthoni gondozói tevékenységek kiváltását a szolgáltatások fej-
lesztésével lehetne elérni. Erre elsősorban a gyermekek nappali 
gondozásával kapcsolatban látszanak törekvések a bölcsődei és 
óvodai hálózat bővítése révén. Ez megteremti a női munkavállalás 
lehetőségét, de mértéke a munkaerő-piaci keresleten, a közlekedési 
lehetőségeken és azon is múlik, mennyire fognak az új és régi intéz-
mények alkalmazkodni, pl. nyitvatartásukban a foglalkoztatottak igé-
nyeihez. 

A női esélyegyenlő-
ség elősegítése a 
humán szolgáltatá-
sok további fejlesz-
tését igényli. 

77. A roma lakosság több szempontból is jelentős mértékben hátrányos helyze-
tűnek nevezhető, egyes csoportjaik leszakadása a többségtől a hátrányok 
halmozódásának és állandósulásának eredménye. A romákkal kapcsolat-
ban elsődleges cél e folyamat megállítása, a leszakadó csoportok 
reintegrálása és a romákat érő hátrányos helyzetek kiküszöbölése, ami 
azonban leghatékonyabban komplex programokkal kivitelezhető. Szüksé-
ges az alacsony iskolázottsági vagy foglalkoztatottsági szint emelése, a 
gazdaságilag fejletlen vagy térbeli és társadalmi szempontból egyaránt el-
zárt kisrégiókban való koncentráció és a szegregáció kezelése. Minderre hi-
vatott komplex programot nem találunk az Operatív Programokban, és 
olyan is csak néhány olyan akad, például a TÁMOP, a Nyugat-dunántúli 
Operatív Program (NyDOP), a Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP), 
vagy az Észak-magyarországi Operatív program (ÉMOP), amelyik felismeri 
a romák hátrányos helyzetének többdimenziós jellegét és megoldási javas-
latot is felvázol. A komplex programok értelemszerűen csak hosszú távon 
fejthetnek ki értékelhető nagyságrendben eredményeket, ugyanakkor nem 
szabad alárendelni ennek a potenciálisan kiaknázható rövid- és középtávú 
eredmények lehetőségeit sem.  

A romákra vonatko-
zóan komplex integ-
rációs program 
szükséges… 

 
78. Egyes programokban vagy prioritásokban a kötelező esélyegyenlőségi 

szempont megemlítésén túl külön is kifejezetten érdemes lenne kiemelni a 
romákat, akár önmagukban, akár egy olyan halmozottan hátrányos helyze-
tű célcsoport részeként, amelyben szükségszerűen felülreprezentáltak. 
Ilyen területek a foglalkoztatásnövelés (ahol a romák problémája munkaerő-
piaci egyensúlytalanság részeként merül fel), a közoktatás minőségi és terü-
leti egyenlőtlenségeinek oldása, vagy a gettós területek (azaz például a ro-
matelepek felszámolása). Más esetekben nincs szükség a romák, mint 
speciális célcsoport kiemelésére, hiszen sokszor fordul elő az, hogy egy 
adott intézkedés olyan hátrányon kíván segíteni, amely a romákat akkor is 
halmozottan érinti, ha egyébként nem emeljük ki külön az etnikai dimenziót 
(például amikor az alacsony iskolázottsági fiatalokkal vagy a szociális célú 
városrehabilitációval foglalkoznak. 

…és a roma prog-
ramokat a nem kife-
jezetten rájuk cél-
zott, de őket is érin-
tő programokkal 
össze kell hangolni. 
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79. Erőteljes prioritást kap szinte minden programban valamilyen 

szempontból a fogyatékos emberek helyzetének javítása. Az 
intézkedések összesített hatása, megfelelő minőségű pályázatok 
esetén, áttörést hozhat a fogyatékos emberek helyzetében. Ennek 
egyik kulcsa, hogy a foglalkoztatás kérdéseit együtt kell kezelni a 
fogyatékosság felülvizsgálatával, az átalakuló rehabilitációs 
rendszerrel és néhány, a „programokon kívüli” kérdéssel: a 
rokkantnyugdíj rendszer és a védett foglalkoztatás átalakításával. 
Csak ezek együttes és megfelelően ütemezett fejlesztése vezethet 
tényleges eredményhez. 

80. 

en 
komplex legyen és terjedjen ki a kommunikációs akadálymentesítésre is. 

81. 

mentesítést együttesen valósítsák 
meg, legalábbis a befogadó intézményekben. 

en. 

 

A fogyatékkal élőket is érintő másik robusztus téma a programokban az 
akadálymentesítés. A programokban elsősorban az épületek akadály-
mentesítéséről esik szó, a járdák, közlekedési rendszerek akadály-
mentesítésére – legalábbis a KöZOP szerint – nincs forrás. Ez így félmeg-
oldásnak tekinthető, hiszen a munkába, a szolgáltatások igénybevételéhez 
el is kell jutni és a nagyobb településeken ez a tömegközlekedés hasz-
nálatát igényli. A pályáztatás során – és ez nem tűnik ki a programokból – 
következetesen be kell tartatni, hogy az akadálymentesítés minden esetb

Valóban jelentős változásokat indukálhatnak a TÁMOP-ban, a speciális 
nevelési igényű gyermekek közoktatási rendszerben meglévő helyzetével 
kapcsolatban megfogalmazott intézkedések. Adott a megfelelő jogszabályi 
környezet, források is lesznek. Kérdés, milyen „sebességgel” kerülnek be a 
szükséges ismeretek a pedagógusok képzési és átképzési rendszerébe, s 
befogadják-e, tudják-e kezelni a pedagógustársadalom konzervatív 
csoportjai az így keletkező új kihívásokat. Nagyobb valószínűséggel lesz e 
programcsomag eredményes, ha erőteljesen ösztönzik majd a pályázókat, 
hogy az oktatásfejlesztést és az akadály

Jelentős pozitív 
változás várható a 
fogyatékkal élők 
helyzetéb
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82. A gyermekszegénység csökkentése önálló prioritásként a TÁMOP-
ban fogalmazódik meg. A gyermekek szegénységének csökkentése 
csak a család/szülők helyzetének változtatásával lehetséges első-
sorban. Erre szolgálnak a foglalkoztatási programok. A gyermeksze-
génység felnőttkori szegénységgé változását akadályozhatják meg 
az oktatási, képzési kezdeményezések. Erre látszik törekvés, első-
sorban a TÁMOP-ban és a TIOP-ban, de a ROP-ok nem képezik le 
eléggé erőteljesen ezt a szándékot. A gyermekszegénység pszicho-
szociális ártalmainak tompítását volna hivatott a kisgyermekkori ké-
pességfejlesztés segíteni; erre utaló mondat van a TÁMOP-ban, de a 
gondolat intézményesülése gyenge. Ennek híján a mégoly befogadó 
iskolarendszer sem lehet képes az oktatási rendszerbe lépéskor 
meglévő hátrányokat hatékonyan ellensúlyozni. 

83. A szegénység kockázatának regionális-települési szintű metszetét is 
érintik a programok, elsősorban a ROP-ok. Helyes kiindulópont, hogy 
a lakóközösségekhez legközelebbi adminisztrációs szinten, kistérsé-
gekben gondolkodnak. Még hatékonyabb és hatásosabb lenne a 
mikro-térségi közelítés. A komplex települési szintű fejlesztési projek-
tek elsősorban városrehabilitációs célúak. Ez pozitívan érintheti a 
slummosodó városi területek szegénységben élő lakóit, ha nem köl-
töztetik át őket hasonló minőségű lakásokba és komplex oktatási fog-
lalkoztatási programokkal segítenek a minőségibb lakások magasabb 
költségeit fedezni. 

84. Az országnak számos gettósodott övezete van, ahol sűrűsödik a 
szegénység és az azzal járó szociális problémák. Ezek felszámolása 
– a pénzek elaprózása helyett – rendkívül hatékony beavatkozási 
forma lehet. Az eddigi hasonló programok tapasztalatai arra utalnak, 
hogy ez nem 2-3 éves feladat, hanem sokkal hosszabb; eleinte ke-
véssé látványos a változás és a sikerhez komplex eszközök alkalma-
zása szükséges. Ez a fajta szemléletmód – legalábbis a retorika 
szintjén - megjelenik a ROP-ok többségében. 

A szegénység 
csökkentése nem 
közvetlen cél, de 
szerepel az egyes 
programokban. 
Fontosak lehetnek a 
regionális és tele-
pülési rehabilitációs 
programok. 

85. A hátrányok kumulálódásának megakadályozása általában, de a 
származással való szoros összefüggése különösen célja kell, hogy 
legyen egy olyan foglalkoztathatóságot célzó eszközrendszernek, 
mint az Operatív Programok összessége. A programok egy része 
utal arra a veszélyre, hogy a szegénység etnicizálódhat Magyaror-
szágon, s vannak olyan célokat megfogalmazó részek, illetve priori-
tási tengelyek, ahol a szegénység etnicizálódása ellen ható tervek 
megfogalmazódnak. (Ilyen például a DDOP-ból a roma származás 
elemzése kapcsán idézett esélyegyenlőségi program, s még inkább 
a TÁMOP speciális céljának és egyik prioritási tengelyének egy-egy 
bekezdése.) A jellemző azonban inkább az, hogy a hátrányos helyze-
teket egyenként, vagy ami még rosszabb – mert ez a teljes érdekte-
lenség szöveges megnyilvánulásaként fogható fel – felsorolás formá-
jában „tudják le” a programok készítői. 

A szegénység 
etnicizálódása ko-
moly veszély… 
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86. Az Operatív Programok, ha érintik is a diszkrimináció ellenei harc je-

lenségét, azt legfeljebb „tiszteletkörként” teszik, hiszen a negatív 
diszkrimináció csökkentése szabályozási feladat, amire következés-
képpen a fejlesztési tervek csak nagyon közvetetten hathatnak, s a 
diszkriminációra ható cselekvési program hatását indikálni pedig vég-
képp reménytelen. Ezzel szemben a pozitív diszkrimináció és a 
szegregáció elleni küzdelem jól befolyásolható fejlesztési eszközök-
kel. A pozitív diszkrimináció többféle formája közül az esélyteremtés 
alkalmas arra, hogy a fejlesztő munka tárgya legyen; jó példa erre a 
TÁMOP, de vannak más fejlesztési tervek is, amelyek felruházhatóak 
lennének pozitív diszkriminációs jelleggel (például a GOP, EKOP, 
ÁROP, KDOP, DDOP, KMOP, ÉMOP egyes projektjei).  

87. A rásegítés olyan hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálódhat, 
amelyeket egyébként is célcsoportnak tekint az ÚMFT (fiatal, pálya-
kezdő, roma, nő, fogyatékos), olyan módon alkalmazna pozitív diszk-
riminációt, ami kevéssé váltana ki ellenhatást a kedvezményektől 
nem érintett csoportokban (mert időleges, mert olyat fejleszt, amit 
nem mástól vesz el, mert jól átlátható), nagy az externális hatás, 
amennyiben a kedvezményezetteken túl (akik foglalkoztathatósága, 
emberi tőkéje, önbecsülése, közösségben elfoglalt státusza, kapcso-
latrendszere nő) azok is élvezik az ilyen fejlesztés hatását, akik ma-
guk nem vesznek részt a projektben (mint közösségi ház látogathat-
ják az intézményt, információt kaphatnak, csökkenhetnek a generá-
ciók és általában a társadalmi csoportok közötti feszültség). 

…de a programok 
nem foglalkoznak 
kellőképpen a szeg-
regáció és a diszk-
rimináció problémá-
jával. 

88. A partnerség és a társadalmi egyeztetés jogszabályi környezetével a 
nagyobb legitimitással és pouvoirral rendelkező ágazati tervezők elé-
gedettek, mert az a mozgásterüket kellően szélesre tárja. A regioná-
lis szereplők azonban a jelenlegi hazai rendelkezéseket nem tartják 
alkalmasnak sem a programok mögötti legitimitás megteremtéséhez, 
sem pedig a saját tervezői kompetenciájuk megjelenítéséhez. Ezzel 
párhuzamosan mind két csoportot elbizonytalanítja az, hogy a part-
nerséggel kapcsolatos kormányzati filozófia kiérleletlen, és saját ál-
láspont kidolgozása helyett kullog az uniós (nem különösen rigoró-
zus) szabályozás után.  

89. A stakeholderi oldal szerint kölcsönös tanulásra van szükség annak 
érdekében, hogy a formálisan kipipálható partnerséget érdemi munka 
váltsa fel, mert minden oldal ezzel kapcsolatos attitűdjét bizalmatlan-
ság jellemzi. Sok szereplőben – a konkrét egyeztetés, tényétől és mi-
lyenségétől függetlenül - korábbi sérelmek alapján már frusztráció 
alakult ki az államigazgatási szereplők tevékenységével kapcsolat-
ban. Ráadásul az uniós fejlesztéspolitikára jellemző szakmai speciali-
tások is megnehezítik a stakeholderek munkáját, akik megfelelő kép-
zés és kapacitás hiányában nem képesek beépíthető, érdemi véle-
ményeket eljuttatni a tervezőkhöz. Ezzel ellentétben, az egyeztetés-
ben aktívan részt vevő, a folyamatokat szorosan követő, nagyon tá-
jékozott szerveztek körében számos konkrét javaslat fogalmazódik 
meg a tervek tartalmi változtatásán túl a partnerségi tevékenység ja-
vítására is.  

A társadalmi egyez-
tetés hasznos, köl-
csönös tanulási fo-
lyamatot jelentett… 
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90. Az államigazgatási és stakeholderi vélemények alapján egyértelmű-

en kirajzolódó nézet szerint a legeredményesebb hivatalos egyezte-
tési technika a szóbeli és az írásbeli módszerek kombinációja. Az 
ismertség, a bizalom és a szakmaiság útján létrejöhetnek színvona-
las érdemi egyeztetések ugyan, de csak nagyon ritka esetben hatá-
rozzák meg ezek a hivatalos egyeztetések az érdemi döntéseket. A 
döntések kikényszerítésére alkalmas legrelevánsabb befolyásolási 
módszer a nyilvánosság: a sajtó, a televízió vagy az internet felhasz-
nálása. A formális egyeztetési technikák mellett nagy szerepük van a 
nagy hagyományú, a kormányzat képviselőit is kooptáló, rendszere-
sen és intézményesen ülésező tanácsoknak (RFT-k, OÉT). Ezt a 
formális csatornát egészíti ki az informális nyomásgyakorlás eszköze, 
a lobby-tevékenység, melynek használatára elsősorban a gazdasági 
érdekcsoportok képesek. 

…a döntés-
befolyásolásban és 
az ellenőrzésben 
fontos szerepet ját-
szik a nyilvánosság.

V. JAVASLATOK 

 

91. Értékelő jelentésünk javaslatokat is megfogalmaz annak érdekében, 
hogy az Operatív Programok végrehajtása, az összeállított akcióter-
vek a horizontális dimenziók mentén minél hatékonyabbak legyenek 
a fő célok mellett a programok pozitív mellékhatások tekintetében is. 
A javaslatok megfogalmazása során törekedtünk arra, hogy azok ja-
vítsák a programok monitorozásának minőségét, és támpontokat 
adjanak a köztes és ex-post értékelés számára. Alábbiak szerint 
összegzett javaslatainkat az akciótervek kidolgozásában résztvevő 
tervezőknek ajánljuk elsősorban a figyelmébe. 

Javaslataink a vég-
rehajtási fázist segí-
tik. 

92. A foglalkoztatottság alakulásának kulcsfontosságú szerepe van a 
többi általunk vizsgált értékelési dimenziókban is. A foglalkoztatási 
szint emelése jótékonyan hat a növekedésre, az államháztartásra, 
feltétele  társadalmi egyenlőtlenségek csökkenésének és az ab-
szolút szegénység felszámolásának is. A hosszú távú foglalkozta-
tás-növelés szempontjából azokat a beavatkozásokat tekintjük jóté-
konynak, amelyek semlegesek az innováció versus adaptáció kér-
désében, és növekedési korlátokat távolítanak el. Javasoljuk tehát 
az ilyen jellegű programok, mint például a kisvállalati mikrohitelezés 
és hitelgarancia-nyújtás; a városi munkaerőpiacok elérhetőségének 
javítása; a munkaerő-piaci információs rendszer korszerűsítése; az 
idegenforgalom koncentrált fejlesztése, a gyermekintézmények és 
alsófokú iskolák integrált fejlesztése, valamint az egészségügyi pre-
venció és a rokkantnyugdíjazási gyakorlat megváltoztatásával ösz-
szekapcsolt rehabilitáció súlyának megtartását, lehetőség szerint 
erősítését. A foglalkoztatási hatás erősítése érdekében e programok 
súlyának növelését elsősorban a kutatás-fejlesztés, a vállalati 
klaszterek, az általános egészségügyi fejlesztések és egyes vállala-
tok egyedi támogatásának rovására javasoljuk. Ugyancsak javasol-
juk, hogy a fejlesztések átmeneti építőipari munkaerő-igényét ne 
közmunkások alkalmazásával oldják meg. 

a

Kulcs a foglal-
koztatottság; a nö-
vekedési korlátok el-
távolítására van 
szükség, kisebb súly 
kell a direkt támo-
gatásoknak. 
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93. Általában indokoltnak tartjuk a végrehajtás során még rendelkezés-

re álló mozgástérben az emberi tőke típusú beruházások preferálá-
sát az infrastrukturális beruházásokkal szemben, mert azoktól a ki-
meneti oldalon jobb megtérülés remélhető. Különösen fontosnak 
tartjuk azokat a humántőke beruházást ösztönző programokat, me-
lyek az életpálya egészen korai szakaszaiban, tehát az iskolás kor 
előtti, illetve a közoktatás korai időszakában kerülnek végrehajtásra. 
Ezek az eszközök a rövidtávú hatásokkal szemben értelemszerűen 
a hosszú távú megtérülést preferálják, ám mind a növekedés ösz-
tönzése, mind pedig az esélyek egyenlőtlenségének csökkentése 
szempontjából eredményesebbek lehetnek, mint az aktív munkaerő-
piaci politikák. Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy az esélyek egyen-
lőtlenségnek e programoktól várható csökkenése hogyan jelentkezik 
kimeneti oldalon, tehát az egyenlőtlenségi szerkezetben.  

Nagyobb súlyt kell 
helyezni az emberi 
tőke beruházásokra 
és kisebbet az inf-
rastruktúrafej-
lesztésekre. 

94. Javasoljuk, hogy az alacsony képzettségű rétegek felzárkóztatása, 
de legalábbis a képzetlenség intergenerációs újratermelődésének 
megállítása lényegesen nagyobb súllyal jelenjen meg. Ez a szem-
pont a foglalkoztatottság emelése és a szegénység csökkentése 
szempontjából egyaránt fontos. Az intergenerációs újratermelődés 
megelőzésére mindenekelőtt az iskolarendszer alkalmasan megvá-
lasztott fejlesztési programjain át vezet az út. 

Speciális programok 
kellenek az alacsony 
iskolázottság 
intergenerációs újra-
termelődésének 
megakadályozására.

95. A romák helyzetének javítását célzó törekvések esetében legfonto-
sabb célokként a leszakadás folyamatának megállítása, a leszakadó 
csoportok reintegrálása és a romákat érő hátrányos helyzetek kikü-
szöbölése fogalmazható meg. E célrendszer leghatékonyabban 
komplex programokkal érhető el, ezért javasoljuk az ilyen típusú be-
avatkozások támogatását. Szükségesnek tartjuk egy átfogó roma in-
tegrációs program kidolgozását, amelynek fókuszában az iskolázta-
tás és a foglalkoztatás növelése kell, hogy szerepeljenek, ami ösz-
szekapcsolódhat a kormányzat terepfelszámoló programjával, a 
deszegregációs törekvésekkel és a romák által nagy számban la-
kott, elmaradott területek infrastrukturális fejlesztésével. Ugyancsak 
a romákra (is) célzott programok esetében, feltételezhetően jobb 
lenne, ha azok konkrétan megneveznék őket azokon a pontokon, 
ahol célcsoportként szóba kellene jönniük, mert így elkerülhető az a 
helyzet, hogy egy-egy konkrét pályázat esetében nem kerülnek a 
célcsoportok közé, pedig kellene. 

Roma integrációs 
programra van 
szükség. 

96. A fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása érdekében, a pályáz-
tatás során következetesen be kell tart tni, hogy az akadálymente-
sítés minden esetben komplex legyen, és terjedjen ki a 
kommunikációs akadálymentesítésre is. 

a
Akadálymentesítés 
legyen az új beruhá-
zások értékelési kri-
tériuma. 
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97. Javasoljuk, hogy az OP-okban szereplő állami kezelésű illetve fenn-

tartású beruházások és intézményfejlesztések esetében a tervezők 
legalább vázlatos becslések formájában mellékeljenek a fejleszté-
sek közép és hosszú távú államháztartási hatásaira vonatkozó szá-
mításokat. Az államháztartási hatásokra vonatkozó számítások köz-
zétételének elvárása alkalmas lehet arra, hogy a hosszú távú fenn-
tarthatóság megfontolásai között ne csupán a – vitathatatlanul fon-
tos – környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjai jelenje-
nek meg, hanem a pénzügyi-államháztartási fenntarthatóságé is. Az 
előrejelzéseket támogató makromodell felállítása és „beüzemelése” 
kiemelt fontosságú alapfeltétele minden későbbi előreszámításnak. 

A fejlesztéspolitikai 
hatások felmérését 
támogató 
makromodellt kell 
felállítani. 

98. Javasoljuk, hogy – különösen a nagyvolumenű - beruházásoknál ne 
pusztán a formális (jogi) addicionalitás teljesülésének kritériumait 
vizsgálják, hanem azt is, hogy az adott fejlesztés nem szorít-e ki 
más beruházásokat, illetve hogy a „talált pénz” elköltésének szán-
déka nem torzítja-e szuboptimális irányba a közösségi beruházások 
szerkezetét.  

A közgazdasági 
addicionalitást és a 
kiszorítási hatásokat 
is elemezni kell. 

99. Javasoljuk, hogy minden nagyobb beruházást előzzön meg költség-
haszon elemzés, hogy el lehessen dönteni, melyik beruházás ke-
csegtet költségarányosan nagyobb eredménnyel. A költség-haszon 
elemzés (bizonyos összeg fölött) váljon kötelező kellékké a pályáza-
tok elfogadásakor és az abban foglalt javaslatok és számítások 
eredményeinek teljesülése váljon a projekt elfogadás feltételévé. 

Legyen formai kellék 
a költség-haszon 
elemzés. 

100. Az indikátorok megválasztása kulcsfontosságú a fejlesztési prog-
ramok hatékonyságának méréséhez, a szándékolt és nem szán-
dékolt hatások beazonosításához. A mégoly jól specifikált indiká-
tor is csak akkor használható azonban, ha előállításának minden 
infrastrukturális feltétele adott, tehát megfelelő információbázis áll 
rendelkezésre.  

A monitorozáshoz 
elengedhetetlen in-
dikátorok és azok in-
formációs infrastruk-
túrájának kidolgozá-
sa szükséges. 

101. Javasoljuk az indikatív pénzügyi táblák lényegesen finomabb bon-
tását, az egyes OP-ok közötti kapcsolódások világos (technikai-
pénzügyi mutatókkal is megerősített) kifejtését. 

Részletesebb indika-
tív pénzügyi táblák 
kellenek. 
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102. Javaslatunk szerint, az indikátorok kialakításánál a teljes körre 

vonatkozó (programhatást nem mérő), illetve a kizárólag a 
kedvezményezetti körre vonatkozó (értékelésre alkalmatlan) mu-
tatók helyett célszerű lenne a támogatott és nem támogatott 
populáció közötti összehasonlításra törekedni, kivéve azokat a 
programokat, melyek hasznai szórtan jelentkeznek, és folyamatos 
hatásmérésre nincs esély. Az alkalmas kontrollmintával való 
összehasonlítás az esetek egy részében nehezen oldható meg, 
mert nem folyik rendszeres adatgyűjtés a célváltozóról. Olyan 
indikátorok esetében azonban, amelyek a bruttó hozzáadott érték, 
a foglalkoztatás vagy az export alakulásán alapulnak, az 
összehasonlítás megoldható, mert a szóban forgó adatok teljes 
körűen rendelkezésre állnak a vállalati mérlegtárakban. 
Hasonlóképp, számos települési szintű változó hozzáférhető a 
KSH TSTAR adatbázisban, megfelelő tisztítás és rendezés után. 
Olyan esetekben, amikor a célváltozót a programon kívüli 
tényezők is befolyásolnak, arra lehetne és kellene törekedni, hogy 
az értékelők megmérjék annak alakulását a támogatott és nem 
támogatott körben is. Ez tökéletlen helyettesítője a szakszerű 
programértékelésnek, de kivitelezhető, és hozzávetőleges képet 
ad arról, hogy a ROP-nak sikerült-e jelentős hatást kiváltania a 
kedvezményezettek körében. Azokban az esetekben, amikor ilyen 
típusú mérésre nincs mód, mert például sok igénybevevő 
számára kialakított szolgáltatásokról van szó, le kellene mondani 
a hatásmérési kísérletekről, és a program méretét megragadó 
indikátorokat kellene használni. 

 

A program-
értékelések a támo-
gatottak és a nem 
támogatottak össze-
vetésére épüljenek: 
kontrollcsoportos in-
dikátorokra van 
szükség. 

103. Igen kétséges, hogy alkalmas-e indikátornak a programokban több-
ször megjelenő „elégedettség”. Ezért javasoljuk az ilyen típusú indiká-
torok elhagyását, vagy a komplexebb mérés feltételeinek megteremté-
sét. 

 

A sikerességet ne 
elégedettségi muta-
tókkal mérjék. 

104. Azon programok esetében, ahol annak értelme van, fontos követéses 
vizsgálatokat elvégezni a programban részt vevő egyének, háztartások 
körében, a program ideje alatt és annak lezárását követő időszakban, 
az adott program esetében szakmailag indokolt időtartamra. Ez bizto-
síthatja a beruházások hozamának mérését (megfelelő költség-haszon 
elemzési technikák alkalmazásával), illetve a programok hatékonysá-
gának ex-post megítélését. Az Operatív Programok szövegei egyes 
esetekben explicite meg is neveznek ilyen vizsgálatokat (pályakövetés, 
kohorszvizsgálat), javaslatunk szerint ezt minden esetben meg kellene 
tenni, ahol a követés más módon nem megoldható. Az így gyűjtött ada-
tok (is) akkor hasznosulhatnak optimálisan, akkor segíthetik leginkább 
a politikai döntéshozatalt, ha minél szélesebb körben hozzáférhetővé 
és kutathatóvá válnak. 

A programértékelés 
feltétele a résztve-
vők körében végzett 
követéses vizsgálat. 
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105. Az Operatív Programok hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatását 

célszerű központosított vizsgálattal felderíteni. Fontos kiemelni, hogy 
a célzott vizsgálatokat még az Operatív Programok beindulását meg-
előzően szükséges lenne elvégezni, hogy a programok lezárása után 
a kezdeti állapotot rögzítő adatok ismeretében értékelhessük az el-
végzett fejlesztéspolitikai feladatokat. Megfelelő viszonyításai alap, 
azaz például a kiinduló állapotot bemutató adatpont ismerete nélkül a 
legjobban kitalált indikátor sem több egy olyan számadatnál, amelyet 
nagyon nehéz önmagában értékelni. 

 

A hátrányos helyze-
tűekre állapotfelmé-
rő és nyomonkövető 
vizsgálat szükséges.

106. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében legalább két 
dimenzióban merülnek fel komoly problémák az adatgyűjtéssel kap-
csolatban: a romák és a fogyatékkal élők esetében. Ennek részben 
adatvédelmi okai vannak, hiszen e csoportokról a fennálló jogsza-
bályok szerint nem gyűjthetők olyan adminisztratív célú személyes 
adatok, mint az etnikumra vagy az egészségi állapotra vonatkozók. 
Ugyancsak nehézséget jelent a finanszírozás kérdése, hiszen az 
ilyen típusú célzott kutatások forrásigényesek. Amíg azonban célzott 
adatfelvételek nem készülnek, addig – még ha lennének is jól definiált 
indikátorok – információ hiányában azok összegyűjtése és elemzése 
nem lehetséges. Javasoljuk a programok nyomon követését célzó 
adatgyűjtések módszertanának kidolgozását, az adatvédelmi szabá-
lyok összehangolását, illetve – akár a technikai segítségnyújtás rová-
sára – ismétlődő és területileg koncentrált felvételsorozat elindítását 
abból a célból, hogy a romákra és a fogyatékkal élőkre vonatkozó in-
dikátorok is előállíthatóak legyenek.  

 

A szakszerű prog-
ramértékeléshez az 
adminisztratív adat-
kezeléssel kapcsola-
tos szabályokat át 
kell alakítani. 

107. Amint arra a korábbiakban felhívtuk a figyelmet, a policy döntések, így 
a fejlesztéspolitikai beavatkozások értékelésekor figyelemmel kell len-
nünk nemcsak azok hatékonyságára és keresztmetszeti méltányossá-
gára, hanem a társadalmi programok gazdasági és politikai fenntartha-
tóságára és megfelelőségére, valamint az együtt élő generációk közötti 
méltányosságra és kockázatmegosztásra. Javasoljuk tehát, hogy ame-
rikai mintára, a Nemzeti Számlák rendszeréhez hasonlóan, mely töb-
bek közt a kormányzat, a vállalatok és a háztartások közötti jövede-
lemáramlását mutatja be, az életpálya-szemlélet érvényesítésével ké-
szüljön egy olyan számlarendszer is (Nemzeti Transzfer Számlák), 
amely a közösségi és magántranszferek együtt élő generációk közötti 
áramlását (újraelosztását), valamint az ennek nyomán létrejövő va-
gyonképződést és -megszűnést összegzi. Az adott évi költségvetések 
kiegészítéseként szükségesnek tartjuk a Generációs Elszámolások 
csatolását is a jövő generációkra gyakorolt hatások beazonosítása cél-
jából. 

A fiskális politika és 
a fejlesztéspolitika 
együttes generációs 
hatásait mérő szám-
larendszer beveze-
tését javasoljuk. 
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108. A társadalmi egyeztetés eredményessé tétele érdekében szükséges 

legfontosabb változtatás valójában a tervezés teljes átalakítását igényli. 
Ez két komponens megerősítését jelenti. Az egyik a tervezői munkának 
– a politikai szempontoktól független – reális ütemezése, aminek imma-
nens része a dokumentumok különféle készültségi fokon történő véle-
ményeztetése is. Ennek a látszólag triviális javaslatnak a megfontolása 
jelentősen javítaná mind a tervezők, mind a társadalmi partnerek munka-
feltételeit. Ez a változtatás, annak ellenére, hogy nem tereli új pályára a 
magyar közigazgatás munkamódszerét, növelné a dokumentumok legi-
timitását. A tervezői munka átalakításának másik eleme: egy szűkebb és 
szakmailag felkészültebb partneri kör bevonása már a stratégia kidolgo-
zásától kezdve a tervezőmunkába ma még nem reális, de hosszabb tá-
von, a partnerek tapasztalatának növekedésével megfontolásra érde-
mes. Erre a dokumentumok elfogadottságának növekedése és az 
abszorbciós képesség javítása miatt is szükség lenne.  

 

Az egyeztetési fo-
lyamatban nagyobb 
súlyt kell helyezni a 
kellő ütemezésre és 
átláthatóságára. 

109. Az egyeztetési folyamat hatékonyságának növelése érdekében szükség 
van mindkét oldal: a tervezők és stakeholderek szakmai felkészítésére, 
amelyet egy komplex képzés biztosíthat. Ennek fő célja az lenne, hogy 
minden szereplő megismerje, hogy miről is szól egy társadalmi egyezte-
tés, ennek milyen módszerei vannak és mi a folyamata.  

 

 

110. A képzésnek keretet adhatna a több szereplő által igényelt érdek-
képviseleti törvény elfogadása. Egy ilyen törvénynek kellene azt 
szabályozni, hogy a kormányzati struktúrához hogyan kapcsolódik 
az egyeztetési mechanizmus, mik a partnerek kiválasztásának 
szempontjai regionális és ágazati metszetben. Ide tartozik még a 
partnerek függetlenségének megteremtése is, hiszen amíg a szer-
vezetek minisztériumi támogatásból élnek, addig félve attól, hogy 
forrásaikat elveszíthetik, nem képesek hatékony érdekérvényesí-
tésre sem.  

 

A regionális és ága-
zati egyeztetési 
struktúra világos já-
tékszabályaira van 
szükség. 

111. Mindezeken a konkrét javaslatokon túl a partnerségi egyeztetés fo-
lyamatában olyan szemléletváltásra van szükség, amely mindkét ol-
dalt nyitottá és befogadóvá teszi az együttműködésre. Ez a folyamat 
biztosan csak hosszú távon alakítható ki, hiszen minden szereplő 
csak a saját példáján keresztül tapasztalhatja meg, hogy mik az elő-
nyei és a hozzáadott értékei az ilyen egyeztetésnek. A szabályozás, 
a képzés, az adoptált technikák és módszerek, valamint a megszüle-
tő egyezségek és az ezek révén növekvő bizalom mind részei annak 
a közös tevékenységnek, amely a tervezés során alapja lehet a kö-
zös jövőről szóló vízió kimunkálásának 

Hangsúlyt kell he-
lyezni a tervezésben 
is, a bizalom és a 
befogadás légkö-
rének kialakítására. 
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Elemzéseink során azt találtuk, hogy egyes intézkedések (itt intézkedések alatt a prioritási tengelyek-
hez kapcsolódó programok együttesét értjük), az általunk elemzett öt szempont mentén, hasonló ha-
tásmechanizmust fejtenek ki. Ezért az összefoglalás szempontjából úgy ítéljük meg, hogy célszerű 
belsőleg homogén, egymástól azonban karakterében különböző csoportokra osztani a prioritási tenge-
lyeket. Efféle csoportosítás nyilván sokféleképpen megtehető, a horizontális ex-ante értékelés öt di-
menziója alapján azt a tagolást választottuk, amelyet az alábbi táblázat mutat. Ebben vannak olyan in-
tézkedések, amelyeknek az önálló értelmezése szükséges, hiszen hatásaik egyediek és nem fednek 
át más intézkedésekkel (ilyen szerintünk például a kis- és középvállalatok versenyképességének fej-
lesztése, vagy a foglalkoztathatósággal kapcsolatos prioritási tengely). Vannak azonban olyan intéz-
kedéscsoportok is, amelyek a mi szempontjaink szerint hatásaikban nem különülnek el egymástól, 
ezért az összefoglaló táblázatok együttesen kezelik őket (például az összes környezetvédelmi intéz-
kedést egy csoportba soroltuk és az államigazgatás fejlesztésével és az elektronikus közigazgatás fej-
lesztésével kapcsolatos prioritási tengelyeket is együtt tárgyaljuk). 

 
A prioritási tengelyek csoportosítása (főbb típusok) 
Intézkedés-típusok Intézkedések (prioritási tengelyek) 

Versenyképesség-fejlesztés 
GOP1: K+F és innováció a versenyképességért, ROP1: verseny-
képesség-javítás, KMOP 1: A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése 

Vállalkozásfejlesztés GOP2: A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 

Üzleti környezet fejlesztés 
GOP3: A modern üzleti környezet erősítése, KMOP2: A verseny-
képesség keretfeltételeinek fejlesztése, KMOP3: A régió vonzere-
jének fejlesztése 

Kisvállalkozásfejlesztés, mikro 
programok  GOP4: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 

Turizmusfejlesztés ROP3: Turisztikai potenciál erősítése 

Foglalkoztathatóság TÁMOP 1: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra 
való belépés ösztönzése 

Közoktatás és élethosszig tanu-
lás-fejlesztés 

TÁMOP2: Az alkalmazkodóképesség javítása. TÁMOP3: Minőségi 
oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek.  

Egészségmegőrzés és társa-
dalmi befogadás 

TÁMOP5. Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvé-
tel erősítése 

Humán infrastruktúra fizikai elő-
feltételeinek fejlesztés 

TIOP1: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, TIOP2: Az egés-
zségügyi infrastruktúra fejlesztése, TIOP3: A munkaerő-piaci rész-
vételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesz-
tése, TIOP4: A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfej-
lesztés szolgálatában, ROP5:Humán infrastruktúra fejlesztése, 
KMOP4: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fej-
lesztése 

Kutatásfejlesztés és minőségi 
képzés humán feltételeinek tá-
mogatása 

TÁMOP4: Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a 
kutatás és innováció területén 

Régióközpontok fejlesztése az 
elérhetőség és a közösségi köz-
lekedés javításával 

KÖZOP1: Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetősé-
gének javítása, KÖZOP3: Közlekedési módok összekapcsolása, 
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrast-
ruktúrájának fejlesztés, KÖZOP4: Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése, ROP2: A regionális és helyi jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra (1) 
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Intézkedés-típusok Intézkedések (prioritási tengelyek) 

Térségi elérhetőség KÖZOP2: Térségi elérhetőség javítása, ROP2: A regionális és he-
lyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra (2) 

Térség és településfejlesztés ROP4: Település- és térségfejlesztés, KMOP5: Települési terüle-
tek megújítása 

Környezetvédelmi programok 

KEOP1: Egészséges, tiszta települések. KEOP2: Vizeink jó keze-
lése, KEOP3: Természeti értékeink jó kezelése, KEOP4: A meg-
újuló energiaforrás-felhasználás növelése, KEOP5: Hatékony 
energia-felhasználás, KEOP6: Fenntartható termelés és fogyasz-
tói szokások ösztönzése 

Államigazgatás-
szervezetfejlesztés 

ÁROP1: Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés, ÁROP2: 
Az emberi erőforrás minőségének fejlesztése, ÁROP3: A kor-
mányzási és megújulási képesség javítása, EKOP1: A közigazga-
tás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása, EKOP2: A közigazgatási szolgáltatá-
sokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések, 
EKOP3: Kiemelt fejlesztések 

 
Az általunk vizsgált öt horizontális szempont kölcsönhatásait karakterük szerint két, egymástól eltérő 
csoportosításban mutatjuk be. Az első esetében abból indulunk ki, hogy az adott intézkedések foglal-
koztatási hatásai következményekkel járnak a gazdasági növekedésre, és adott esetben formálhatják 
az államháztartás bevételi és kiadási oldalának alakulását is. Ezt a gondolatmenetet illusztrálja az 1. 
ábra és ezeket a kölcsönhatásokat tartalmazza az 1. táblázat. 

A második esetben a vizsgálat fókusza az elosztási hatásokra irányul. Ebben az esetben, amint azt a 
2. ábra illusztrálja, abból indulunk ki, hogy a fejlesztéspolitikai hatásokra adott eltérő mikrogazdasági 
reakciók az egyes gazdasági szereplők és foglalkoztatási csoportok között egyenlőtlenségeket gene-
rálhatnak/jeleníthetnek meg. Ebben a második esetben a kérdésünk nem az, hogy mekkora lesz az 
aggregált output, hanem az, hogy mindez milyen eloszlásban érinti a társadalom tagjait. 

Amikor a mikrogazdasági hatásokról beszélünk, azt a szó tág értelmében értjük. Úgy véljük ugyanis, 
hogy a humán infrastruktúra beruházások is (azáltal, hogy hozzájárulnak a humántőke fejlesztéséhez) 
szerencsés esetben, jól megtervezett programok esetén, közvetlen gazdasági tényezővé válhatnak. 

Amikor tehát a munkaerő képzettsége emelkedik, egészsége javul, akkor a munkaerő-piaci alkalmaz-
kodási képessége is fejlődik, ami először számára jelenti a jövedelemtermelő képessége fokozását, 
aztán pedig a közvetlen környezete (család, település) és mindez összeadódva a gazdaság egésze 
számára hozza a hozzáadott érték növekedését. 

A táblázatok mintegy összefoglalják azokat a hatásmechanizmusokat, amelyeket a fejlesztéspolitika 
véleményünk szerint kiválthat az általunk vizsgált öt horizontális dimenzióban. Az egyes összefoglaló 
megállapításokhoz tartozó részletes kifejtések az öt horizontális szempontot elemző részletes kötet fe-
jezeteinek végén levő táblázatokban találhatók meg. 
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Jövedelemeloszlás

Fejlesztéspolitikai 
beavatkozások

Mikrogazdasági reakciók, 
eltérő jövedelmezőséggel 
(foglalkoztatás/termelékenységnövekedés)

Egyenlőtlenségek 
(hátrányos helyzet)

Gazdasági növekedés 
és államháztartási 
következmények

1. ábra A fejlesztéspolitika értékelési kerete I.

Növekedési 
szempontú elemzés

Eloszlási  
szempontú elemzés

 
 

Jövedelemeloszlás

Fejlesztéspolitikai 
beavatkozások

Mikrogazdasági reakciók, 
eltérő jövedelmezőséggel 
(foglalkoztatás/termelékenységnövekedés)

Egyenlőtlenségek 
(hátrányos helyzet)

Gazdasági növekedés 
és államháztartási 
következmények

2. ábra A fejlesztéspolitika értékelési kerete II.

Növekedési 
szempontú elemzés

Eloszlási  
szempontú elemzés
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1. táblázat. Növekedési szempontú elemzés: az intézkedések kölcsönhatásai a foglalkoztatás, a gazdasági növekedés és 
az államháztartási determinációk témakörében 
 
Intézkedés-típusok   Foglalkoztatási hatások Gazdasági növekedés Államháztartási következmények 

Versenyképesség-fejlesztés 
(GOP1, ROP1, KMOP1) 

A versenyképesség és a foglalkoztatás kö-
zött nem érvényesül erős összefüggés, rö-
vid-közepes távon a helyettesítési hatás 
(képzetlen munka) és a kínálati korlátok 
(képzett munka) miatt negatív hatás is el-
képzelhető. 

A növekedési centrumokban (fejlesztési 
pólusokban megvalósuló erőforrás kon-
centráció) agglomerációs hatások. 

A növekedési hatás pótlólagos adóbe-
vételt hozhat, viszont közvetett kiadás 
determinációkat eredményezhet, ha a 
foglalkoztatási esélyek diverzifikálódá-
sának következtében megnő a munka-
erőpiacról kiszoruló szociális transzfe-
reket igénylő csoportok aránya.  

Vállalkozásfejlesztés (GOP2) 
A vállalati versenyképesség és a foglalkoz-
tatás között nem érvényesül erős összefüg-
gés rövid-közepes távon a helyettesítési ha-
tás miatt negatív hatás is elképzelhető.  

A kisvállalatok versenyképességének ja-
vulása várható, de makroszinten jelenté-
keny holtteher-veszteséggel és kiszorítá-
si hatásokkal is lehet számolni. 

Növekedhetnek az adóbevételek és 
szociális transzfer-megtakarítás kelet-
kezhet abból, ha a kisvállalkozások fej-
lesztése csökkenti a szociális transzfe-
reket igénylő társadalmi csoportok ará-
nyát. 

Üzleti környezet fejlesztés 
(GOP3, KMOP2, KMOP3) 

A beavatkozás növekedési korlátokat távo-
líthat el, a helyi régiós vonzerő fejlesztés 
esetleg az idegenforgalmi foglalkoztatás nö-
vekedésével járhat. 

Az endogén növekedési korlátok eltávolí-
tása agglomerációs hatásokhoz vezet, a 
helyi régiós aktivitás és az idegenforgalmi
kínálat növelése valósulhat meg. 

 

Addicionális gazdasági növekedés mi-
att pótlólagos adóbevételek keletkez-
hetnek. 

Kisvállalkozás fejlesztés, 
mikro programok (GOP4) 

A beavatkozás növekedési korlátokat távo-
líthat el. 

Kisvállalati beruházási aktivitás–
élénkítés. 

Általános pozitív hatások közvetlen ki-
adási determinációk nélkül. 

Turizmusfejlesztés (ROP3) Az idegenforgalom növekedése foglalkozta-
tás bővüléssel járhat. 

Az idegenforgalmi kínálat és foglalkozta-
tás növelése, régiónként eltérő hatással. 

Addicionális gazdasági növekedés mi-
att pótlólagos adóbevételek keletkez-
hetnek. 

Foglalkoztathatóság 
(TÁMOP1) 

A beavatkozás növelheti az álláskeresési 
aktivitást, illetve a felnőttkori tanulást meg-
alapozó kulcskompetenciák javíthatják az 
alkalmazkodóképességet. 

A humántőke fejlesztés a bevonható 
munkaerőt bővíti, ezáltal pótlólagos hoz-
záadott gazdasági értéket generál. 

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló 
szociális transzfereket igénylő társa-
dalmi csoportok aránya és támogatási 
igénye. 

Közoktatási, és élethosszig 
tanulás-fejlesztés (TÁMOP2, 
TÁMOP3) 

A beavatkozástól az alapkompetenciák elsa-
játítását korlátozó családi, területi és iskolai 
hátrányok enyhülése várható. 

A humántőke fejlesztés a bevonható 
munkaerőt bővíti, ezáltal pótlólagos hoz-
záadott gazdasági értéket generál. 

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló 
szociális transzfereket igénylő társa-
dalmi csoportok aránya és támogatási 
igénye. 
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Intézkedés-típusok Foglalkoztatási hatások Gazdasági növekedés Államháztartási következmények 

Egészségmegőrzés és tár-
sadalmi befogadás 
(TÁMOP5) 

A marginalizálódott társadalmi csoport integ-
rálásának előmozdítása révén kismértékű 
foglalkoztatás-bővülés is várható. 

A foglalkoztatás-bővülés egyes, alacso-
nyabb hozzáadott értéket termelő szekto-
rokban a gazdasági aktivitás kismértékű 
növekedését eredményezheti. 

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló 
szociális transzfereket igénylő társa-
dalmi csoportok aránya és támogatási 
igénye. 

Humán infrastruktúra fizikai 
előfeltételeinek fejlesztése 
(TIOP1, TIOP2, TIOP3, 
TIOP4, ROP5, KMOP4) 

A közvetlen foglalkoztatási hatások nehezen 
becsülhetők, de helyenként marginalizáló-
dott társadalmi csoportok munkaerőpiaci in-
tegrálásának előmozdítása várható. 

A beruházások közvetlen növekedési ha-
tása bizonytalan, a közvetett hatás nehe-
zen mérhető. Esetleg agglomerációs ha-
tások fokozása.  

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló 
szociális transzfereket igénylő társa-
dalmi csoportok aránya és támogatási 
igénye. 

Kutatásfejlesztés és minő-
ségi képzés humán feltétele-
inek támogatása (TÁMOP4) 

Közvetlen foglalkoztatási hatás nem várha-
tó, a közvetett hatás bizonytalan. 

A növekedési hatás bizonytalan, nehe-
zen mérhető. 

Az állami intézményépítés növelheti az 
intézmény fenntartásból fakadó hosszú 
távú kiadás determinációt - de a haté-
konyabb intézményi működés révén 
fajlagosan csökkentheti azt. 

Régióközpontok fejlesztése 
az elérhetőség és a közös-
ségi közlekedés javításával 
(KÖZOP1, KÖZOP3, 
KÖZOP4, ROP2) 

A napi ingázás időköltségének csökkentése 
pozitív foglalkoztatási hatást eredményez-
het. 

A fizikai mobilitás és az ingázás feltétele-
inek esetleges javulása a régióközpon-
tokban járhat a kibocsátás növekedésé-
vel. 

Az intézkedéscsoport a gazdasági növe-
kedés-hatáson keresztül javítja az állam-
háztartás egyenlegét. A nagyarányú köz-
lekedési infrastruktúrafejlesztés a hasz-
nálati díjbevételekkel csak részben fede-
zett működési kiadások miatt addicionális 
kiadás determinációt eredményez. A né-
gyes metróvonal esetében ez előrelátha-
tólag különösen jelentős működési költ-
ségnövekedéssel jár majd. 

Térségi elérhetőség 
(KÖZOP2) 

A napi ingázás időköltségének csökkentése 
pozitív foglalkoztatási hatást eredményez-
het. 

A fizikai mobilitás és az ingázás feltétele-
inek esetleges javulása a régióközpon-
tokban járhat a kibocsátás növekedésé-
vel. A kistérségi mobilitás javulása jelen-
tős pozitív hatást gyakorolhat az adott 
térség gazdasági fejlődési esélyeire. 

Az intézkedéscsoport a gazdasági nö-
vekedés-hatáson keresztül javíthatja az 
államháztartás egyenlegét.  

Térség és településfejlesz-
tés (ROP4, KMOP5) 

A marginalizálódott társadalmi csoport integ-
rálásának előmozdítása révén fordulhat elő 
foglalkozásbővülés. 

A marginalizálódott térségekbe történő 
beruházási esélyek javítása. 

Az államháztartási hatások nehezen 
előrejelezhetők. 
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Intézkedés-típusok Foglalkoztatási hatások Gazdasági növekedés Államháztartási következmények 

Környezetvédelmi progra-
mok (KEOP1, KEOP2, 
KEOP3, KEOP4, KEOP5, 
KEOP6) 

Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Általában nem értelmezhető növekedési 
hatások, esetleg az energiafelhasználás 
hatékonysága javulhat. 

Az egészséges környezet javítja a gaz-
daság számára rendelkezésre álló hu-
mántőkét és növeli az ország nemzet-
közi vonzerejét, ezáltal addicionális nö-
vekedési hatáson keresztül javíthatja 
az államháztartás egyenlegét. Ugya-
nakkor a nagyarányú környezetvédelmi 
fejlesztések jelentős állami-központi 
költségvetési és települési önkormány-
zati-működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket 
nem vagy csak részben sikerül a hasz-
nálati díjakon keresztül a fogyasztókra 
hárítani. A megújuló energiaforrás fel-
használás növelése és a hatékonyabb 
energiafelhasználás a hosszú távon 
fenntartható energiagazdálkodás révén 
közvetett módon javíthatja az államház-
tartás egyenlegét. 

Államigazgatás-
szervezetfejlesztés (ÁROP1, 
ÁROP2, ÁROP3, EKOP1, 
EKOP2, EKOP3) 

Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 

Bizonytalan nehezen mérhető növekedé-
si hatások, az EKOP programok csök-
kenthetik a vállalkozások adminisztrációs 
időterhelését. 

Az államigazgatásban elérhető haté-
konyságjavítás hosszabb távon, poten-
ciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat.  
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2. táblázat. Az intézkedések kölcsönhatásai a foglalkoztatás és az elosztási hatások témakörében 
 
Intézkedés-típusok Foglalkoztatási és növekedési hatások Társadalmi elosztási hatások és hátrányos társadalmi 

helyzetű csoportok 

Versenyképesség-fejlesztés (GOP1, 
ROP1, KMOP1) 

A versenyképesség a foglalkoztatás között nem érvé-
nyesül erős összefüggés, rövid-közepes távon a he-
lyettesítési hatás (képzetlen munka) és a kínálati kor-
látok (képzett munka) miatt negatív hatás is elképzel-
hető. Az agglomerációs hatások miatt a növekedés a 
fejlesztési pólusokban koncentrálódik. 

A forrásokat területre koncentráltan költik el, magasan 
kvalifikált munkaerő iránti kereslet növekedése várható.  

Vállalkozásfejlesztés (GOP2) 

A vállalati versenyképesség és a foglalkoztatás között 
rövid-közepes távon a helyettesítési hatás miatt nega-
tív hatás is elképzelhető. Makroszinten jelentékeny 
holtteher-veszteséggel és kiszorítási hatásokkal kell 
számolni. 

A szervezetfejlesztési technológia korszerűsítési progra-
mok gyakran csökkentik a munkahelyek számát, de a 
munkaerőpiac rugalmasságától függ, hogy a redundáns 
munkaerő talál-e munkát. A munkaerőpiac rugalmassá-
gának függvénye, hogy lesznek-e vesztesek. 

Üzleti környezet fejlesztés (GOP3, 
KMOP2, KMOP3) 

A beavatkozás növekedési korlátokat távolíthat el, a 
helyi régiós vonzerő fejlesztés esetleg az idegenfor-
galmi foglalkoztatás növekedésével járhat. A helyi ré-
giós aktivitás és az idegenforgalmi kínálat növelése 
növekedési hatásokat is indukálhat. 

Hatékonyság-növekedés, árleszorítás.  

Kisvállalkozás fejlesztés, mikro progra-
mok (GOP4) 

A beavatkozás növekedési korlátokat távolíthat el, 
ezáltal a JEREMIE-típusú programok a szektor jelen-
tős foglalkozásbővüléséhez vezethetnek. 

A kkv-k relatív pozícióinak javítása, az esetleges foglal-
koztatás-bővülés révén csökkentheti az egyenlőtlensége-
ket. 

Turizmusfejlesztés (ROP3) 
Az idegenforgalom növekedése járhat foglalkoztatás 
bővüléssel. Ez azonban régiónként eltérő növekedési 
hatásokat eredményez. 

Elsősorban a már meglevő turizmusközpontok fejlesztését 
jelenti, ami a települések közötti egyenlőtlenségeket fo-
kozhatja. 

Foglalkoztathatóság (TÁMOP1) 

A beavatkozás növelheti az álláskeresési aktivitást, il-
letve a felnőttkori tanulást megalapozó kulcskom-
petenciák javíthatják az alkalmazkodóképességet. Mi-
vel a humántőke fejlesztése a bevonható munkaerőt 
bővíti, az intézkedés hozadéka pótlólagos hozzáadott 
érték generálása lehet. 

Az aktív munkaerő-piaci politikák korlátozottan hatéko-
nyak az egyes munkaerő-piaci csoportokban. 
Hosszú távon segíti a hátrányos helyzetű csoportokat, kü-
lönösen a fogyatékosokat, a romákat és a hátrányos terü-
leteken élőket. 
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Intézkedés-típusok Foglalkoztatási és növekedési hatások Társadalmi elosztási hatások és hátrányos társadalmi 
helyzetű csoportok 

Közoktatási, és élethosszig tanulás-
fejlesztés (TÁMOP2, TÁMOP3) 

A beavatkozástól az alapkompetenciák elsajátítását 
korlátozó családi és iskolai hátrányok enyhülése vár-
ható. Mivel a humántőke fejlesztése a bevonható 
munkaerőt bővíti, az intézkedés hozadéka pótlólagos 
hozzáadott érték generálása lehet. 

A humántőke akkumuláció lehető legkorábbi megkezdése 
rövidtávon javítja a hozzáférési esélyeket, hosszú távon 
egyéni termelékenységi növekedést és jövedelemegyen-
lőtlenség csökkentést eredményezhet. Generációsan erő-
sen koncentrált, hosszmetszetben jelentősen növelheti a 
korosztályok közötti egyenlőtlenségeket. 
A szegénység csökkentésére, a romák integrációjára és a 
hátrányos területeken élők felzárkóztatására erős jóté-
kony hatást gyakorol. 

Egészségmegőrzés és társadalmi befo-
gadás (TÁMOP5) 

A marginalizálódott társadalmi csoport integrálásának 
előmozdítása révén kismértékű foglalkoztatás-bővülés 
(és valamelyest megnövekedett gazdasági aktivitás) is 
várható. 

A hozzáférési esélyek növekedése és a foglalkoztatható-
ságot javító beavatkozásoknak a hátrányos helyzetű cso-
portokra koncentrálása csökkentheti az egyenlőtlensége-
ket. Ezt a hatást azonban gyengíthetik az erőforrások el-
aprózottsága és a beavatkozások túlzott heterogenitása. 
Hosszú távon a romák egészségi állapotát és a hátrányos 
területeken élők egészségét és társadalmi befogadását 
pozitívan befolyásolják. 

Humán infrastruktúra fizikai előfeltételei-
nek fejlesztése (TIOP1, TIOP2, TIOP3, 
TIOP4, ROP5, KMOP4) 

A beruházások közvetlen növekedési és foglalkozta-
tási hatása bizonytalan, a közvetett hatás pedig nehe-
zen mérhető. Esetleg az agglomerációs hatások foko-
zódhatnak, és a fejlettebb infrastruktúra segítheti a 
marginalizálódott társadalmi csoportok integrálását. 

A humántőke akkumuláció korai életszakaszban haté-
kony, az erre fordított fejlesztések hosszú távon esély-
egyenlőség növelők. A kulturális infrastruktúra fejlesztés 
hatása ebből a szempontból kétséges. 
A beavatkozások hosszú távon a hátrányos helyzetűek 
pozícióit a problémáikkal foglalkozó humán infrastruktúra 
fejlesztésével segítheti. 

Kutatásfejlesztés és minőségi képzés 
humán feltételeinek támogatása 
(TÁMOP4) 

Közvetlen hatás nem várható, a közvetett hatás bi-
zonytalan. 

Az innováció és a technológiai fejlődés kiszorító hatása 
várható a képzetlen munkaerő esetében. A fiatal városi 
diplomások foglalkoztatottságának növekedése az egyen-
lőtlenségek szélesedésével párosult. A fejlesztési prog-
ramok erősen a fiatal felnőtt korú korosztályokra koncent-
rálódnak. 
A beavatkozások hosszú távon a hátrányos helyzetűek 
pozícióit a problémáikkal foglalkozó humán infrastruktúra 
fejlesztésével segítheti. 
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Intézkedés-típusok Foglalkoztatási és növekedési hatások Társadalmi elosztási hatások és hátrányos társadalmi 
helyzetű csoportok 

Régióközpontok fejlesztése az elérhető-
ség és a közösségi közlekedés javításá-
val (KÖZOP1, KÖZOP3, KÖZOP4, ROP2) 

A napi ingázás időköltségének csökkentése pozitív 
foglalkoztatási hatást eredményezhet, amely elsősor-
ban a régióközpontokban járhat a kibocsátás növeke-
désével. 

A régióközpontok elérhetőségének javítása vonzóvá teszi 
a fejletlenebb régiókat is a befektetők számára, ugyanak-
kor a munkaerő számára is könnyebbé teszi a fejletlen 
régión kívüli munkavállalást. 

Térségi elérhetőség (KÖZOP2) 

A napi ingázás időköltségének csökkentése pozitív 
foglalkoztatási hatást eredményezhet. A fizikai mobili-
tás és az ingázás feltételeinek esetleges javulása a 
régióközpontokban járhat a kibocsátás növekedésé-
vel. A kistérségi mobilitás javulása jelentős pozitív ha-
tást gyakorolhat az adott térség gazdasági fejlődési 
esélyeire. 

Ha a térségi elérhetőség javítása az ingázási költségeket 
csökkenti, ez az elvándorlást csökkentheti, ezáltal a tele-
pülések közti egyenlőtlenségek növekedése mérsékeltebb 
lesz. 

Térség és településfejlesztés (ROP4, 
KMOP5) 

A marginalizálódott társadalmi csoport integrálásának 
előmozdítása révén. 

Életminőség-javulás, a foglalkoztatottságra és vállalko-
zássűrűségre gyakorolt várható pozitív hatás a városokat 
és kistérségi központokat érintheti. 
Hosszú távon segíti a hátrányos helyzetű csoportokat, kü-
lönösen a fogyatékosokat, a romákat és a hátrányos terü-
leteken élőket. 

Környezetvédelmi programok (KEOP1, 
KEOP2, KEOP3, KEOP4, KEOP5, KEOP6) Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. Az elosztási hatások közvetlenül nem beazonosíthatók, 

csak hosszú távon jelentkeznek. 

Államigazgatás-szervezetfejlesztés 
(ÁROP1, ÁROP2, ÁROP3, EKOP1, 
EKOP2, EKOP3) 

Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Az igénybevételhez szükséges tudás és készségek szint-
je és eloszlása egyenlőtlen a népességben, de számotte-
vő elosztási hatások nem várhatók.  
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MELLÉKLET. AZ ÉRTÉKELÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ OPERATÍV PROGRAMOK LISTÁJA, 
VERZIÓJA ÉS A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK  

 
Az értékelés alapját képező 

verzió dátuma/száma 
Rövidítés 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2006. november 25. GOP 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2006. december 1. TÁMOP 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2006. november 27. TIOP 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2006. november KözOP 

Környezeti és Energetikai Operatív Program 2006. november 21. KEOP 

Államreform Operatív Program 4.2. verzió ÁROP 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 3.2. verzió EKOP 

Nyugat-dunántúli Operatív Program 2006. december NyDOP 

Közép-dunántúli Operatív Program 2006. december 1. KDOP 

Dél-dunántúli Operatív Program 2006. november 30. DDOP 

Észak-magyarországi Operatív Program 2006. december 1. ÉMOP 

Észak-alföldi Operatív Program 2006. november 30. ÉAOP 

Dél-alföldi Operatív Program 2006. november 24. DAOP 

Közép-magyarországi Operatív Program 2006. december 4. KMOP 
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Bevezetés 

Körülmények 

A Magyar Köztársaság Kormánya, az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési ciklusához 
igazodóan, tervet készített az EU-fejlesztési források felhasználására. A kezdetben Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeretként indult, majd a végleges formában Új Magyarország Fejlesztési Terv címet viselő 
koncepció célja az, hogy a rendelkezésre álló magyarországi és európai uniós források minél 
hatékonyabb felhasználásra révén, a két alapvető stratégiai célt, tehát (1) a gazdasági 
versenyképességet és növekedést, valamint (2) a foglalkoztatottság növelését előmozdítsa. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (illetve jogelődje, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal) azzal bízta meg a 
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezette konzorciumot (alvállalkozó: Kopint-Datorg Zrt.), hogy 
készítse el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban meghatározott prioritási 
tengelyek és beavatkozások hatásainak horizontális értékelését a pályázati kiírásban megadott 
szempontok szerint.  

A horizontális értékelés szempontrendszere 

Az értékelés alábbi horizontális dimenziói szerepeltek a pályázati kiírásban: 

1. államháztartás; 

2. hosszú távú foglalkoztatás; 

3. hosszú távú gazdasági növekedés; 

4. hátrányos helyzetű társadalmi csoportok; 

5. társadalmi elosztás. 

A jelentés szakmai célja, hogy a megadott szempontok szerinti horizontális ex-ante értékelés révén 
javítsa a stratégiai dokumentumok minőségét, hatékonyságát és konzisztenciáját, továbbá a 
végrehajtás során segítséget nyújtson a pályázatok kiírásához, szempontokat adjon a közbenső és 
ex-post értékelésekhez. A jelentés elkészítése során az összes ágazati és regionális Operatív 
Programot értékeljük a pályázati kiírásban szereplő horizontális szempontok szerint, és javaslatokat 
teszünk, melyek finomíthatják a kedvezőtlen beavatkozásokat, másrészt a megadott horizontális 
szempontok hatékonyabb érvényesítésének irányába mozdíthatják el azokat. 

Az Operatív Programok elkészítésének az Európai Unió által elvárt rendjébe beletartoznak az egyes 
programok ex-ante értékelései. Ezek a jelen munkától függetlenül el is készültek, eredményeik és 
következtetéseik pedig beépültek az Operatív Programokba. A mi munkánk a fenti ex-ante 
értékelésektől függetlenül zajlott le. Az ebben a tanulmányban található horizontális ex-ante értékelés 
célja, az OP-ok ex-ante értékelésével szemben, az összes Operatív Program egy megadott dimenzió 
szerinti értékelése, a fejlesztési programok kitűzött céljaitól és eszközeitől várható, a szóban forgó 
értékelési szempont szerinti gazdasági-társadalmi hatások felmérése. Az értékelő jelentés tartalmazza 
a társadalmi partnerséggel kapcsolatos ex-ante vizsgálat eredményeit is. Ezen értékelés célja annak 
feltérképezése volt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak tervezése 
során mi, és milyen módon járul hozzá az állami fejlesztéspolitika elfogadottságához és a legitimitás 
növeléséhez. Ennek kapcsán elemeztük azt, hogy milyen attitűdök mozgatják a partnerség során az 
államigazgatási szereplőket, illetve mi motiválja a stakeholdereket. Melyik csoport mit tekint a 
leghatékonyabb nyomásgyakorló eszköznek, és miként alkalmazza azt.  
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Általános megfontolások 

Az Operatív Programok célrendszere az ÚMFT-ben rögzített két stratégiai célhoz, vagyis a 
versenyképesség és az aktivitás növeléséhez kapcsolódik, és ily módon – elviekben – eszközeiket 
ezek hatékony elérése érdekében választották ki. A pályázati kiírásban szereplő öt horizontális 
dimenzió szerinti értékelés – bár azok részben átfednek ezekkel a stratégiai célokkal – olyan 
hatásokat próbál meg feltárni, melyek a programok szempontjából nem elsődlegesek, vagy esetleg 
nem is szándékoltak. Amennyiben azonban az OP-tervezők kifejezetten törekednének az 
értékeléshez megadott horizontális szempontok minél teljesebb érvényesítésére, több esetben akkor 
is felvethető, hogy vajon az egyes szempontok nem állnak-e ellentétben egymással. Az öt dimenzió 
figyelembe vételével három ilyen dilemma fogalmazható meg: (1) a gazdasági növekedés és a 
jövedelmi/társadalmi egyenlőtlenségek, (2) a gazdasági növekedés és az államháztartási deficit 
mértéke, valamint (3) az innováció és a foglalkoztatottság közötti kapcsolat. 

1. Gazdasági növekedés vs. ársadalmi/jövedelmi egyenlőtlenségek. A gazdasági növekedés és a 
jövedelemegyenlőtlenségek kapcsolatát vizsgáló irodalom legfontosabb kiindulási pontja Kuznets 
(1955) írása. Ebben a szerző, a gazdaságot két (egy modern és egy hagyományos) szektorból állónak 
feltételezve, azt állítja, hogy a modern szektor térnyeréséből fakadó gazdasági növekedés első 
szakaszában a jövedelemegyenlőtlenségek mindenképpen növekednek, egy bizonyos fejlettségi szint 
elérését követően azonban csökkenni kezdenek (fordított U-alak). A folyamat fő mozgatórugója a 
gazdaság két szektorának eltérő súlya és részesedése a növekedésből. A két szektor közötti 
jövedelmezőség-különbsége és munkaerő-áramlás előbb a jövedelmi különbségek növekedését 
eredményezi, majd a kiegyenlítődés irányába hat.  

t

A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlőtlenségek kapcsolatát vizsgáló empirikus szakirodalom 
eredményei nem mutatnak egységes képet, vagy ahogyan Ravallion (2004) megfogalmazta, a kettő 
közötti korreláció a zéró felé mutat. Eszerint a gazdasági növekedés azonos eséllyel eredményezheti 
a jövedelmi különbségek csökkenését vagy növekedését. (Ravallion és Chen, 1997; Dollar és Kraay, 
2002) A kapcsolat hiányának lehet módszertani vagy mérési oka is, ám a magyarázat feltehetően 
tartalmi. Erre utal, hogy a gazdaság nyitottságából fakadó növekedés abszolút szegénység-csökkentő 
hatását empirikus vizsgálatok igazolják (Ravallion, 2004; World Bank, 2005a, 2005b), miközben az 
elosztási hatás semleges vagy nem egyértelmű. Ugyanakkor figyelmet érdemel a növekedés, 
egyenlőtlenség és (abszolút) szegénység hármas kapcsolat esetében, hogy a növekedés hatása nem 
független az induláskor megfigyelhető egyenlőtlenségi szerkezettől. Az empirikus eredmények azt 
mutatják, hogy amennyiben a növekedés egy nagyon egyenlőtlen társadalomban indul meg, a 
szegénység-csökkentő hatás rugalmassága elmarad az egyenlőbb társadalmak esetében 
megfigyelttől. (Cornia és Court, 2001) Elmondható, hogy van egy olyan „hatékony egyenlőtlenségi 
tartomány”, amely a se nem túl magas, se nem túl alacsony egyenlőtlenségi szinteket fogja át, és 
amely kedvező környezetet biztosít ahhoz, hogy a gazdasági növekedés kifejtse (abszolút) 
szegénységcsökkentő hatását. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a növekedésnek az egyenlőtlenségre vagy a szegénységre gyakorolt 
hatása függ egyfelől a foglalkoztatottsági minták változásától, másfelől pedig attól, hogy a jóléti állam 
intézményrendszere illetve a jóléti közkiadások miképpen transzferálják a növekedés előnyeit, és 
miképpen tompítják a gazdasági visszaesés hatásait. A TÁRKI legfrissebb, az Európai Unió 
tagállamait átfogó elemzése az ezredforduló környékén vizsgálta a növekedés, a foglalkoztatás és 
jóléti kiadások együttmozgását. Az eredmények nem konkluzívak. Ha adott országban adott 
periódusban növekszik a GDP, növekszik a foglalkoztatás, vagy/és emelkednek a jóléti közkiadások, 
az nem determinálja egyértelműen a jövedelem eloszlás alakulását (ettől még nőhetnek és 
csökkenhetnek is az egyenlőtlenségek). Ott azonban, ahol csökken a GDP, csökkennek a jóléti 
kiadások és/vagy csökken a foglalkoztatottság, nem várhatjuk, hogy csökkennek az egyenlőtlenségek 
vagy a szegénység. 

A gazdasági növekedés és a jövedelmek egyenlőtlenségének kapcsolata kétirányú. Nemcsak a 
gazdasági növekedés hat tehát az egyenlőtlenségekre, hanem a jövedelmi különbségek mértéke is 
befolyásolja a gazdaság teljesítményét. Meghatározott körülmények között az egyenlőtlenségek 
nagyon magas szintje visszafoghatja a növekedést. Ezt a hatást olyan, a demokratikus képviselet 
csatornáin keresztüli mechanizmusok idézhetik elő, mint a központi költségvetés fiskális preferenciái, 
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a járadékvadász viselkedés terjedése, vagy a társadalmi elégedetlenségi mozgalmak tevékenysége. 
(Alesina és Perotti, 1994) A demokratikus játékszabályok mellett meghozott policy döntések és a 
növekedés kapcsolata, különös tekintettel az együtt élő generációk közötti elosztásra, ugyancsak 
fontos témája a nemzetközi szakirodalomnak. (pl. Galor és Zeira, 1993; Bénabou, 1996) 

2. Gazdasági növekedés vs. államházta tási deficit. A hosszú távú gazdasági növekedés és az 
államháztartás közötti kapcsolat, az olyan típusú evidenciákon túlmenően, minthogy a nagyobb 
növekedés ceteris paribus alacsonyabb GDP-arányos államháztartási hiányra vezet, két metszetben 
jelenik meg. Egyrészt, az államháztartás GDP-arányos egyenlege, másrészt a közkiadások minősége 
(Afonso és szerzőtársai, 2005) befolyásolja számottevően a növekedést hosszabb távon. A 
növekedés és az államháztartási egyenleg hagyományos (szorosan Keynes munkásságoz köthető) 
értelmezése szerint, az egyensúlyi problémákkal küszködő államháztartásoknál a fiskális 
konszolidáció komoly növekedési veszteséggel jár: a makrokereslet szűkítése önmagában is fékezi a 
növekedést, ráadásul a feltételezett multiplikátor-hatások miatt a növekedési veszteség sokszorosan 
felülmúlja a kiadások csökkenéséből adódó megtakarítást. A fiskális kiigazítás újabb megközelítései 
viszont éppen ellenkezőleg, az államháztartási hiány csökkentésének növekedést serkentő hatásait 
hangsúlyozzák. A keresleti oldalon a kamatszint csökkenése, illetve ennek hatására az üzleti 
beruházások és a lakossági fogyasztás növekedése, a kínálati oldalon pedig az elvonási szint 
csökkenése miatt növekvő vállalati nyereségesség, az alacsonyabb munkaköltség és a kedvezőbb 
tőkevonzási képesség a legfontosabb növekedésösztönző csatornák, amelyeket összefoglalóan – 
beleértve mellettük a gazdaságpolitika hitelessé válásának köszönhetően növekvő bizalmi tényezőket 
is – nem-keynesi hatásoknak szokás nevezni. Miközben a keynesi felfogásban tehát, az 
államháztartás stabilizációja recesszióval fenyeget, addig a nem-keynesi hatásokat dominánsnak 
tételező megközelítések szerint a fiskális konszolidáció inkább növekedési többletet eredményez. 

r

Kisméretű, nyitott, a globális kapitalizmus rendszerébe integrált gazdaságok esetében – különösen, ha 
azok éppen a gyors reálgazdasági felzárkózás periódusában vannak – az empirikus eredmények 
egyértelműen a nem-keynesi hatások túlsúlyára utalnak. Amit arra Bartha (2006: 38) rámutat, 2001-
2005 között a kelet-közép-európai régió országaiban döbbenetesen erős, közel 0,8-es korreláció 
figyelhető meg a növekedés és az államháztartási egyenleg, illetve az állami kiadások között: a 
kedvezőbb fiskális szaldó és a kisebb mértékű állami újraelosztás tipikusan gyorsabb növekedéssel 
járt együtt. Rzońca és Ciżkowicz (2005) összehasonlító vizsgálata ugyancsak szokatlanul egyértelmű 
konklúzióra jutott: a kilencvenes évek államháztartási kiigazításai a vizsgált kelet-közép-európai 
országokban már rövidtávon jelentősen gyorsították a gazdasági növekedést. (Rzońca és Ciżkowicz, 
2005: 28) A nyolcvanas és a kilencvenes évek ír, dán, svéd majd spanyol tapasztalatai, illetve az 
OECD-országok hosszú idősorainak áttekintése szintén a fiskális kiigazítások növekedésgyorsító 
hatásainak túlsúlyára utalnak (Giavazzi és Pagano, 1996; illetve Alesina és Ardagna, 1998; Barry, 
2003). 

Ami a GDP-arányos kormányzati kiadások nagyságának változása, illetve az egy főre jutó GDP 
hosszú távú változása közötti összefüggést illeti, Tanzi és Schuknecht (2003) 24 OECD-országra 
kiterjedő, az 1960-2000 közötti időszakot felölelő vizsgálata egyértelmű negatív összefüggést mutatott 
ki: a kormányzati kiadások növelése fékezi, a közkiadások mérséklése viszont ösztönzi a hosszútávú 
gazdasági növekedést. Afonso és szerzőtársainak (2005) átfogó áttekintése a kormányzati kiadások 
minőségének, illetve szerkezetének a hosszú távú növekedésre gyakorolt hatásáról, ugyancsak fontos 
tanulságokkal szolgál. A fizikai tőke akkumulációjára szolgáló közösségi beruházásoknak a hosszú 
távú növekedésre gyakorolt hatásairól az empirikus kutatások eredményei ellentmondásosak, csak 
akkor egyértelműen pozitív a hosszú távú növekedési hatásuk, ha ezek a beruházások a 
magánberuházások inputjául szolgálnak. Az infrastrukturális beruházásoknál egyértelmű a csökkenő 
megtérülési hányad: De la Fuente (1997) elemzése szerint a pozitív növekedési hatások csak a GDP 
legfeljebb 2%-át kitevő szintig figyelhetők meg. A humántőke-felhalmozásra irányuló kormányzati 
kiadások szignifikáns pozitív növekedési hatásait az empirikus vizsgálatok ugyanakkor gyakorlatilag 
egyöntetűen alátámasztják, miközben a közösségi K+F kiadások növekedési hatásai azon múlnak, 
hogy a magánvállalati K+F-hez képest inkább helyettesítő vagy inkább kiegészítő jellegűek. 

3. Innováció vs. foglalkoztatottság. Az innováció/versenyképesség és a foglalkoztatás pozitív 
kapcsolata három egymáshoz kapcsolódó feltevés mentén képzelhető el: (a) ha a növekedést a 
műszaki haladás, azt pedig elsősorban a kutatás-fejlesztés, illetve az új hazai eredmények vállalati 
alkalmazása gyorsíthatja fel; (b) ha szoros kapcsolat van a (növekedési) versenyképesség és a 
foglalkoztatás között; (c) ha a műszaki haladás, ezen belül a vállalati kutatás-fejlesztés illetve az 
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információs technológia térhódítása közvetlenül is növeli az érintett vállalatok versenyképességét és 
ezáltal foglalkoztatási kapacitását is.  

Az első feltevéssel kapcsolatban az elméleti (Acemoglu, Aghion és Zilibotti, 2002) és az empirikus 
kutatások is (lásd például WEF, 2004) arra hívják fel a figyelmet, hogy a termelékenységi határhoz 
közel eső országokban az innováció, a termelékenyebb országoktól jelentősen elmaradó 
gazdaságokban azonban az adaptáció képes a növekedést leginkább gyorsítani.  

A második esetben, a gazdasági szerkezet eltolódása az új technológiát és képzett munkaerőt 
alkalmazó cégek felé segíthet ugyan fenntartani, esetleg kis mértékben növelni a közép- és felsőfokon 
képzett munkaerő ma is magas foglalkoztatási szintjét, de csak közvetetten – a gazdasági növekedés 
jelentős felgyorsítása esetén – segíthet életben tartani azt a ’low-tech’ szektort, mely a képzetlen 
munkaerő első számú foglalkoztatója az OECD hozzánk valamelyest hasonló fejlettségű országaiban.  

A harmadik feltevés, tehát a versenyképesség és a foglalkoztatási kapacitás esetében a hatás nem 
pozitív, hanem várhatóan negatív. A műszaki haladás az elmúlt évtizedekben a munkaerő keresletét a 
magasabb képzettségűek felé tolta el. A tudásigényes műszaki haladásnak ezt a következményét a 
nyugati országok többségében nem ellensúlyozta a növekedésének olyan mértékű felgyorsulása, 
amely megelőzhette volna a képzetlen munkaerő munkanélküliségének emelkedését és relatív 
bérének csökkenését. A műszaki haladást hordozó tőkebevonás nem-semleges jellegére több kutatási 
eredmény utal Magyarországon is (Tarjáni; 2004, Halpern et al; 2004; Köllő, 2002, 2004). A műszaki 
haladás, ezen belül az informatika térnyerése hosszabb távon nem csak a fizikai, hanem a középfokú 
végzettségű szellemi munkaerő keresletét is csökkentheti, mert középpontjában ma a rutinjellegű 
kognitív feladatok gépesítése áll, ami leginkább az egyszerű fehérgalléros munkahelyeket sodorja 
veszélybe.  

Egy ilyen fejlődési út nem a kivételt, hanem a szabályt jelenti (Gács és Halpern, 2006). Nem állítható, 
hogy az innováción alapuló műszaki fejlődés és az általa indukált termelékenység-növekedés az 
elmúlt évtizedekben magasabb foglalkoztatást garantált volna. Európában és Japánban óriási 
termelékenység-növekedésnek lehettünk tanúi az elmúlt 25 évben a foglalkoztatás lényegében 
konstans szintje mellett (míg az Egyesült Államokban valóban egymással párhuzamosan nőtt a 
munka-input és a termelékenység). A termelékenység és a foglalkoztatás együttes növelése egyelőre 
inkább vágyott cél, mint alapul vehető tapasztalat az EU-országokban is. A termelékenység (és az azt 
növelő innováció), illetve a foglalkoztatás között nem pozitív oksági kapcsolat, hanem átváltás 
érvényesült.  

Természetesen a három, fent jelzett átváltási összefüggésen kívül más dilemmák is felmerülhetnek, 
akár az előzőekben bemutatott általános összefüggésenként, akár a konkrét egyedi intézkedések 
szintjén. A fenti három példát tehát inkább illusztrációnak tekintjük, bár azt gondoljuk, nagyon 
fontosak. Elemzésünkben ezért alapvetésként kezeltük, hogy egyetlen általunk vizsgált horizontális 
szempontot sem szabad abszolutizálni, és minden feltétel nélkül a többi elé rendelni. Az Operatív 
Programok többsége értékelhető külön-külön, az egyes szempontok szerint, de mindig észben kell 
tartani, hogy egy adott szempont maximális érvényesítése valamelyik másik területen áldozatokat 
igényel. Ezt igyekeztünk minden egyes fejezetnél külön-külön is tekintetbe venni. 

Az értékelés módszertana és a munka ütemezése 

Az értékelés során – mivel a horizontális ex-ante értékelés egy viszonylag szokatlan, új műfaj, 
nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi gyakorlatban is – egy sajátos kombinált módszertant 
alkalmaztunk. Minden egyes, a kiírásban megadott horizontális szempont esetén megvizsgáltuk, hogy 
az adott dimenzió miképpen jelenik meg a helyzetelemzésben, a stratégia és a prioritások 
megfogalmazásában. Az adott témákhoz kapcsolódóan a feladat ellátásához szükséges mértékben 
áttekintettük a hazai és nemzetközi szakirodalmat. A munka elvégzéséhez külső empirikus 
adatállományokat is igénybe vettünk (mind a TÁRKI, mind a Kopint tudásbázisának felhasználásával).  

Az értékelés részeként kísérletet tettünk arra, hogy az Operatív Programokban rendelkezésre álló 
információk alapján vélelmezhető intézkedések hatásmechanizmusait beazonosítsuk. Ez segítséget 
nyújtott abban, hogy bizonyos esetekben feltérképezzük az esetleges negatív, nemkívánatos 
következményeket. Ez a munka természetesen számos feltételezésre épül, és az általunk 
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alkalmazottakhoz képest másfajta hatásmechanizmusok is leírhatók lehetnének ugyanezen Operatív 
Programok szövegei alapján. Mivel ez a munka meglehetősen szokatlan és újszerű kihívásokat 
jelentett az értékelők számára, igyekeztünk más társadalomelemzési és gazdaságelemzési 
tapasztalatainkat maximálisan hasznosítani. Ennélfogva úgy véljük, hogy sikerült a legvalószínűbb 
kimeneteket körülírnunk, de nyitva hagyjuk annak lehetőségét, hogy mások esetleg ugyanezen 
szövegek alapján hangsúlyaiban a miénktől eltérő következtetéseket vonjanak le. 

A célkitűzéseket a projekt méretével összhangban lehetett megfogalmazni. Nem volt, és nem is 
lehetett célunk a vizsgált dimenziókhoz tartozó teljes indikátorrendszer felállítása, ezen indikátorok 
alapértékelésének megbecslése és a fejlesztések következtében az időbeli változásaiknak 
számszerűsítése. Mindez több okból is lehetetlen. Egyrészt a tervezés folyamatában is sok változás 
történt a részcélok, prioritások területén, az erőforrás allokáció „csak” az ősz folyamán történt meg – 
olyan általánossági szinten, amihez vállalható becslési algoritmusokat nem is lehet hozzárendelni; 
másrészt a rendelkezésre álló erőforrások mellett az értékelést végző csapat kapacitását is 
meghaladná egy ilyen feladat. 

Alapvető kiindulási pontunk az, hogy a fejlesztési programok gyakorlatba ültetésének elsődleges 
fontosságú kérdése a programok működésének folyamatos monitorozása. Ennek elengedhetetlen 
feltétele, hogy a monitorozáshoz szükséges megfelelő indikátorok mindjárt a projekt elején 
kellőképpen jól definiáltak legyenek és álljanak rendelkezésre azok az eszközök, amelyek 
segítségével a végrehajtási ciklus időtartama alatt megfelelő időközönként az értékeléshez 
használhatók lesznek. Elemzésünkben ezért különös hangsúllyal kezeljük az indikátorok meglétét 
vagy hiányát, megfelelőségét és előállíthatóságát. 

Elemzésünkben az egyes Operatív Programok célrendszerével is foglalkozunk, elsősorban abban az 
összefüggésben, hogy maguk a célok és a hozzájuk rendelt tervezett beavatkozások milyen 
viszonyban állnak az általunk vizsgált horizontális szempontokkal. Ugyanennek a vizsgálatnak a 
keretében figyelmet szenteltünk az Operatív Programok és más kapcsolódó dokumentumok 
koherenciájának vizsgálatára is, a megadott horizontális dimenziók mentén.  

Az egyes horizontális dimenziók mentén specifikus módszereket is alkalmaztunk.  

Amikor az egyes Operatív Programok foglalkoztatási hatásaival kapcsolatos állításainkat 
megfogalmazzuk, igyekszünk a difference-in-difference vagy a double difference módszerét (magyarul 
„a különbségek változásának” módszerét) alkalmazni. Tehát azt vizsgáltuk (az itt is szűkösen 
rendelkezésre álló információk és peremfeltételek mellett), hogy miképpen várható, hogy változik két 
kiválasztott csoport helyzetében meglévő különbség az intézkedési periódus eleje és vége között. 

Az Operatív Programok rövidtávú államháztartási hatásainak értékelésekor a beavatkozások hazai 
finanszírozás-igényét és az uniós addicionalitási követelmény teljesítését vizsgáltuk. Az Operatív 
Programok hosszú távú államháztartási hatásainak vizsgálata során hatásmechanizmusokat 
azonosítottunk, melyek az Operatív Programok jellegétől függnek. Ebben az értelmezési keretben 
"intézményépítő", "infrastruktúra-fejlesztő" és "magánberuházásokat támogató" Operatív 
Programokról beszélhetünk, egymástól lényegesen eltérő államháztartási hatásmechanizmusokkal. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozóan amellett, hogy a szóban forgó csoportok 
anyagi-jövedelmi-társadalmi helyzetében bekövetkezhető változások előjelét igyekeztünk 
megbecsülni, egy sajátos eszköz révén azt is megkíséreltük feltérképezni, hogy a tervezési 
folyamatban mennyire fontos a szóban forgó csoportok reprezentáltsága. Ezt az adott csoportok 
megjelenésének vizsgálatával, az Operatív Programokban történt szövegelemzés segítségével értük 
el. 

A társadalmi elosztási hatások dimenziójában az értékelés kilép az ezen a területen alkalmazott 
hagyományos keretekből. Úgy véljük ugyanis, hogy a társadalmi elosztási hatások változása nemcsak 
vertikálisan jelentkeznek, hanem (különösképpen a középtávon érvényesülő fejlesztési programok 
esetén) mindenképpen érdemes az egyes generációk közti újraelosztási hatásokat is megvizsgálni. 
Ezért elemzésünkben a társadalmi csoportok közötti kereszt- és hosszmetszeti (életpálya menti) 
újraelosztási hatások vizsgálata is szerepet kap. 

A társadalmi partnerséggel kapcsolatos ex-ante értékelés, módszertani eszközeit tekintve 
dokumentumelemzésre és két csoportban lefolytatott, 15-18 nyílt kérdésből álló 36 interjú 
tartalomelemzésére épül. Minden Operatív Programért felelős tárcának és régiónak a tervezés során 
a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban készült, elsősorban az Interneten elérhető dokumentációját 
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áttanulmányoztuk. Fókuszcsoportos vizsgálatot folytattunk a stakeholderi kör minden fontos 
alcsoportjára lebontva. Ezzel párhuzamosan interjúkat készítettünk a regionális Operatív Programok 
esetében, mind a hét regionális fejlesztési ügynökség képviselőjének a bevonásával, valamint a 
fejlesztéspolitika kormányzati intézményrendszerének vezetői közül a legtöbb szereplő 
megkeresésével. Az elemzés során azt vizsgáltuk, hogy milyen az intézményrendszer által követett 
gyakorlat megfelelése az uniós követelményeknek, illetve, hogy milyen mértékben követik a hazai 
gyakorlatot (az OFK, illetve az Új Magyarország Program társadalmi egyeztetései során kialakított 
eljárásrendet) a tárcák és régiók. Az elemzés kérdései közé tartozott az is, hogy megvizsgáljuk az 
egyeztetési folyamat elfogadottságát, tehát azt, hogy milyen mértékben felel meg a társadalmi 
egyeztetés a stakeholderek elvárásainak és milyen mértékben elégedettek vele a társadalmi 
partnerek. Mindezzel az volt a célunk, hogy a lehetőségekhez mérten feltérképezzük, hogy a 
társadalmi egyeztetés hozzájárult-e a tervezési folyamat nyilvánosságához és kielégíti-e az 
átláthatóságra (transparency) vonatkozó elvárásokat. 

A pályázatban szereplő vállalások és a Megrendelővel történt konzultációk nyomán, az értékelés 
ütemezése az alábbiak szerint alakult jelen értékelő jelentés leadásáig: 

• 2006. július 19. A horizontális ex-ante értékelés módszertana írásos anyag 
átadása megrendelő részére. 

•  2006. július 24-25. A horizontális ex-ante értékelés módszertanát bemutató 
workshop. 

• 2006. október 25. A horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes változata első 
verziójának átadása Megrendelő részére. 

• 2006. november 2. A horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes változata első 
verziójának megvitatása az NFÜ munkatársaival és az OP-ok tervezőivel. 

• 2006. november 13. A horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes változata 
végső verziójának átadása Megrendelő részére. 

• 2006. december 21. Konzultáció az OP tervezőkkel az tervezés menetéről, 
prioritásokról, akciótervekről. 

• 2007. január 22. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső változatának 
átadása Megrendelő részére első olvasatban. 

• 2007. február 20. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső változatának 
átadása Megrendelő részére második olvasatban. 

• 2007. március 7. A horizontális ex-ante értékelés vezetői bemutatója. 
• 2007. március 21. A horizontális ex-ante értékelő jelentés végső változatának 

átadása Megrendelő részére. 
Jelentésünk az értékelés végső, harmadik teljesítése, mely az Operatív Programok 2006. december 6-
án hatályos verziói alapján készült. 

A jelentés tagolása 

Jelentésünket a kiírásban megadott horizontális értékelési dimenziók szerint tagoljuk, melyek 
esetében sajátos, az adott szempontból vett látószögből tekintünk rá az Operatív Programokra. A 
jelentés először a kiemelt lisszaboni célokként megfogalmazott két dimenziót tárgyalja, tehát a hosszú 
távú gazdasági növekedésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat értékeli (1., illetve 2. fejezet), 
majd az államháztartásra gyakorolt hatás következik (3. fejezet). A 4. fejezet a hátrányos helyzetű 
csoportokrra, az 5. pedig a társadalmi elosztásra gyakorolt hatásokat elemzi. A jelntés az Operatív 
Programok társadalmi egyeztetésének értékelésével zárul. Az egyes fejezetekhez összefoglalók és 
mellékleteként a várhatások irányát és erősségét, valamint az azokat előidéző mechainizmusokat leíró 
táblázatok tartoznak. A táblázatokat igyekeztünk egységes szerkezetben elkészíteni, de 
természetesen az adott dimenzió sajátosságaitól függően az olvasó szerkezeti eltéréseket talál. Az 
elemzés főbb megállapításait egy összefoglalóba is kigyűjtöttük, mely a teljesítés első köteteként áll 
az érdeklődők rendelkezésére. 
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1. Hosszútávú gazdasági növekedési hatások 

1.1. Összefoglalás 

A nemzetközi tapasztalatok alapján – figyelembe véve az empirikus közgazdaságtani megfontolásokat 
is – a fejlesztéspolitikai intézkedések hosszútávú gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának ex-ante 
értékelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy a fejlesztéspolitika hatása a hosszútávú gazdasági 
növekedésre parciális. Ez azt jelenti, hogy a növekedés ütemét, valamint a növekedés különböző 
komponenseit illetően is először fel kell építenünk azt a fejlesztéspolitikai hatásoktól független 
növekedési trendpályát, amelyhez képest a gazdaságpolitika az esetleges eltéréseket okozza. Ezen 
túlmenően, meg kell különböztetnünk az általános fiskális (és esetlegesen monetáris) politikai 
hatásoktól is az egyes fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásait. Először tehát felrajzolunk egy olyan 
alappályát, amely a magyar gazdaság hosszabb távú növekedési trendértékét és ennek 
komponenseit fejezi ki (egyelőre praktikusan zéró fejlesztéspolitikai hatást feltételezve). Mivel a 
vizsgált, 2007-2013 (illetve 2007-2016) közötti időszakban Magyarországon a legkevésbé sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a fejlesztéspolitika nem semleges fiskális politikai környezetben, 
hanem egy igen jelentős – és minden bizonnyal több évre elhúzódó, hatását hosszabb időn keresztül 
kifejtő – fiskális kiigazítással egyidőben kezd működni, második lépésben meg kell becsülnünk azt, 
hogy önmagában a fiskális kiigazítás mennyire téríti el a hosszútávú növekedést trendértékétől. Ennek 
során nemcsak a hagyományos keynes-i hatásokkal, hanem a fiskális kiigazítás ún. nem-keynes-i 
típusú hatásaival is számolnunk kell, amelyek az újabb keletű empirikus kutatások (pl. Rzońca és 
Ciżkowicz 2005) szerint kifejezetten jelentősek. A fejlesztéspolitika hosszútávú növekedésre gyakorolt 
hatását a fenti két tényező hatása utáni maradványként kísérelhetjük meg specifikálni. 

 

r

Az Operatív Programok alapján ugyanakkor csak mérsékelt megbízhatósággal tudjuk elemzésünket a 
tervezett mélységben és a szándékozott keretek között elvégezni. Ennek oka alapvetően az, hogy az 
indikátorok jó része (az Operatív Programok 2006. december eleji verzióiban is) technikai jellegű 
folyamatmutató, amelyek – miközben meglehet, a végrehajtás szabályszerűsége szempontjából 
informatívak – tartalmilag nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokat mérni lehessen. Ezért az Operatív Programok várható hosszútávú hatásainak 
értékelésére részben erős – nem feltétlenül érvényesülő – feltevések megfogalmazásával, részben az 
Európai Bizottságnál használatos, elérhető makroszimulációs modellek megállapításainak, valamint 
az Európai Unióhoz korábban csatlakozott, kevésbé fejlett országok (és régióik) tapasztalatainak 
felhasználásával teszünk kísérletet. 

Kiindulásul elfogadjuk a feltételes konvergencia hipotézisét, vagyis azzal a feltevéssel élünk, hogy 
Magyarország az elkövetkező 10 évben folytatja felzárkózását az EU-15 országokhoz – azaz a 
magyar GDP-növekedés rendre meghaladja az EU-15 növekedését –, azonban a fizikai és a humán 
tőke állományának bővülése csak addig áll fenn, amíg el nem érjük az intézményi keretek (teljes 
tényező-termelékenység, TFP) által lehetővé tett fejlettségi szintet. Ebben a megközelítésben az 
egyes Operatív Programok növekedési hatásainak értékelésekor azt az elvárást fogalmazhatjuk meg, 
hogy az OP-ok addicionális pozitív hatásokat fejtsenek ki a növekedés különböző tényezőire – tőke, 
munka, intézményi keretek (TFP) –, miközben minimálisak legyenek a fellépő helyettesítési és 
kiszorítási hatások. A ROP-ok és a növekedés kapcsolatát pedig az agglomerációs hatások 
ellensúlyozásának egyfajta kísérleteként foghatjuk fel. Itt a növekedési hatások oldaláról 
megfogalmazható elvárás egyrészt az, hogy a ROP-ok beavatkozásai ne erősítsék fel mesterségesen 
az amúgy is létező agglome ációs hatásokat (azaz a növekedési tényezők fokozott területi 
koncentrációját), másrészt ne olyan hatásokat generáljanak, amelyek következtében a 
nemzetgazdasági szintű növekedés lassulása árán menjen végbe a régiók között valamiféle 
kiegyenlítődés. 

A TIOP és a KözOP lényegében tisztán a beruházásokon keresztül fejthetik ki növekedési hatásaikat; 
a TÁMOP a munka és a humántőke – ha úgy tetszik, empirikus-bürokratikus megközelítésben 
nagyjából a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság –, a GOP pedig döntően a teljes tényező-
termelékenység komponensein keresztül szándékozik addicionális növekedést generálni. A ROP-ok 
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nyilvánvalóan eklektikusak, azaz több tényezőn keresztül gyakorolhatnak pótlólagos növekedési 
hatásokat. Az ÁROP és az EKOP részben a teljes tényező-termelékenységen keresztül, valamint 
részben a humántőke (ÁROP), részben pedig a beruházások révén (EKOP) hatnak. Sajátságos eset 
a KEOP: a környezetvédelem összefüggésében nem célszerű közvetlen növekedési hatásokkal 
számolnunk, legalábbis a konvencionálisan – és itt általunk is – használt GDP értelmében. 
Ugyanakkor valószínűleg nem elhanyagolhatók a (fenntartható) gazdasági jólét különböző 
mérőszámaira gyakorolt hatások. 

A hivatalos konvergenciaprogramból kiinduló potenciális kibocsátási előrejelzésünkkor figyelembe 
vettük, hogy a növekedési tényezők hozzájárulása a potenciális GDP-hez jelentősen változik a 
felzárkózó kelet-közép-európai országokban. Azt feltételezzük, hogy Magyarországon az időszak 
egészében a teljes tényező-termelékenységet (TFP) kifejező intézményi keretek javulásának 
növekedési hozzájárulása lesz a legerősebb, bár a tőke növekedéstámogató szerepe 2011-től 
lényegében azonos lesz a TFP-ével. Az előrejelzési horizonton belül, ahogy a gazdaság teljesítménye 
közelíti az intézményi keretek által lehetővé tett fejlettségi szintet, a potenciális növekedés 
fokozatosan lassul, a 2007-re becsült 4%-ról 3,6%-ra. A lassulás döntő oka minden bizonnyal a TFP 
apránként mérséklődő növekedési hozzájárulása lesz. 

A fiskális politika növekedésre gyakorolt hatását – az okozott kibocsátási rés szempontjából – két 
időszakra bonthatjuk. Feltételezzük, hogy 2007-2010 között sikeresen lezajlik a fiskális konszolidáció, 
mégpedig ún. orrnehéz kiigazítás formájában, vagyis a stabilizációs intézkedések zöme a 2007-2008-
as évekre koncentrálódik. Másrészt a 2011-2013 és a 2014-2016 közötti időszakra egyaránt 
semleges, tehát stabilitásorientált (nem restriktív, de nem is expanzív) fiskális politikát tételezünk fel. 
Mindennek hatására a 2006-ban még erősen pozitív kibocsátási rés 2007-2010 között érzékelhetően 
negatívba fordul, és majd csak az előrejelzési horizont utolsó éveire semlegesítődik. Itt kell 
megjegyezni, hogy az általunk feltételezett forgatókönyv erősebb nem-keynesi hatásokkal (s így 2006-
2010 között kevésbé negatív kibocsátási réssel) számol, mint a 2006. decemberi 
konvergenciaprogram. Így – a 2007-es évet leszámítva – az EU-források bevonása nélkül 3-4% közötti 
növekedéssel számolhatnánk. A kiigazítás sajátossága, hogy a stabilizáció időszakában a beruházási 
ráta minden bizonnyal csökkenni fog, így várhatóan ellentmondásba kerül majd egymással az 
addicionalitás formális (jogi), illetve szubsztantív (közgazdasági) kategóriája. Számítanunk kell tehát 
arra, hogy Magyarország úgy teljesíti majd az addicionalitási követelményt, hogy közben csökkenti az 
uniós finanszírozáson kívüli beruházásait, vagyis kiszorítási hatások léphetnek fel, és szuboptimális 
irányba módosulhat a beruházások szerkezete. 

Az EU-források bevonására alapozó fejlesztéspolitika növekedési hatásainak értékelésekor egészen 
szélsőséges álláspontokkal találkozhatunk. Miközben a makroszimulációs modellek ex-post 
számításai a kilencvenes években jelentős, 1-3% közötti addicionális pozitív növekedési hatásokat 
mutattak ki az akkori kohéziós országokra, az empirikus ökonometriai vizsgálatok jóval csekélyebb, 
egyes esetekben zérushoz közelítő nagyságú hatást valószínűsítenek. A posztszocialista országok 
intézményi működésével szembeni szkepszis miatt az általunk referenciaként tekintett 
makroszimulációs modell, a Hermin-modell szerint becsült addicionális növekedési hatásokat az 
optimális intézményi működés által kijelölt felső határokként tekintjük. Gács és Halpern (2006) 
számításai alapján a 2013-ig terjedő időszakra éves átlagban 1,1 százalékpont pótlólagos növekedési 
hatással, 2016-ig viszont már csupán 0,4 százalékpontos addicionális növekedéssel számolhatunk. 
Még ennek a viszonylag szerényebb növekedési többletnek az elérése is feltételezi azonban a 
hatékony intézményi működést, mégpedig nemcsak formális (jogi), hanem szubsztantív 
(közgazdasági) értelemben is. 

Az Operatív Programok növekedési hatásait az egyes növekedési tényezők szempontjából értékeltük. 
A nemzetközi tapasztalatok, illetve az EU-forrásbevonás ex-post vizsgálata a kevésbé fejlett 
országokban egyöntetűen arra utalnak, hogy az optimális felhasználást feltételező – és ennek folytán 
jelentős pótlólagos növekedéssel számoló – makroszimulációs modellekkel szemben a tényleges 
növekedési hatások mind az országok, mind pedig a régiók szintjén lényegesen csekélyebbek. Ennek 
oka döntően az intézményi tényezők tökéletlensége. A beruházások esetében a makroszimulációs 
modellekben feltételezett produktivitás mellett és helyett sok esetben realisztikus a kiszorítási hatással 
számolni, ahogy erre már fent is utaltunk. 

 

 
Összefoglalva az Operatív Programoknak a növekedési tényezőkre gyakorolt hatásairól 
megállapíthatjuk, hogy inkább a beruházások, az innováció és a K+F, mintsem a humán tőke és a 
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foglalkoztatás komponenseire lesznek pozitív hatással. Félő, hogy a munkapiaci aktivitás bővülésére 
jótékony hatású fiskális kiigazítás emiatt elsősorban nem a foglalkoztatás, hanem a munkanélküliség 
emelkedésével párosul (a termelékenység javulása mellett). A regionális Operatív Programok 
beavatkozásait tekintve ugyancsak az agglomerációs hatások erősödése valószínű, ami az aggregált 
növekedés szempontjából nem feltétlenül kedvezőtlen, de a régiók közötti, valamint a régiócentrumok 
és a periferiális helyzetű kistérségek közötti növekedési dinamikák utóbbiak kárára történő eltérését 
(és ekképpen a fejlettségi különbségek növekedését) okozza. Erős feltevésekkel, durva becsléssel a 
2007-2013 közötti időszak átlagában az Operatív Programok addicionális növekedési hatását évi 0,3-
0,4 százalékpontra becsülhetjük; ezen belül a hatás az időszak második felében lehet valamivel 
magasabb. Az egyes tényezők közül a tőkére és az intézményi tényezőket lefedő teljes tényező-
termelékenységre gyakorolt hatás lesz jelentősebb, a munkára gyakorolt hatás valószínűleg 
marginális. 

Az Operatív Programok jelentős addicionális növekedést tehát elsősorban az agglomerációs 
hatásokon keresztül generálnak. Mind a KözOP, mind a ROP-ok (éspedig különösen a KMOP) 
prioritásai várhatóan a már fejlettebb régiókban, illetve településeken (növekedési pólusokban) történő 
erőforrás-koncentrációt fokozzák. Ez mind a közlekedés-fejlesztési, mind pedig a versenyképességi, 
innovációs, kutatási-fejlesztési beavatkozásokra, sőt zömmel még a turisztikai potenciált erősítő 
fejlesztésekre nézve is igaz. Ennek következtében a számottevő pótlólagos növekedést generáló 
beavatkozások egyszersmind a területi egyenlőtlenségek növekedését is okozzák. 

Mechanizmusában lényegesen eltér az agglomerációs hatásokon keresztül pótlólagos növekedést 
generáló beavatkozásoktól a GOP JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök prioritási tengelye, amely a 
kisvállalatok forráshoz jutási lehetőségeit javítja, és így a KKV-k beruházási aktivitásának élénkítése 
révén gerjeszt addicionális növekedést. Ez a beavatkozás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mivel 
a növekedés és a foglalkoztatás között itt nem áll fenn átváltási összefüggés. 

A számottevő, bár a fentiektől valószínűleg elmaradó növekedési hatások harmadik csoportja a 
foglalkoztatást, illetve a foglalkoztathatóságot segítő beavatkozásokon keresztül fejti ki hatását; ezek a 
TÁMOP, a TIOP, valamint a ROP-ok (oktatási) esélyegyenlőséget, illetve a marginalizálódott 
társadalmi csoportok munkapiaci integrálását célzó prioritásai. 

Az Operatív Programokban célul tűzött közvetlen állami beruházások egy része ugyanakkor 
feltehetően kiszorítási, helyettesítési hatásokkal jár. Különösen igaz lehet ez a pénzügyi időszak első, 
2010-ig terjedő periódusában, amikor a fiskális kiigazítás miatt a formális (jogi) addicionalitás az igen 
effektív forráskorlátok miatt minden bizonnyal csak a szubsztantív (közgazdasági) addicionalitás 
kárára jut majd érvényre. 

Javasoljuk, hogy az OP-okat lebontó akcióprogramokban az alacsony képzettségű rétegek 
felzárkóztatása – de legalábbis a képzetlenség intergenerációs újratermelődésének megállítása – 
lényegesen nagyobb súllyal jelenjen meg. Emellett az egyes OP-ok közötti kapcsolódások világos 
(technikai-pénzügyi mutatókkal is megerősített) kifejtését, valamint a kontrollcsoportos összevetéssel 
megerősített eredményindikátorok kialakítását is nélkülözhetetlennek látjuk a hosszú távú növekedési 
hatások érdemi elemzéséhez. 

Javasoljuk továbbá, hogy – különösen a nagyvolumenű – beruházásoknál ne pusztán a formális (jogi) 
addicionalitás teljesülésének kritériumait vizsgálják, hanem azt is, hogy az adott fejlesztés nem szorít-
e ki más beruházásokat, illetve, hogy a fejlesztési források megszerzésének motivációja nem torzítja-e 
szuboptimális irányba a közösségi beruházások szerkezetét. 
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1.2. Bevezetés 

A nemzetközi tapasztalatok alapján – beleértve az empirikus közgazdaságtani megfontolásokat is – a 
fejlesztéspolitikai intézkedések hosszútávú gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának ex-ante 
értékelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy a fejlesztéspolitika hatása a hosszútávú gazdasági 
növekedésre parciális. Ez azt jelenti, hogy ideáltipikus esetben a növekedés ütemét, valamint a 
növekedés különböző komponenseit illetően is először fel kellene építenünk azt a fejlesztéspolitikai 
hatásoktól független növekedési trendpályát, amelyhez képest a gazdaságpolitika az esetleges 
eltéréseket okozza. Ezen túlmenően, el kellene különítenünk az általános fiskális (és esetlegesen 
monetáris) politikai hatásokat attól, amelyek az egyes fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásai. 

Mindezek fényében a hosszútávú gazdasági növekedés vizsgálatára az alábbi módszertani stratégia 
rajzolódik ki. Először felrajzolunk egy olyan alappályát, amely a magyar gazdaság hosszabb távú 
növekedési trendértékét (Benk, Jakab M. és Vadas, 2005) és ennek komponenseit fejezi ki (egyelőre 
praktikusan zéró fejlesztéspolitikai hatást feltételezve). Mivel a vizsgált, 2007-2013 (illetve 2007-2016) 
közötti időszakban Magyarországon a legkevésbé sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
fejlesztéspolitika nem semleges fiskális politika mellett, hanem egy igen jelentős – és minden 
bizonnyal több évre elhúzódó, hatását hosszabb időn keresztül kifejtő – fiskális kiigazítással 
egyidőben kezd működni, második lépésben meg kell becsülnünk azt, hogy önmagában a fiskális 
kiigazítás mennyire téríti el a hosszútávú növekedést trendértékétől. Ennek során nemcsak a 
hagyományos keynes-i hatásokkal, hanem a fiskális kiigazítás ún. nem-keynes-i típusú hatásaival is 
számolnunk kell, amelyek az újabb keletű empirikus kutatások (pl. Rzońca és Ciżkowicz, 2005) szerint 
kifejezetten jelentősek. A fejlesztéspolitika hosszútávú növekedésre gyakorolt hatását a fenti két 
tényező hatása utáni maradványként kísérelhetjük meg specifikálni. 

A hosszútávú növekedés ex-ante értékelése az új növekedéselméleti irányzatokra építhet. Valójában 
az endogén és a neoklasszikus növekedéselméletek tanulságait kell egységes keretbe integrálnunk, 
magában foglalva az innováció-alapú, a tőkefelhalmozást hangsúlyozó és az ún. tanuló gazdaság 
(learning by doing) alapmodellek tapasztalatait is. Ennek egyik legjobb koncepcionális magalapozását 
– mégpedig policy célú megközelítésben – Gnan és szerzőtársai (2004) adják az osztrák gazdaságra 
nézve. Áttekintésük különösen hasznos számunkra, mivel a második világháború utáni Ausztria 
hosszútávú növekedési pályájának megrajzolásakor világosan elkülönítik az újjáépítési, a felzárkózási 
és az európai integrációs periódusokat, amelyekben alapvetően különböző az egyes növekedési 
tényezők súlya. Ráadásul, mivel Ausztria példáján mutatják be az elemzésüket, esetükben nem kell 
szembenéznünk azzal a problémával, ami sok esetben abból fakad, hogy a növekedési modellek 
döntően az Egyesült Államokra (tehát egy nagy, rendkívül jelentős belső piaccal rendelkező, 
ennélfogva külkereskedelmi forgalma alapján természetszerűleg kevésbé nyitott gazdaságra) 
készülnek, ami Magyarországra, tehát egy kisméretű, nyitott gazdaságra (SOE) történő 
adaptálhatóságukat erősen korlátozza. 

Az új növekedéselméleti megközelítések empirikus, policy-orientált alkalmazását tehát a növekedési 
tényezők dekompozíciójára (growth accounting) építve lenne célszerű elvégeznünk. Ebben a 
megközelítésben a fizikai tőke és a humán tőke állománya mellett a munka termelékenysége, a 
munkavégzés ideje és a munkakínálat nagysága, valamint az ezeket megalapozó K+F, innováció és a 
verseny intenzitása befolyásolja elsősorban a növekedést. Az újjáépítést követő felzárkózási 
szakaszban az osztrák tapasztalatok szerint kiemelt a humán tőke szerepe, illetve a teljes tényező 
termelékenységben (TFP) – az általában vett makrogazdasági stabilitás mellett – döntő szerepet 
játszik az innováció és a K+F. 

Az Operatív Programok alapján ugyanakkor csak mérsékelt megbízhatósággal tudjuk elemzésünket a 
tervezett mélységben és a szándékozott keretek között elvégezni. Ennek oka alapvetően az, hogy az 
indikátorok jó része (az Operatív Programok 2006. december eleji verzióiban is) technikai jellegű 
folyamatmutató, amelyek – miközben meglehet, a végrehajtás szabályszerűsége szempontjából 
informatívak – tartalmilag nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokat mérni lehessen. Ezért az Operatív Programok várható hosszútávú hatásainak 
értékelésére részben erős – nem feltétlenül érvényesülő – feltevések megfogalmazásával, részben az 
Európai Bizottságnál használatos, elérhető makroszimulációs modellek megállapításainak, valamint 
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az Európai Unióhoz korábban csatlakozott, kevésbé fejlett országok (és régióik) tapasztalatainak 
felhasználásával teszünk kísérletet. 

1.2.1. ELEMZÉSI KERETEK 

Amint azt a bevezetőben már jeleztük, a hosszútávú növekedés ex-ante értékelésekor elsősorban az 
új növekedéselméleti irányzatokra építünk, integrálva az endogén és a neoklasszikus 
növekedéselméletek tanulságait. Első lépésben a potenciális növekedés dekompozíciójára teszünk 
kísérletet, felhasználva ehhez a rendelkezésünkre álló hazai és nemzetközi hivatalos (Magyar 
Köztársaság Kormánya 2006, MNB 2006, illetve Európai Bizottság 2004) előrejelzéseket, valamint 
saját hosszútávú prognózisunkat. 

A növekedéselméleti irányzatok közötti viták taglalásától itt eltekintünk. Ehelyett első lépésben 
előrejelzést adunk a potenciális kibocsátásra, mégpedig a növekedési tényezők dekompozíciója 
alapján. A potenciális növekedéshez a fizikai tőke, a humán tőke, a munka, valamint a teljes tényező-
termelékenység (TFP) járul hozzá. Ez utóbbi tényezőcsoportot – amely nagyon gyakran, azaz számos 
országban és időszakban a legfontosabb növekedési tényező – nem kívánjuk leszűkíteni a „technikai 
fejlődés” dimenziójára (erről részletesen lásd: Erdős, 2006: 9-10.). Számunkra analitikusan kedvezőbb 
keretet teremt, ha a teljes tényező-termelékenységet a növekedés lehetőségeit kijelölő intézményi 
keretekként értelmezzük (Easterley, 2005; Czeglédi, 2006). Pontosabb megfogalmazásban: 
kiindulásul elfogadjuk a feltételes konvergencia hipotézisét, vagyis azzal a feltevéssel élünk, hogy 
Magyarország az elkövetkező 10 évben folytatja felzárkózását az EU-15 országokhoz – azaz a 
magyar GDP-növekedés rendre meghaladja az EU-15 növekedését –, azonban a fizikai és a humán 
tőke állományának bővülése csak addig áll fenn, amíg el nem érjük az intézményi keretek (TFP) által 
lehetővé tett fejlettségi szintet. Az így értelmezett TFP-t, vagyis a north-i szélesebb értelemben vett 
intézményeket – lásd erről például: North (2005) írását – további tényezőkre bonthatjuk: egyrészt a 
gazdasági stabilitás (a fiskális és a monetáris politika minősége), másrészt gazdasági szabadság 
(lényegében a többi north-i értelemben vett formális intézmény működése), harmadrészt pedig a 
kulturális tényezők – a north-i értelemben vett informális intézmények, normák – hatását kísérelhetjük 
meg elkülöníteni. Mivel az Európai Unió redisztribúciós politikájának – amelynek az egyes 
nemzetgazdaságok szempontjából tekintett pótlólagos bevételei az Operatív Programokon keresztül 
realizálódnak – egyik kiemelt célja (különösen az euró bevezetése óta) az egységes belső piac keretei 
között a feltételes konvergencia tényleges közeledéssé válása, vagyis az induló helyzetben 
szegényebb régiók felzárkózása – a fejlettebbekénél tartósan gyorsabb növekedése –, az egyes 
Operatív Programoktól azt várhatjuk el, hogy a növekedés valamely komponensét erősítsék. Ideális 
esetben a növekedés bizonyos tényezőinek – az Operatív Programok hatására bekövetkező – 
erősödése Pareto-optimális, azaz nem lépnek fel helyettesítési (és/vagy kiszorítási) hatások. 

Ebben a megközelítésben az egyes Operatív Programok növekedési hatásainak értékelésekor azt az 
elvárást fogalmazhatjuk meg, hogy az OP-ok addicionális pozitív hatásokat fejtsenek ki a növekedés 
különböző tényezőire – tőke, munka, intézményi keretek (TFP) –, miközben minimálisak legyenek a 
fellépő helyettesítési és kiszorítási hatások. A ROP-ok és a növekedés kapcsolatát pedig az 
agglomerációs hatások ellensúlyozásának egyfajta kísérleteként foghatjuk fel. Itt a növekedési 
hatások oldaláról megfogalmazható elvárás egyrészt az, hogy a ROP-ok beavatkozásai ne erősítsék 
fel mesterségesen az amúgy is létező agglomerációs hatásokat, másrészt ne olyan hatásokat 
generáljanak, amelyek következtében a nemzetgazdasági szintű növekedés lassulása árán menjen 
végbe a régiók között valamiféle kiegyenlítődés. Az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze 
az egyes Operatív Programok és a növekedési tényezők közötti kapcsolatot: 
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1.1. táblázat: Az Operatív Programok és a növekedési tényezők közötti kapcsolatok 

OP-ok, prioritási tengelyek Meghatározó növekedési tényező(k) 

GOP   

K+F és innováció a versenyképességért 

 

Fizikai tőke 

Humántőke 

TFP 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 

Humántőke (?) 

TFP (?) 

A modern üzleti környezet erősítése TFP 

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök TFP 

TÁMOP  

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 

belépés ösztönzése 

Munka 

Az alkalmazkodóképesség javítása 

Humántőke 

Munka 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

Humántőke 

Munka 

Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a 

kutatás és innováció területén 

Humántőke 

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel 

erősítése 

Humántőke 

Munka 

TIOP  

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Fizikai tőke 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fizikai tőke 

A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi  

befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

Fizikai tőke 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a  

közösségfejlesztés szolgálatában 

Fizikai tőke 

KözOP  

Az ország és a régióközpontok nemzetközi  

elérhetőségének javítása 

Fizikai tőke 

Térségi elérhetőség javítása Fizikai tőke 

Közlekedési módok összekapcsolása,  

gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztése  

Fizikai tőke 

Városi és elővárosi közösségi közlekedés  

fejlesztése 

Fizikai tőke 

 
KEOP 

 

Egészséges, tiszta települések TFP (?) 

Vizeink jó kezelése TFP (?) 

Természeti értékeink jó kezelése TFP (?) 

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése TFP (?) 
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OP-ok, prioritási tengelyek Meghatározó növekedési tényező(k) 

Hatékony energia-felhasználás TFP (?) 

Fenntartható termelés és fogyasztói szokások ösztönzése TFP (?) 

ÁROP  

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés TFP 

Az emberi erőforrás minőségének javítása Humántőke 

A kormányzási és megújulási képesség javítása TFP 

EKOP  

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások  

belső folyamatainak és szervezetének megújítása 

TFP 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő  

hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések 

Fizikai tőke 

KMOP  

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált 

fejlesztése 

Fizikai tőke 

TFP 

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Fizikai tőke 

A régió vonzerejének fejlesztése 

Munka 

TFP 

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének 

fejlesztése 

Fizikai tőke 

Települési területek megújítása Fizikai tőke 

ROP-ok  

Regionális gazdaságfejlesztés 

(versenyképes helyi gazdaság megteremtése) 

Fizikai tőke 

Munka 

TFP 

Turisztikai célú fejlesztések 

Fizikai tőke 

Munka 

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Fizikai tőke 

Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés (DD) 

Fizikai tőke 

TFP 

Humáninfrastruktúra-fejlesztések 

Fizikai tőke 

Munka 

Térségfejlesztési akciók 

(település- és térségfejlesztés) 

Fizikai tőke 

Munka 
 

A táblázat arra mutat rá, hogy a TIOP és a KözOP lényegében tisztán a beruházásokon keresztül 
fejthetik ki növekedési hatásaikat; a TÁMOP a munka és a humántőke – ha úgy tetszik, empirikus-
bürokratikus megközelítésben nagyjából a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság –, a GOP pedig 
döntően a teljes tényező-termelékenység komponensein keresztül szándékozik addicionális 
növekedést generálni. A ROP-ok nyilvánvalóan eklektikusak, azaz több tényezőn keresztül 
gyakorolhatnak pótlólagos növekedési hatásokat. Az ÁROP és az EKOP részben a teljes tényező-
termelékenységen keresztül, valamint részben a humántőke (ÁROP), részben pedig a beruházások 
révén (EKOP) hatnak. Sajátságos eset a KEOP: amint arra Erdős (2006:341) rámutat, a 
környezetvédelem összefüggésében nem célszerű közvetlen növekedési hatásokkal számolnunk, 
legalábbis a konvencionálisan – és itt általunk is – használt GDP értelmében. Ugyanakkor 
valószínűleg nem elhanyagolhatók a MEW (a gazdasági jólét mérőszáma, Measure of Economic 
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Welfare) és az ISEW (a fenntartható gazdasági jólét indexe, Index of Sustainable Economic Welfare) 
típusú gazdasági jólétre gyakorolt hatások (erről bővebben lásd: Erdős 2006, 160. o.). Mindenesetre 
itt csak a hagyományos, tehát a GDP értelmében vett növekedési hatásokat tárgyaljuk; az alternatív 
növekedési mutatók számba vétele szétfeszítené írásunk kereteit. 

Itt célszerű kitérnünk egy sajátos, részben technikai, részben tartalmi természetű problémára. Ahogy 
arra Jakab M. és Lőrincz (2007) rámutatnak, „növekedési hatások” helyett pontosabb lenne a 
reálkonvergenciára gyakorolt hatásokról beszélni, amelyet az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért 
GDP-vel mérhetünk. Az EU-alapok hatása ugyanis egy azonnali GDP szinthatásban, nem pedig a 
növekedési ütemre gyakorolt tartós hatásban mutatkozik meg. A hosszútávú növekedési ütem 
valójában nem változik, pusztán annyi történik, hogy a pozitív extern hatások következtében a GDP 
szintje kerül magasabb pályára. Ugyanakkor egyszerű technikai értelemben mégis arról van szó, hogy 
a feltételezhető pozitív jóléti hatások miatt a vizsgált időszakban a GDP átlagos növekedési üteme 
ténylegesen is nagyobb lesz (lehet), mint az EU-források Operatív Programokon keresztül történő 
beáramlás nélkül lenne. Az elemzésben – összhangban a tanulmány megrendelőjének 
szóhasználatával – „növekedési hatások” alatt a GDP-szintre gyakorolt jóléti hatásból visszavezetett 
tényleges (évi átlagos) növekedési eltérést értjük. 

-

A továbbiakban a növekedési tényezők alakulása alapján prognosztizáljuk a GDP-t, azaz először zéró 
fejlesztéspolitikai hatást és semleges fiskális politikai hatást feltételezve előre jelezzük a potenciális 
növekedést a 2007-2016 közötti időszakra. A következő lépcsőben potenciális növekedési 
előrejelzésünket a fiskális konszolidáció hatásával korrigáljuk, azaz becslést adunk az okozott 
kibocsátási résre. A fejlesztéspolitikának az Operatív Programokon keresztül kifejtett növekedési 
hatásait csak ezt követően, egyfajta reziduális növekedési hatásként próbáljuk megbecsülni. 

1.2.2. A POTENCIÁLIS KIBOCSÁTÁS ELŐREJELZÉSE 

A potenciális kibocsátás előrejelzéséhez a kormány 2006. decemberi aktualizált 
konvergenciaprogramját, a jegybank – ugyancsak 2006 decemberében készült – „Elemzés a 
konverganciafolyamatokról” című írását, valamint a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány 
szintén tavaly decemberi középtávú előrejelzését vettük alapul. Ezek az előrejelzések tartalmazzák az 
ún. FISIM-korrekciókat (lásd például: Magyarország aktualizált konvergenciaprogramja, 2006. 
december, 8. o.) is. Emiatt a növekedés évről évre, rendre mintegy 0,4-0,5 százalékponttal nagyobb, 
mint az a korábbi, FISIM-korrekciók nélkül készült potenciális növekedési előrejelzésekben szerepelt 
(MNB, 2006: 25.). Célszerű, ha már most több időszakra bontjuk előrejelzésünket aszerint, hogy 
milyen fiskális politikai korrekciót társítunk majd az egyes évekhez később. A 2007-2013 közötti 
időszak első négy évét a fiskális konszolidáció hatásai alapvetően – de évről évre eltérő mértékben – 
határozzák majd meg, 2011-2013 között viszont semleges fiskális politikai hatással számolunk majd, 
és ugyanezzel a feltevéssel élünk a megrendelő szóbeli kérésére beépített 2014-2016 közötti 
időszakra vonatkozóan is. 

1.2. táblázat: A várható potenciális növekedés (éves növekedési ütem, 2005. évi áron) és összetevői 

 2007 2008 2009 2010 2011-
2013 

2007-
2013 

2014-
2016 

Tőke 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

Munka 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

Teljes tényező-termelékenység 
(TFP) 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 

Potenciális növekedés 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,6 

Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya, MNB, Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány 
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Gács és Halpern (2006: 63.) összehasonlító áttekintése felhívja a figyelmet arra, hogy a növekedési 
tényezők hozzájárulása a potenciális GDP-hez jelentősen változik a felzárkózó kelet-közép-európai 
országokban, köztük Magyarországon is. Az 1990-es évek második felében szinte kizárólag az 
intézményi keretek javulása (TFP) generálta a növekedést, miközben 2000 után felerősödött a tőke 
növekedést támogató szerepe és szerényebb, de érdemi pozitív növekedési hatást lehet társítani a 
munkaerő-tartalék fokozottabb kihasználásához is. Az Európai Bizottság 2004-es előrejelzése 
egyenesen azzal számol, hogy 2006-2010 között a tőke növekedési hozzájárulása már meghaladja a 
teljes tényező-termelékenységét. Az itt bemutatott prognózisban ugyanakkor azt tételezzük, hogy az 
időszak egészében továbbra is az intézményi keretek (TFP) javulásának növekedési hozzájárulása 
lesz a legerősebb, bár a tőke növekedéstámogató szerepe 2011-től lényegében azonos lesz a TFP-
ével. Az előrejelzési horizonton belül, ahogy a gazdaság teljesítménye közelíti az intézményi keretek 
által lehetővé tett fejlettségi szintet, a potenciális növekedés fokozatosan lassul, a 2007-re becsült 4%-
ról 3,6%-ra. A lassulás döntő oka minden bizonnyal a TFP apránként mérséklődő növekedési 
hozzájárulása lesz. 

1.2.3. A FISKÁLIS POLITIKA HATÁSA 

Amint azt korábban már jeleztük, a fiskális politika növekedésre gyakorolt hatását – az okozott 
kibocsátási rés szempontjából – két időszakra bonthatjuk. Feltételezzük, hogy 2007-2010 között 
sikeresen lezajlik a fiskális konszolidáció, mégpedig ún. orrnehéz kiigazítás formájában, vagyis a 
stabilizációs intézkedések zöme a 2007-2008-as évekre koncentrálódik. Másrészt a 2011-2013 és a 
2014-2016 közötti időszakra egyaránt semleges, tehát stabilitásorientált (nem restriktív, de nem is 
expanzív) fiskális politikát tételezünk. Mindennek hatására a 2006-ban még erősen pozitív kibocsátási 
rés 2007-2010 között érzékelhetően negatívba fordul, és majd csak az előrejelzési horizont utolsó 
éveire semlegesítődik. Itt kell megjegyezni, hogy az általunk feltételezett forgatókönyv erősebb nem-
keynesi hatásokkal (s így 2006-2010 között kevésbé negatív kibocsátási réssel) számol, mint a 2006. 
decemberi konvergenciaprogram. Így – a 2007-es évet leszámítva – az EU-források bevonása nélkül 
3-4% közötti növekedéssel számolhatnánk. 

1.3. táblázat: A fiskális kiigazítás hatása a növekedésre (éves növekedési ütem, 2005. évi áron) 

 2007 2008 2009 2010 2011-
2013 

2007-
2013 

2014-
2016 

Államháztartási egyenleg 
 (a GDP %-ában) -6,8 -4,6 -3,5 -3,0 -2,7 -3,7 -2,0 

Ciklikusan igazított elsődleges 
államháztartási egyenleg 
 (a GDP %-ában) 

-2,3 0,2 1,0 1,1 1,0 0,5 1,2 

Kibocsátási rés 
 (EU-forrásbevonás nélkül) 0 -0,9 -1,0 -0,8 -0,5 -0,6 -0,2 

GDP-növekedés 
élkül) 2,8 3,0 3,8 4,0 3,9 3,6 3,8  (EU-forrásbevonás n

Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya, MNB, Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány 

 

A fiskális konszolidáció természetéről itt nem kívánunk bővebben értekezni (erről többek között lásd a 
Kopint-Datorg 2006/4 számú Konjunktúrajelentését). A fejlesztéspolitika szempontjából utalnunk kell 
ugyanakkor a mostani magyar kiigazítás egyik – nemzetközi összehasonlításban igen szembeötlő – 
sajátosságára (MNB 2006, 85. o.): a stabilizáció időszakában nálunk a beruházási ráta minden 
bizonnyal csökkenni fog, vagyis a bruttó állóeszköz-felhalmozás bővülése elmarad majd a GDP 
növekedésétől, amelyet döntően a nettó export pozitív hozzájárulása segít. Ennek valószínű 
következménye, hogy várhatóan ellentmondásba kerül majd egymással az addicionalitás formális 
(jogi), illetve szubsztantív (közgazdasági) kategóriája (Ederveen és szerzőtársai, 2003 nyomán). 
Magyarán szólva arra számíthatunk, hogy Magyarország úgy teljesíti majd az addicionalitási 
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követelményt, hogy közben csökkenti az uniós finanszírozáson kívüli beruházásait, vagyis kiszorítási 
hatások léphetnek fel, és szuboptimális irányba módosulhat a beruházások szerkezete. A 
továbbiakban erre a – sajnos cseppet sem valószínűtlen – eshetőségre igyekszünk külön is figyelmet 
fordítani. A konkrét fejlesztéspolitikai hatások vizsgálatakor ugyanakkor azzal a szcenárióval 
számolunk, hogy a fiskális konszolidáció 2007-2010 között sikeresen lezajlik, és 2010 után tartósan 
stabil makroökonómiai keretek között fejlődik a magyar gazdaság (és ilyen környezetben fejtheti ki 
hatásait a magyar fejlesztéspolitika). 

1.2.4. A FEJLESZTÉSPOLITIKA ÁLTALÁNOS NÖVEKEDÉSI HATÁSAI 

Az EU-források bevonására alapozó fejlesztéspolitika növekedési hatásainak értékelésekor egészen 
szélsőséges álláspontokkal találkozhatunk. Az Európai Bizottság által használt makroszimulációs 
modellek – köztük a kisméretű, nyitott gazdaságok esetében különösen jól alkalmazható Hermin-
modell (Bradley et al., 2004) – ex-post szimulációi jelentős, 1-3% közötti addicionális pozitív 
növekedési hatásokat mutattak ki az akkori kohéziós országokra az 1994-1999 közötti EU pénzügyi 
tervezési időszakban. Az empirikus ökonometriai vizsgálatok ugyanakkor ennél jóval csekélyebb, 
egyes esetekben zérushoz közelítő nagyságú hatást valószínűsítenek (Boldrin-Canova 2001). 
Ederveen és szerzőtársai (2003) már idézett tanulmányukban egyértelműen aláhúzzák: ahogy a 
konvergencia (itt: reálgazdasági felzárkózás) általában is feltételes, úgy az EU-források hatékony 
felhasználása, vagyis pótlólagos növekedést serkentő hatásuk szintúgy az. Márpedig a 
posztszocialista országok intézményi kereteivel szembeni szkepszis meglehetősen elterjedt és 
számos megfontolással alátámasztható (lásd például: Váradi Balázs: A nyolcezermilliárd átka. I-II. ÉS, 
2006/44. és 2007/2. számait). 

Ebben az összefüggésben a Hermin-modell szerint becsült addicionális növekedési hatásokat az 
optimális intézményi működés által kijelölt felső határokként tekintjük. Gács és Halpern (2006: 72-73. ) 
számításai – a Hermin-modell Magyarországra, mégpedig a II. Nemzeti Fejlesztési Tervre történő 
aktualizálásával – azt mutatják, hogy 2013-ban az EU-támogatásokkal megvalósított fejlesztések 
hatására a GDP szintje 7,8%-kal lenne nagyobb, mint e források nélkül; az addicionális növekedési 
hatás tehát éves átlagban eszerint 1,1 százalékpontra lenne becsülhető. A szerzők ugyanakkor a 
2016-ig terjedő időszakra már csupán 4%-kal nagyobb GDP-szintet jeleznek előre, ami éves átlagban 
mindössze 0,4 százalékpontos pótlólagos növekedést jelent. Még ennek a viszonylag szerényebb 
növekedési többletnek az elérése is feltételezi azonban a hatékony intézményi működést, mégpedig 
nemcsak formális (jogi), hanem szubsztantív (közgazdasági) értelemben is. Az optimális-racionális 
szereplőkre vonatkozó feltevés helyett azonban célszerűbb, ha csupán azzal számolunk, hogy lassú 
tanulás jellemzi a gazdasági-társadalmi szereplők (lakosság, vállalatok, állam) mindegyikét. Ebben a 
felfogásban nincs tehát hirtelen „megokosodás”, de „elbutulás” sem, és a fentebb tárgyalt módon 
lefutó fiskális kiigazításon, illetve az EU-források bevonásán túl nincs más jelentős hatás, amely 
eltérítené a növekedést. (Feltevésünk szerint tehát a jövőben a politikai (választási) ciklusok hatása 
marginális, jóformán semleges lesz.) 

1.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

A hosszútávú növekedés szempontjából kétségkívül a Gazdaságfejlesztési Operatív Programot 
tekinthetjük a fejlesztéspolitika kulcsterületeit lefedő OP-nek. Igaz, a fizikai tőke szempontjából a 
KözOP, illetve a humántőke és a munka szempontjából a TÁMOP, valamint a kapcsolódó 
beruházások szempontjából a TIOP ugyancsak kulcsterületek, a feltételezhető növekedési hatások 
koncepcionális bemutatását, illetve a hosszútávú növekedési tényezők közül a K+F-hez és az 
innovációhoz kapcsolódó terület specifikálást a GOP-tól várhatjuk. 
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1.3.1. HELYZETELEMZÉS 

Szemben más Operatív Programokkal, amelyek a növekedési tényezőket inkább közvetve érintik, a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) explicite a hosszútávú növekedés 
dimenzióit helyezi középpontjába („a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése”, 7.o). A 
preambulumban tett megállapítások közül fontosak a tartós gazdasági növekedés előfeltételeire tett 
utalások, koncepcionálisan helyeselhető és a növekedéselméletek talajáról teoretikusan is 
megalapozott az a négy specifikus cél, amelyek részben a fizikai tőke (a közlekedési infrastruktúra 
kivételével), részben pedig bizonyos növekedéskorlátozó intézményi akadályok fejlesztéspolitikai 
intézkedéseit jelölik ki. A „versenyképesség” – számos meghatározó elméleti és empirikus 
közgazdász által vitatott, de legalábbis gyanakvással kezelt – fogalmát ugyan a GOP nem definiálja, 
azonban úgy tűnik, viszonylag következetesen a hosszútávú potenciális növekedést megalapozó 
tényezők eklektikus együtteseként, egyfajta látens, faktor típusú változóként tekinti. Mivel ennek a 
megközelítésnek részben üzleti, részben tudományos célú alkalmazására valóban a Világgazdasági 
Fórum (WEF) illetve a lausanne-i IMD „indexei” a legelterjedtebbek, célszerű lett volna a Sala-i-Martin 
nyomán kidolgozott globális versenyképességi index koncepcióját is figyelembe venni (WEF, 2006). 
Annál is inkább, mivel ennek evolucionista perspektívája szerint a magyar gazdaság jelenleg a 
közepesen fejlett, illetve a fejlett országokra jellemző lépcsőfokok határán áll, azaz növekedését 
hosszabb távon közel azonos mértékben a hatékony piaci működést segítő, illetve az innovációs 
tényezők valószínűsítik. Mindez ráadásul összhangban van a 12. oldal koncepcionális 
beharangozójával, nevezetesen, hogy a gazdasági szerkezetváltás második, innováció vezérelte 
szakaszában járna a magyar gazdaság. A helyzetelemzési rész empirikus bázisa amúgy 
örvendetesen sokrétű. 

A helyzetelemzést összefoglaló SWOT-elemzés táblája ugyanakkor zavarba ejtő; olyan benyomást 
kelt, mintha a megelőző részektől függetlenül, részben más célból – a GOP helyett inkább a 
hosszútávú növekedés általános perspektívájából – készült volna. Itt célszerű lenne a GOP specifikus 
céljai szerint csoportosítani az egyes erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, 
miközben bizonyos általános megállapítások – pl. a megtakarítások alacsony arányáról vagy az 
egyenlőtelen regionális fejlődésről – egyszerűen elhagyhatók. 

A helyzetelemzésnek (vagy a preambulumnak) – márcsak a GOP-nak a hosszútávú növekedés 
szempontjából kiemelt koncepcionális fontossága miatt is – mindenképp reflektálnia kellene arra, hogy 
a (növekedési) versenyképesség javításában egymáshoz képest hogyan képzeli el az egyes tényezők 
fontosságát, azaz relatív súlyukat. Ezzel kapcsolatban egyrészt Gács és Halpern (2006) nyomán 
emlékeztetnünk kell arra, hogy nem állítható, hogy az innováción alapuló műszaki fejlődés és az általa 
indukált termelékenység-növekedés az elmúlt évtizedekben magasabb foglalkoztatást garantált volna. 
Másrészt, a fizikai tőke akkumulációjára szolgáló közösségi beruházásoknak a hosszútávú 
növekedésre gyakorolt hatásairól az empirikus kutatások eredményei ellentmondásosak (lásd Afonso 
és szerzőtársainak 2005-ös áttekintését), csak akkor egyértelműen pozitív a hosszútávú növekedési 
hatásuk, ha ezek a beruházások a magánberuházások inputjául szolgálnak. Harmadrészt, az 
infrastrukturális beruházásoknál egyértelmű a csökkenő megtérülési hányad: De la Fuente (1997) 
elemzése szerint a pozitív növekedési hatások csak a GDP legfeljebb 2%-át kitevő szintig figyelhetők 
meg. Végül pedig a humántőke-felhalmozásra irányuló kormányzati kiadások szignifikáns pozitív 
növekedési hatásait az empirikus vizsgálatok gyakorlatilag egyöntetűen alátámasztják, miközben a 
közösségi K+F kiadások növekedési hatásai azon múlnak, hogy a magánvállalati K+F-hez képest 
inkább helyettesítő vagy inkább kiegészítő jellegűek (Afonso és szerzőtársai, 2005). 

Természetesen joggal feltételezhetjük, hogy az OP-ok közötti természetes munkamegosztás az oka 
annak, hogy a GOP a gazdaság potenciálisan magasabb hosszútávú növekedést létrehozó 
szektoraira koncentrál. Ugyanakkor a magyar gazdaság számos empirikus vizsgálattal alátámasztott 
duális jellege (lásd például: Oblath 2003 átfogó elemzését), valamint a Világgazdasági Fórum (2006) 
legújabb empirikus összegzése egyaránt aláhúzzák, hogy nemzetközi összevetésben a magyar 
gazdaság hosszútávú növekedésének, felzárkózásának gátját a közeljövőben elsősorban a 
humántőke oldalán jelentkező szűkösségek jelenthetik. Mivel a GOP láthatóan koncepcionális 
alapozást is kíván adni a hosszútávú növekedésnek, szerencsés lenne, ha a preambulumban vagy a 
helyzetértékelés bevezetőjében reflektálna a jelzett fejlesztéspolitikai dilemmákra. 
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1.3.2. STRATÉGIA 

Ami a stratégiát illeti, a 44. oldalon a GOP megállapítja, hogy átfogó célja „a magyar gazdaság 
hosszútávon fenntartható növekedésének elősegítése a produktív szektor versenyképességének 
erősítése révén”. Az átfogó célhoz rendelt négy specifikus cél – kutatás-fejlesztési és innovációs 
aktivitás, illetve együttműködés növelése (1); a vállalati kapacitások komplex fejlesztése (2); az üzleti 
környezet fejlesztése, beleértve az infokommunikációs technológia (IKT) infrastruktúrájának és 
használatának fejlesztését is (3), illetve a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének 
elősegítése (4) – teljes mértékben megfelel a hosszútávú növekedés komponenseinek. (A korábbi 
változatokhoz képest a humántőke minőségének javítása kikerült a GOP specifikus céljai közül; ennek 
oka feltehetően az OP-ok közötti munkamegosztás.) 

1.3.3. PRIORITÁSOK 

A prioritási tengelyek közül a K+F és innováció tengely esetében egy hiányérzet fogalmazódik meg, 
nevezetesen a GERD, illetve a BERD egyenlőtlenségeit, illetve ennek kezelését a program figyelmen 
kívül hagyja (holott a helyzetelemző rész 15-17. oldala ezt kiemelt problémaként tematizálja). Ami a 
vállalkozások komplex fejlesztésének problémáját illeti, sajnálatos, hogy a GOP itt megmarad a 
rosszul specifikált „KKV” kategória használatánál, holott a 23. oldal táblázata és a kapcsolódó 
lábjegyzet – helyesen – leszögezi, hogy a magyarországi KKV-k több mint 95%-át adó 
mikrovállalkozások „nem alkalmas célpontok a fejlesztéspolitika számára”. 

Ami a stratégiai célok és a prioritások közötti összhangot illeti, a GOP korábbi verzióihoz képest 
kedvező változás, hogy a vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése a JEREMIE-típusú 
pénzügyi eszközökön keresztül jut érvényre, ami a kisvállalatok beruházási aktivitásának élénkítése 
révén komoly addicionális növekedést generálhat. A korábbi GOP-változatokhoz képest szintén 
kedvező változás, hogy az OP felhagyni látszik a – délkelet-ázsiai fejlesztő állami modellnek a reform 
előtti, válsághoz vezető gyakorlatát idéző – nyertes és vesztes ágazatok kijelölésével, bár a 48. 
oldalon (és a kapcsolódó 44. számú lábjegyzetben) arra utal, hogy erről még nem tett le teljesen. 

Miután az IKT-használat a modern üzleti környezet erősítésének része lett, az OP harmadik és 
negyedik prioritási tengelye egyaránt a teljes tényező-termelékenységet, azaz a növekedés 
intézményi kereteit javítja. Ráadásul ennél a két prioritásnál attól sem kell tartani, hogy a növekedés 
és a foglalkoztatás között átváltási összefüggések lépnének fel: a kisvállalati szektor dinamizálódása 
nagy valószínűséggel jelentős foglalkoztatásnövelő hatással is jár.  

1.3.4. INDIKÁTOROK 

A korábbiakhoz képest a GOP indikátorai finomodtak, és az Operatív Program hatásait szándékoznak 
mérni. Az elvárt kontrollcsoportos megközelítésű mérés meglátásunk szerint azonban számos 
indikátor esetében komoly technikai-mérési korlátokba ütközhet.  

Összességében megállapítható, hogy a GOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja a 
kritikus tényezőket, eléggé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében, a versenyképesség 
javulásának mérését célzó indikátorok ugyanakkor apróbb finomításra szorulnak. A GOP-tól jelentős 
addicionális növekedési hatások az intézményi környezet javulásán keresztül várhatók, különösen a 
kisvállalatok beruházási aktivitásának élénkülése révén.  
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1.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

1.4.1. HELYZETELEMZÉS 

A program célja szerint „a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac 
kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá”. (5.old., 3. 
bek.). Ezért középpontjában az aktivitás (a munkaerő-piaci részvétel) növelése áll.  

A helyzetelemzést összefoglaló SWOT-elemzés a legfontosabb gyengeségnek az alacsony 
gazdasági aktivitást és foglalkoztatottságot, az alacsony álláskeresési hajlandóságot, a munkaerő-
kereslet és kínálat közötti strukturális eltéréseket, bizonyos térségekben a társadalmi-gazdasági 
hátrányok halmozódása következtében „zárványok” kialakulását, a népesség rossz egészségi 
állapotát, az alacsony munkaerő-piaci mobilitást, oktatási és képzési rendszerek hiányosságait tartja. 

1.4.2. STRATÉGIA 

A helyzetelemzésre támaszkodó stratégia a munkaerő-piaci kereslet és kínálat javítását, az aktivitás 
területi különbségeinek mérséklődését, a foglalkoztathatóság javítását (egész életen át tartó tanulás 
és változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése, az egészségi állapot és ezzel együtt a 
munkavégző-képesség javítása), és az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítását tűzi ki specifikus 
célként. Mindez a hosszú távú növekedés horizontális dimenzió szempontjából azért is fontos, mert az 
eddigi magyar tapasztalatok azt mutatják, hogy nálunk a növekedés nem feltétlenül járt együtt a 
foglalkoztatás bővülésével. A magyar fejlődési pálya problémája eddig nem annyira a magas 
munkanélküliség volt, hanem az inaktivitás magas aránya. Ez különösen érinti a 15-24 éves és az 55-
64 korosztályt. A jelenlegi feltételek mellett az inaktívak nagy része valamilyen ellátásban is részesül. 

A hosszú távú növekedés horizontális dimenziója szempontjából fontos lenne annak vizsgálata, hogy 
hol, a gazdaság mely szektoraiban keletkezik új foglalkoztatás, és hogyan lehetne folyamatosan 
nyomon követni, illetve előre jelezni a vállalatok oldaláról jelentkező munkaerőigényt. Melyek azok a 
tényezők, amelyek alapvetően hatással vannak a foglalkoztatási helyzet javítására. Az OP kimerítően 
elemzi a demográfiai és a munkaerő-piaci helyzetet, a munkaerő-piaci szempontból kritikus helyzetű 
társadalmi csoportok helyzetét, valamint a kapcsolódó intézményrendszereket.  

1.4.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Amit azt a bevezetőben már jeleztük, a TÁMOP hosszútávú növekedési hatásait a munka és a 
humántőke tényezőin keresztül, azaz a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság emelése révén 
képes kifejteni. Ehhez a célhoz az OP négy prioritása közül három határozottan hozzájárul; 
ugyanakkor a növekedés és a foglalkoztatás között fennálló – korábban már többször tárgyalt – 
átváltási összefüggések miatt csak mérsékelt addicionális növekedési hatást tulajdoníthatunk a 
prioritási tengelyeknek. Ez még a „minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” 
kiemelten fontos és szakmailag példamutató alapossággal elkészített prioritási tengelyre nézve is 
igaz; amelytől ugyan a foglalkoztathatóság nagyfokú javulása várható, azonban csekély növekedési 
hatással.  

1.4.4. INDIKÁTOROK 

Mint említettük, növekedési szempontból a TÁMOP közvetetten, a foglalkoztatáson és a 
foglalkoztathatóságon keresztül fejti ki hatását. Emiatt az OP indikátoraira vonatkozó megjegyzéseink 
teljes mértékben megegyeznek a foglalkoztatási hatásokat vizsgáló fejezetnél olvasható 
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megállapításokkal. Az egyes megjegyzések részletes ismétlésétől itt és most eltekintünk; pusztán arra 
hívjuk fel a figyelmet, hogy különösen problematikus a képzettség és a foglalkozás közötti 
„megfelelés” vizsgálata. 

1.5. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

1.5.1. HELYZETELEMZÉS 

A TIOP, mintegy a TÁMOP másik pillérét képezve a humán szolgáltatások (oktatás és kultúra, 
egészségügy, ÁFSZ) infrastruktúrájának fejlettségét, hiányosságait és az ebből fakadó teendőket 
vizsgálja. A SWOT-elemzés megállapítja, hogy a humán közszolgáltatások infrastruktúrájának állaga 
általában leromlott (TIOP, 24.old.), az intézmények fenntartása többnyire gazdaságtalan, jelentősek a 
területi egyenlőtlenségek, a fizikai infrastruktúra nem követi a helyi igényeket. A humán 
szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló Operatív Program szorosan kapcsolódik – az 
Társadalmi Megújulás Operatív Programon és a ROP-okon túl – a többi OP-hez is. A TIOP 
beavatkozásai szoros összhangban vannak azokkal az ugyancsak humáninfrastruktúra-fejlesztést 
szolgáló műveletekkel, amelyek az innovációs potenciál erősítése terén elsősorban a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében valósulnak majd meg. 

1.5.2. STRATÉGIA  

Az OP céljai és műveletei közvetlenül támogatják a nagy állami ellátórendszerek reformjához 
szükséges infrastruktúra-fejlesztést, ezért összhangban vannak az Európai Szociális Alapból 
finanszírozott Államreform OP tartalmi, szervezeti fejlesztéseivel, valamint kiegészítő jelleggel 
kapcsolódnak a központi közigazgatás megújítását az ERFA forrásainak felhasználásával szolgáló 
Közszolgáltatások Korszerűsítése OP-hoz.” (TIOP, 28. old. utolsó bek.) 

Ebből következően a TIOP hármas specifikus célt tűz maga elé:  

1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása 

2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése 

3. A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése 

A TIOP az infrastruktúra fogalmat széles értelemben közelíti meg, tehát nemcsak a fizikai 
infrastruktúrát, hanem a szolgáltatási hálózat fejlesztését is átfogja. A hosszú távú növekedés 
horizontális dimenziója szempontjából mind a kettő fontos kérdés, az utóbbi különösen, ha hozzájárul 
az oktatási, egészségügyi és kulturális infrastruktúra hatékonyabb, költségtakarékosabb 
működtetéséhez. 

1.5.3. PRIORITÁSI TENGELYEK  

A prioritási tengelyek közül az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése jelenti a legfontosabb prioritást. 
Ez – kapcsolódva az egészségügy reformjához – újfajta egészségügyi ellátási formák kialakítását, a 
fekvőbeteg ellátási rendszer átalakítását, szűrési hálózatok fejlesztését foglalja magában. Ez a 
prioritási tengely a népesség egészségi állapotának javításával, a korszerű diagnosztikai rendszerek 
kialakítása segítségével a betegállomány időszakának rövidítésével a foglalkoztathatóság feltételeinek 
javításán keresztül járulna hozzá a hosszú távú növekedéshez. A fizikai infrastruktúrát érintő 
fejlesztések beruházási keresletet generálnak, ily módon szintén növekedést javító elemnek 
számítanak. A második leghangsúlyosabb prioritás az oktatási infrastruktúra fejlesztése, amely 
jelentős mértékben informatikai, infokommunikációs fejlesztéseket takar. Külön eleme a műszaki és 
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természettudományi szakokon tanulók számának növelése és az ehhez szükséges infrastrukturális 
háttér biztosítása. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 
fejlesztése prioritásra a források 15%-a jut: itt részben a szakképzés és felnőttképzés rendszerének 
kialakítása a cél, részben integrált szociális és foglalkoztatási szolgáltató rendszerek informatikai 
hátterének megteremtéséről, illetve a – tágabb értelemben vett – akadálymentesítés feltételeinek 
megteremtéséről van szó. Közvetve, amennyiben hozzájárul a foglalkoztatás, illetve 
foglalkoztathatóság javításához, szintén hat a hosszú távú növekedésre. Hasonló mondható el „A 
kulturális infrastruktúra fejlesztése” prioritási tengelyről is. 

1.5.4. INDIKÁTOROK 

A TIOP növekedési hatásait közvetetten, a foglalkoztatáson keresztül fejti ki. Az itt felsorolt 
infrastrukturális beruházások növekedési hatása többnyire bizonytalan, a közvetett hatások nehezen 
mérhetők. Könnyen felléphetnek kiszorítási hatások; pozitív – agglomerációs típusú hatások 
fokozódása révén – legfeljebb az oktatási infrastrukturális fejlesztésektől várhatók. Az indikátorok a 
korábbi verziókhoz képest lényegesen kidolgozottabbak, az esetek jelentős többségében a 
kontrollcsoportos összevetés is megoldhatónak látszik. 

1.6. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) 

1.6.1. HELYZETELEMZÉS 

A KözOp helyzetértékelése abból indul ki, hogy földrajzi, geopolitikai helyzete és nyitott gazdasága 
következtében Magyarország gazdasági versenyképessége és ezzel szoros összefüggésben az 
életmód minősége meghatározó mértékben függ a közlekedés fejlettségétől. 

A KözOp kiemelt feladatának tekinti, hogy a gazdaságilag és műszakilag indokolt projektek az ország 
versenyképességének és a társadalom kohéziójának növelését elősegítve biztonságosabb, 
intelligensebb és környezetbarátabb közlekedési rendszert eredményezzen és hozzájáruljon a területi 
különbségek mérsékléséhez”. (KözOp, 5. oldal, 8. bek.) Megállapítja továbbá, hogy „a közlekedési 
fejlesztések célja az elérhetőség javítása, ami hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, a 
gazdasági növekedés gyorsításához, a foglalkoztatási szint emeléséhez, valamint a területi 
kiegyenlítéshez.” (KözOp 6. old. 2.bek.). Több tanulmány is megállapítja, hogy a közlekedési 
elérhetőség és a gazdasági növekedés, illetve versenyképesség között szoros az összefüggés. A 
KözOp helyzetértékelése ebből a szempontból említi a fő korlátokat: 

• a sugaras, Budapest központú közlekedési hálózatban látja, ahol a keresztirányú 
közlekedési csatornák hiányoznak (mind a vasút, mind pedig a közút esetében) 

• a Budapest-központúság ellenére a főváros megközelítése az agglomerációból 
nehézkes és lassú. Az agglomeráció települései közötti kapcsolatok fejlődését is 
akadályozza a keresztirányú utak hiánya  

• a gyorsforgalmi utak a keleti országrészben nem érik el a határokat 
• a vasúti hálózat korszerűtlen 
• a közutak teherbíró képessége és műszaki paraméterei nem megfelelőek 
• elégtelen a kerékpárút-hálózat 
• nem megfelelően összehangolt a tömegközlekedés 
• a Ferihegyi repülőtér megközelítése nem megfelelő 
• nincsenek meg az intermodalitás feltételei 
• a közlekedési szolgáltatások színvonala kistérségenként nagy eltéréseket mutat 
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• komplex fejlesztés hiányában – a tranzit szerep elkerülhetetlen erősödéséből – 
csak a forgalomnövekedés okozta negatív hatások érvényesülnek, ami a 
növekedés fenntarthatóságának is gátjává válhat. 

1.6.2. STRATÉGIA 

A fent vázolt szűk keresztmetszetek figyelembe vételével a KözOp a hosszú távú növekedéshez oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a közlekedési hálózat és szolgáltatások fejlesztése révén a 
vállalkozások gyorsabban elérjék piacaikat és a tőke mozgását ne gátolják eljutási nehézségek. 
Emellett célja, hogy az áthaladó áruszállítás és a turizmus kiszolgálásával az exportszolgáltatások 
volumenét tartósan növelje.  

Mindemellett a környezeti fenntarthatóság szempontját is figyelembe veszi. (KözOp, 33. old 6. bek.). A 
közlekedési beruházások számának növelése új munkahelyeket biztosít, illetve közvetlenül és 
közvetve hozzájárul a kereslet bővüléséhez. 

1.6.3. PRIORITÁSOK 

A betervezett források majdnem fele (49%-a) ahhoz kapcsolódik, hogy az ország és a nemzetközi 
régióközpontok közötti elérhetőség, közlekedési kapcsolat javuljon. Ez a hosszútávú növekedés 
szempontjából jelentős tényező. Tekintve, hogy a beavatkozások beruházás-jellegű tevékenységet 
takarnak (TEN-vasút, TEN közút, TEN folyami rendszerek fejlesztése, valamint kapcsolódó intelligens 
rendszerek fejlesztése), keresletnövekedés révén szintén hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. 
A második legtöbb forrást lekötő prioritási tengely a Városi és elővárosi közlekedés fejlesztése, amely 
döntő részben a budapesti 4. metróépítés, illetve az elővárosi kötöttpályás fejlesztések költségeit fedi 
le. A régión belüli keresztútvonalak fejlesztése prioritási tengely re a források mintegy egyötöde jut, 
hozzájárulva a régióközponti funkciók megerősödéséhez, a régión belüli jobb mobilitás eléréséhez, 
illetve a helyzetleírásban is jelzett gyenge minőségű útburkolat-állomány minőségének javulásához. A 
helyzetleírásban jelzett intermodalitás hiányát külön prioritási tengely kívánja orvosolni, amelyre 
azonban a jelen forráselosztás szerint csupán 2% jut.  

1.6.4. INDIKÁTOROK 

Az OP előző változatához képest az indikátorok jelentősen finomodtak. Néhány esetben ugyanakkor 
az elvárt kontrollcsoportos megközelítés technikai-mérési korlátokba ütközhet.  

Összességében megállapítható, hogy a KözOp hosszútávú gazdasági növekedéshez részben 
beruházások generálásával, részben az infrastruktúra fejlesztése és az elérhetőség javulása 
következtében a versenyképesség javításával, illetve a környezeti terhek csökkentése révén a 
növekedés fenntarthatóságának biztosításával járul hozzá. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 
legfontosabb célja a versenyképességet és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása, ami a 
hosszútávú növekedés egyik alapfeltétele. 

1.7. Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) 

Az OP bevezetője egyértelműen utal a gazdasági növekedésre gyakorolt hatások lehetséges fő 
dimenzióira: az életminőség javítására, a területi kohézióra, a környezetileg fenntartható fejlődésre 
alapozott versenyképességre, illetve a hátrányos helyzetű rétegek fokozottabb aktivitására. 
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1.7.1. HELYZETELEMZÉS 

A környezetvédelem és az energetika két olyan speciális területet jelentenek, ahol nem elsősorban a 
gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatások, hanem mindenekelőtt a növekedés feltételei 
megteremtésének és fenntarthatósága biztosításának szempontjai kerülnek előtérbe. Ebből adódóan 
– érthető módon – a gazdasági növekedéssel összefüggő kérdések csak közvetetten és kevés 
esetben merülnek fel. Ilyen például az energiagazdálkodásban az energia-intenzitás (egységnyi GDP 
előállításához felhasznált energiamennyiség) alakulásának elemzése; itt megfogalmazásra került az a 
fontos megállapítás, hogy bár az energiaintenzitás csökkenő trendet mutat Magyarországon, az még 
mindig 2,5-szerese az EU25 átlagának. Ilyen struktúrában és az energiahatékonyság javítása nélkül 
romolhat a nemzetközi versenyképesség, másrészt – a növekvő környezeti terhelésen keresztül – 
megkérdőjeleződik a felzárkózáshoz szükséges gyors gazdasági növekedés hosszú távú 
fenntarthatósága. A növekvő energiaimport-függőség problémáját bár felveti a helyzetelemzés, azt 
alapvetően bizonytalansági és ellátás-biztonsági kérdésként kezeli, a növekvő import gazdasági 
növekedést visszafogó hatásairól nem esik szó. 

A környezetvédelem és a gazdasági növekedés között kimutatható közvetlen kapcsolatok egyike, a 
kapcsolódó iparágak fejlődésének megindulása. A helyzetelemzés csupán egyetlen sor utalást 
tartalmaz, amit ezért elnagyolt megállapításnak tekinthetünk. Lásd 4.o. „A sok fejlesztést igénylő 
környezetvédelmi követelmény hatására a környezetvédelmi ipar az átlagos növekedési ütemet 
messze meghaladó mértékben növekszik.” Helyesen fogalmazza meg ugyanakkor a helyzetelemzés, 
hogy a megújuló energia-felhasználás arányának növelése nem csupán a növekedés 
fenntarthatósága szempontjából fontos, hanem az importfüggőséget is mérsékelheti. 

1.7.2. STRATÉGIA  

A KEOP 2.1. részében, helyes módon, egyértelmű utalás történik arra, hogy – legalábbis a 2008-ig 
terjedő évekre – az NKP-II célkitűzései és akcióprogramjai kiindulási feltételként jelentkeznek. A többi 
Operatív Programmal való lehetséges kapcsolódási pontok is lényegében feltérképezésre kerültek, 
azonban kevés szó esik az együttműködés és a fejlesztési erőfeszítések összehangolásának 
mikéntjéről, hogy a támogatások szinergikus hatása érvényesülhessen. A megvalósítás során 
kulcskérdés lesz annak megválaszolása, hogy hogyan lehet a versenyképesség szempontjait a 
fenntarthatósággal összeegyeztetni. Megjegyzendő, hogy a levegőtisztasággal kapcsolatos 
célkitűzések sajnálatos módon nem kerültek megfogalmazásra sem a KEOP céljai, sem pedig a 
célokhoz tartozó prioritási tengelyek között. A KEOP átfogó stratégiája ugyanakkor helyesen célul tűzi 
ki, hogy a dinamikus gazdasági növekedést nem szabad a környezet minősége és az emberi 
egészség rovására elérni. 

1.7.3. PRIORITÁSI TENGELYEK  

Az egészséges, tiszta települések; vizeink és természeti értékeink jó kezelése prioritási tengelyek 
keretében megvalósuló fejlesztések alapvetően a „fenntarthatóság” biztosítását célozzák, a gazdasági 
tevékenység befogadó környezetének fejlesztését segítik elő, ilyenformán közvetlenül nem vagy csak 
korlátozott hatással bírnak a gazdasági növekedésre. Nyilvánvaló, hogy pl. a hulladékgazdálkodás, a 
szennyvízkezelés korszerűsítése vagy akár az árvízvédelem az életminőség javításán túl újfajta 
tevékenységek kifejlődését segítik elő, s ezáltal munkahelyek teremtésén keresztül tartósan is 
hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, ennél lényegesen nagyobb jelentőségű azonban az a rövid 
távú hatás, amit a beruházások megnövekedésén keresztül gyakorolnak. Ezekről a közvetlen és 
közvetett hatásokról a vonatkozó részekben nem esik szó. 

A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely fejlesztései ugyanakkor már 
közvetlen hatással vannak a gazdasági növekedésre. Egyrészt ezáltal csökkenthetik az ország 
import-függőségét, másrészt új munkahelyek keletkeznek, harmadrészt, pl. az energetikai célú 
növénytermesztés (biomassza) fejlesztésével fenntartható irányba változó szerkezetben segítik elő a 
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mezőgazdasági termelés növekedését. Az ún. zöldenergia termelése (pl. biogáz, nap- és szélenergia 
stb.) közvetlenül, az energiatermelés növelésén keresztül is hat a GDP alakulására, de ugyanakkor a 
növekedés hosszú távú fenntarthatóságát is elősegíti. A vonatkozó szövegrészek ezeket az 
összefüggéseket implicite tartalmazzák. Az energiafelhasználás hatékonyságának javítását célzó 
prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések várható gazdasági hatásait a KEOP szövege 
részletesen ismerteti (lásd 61.o.) Így pl. csökkenhet az energiaimport-függőség (tegyük hozzá 
ugyanakkor, hogy a környezethatékony beruházások akár növekvő termékimportot is generálhatnak), 
javulhat a vállalkozások versenyképessége stb. A fenntartható termelést és fogyasztást ösztönző 
intézkedések nem elsősorban a gazdasági növekedés rövid távú dinamizálását, hanem hosszú távú 
fenntarthatóságát segítik elő. 

1.7.4. INDIKÁTOROK  

Az egyes prioritási tengelyek célkitűzéseihez rendelt programindikátorok alapvetően alkalmasak az 
egyes intézkedések hatékonyságának nyomon követésére, illetve a teljesülés monitoringozására, 
kevéssé alkalmasak azonban a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás vizsgálatára. Megjegyezzük, 
hogy az egyébként az ország növekedésének energiaigényességét jól mutató energia-intenzitás 
indikátor a fenntartható termelés szűkebb vizsgálati területére kevésbé alkalmazható, hiszen a végső 
energia-felhasználás adatában nem csupán az ipar által felhasznált energia mennyisége van benne, 
hanem például a lakossági fogyasztás is. A képlet természetesen, mutatis mutandis, átalakítható és 
értelmezhető, ha a GDP helyébe az ipar hozzáadott értéke, az országos végső energia fogyasztás 
helyébe pedig, az ipar energiafelhasználása kerül.  

1.8. Államigazgatás Reformja Operatív Program (ÁROP) 

1.8.1. HELYZETELEMZÉS 

Az ÁROP helyzetértékelésének a hosszútávú gazdasági növekedés szempontjából kiemelt 
megállapítása, hogy „a magyar közigazgatás a hasonló fejlettségű országhoz képest arányaiban 
azonos létszámmal, ellenben fajlagosan magasabb költséggel működik, tehát további 
költséghatékonysági tartalékokkal rendelkezik” (7. o.). A SWOT-elemzésben (18. o.) ismertetett „a 
stratégiai szemlélet hiánya”, „a szervezeti szemlélet túlsúlya, s ezzel szemben hajlam a társadalmi 
eredmény figyelmen kívül hagyására”, illetve a „nem terjedtek el az új kihívások megválaszolására 
alkalmas módszerek” megállapítások arra utalnak, hogy a közigazgatás nehézkessége, 
konzervativizmusa, a stratégiai kérdésekkel szembeni zártsága a hosszútávú növekedés gátját 
jelenthetik.  

1.8.2. STRATÉGIA 

Az ÁROP stratégiájának központi eleme a belső erőforrásokkal (a személyzet, a folyamatok és az 
alkalmazott technológia minősége) való céltudatos gazdálkodás (20. o.), ami nem más, mint „a 
magyar körülmények között újradefiniálni a közigazgatás rendelkezésére álló alaperőforrások sorából 
a személyzet és a folyamatok felhasználásának azon optimumát, mely fenntartható módon biztosítja a 
magyar közigazgatás mai szinthez képest magasabb és a társadalom által elvárt szinthez igazodó 
teljesítményét”. Az átfogó cél tehát a közigazgatás teljesítményének növekedése (22. o.), amelyhez 
három specifikus cél tartozik: a társadalmi eredmény javulása, a társadalmi erőforrások takarékos 
felhasználása, illetve a közszolgálatiság javulása. 
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1.8.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

A prioritási tengelyekkel kapcsolatban elgondolkodtató, hogy „a kormányzási megújulási képesség 
javítása” – az indikatív pénzügyi tábla szerint is – kizárólag a Közép-Magyarország régióban 
megvalósítandó fejlesztéseket takar, mégpedig az összes rendelkezésre álló forrás több mint 
egynegyedének allokálásával erre a célra (területre). Ezáltal nehezen képzelhető el, hogy a magyar 
központi közigazgatás rendkívüli mértékű földrajzi centralizációja oldódna. Ez annak ellenére is 
fennáll, hogy az ÁROP 46. oldalán a jelzett problémát lényegében technikai jellegűnek láttatja. 

1.8.4. INDIKÁTOROK 

Az ÁROP indikátorai relevánsak, és nem pusztán folyamatjellegű, technikai mutatók, hanem érdemi 
eredménymutatók is, amelyek a tervezett beavatkozások hatásának mérésére is alkalmasak.  

1.9. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

1.9.1. HELYZETELEMZÉS 

Az EKOP helyzetértékelésének legfontosabb megállapításai a 13-14. oldalon idézett OECD-
jelentésből (2006 június) szűrhetők le. Az irányítási problémák és a túlzott jogi szemlélet mellett a 
hosszútávú növekedést legerősebben az a megállapítás befolyásolja, miszerint „a kormányzat úgy 
tekint az államigazgatás reformjára és az e-kormányzás kifejlesztésére, mint két egymástól független 
vállalkozásra”. Szintén elgondolkodtató, hogy „az informatikai keretek intézményi koncentrációja évről 
évre lassan növekszik”. A SWOT-elemzés jól azonosítja a szigetszerű alkalmazások problémáját, ami 
a hosszútávú növekedés szempontjából a szigetszerű növekedés veszélyét is hordozza. 

1.9.2. STRATÉGIA 

Az átfogó cél – hasonlóan az ÁROP-hoz – a közigazgatás teljesítményének javulása. Ehhez két 
specifikus cél tartozik: egyrészt javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, másrészt 
növekedjen a működési hatékonyság. 

A hosszútávú növekedés, jelesül a humánerőforrások oldaláról specifikus problémát jelent, hogy 
Magyarországon a digitális szakadék különösen az iskolai végzettség, de a jövedelem, a települési 
hierarchia és az életkor szerinti dimenziókban is nagyon mély. Ez természetesen a legkevésbé sem 
ok arra, hogy az ÁROP keretében tervezett fejlesztéseket visszafogjuk, azonban aláhúzza a 
humánerőforrás-oldal kiemelkedő jelentőségét – máskülönben sem az e-kormányzás terjedése, sem 
ügyfélközpontúságának, sem működési hatékonyságának javulása nem generálja a várt addicionális 
növekedési (és jóléti) hatást. 
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1.9.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

A pénzügyi tábla szerint egyértelmű, hogy a legfontosabb prioritás „a közigazgatási szolgáltatások 
eljuttatása az ügyfelekhez”. A hosszútávú növekedési hatás szempontjából viszont a működési 
hatékonyság specifikus célját kiemelten segítő „belső folyamatok és szervezetek fejlesztése” prioritás 
a legfontosabb. Ugyanakkor nincs közvetlenül megragadható hosszútávú növekedési hatás, erről 
legfeljebb közvetett következtetések fogalmazhatók majd meg bizonyos indikátorok alapján. 

1.9.4. INDIKÁTOROK 

Az egyes prioritásokhoz rendelt indikátorok – ellentétben a korábbi változatokban részben szereplő 
szintmutatókkal – a program hatására bekövetkező változásokat mérik, ami megfelelő a növekedési 
hatások értékelése szempontjából. 

1.10. Regionális Operatív Programok (ROP) 

A Regionális Operatív Programok szerkezetüket, a specifikus célokat és a tervezett beavatkozások 
jellegét, típusát tekintve komoly hasonlóságokat mutatnak. Feltűnő, hogy az indikatív pénzügyi 
táblázatok tanulsága szerint milyen nagy szerepet szánnak a turisztikai fejlesztéseknek, még azokban 
a régiókban is, amelyeknél a helyzetértékelésből ez a legkevésbé sem következik. Egyébként is 
feltűnő, hogy a ROP-ok mennyire uniformizáltak; miközben a régióspecifikumok világosan 
megjelennek az elég jó minőségű helyzetelemzésekben, alig köszönnek vissza a prioritások és 
különösképpen a hozzájuk allokált pénzügyi források esetében. Emellett számos esetben az a 
benyomásunk, hogy a ROP-ok pozitív hosszútávú növekedési hatást döntően a régióközpontokban és 
a fejlettebb településeken, kistérségekben lesznek képesek kifejteni, miközben a szegényebb 
térségekben igen mérsékelt hatással számolhatunk. 

1.10.1. Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programja 
(NyDOP) 

1.10.1.1. HELYZETELEMZÉS 

A Nyugat-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió szerepe a magyar gazdaságban már az 1990-es évek végéig 
folyamatosan nőtt, azóta lényegében változatlan; Magyarország második 
legfejlettebb régiójaként ugyanakkor egyes megyéit, kistérségeit jelentősen eltérő 
fejlődési dinamika jellemzi 

• a régióban a feldolgozóipar, ezen belül a gépipar jelentősége lényegesen 
nagyobb, mint az ország egyéb területein; a hozzáadottérték-termelés területileg 
rendkívül erősen koncentrálódott, Győr és környéke, illetve, Győr-Moson-Sopron 
megye súlya kiemelkedő 

• a régió gazdag és változatos turisztikai vonzerővel rendelkezik 
• a régió foglalkoztatási helyzete viszonylag kedvező, az aktivitási ráta is jelentősen 

meghaladja az országos átlagot 
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• 2000-től a régióban megindultak, és azóta folyamatosak a klaszter-szerveződések  
• bár a régió K+F teljesítménye az utóbbi évtizedben dinamikusan bővült, még 

mindig jóval alacsonyabb a régió gazdasági, népességi súlyánál 
• a vállalati K+F bővülése alapvetően technológiai fejlesztést, gyártásfejlesztést 

takar, és nem termékfejlesztést, gyártmányfejlesztést 
• a régió közúti és vasúti infrastruktúrája egyaránt viszonylag kedvező, ugyanakkor 

a belső perifériákat feltáró településközi utak hiányosak, illetve rossz állapotúak 
• a régióban az iskolázottság szintje viszonylag kedvező, a felsőfokú képzésben 

ugyanakkor szerepe mérsékelt, valódi egyetemi központ, illetve egyetemi hálózat 
hiányában 

• a régió egészségügyi mutatói többnyire az átlagosnál jobbak, ugyanakkor az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra állapota feltűnően rossz. 

1.10.1.2. Stratégia 

Stratégiájában az extenzív fejlődési tényezők fokozatos kimerülése következtében a hosszútávú 
növekedés erősítését alapvetően az innovációt és a folyamatos környezeti megújulást segítő 
komponensek, valamint a felsőoktatás, kutatás és fejlesztés erősítése kap központi szerepet. A 
környezettudatosság eleme valamennyi dimenzióban szembeötlő. Ehhez társul a közszolgáltatások 
fejlesztésének kiemelt kezelése. 

1.10.1.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából a fő prioritásokat a 
gazdaságfejlesztési tengely, illetve a kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra tengelye fejezi ki. 
A prioritások vizsgálatából ugyanakkor kiderül, hogy a gazdaságfejlesztésben az innováció (a K+F-fel 
és a klaszterekkel), a gazdasági célú humánerőforrás-fejlesztéssel szerepel együtt, miközben a fizikai 
tőke elemét képező infrastrukturális fejlesztések a környezetvédelmi tevékenységekkel, a humán 
erőforrásokat megalapozó fejlesztések pedig külön prioritási tengelyként jelennek meg („helyi és 
térségi közszolgáltatások fejlesztése”). Más régiókkal összevetve az indikatív forrásmegosztási tábla 
alapján így az pusztán valószínűsíthető, hogy az NyDOP-ban nagyobb súllyal jelennek meg a 
hosszútávú növekedéshez kapcsolódó prioritások. 

1.10.1.4. Indikátorok 

Az indikátorok táblázatos bemutatása jól segíti az eligazodást. A felmerülő bizonytalanságok mellett 
azonban kérdéses, hogy a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások kialakítását kielégítően 
jellemzik-e a tervezett indikátorok. Szembeötlő, hogy a humán erőforrások állapotának változását 
kevéssé mérik a mutatószámok, miként az innováció, illetve a K+F mérése is elmarad. (Ezt 
semmiképpen sem helyettesítik a „támogatott … projektekben résztvevő vállalkozások száma” típusú 
mutatók, amelyek technikailag ugyan fontosak lehetnek, a hosszútávú növekedési hatásokról azonban 
keveset mondanak.)  

Összességében megállapítható, hogy az NyDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól 
azonosítja a kritikus tényezőket, ehhez megfelelőnek látszanak a hozzárendelt stratégiai és specifikus 
célok is. Az indikátorok rendszere ugyanakkor további finomításra szorul. 
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1.10.2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KDOP) 

1.10.2.1. Helyzetelemzés 

A Közép-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió szerepe a magyar gazdaságban már az 1990-es évek elejétől lényegesen 
meghaladja területi és lakossági súlyát, azonban az ezredforduló táján a 
kilencvenes évtized közepe óta erőteljes növekedés dinamikája lelassult 

• a gazdasági struktúrában kimagasló az ipar szerepe, relatíve gyenge ugyanakkor 
a tercier szektor 

• a régió turisztikai szempontból az ország egyik meghatározó területe 
• a régió foglalkoztatási mutatói nemzetközi összevetésben is kedvezők 
• a tömegtermelésre épülő működőtőke-befektetések hosszútávú 

gazdaságfejlesztési lehetőségei mára kimerülőben vannak 
• a hazai viszonyok között kiemelkedő gazdasági teljesítmény eddig nem alapozta 

meg a K+F kapacitások bővülését 
• az elérhetőség és a közlekedési infrastruktúra szempontjából a régió mutatói 

kedvezőek 
• a régióban az iskolázottság szintje, csakúgy, mint a felsőfokú végzettségűek 

aránya, elmarad az országos átlagtól 
• a régió szociális ellátását, szociális infrastruktúráját jelentős ellátási hiányok és 

gyengeségek jellemzik.  

1.10.2.2. Stratégia  

Stratégiájában az innováció, a magyar gazdaság modernizációs húzóereje szerep kiépítése-
megszilárdítása kap központi szerepet. Ez szervesen kapcsolódik a helyzetértékelésben jelzett 
sajátos kettőséghez, nevezetesen ahhoz, hogy a humántőke és a kutatási-fejlesztési ráfordítások 
hiányosságai már ma is a hosszútávú növekedés fontos korlátját jelentik. Az innovatív és 
versenyképes gazdasági környezet kialakítása, mint specifikus cél, e stratégia megvalósításának 
központi eleme. 

1.10.2.3. Prioritás 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából a fő prioritásokat a 
regionális gazdaságfejlesztési tengely, illetve a kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések tengelye 
fejezi ki. Azonban a fizikai, illetve a humántőke javítását célzó területek részesedése együtt csupán 
24% a lehetséges forrásmegosztási táblázat szerint. Más régiókkal összevetve egyértelműnek tűnik, 
hogy a helyzetértékelésből és a deklarált stratégiákból adódó különbségek nem tükröződnek a ROP-
ok tervezett forrásmegosztásában, azok feltűnően hasonlóak egymáshoz. Így a hosszútávú 
növekedés tényezői szempontjából szükségképpen eltérő stratégiák és prioritások csak abban az 
esetben köszönnek vissza a forrásmegosztásban, ha feltételezzük, hogy az eltéréseket döntően nem 
a ROP-ok, hanem az egyéb OP-ok (mindenekelőtt a GOP és a TÁMOP) tükrözik. 
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1.10.2.4. Indikátorok 

Az indikátorok táblázatos bemutatása többnyire meggyőző, az adatforrás és a mérés gyakoriságának 
megadása példaszerű. Nem mindenhol következetes ugyanakkor KDOP abban, hogy a 
beavatkozások által indukált változások hatását mérje, és helyenként az intézkedések volumenét, 
nem pedig hatását méri. Csak példaként említve: a támogatott oktatási intézmények tanulóinak száma 
helyett az iskolázottság növekedésére gyakorolt hatás mérése célszerűbb lenne.  

Összességében megállapítható, hogy a KDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja 
a kritikus tényezőket, ehhez megfelelőnek látszanak a hozzárendelt stratégiai és specifikus célok, 
illetve prioritások, eléggé kidolgozott az indikátorok rendszere. A forrásallokáció jelenlegi 
szerkezetében ugyanakkor nem adja vissza a Közép-Dunántúl régió specifikumait (ami persze 
lényegében valamennyi ROP-ról elmondható). 

1.10.3. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DDOP) 

1.10.3.1. Helyzetelemzés 

A Dél-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió nem pusztán fejletlen, de relatív pozíciója is határozottan romló: az egy 
főre jutó GDP-t tekintve az 1994-ös országos átlag 84%-áról 2003-ra az országos 
átlag 72%-ára esett vissza 

• a gazdasági struktúrában feltűnő az ipar mérsékelt szerepe, a nagyvállalatok és 
az exportáló vállalkozások csekély hányada 

• nagyon szerény mértékű a külföldi működőtőke-beáramlás 
• a K+F súlya nagyon alacsony, más magyar régiókkal összevetve is 
• kedvezőek az adottságok az egészségipar, a környezeti ipar és a kulturális ipar 

fejlődéséhez 
• a jó turisztikai adottságok nincsenek kellően kihasználva 
• kedvezőtlen demográfiai helyzet jellemzi a régiót, különösen az aprófalvas 

területeket 
• az aktivitás és a foglalkoztatás szintje alacsony 
• a mellékútvonal-hálózat rossz minőségű és hiányosan kiépített. 

1.10.3.2. Stratégia 

Stratégiájában a leszakadás megállítása, a felzárkóztatás kap központi szerepet. Ezt magas 
környezeti minőségű modellben képzelik el, amely megerősíti a környezetipar lehetőségeit, és segíti a 
képzett humántőke helyben tartását. 

1.10.3.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából mind a fizikai tőke, ezen 
belül kiemelten a közlekedési infrastruktúra állományának javítását célzó fejlesztések, mind pedig a 
humántőke minőségének javítására irányuló fejlesztések relevánsak, és a prioritások szerint bontott 
pénzügyi terv is megalapozottnak tűnik. A hangsúlyozottan az endogén adottságokra építő 
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növekedési modell ugyan szembe megy a főáramba tartozó megközelítésekkel, azonban a DDOP ezt 
hitelesen és koherensen képviseli. Kedvező továbbá, hogy a prioritások kapcsán a Dél-Dunántúl 
ROP-ja rendszeresen hivatkozik az egyéb OP-okra és az azokból felhasználni szándékozott 
forrásokra. 

1.10.3.4. Indikátorok 

Az indikátorok jelentősen finomodtak a korábbi OP-változatokhoz képest, néhány esetben azonban 
(pl. „indukált beruházás”, 56. o.) technikai-mérési problémák merülnek fel.  

Összességében megállapítható, hogy a DDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja 
a kritikus tényezőket, eléggé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében, a versenyképesség 
javulásának mérését célzó indikátorok ugyanakkor finomításra szorulnak. 

1.10.4. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉMOP) 

1.10.4.1. Helyzetelemzés 

Az Észak-magyarországi Régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja 
helyzetelemzésében megállapítja, hogy  

• a régió az egyik legfejletlenebb mind hazai összehasonlításban, mind pedig uniós 
összevetésben 

• az aprófalvas, elsősorban roma lakosságú falvakban nagy a leszakadás veszélye, 
itt társadalmi-szociális problémák különösen koncentráltan jelentkeznek 

• kevés az erős piaci pozícióval rendelkező, jelentős tőkével működő nagyvállalat a 
régióban 

• az itt működő KKV-k tőkehiányosak, likviditási problémáik vannak, gyenge 
versenyképességűek 

• tőkevonzó, innovációt ösztönző intézmények (inkubátorházak) hiányoznak 
• kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely 
• turizmus jövedelemtermelő képessége általában nem kielégítő 
• magas az elvándorlás Nógrád és BAZ megyékben 
• országos átlagnál magasabb a munkanélküliség, magasabb az inaktivitás, 

nagyobb a nyugdíjasok aránya  
• rossz az egészségi állapot, magas az elhalálozás 
• elszegényedés, gyermekszegénység magasabb az átlagnál 
• régió északi területeinek elérhetősége kedvezőtlen, aprófalvas térségekből a 

régióközpontba, vagy kistérségi központokba jutni nehézkes 
• tömegközlekedési infrastruktúra nem kielégítő 
• nehézipar hanyatlása következtében jelentős szennyezett területek vannak 
• romák lakta aprófalvas települések állapota rossz, környezeti problémákkal terhelt 
• nagyvárosok népessége csökken, de az agglomerációé nő, a közlekedés 

környezeti terhei ezzel együtt nőnek 
• nagymennyiségű kezeletlen szennyvíz veszélyt jelent a vízbázisokra 
• legkomolyabb légszennyezési forrás a villamos energia ipar és a közlekedés.  
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1.10.4.2. Stratégia 

Stratégiájában a fenti problémák orvoslása céljából az üzleti befektetői környezet vonzóvá tételét, a 
helyi erőforrások ésszerű és fenntartható hasznosítását és a foglalkoztathatóság javítását, valamint a 
társadalmi feszültségek oldását tűzi ki hangsúlyos célul. A területi dimenzió terén a városhálózat 
fejlesztése és a rurális területek felzárkóztatása a fő cél. Ebben a vonatkozásban nagy szerepet 
játszik a KKV-k és a turizmus jövedelemtermelő képességének javítása és a közvetlen 
munkahelyteremtés. 

1.10.4.3. Prioritások 

A hosszú távú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából elsősorban a „A 
versenyképes helyi gazdaság megteremtése”, a „Turisztikai potenciál erősítése” és a „Település 
rehabilitáció” prioritások bírnak jelentőséggel. A „Kistérségi infrastruktúra fejlesztése” is közvetve 
hatással van a régió versenyképességének, tőkevonzó képességének javítására, elsősorban a 
foglalkoztathatóság javítása, valamint a közszolgáltatások fejlesztése révén, illetve amennyiben a 
kistérségi központok elérhetőségét javítani tudja. A célok megfogalmazásánál a szóban forgó régió 
Operatív Programja igyekezett mind a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokhoz, mind az NSRK-hoz 
alkalmazkodni. Tekintettel azonban arra, hogy az ÉMOP kidolgozása során a régió szinten 
betervezhető források jelentős mértékben lecsökkentek, a regionális Operatív Program csak bizonyos 
részterületeken tudja elősegíteni a régió fejlesztést, és a többi fejlesztési igény a központilag kezelt 
ágazati Operatív Programok finanszírozásában valósulhat meg.  

Így a hosszú távú gazdasági növekedés szempontjából legfontosabb cél/prioritás a versenyképesség 
javítására az uniós forrásoknak csak 17%-a jut, míg a támogatási célcsoportban jelentős szerepet 
játszó kisvállalkozásoknak 35%-os önerőt kell felmutatniuk. Ezeknek a forrásellátottsága azonban 
meglehetősen gyenge (lásd 38. old. SWOT elemzés, Gyengeségek 5. pont), így az önerő, illetve a 
szükséges előfinanszírozás biztosítása a megvalósítás szempontjából veszélyforrást jelenthet. Ezen 
prioritás megvalósításában igen nagymértékben kíván a régió a Gazdaságfejlesztés Operatív 
Program forrásaira támaszkodni. Holott a versenyképesség (és ezen belül a helyi vállalkozások 
versenyképességének) javítása az egyik legfontosabb célkitűzés, a régió szintű források relatíve 
kisebb része jut rá. Ez a tényező nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a programok 
átalakulása során a régió szinten tervezhető források nagysága csökkent, így ezeket a forrásokat 
egyéb központi szinten nem támogatott programok, projektek finanszírozására kívánják fordítani.  

A turisztikai potenciál bővítése részben a kereskedelmi szálláshelyek minőségének javításával (ezáltal 
különböző közvetlen, illetve kapcsolódó szolgáltatás fejlődésével), jelentősebb részben új turisztikai 
termékek kifejlesztésével, illetve a turisztikai látványosságokhoz kapcsolódó beruházásokkal járul 
hozzá a növekedéshez. A prioritás megvalósítása részben épít az EMVA forrásaira. A hatékony 
megvalósítás alapfeltétele azonban, hogy a turisztikai látványosságok környezetében levő az 
aprófalvas (nagy arányban roma népesség lakta) települések szociális-gazdasági problémái is 
enyhüljenek. Erre törekszik a Település rehabilitáció prioritás „leromlott városi lakóterületek és 
leromlással fenyegetett integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja” intézkedése. 

1.10.4.4. Indikátorok 

Az indikátorok sok tekintetben finomodtak az előző OP-változatokhoz képest, azonban a 
kontrollcsoportos megközelítés következetes végigvitelére lenne szükség.  

Összességében megállapítható, hogy az EMROP a hosszú távú növekedés horizontális dimenzió 
szempontjából regionális, helyi szinten, főleg a foglalkoztatottság javítása, a helyi szolgáltató szektor 
fejlesztése, illetőleg a beruházási kereslet bővítése révén járul hozzá. 
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1.10.5. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉAOP) 

1.10.5.1. Helyzetelemzés és stratégia 

Az Észak-Alföldi Régió regionális programja nagy hangsúlyt helyez az egyes intézkedések területi 
dimenziójának meghatározására tekintettel arra, hogy a szóban forgó régió alapvetően vidékies 
jellegű, még akkor is, ha itt található az országban a legtöbb városi jogállású település. A 
városállomány erősen polarizált, és az agrártevékenység még mindig jelentős, és ehhez a környezeti 
adottságok is megvannak. A helyzetelemzés a Közösségi Stratégiai Iránymutatások struktúrájában 
elemzi a régiót, a SWOT-elemzés keretében a „Gyengeségek” és „Veszélyek” listája igen hosszú. A 
hosszú távú növekedés szempontjából alapvetően problematikus 

• a külföldi tőke relatíve szerény érdeklődése a régió iránt. 
• noha az agrártermelés adottságai kedvezőek, kevés a magas feldolgozottságú 

mezőgazdasági termék. 
• alacsony az ipari parkok kihasználtsága, kedvezőtlenek a régió beruházási 

mutatói 
• a turizmus fejlesztése megjelenik a fő stratégiai célok között, de jelenleg a 

turisztikai termékek alacsony száma, gyenge minősége, és a turisztikai szektor 
alacsony jövedelemtermelő képessége jellemző. 

• a közlekedési hálózat összességében gyenge, még akkor is, ha a régiót sávos 
térszerkezet jellemzi (legalább másodrendű útvonalakból álló közúti tengelyek 
mentén fekszik a települések 40%-a lásd 35.old.) 

• a környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúra alacsony színvonalú. A 
természeti forrásokkal való gazdálkodás nem kielégítő színvonalú (vízkészlet-
gazdálkodás, alternatív energiaforrások stb.)  

• a növekedést elősegítő innovációs kapacitás vállalati szinten gyenge, nincsen 
összhangban az akadémiai kutatás és a vállalatok igénye. A vállalkozások 
gyenge pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az innováció terjedését. Az 
információs technológia használata gyenge a régióban.  

• a foglalkoztatottság az országos átlagnál jóval alacsonyabb, munkanélküliség 
magas, kedvezőtlen szerkezetű, a halmozottan hátrányos helyzetű népesség 
aránya magas. 

• a fenti okok miatt nagy a veszélye annak, hogy a befektetők távol maradnak. 
• a lakosság rossz egészségügyi és szociális állapotával az intézményi rendszer 

nem tart lépést.  
A helyzetelemzés rávilágít a régió halmozottan hátrányos lakosságának igen nagy arányára, az ebből 
fakadó problémákra (különösen a cigány népesség helyzetének kérdése). Ugyancsak problematikus a 
régióban élő humánerőforrás iskolai végzettségének kedvezőtlen szerkezete. Érdekes módon 
azonban a célok szintjén ezek a problémák már nem tükröződnek vissza (vö. 19-23. oldal, illetve 48. 
oldal), pontosabban inkább a horizontális elvek mentén (esélyegyenlőség) érvényesülnek; illetve a 
hátrányos helyzetű népesség munkaerő-piaci re-integrálódását szolgáló intézkedéseket együtt a helyi 
foglalkoztatáspolitikai kezdeményezésekkel az TÁMOP keretében tervezik megvalósítani. 

1.10.5.2. Prioritások 

A régió prioritásai között tervezett indikatív forrásmegoszlás alapján arra következtethetünk, hogy a 
források döntő része (70%-a) a turisztikai potenciál erősítése és a térség és településfejlesztés céljait 
fogja szolgálni. A gazdasági működési feltételeinek javítása prioritásra csupán a tervezett összes 
fejlesztési érték 11%-a jut. A hosszú távú növekedés szempontjából jelentős gazdasági 
versenyképesség javítását szolgáló elsősorban KKV-kat támogató projekteket kiegészítik a Gazdasági 
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OP keretében a K+F kapacitások fejlesztését elősegítő projektek. A Regionális és helyi jelentőségű 
infrastruktúra fejlesztése a Közlekedési Operatív Program keretein belül megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódik. Általában megállapítható, hogy az intézkedések kidolgozottsága elsősorban az indoklás 
vonatkozásában részletezett, maga a támogatott tevékenységek nevesítése még eléggé elnagyolt. 

1.10.5.3. Indikátorok 

A 75-80. oldalon bemutatott indikátorrendszer rendkívül ambiciózus, és az esetek döntő többségében 
a beavatkozások növekedési hatásainak mérésére is alkalmas.  

Összességében megállapítható, hogy az Észak-Alföldi Regionális OP a hosszú távú növekedés 
horizontális dimenzió szempontjából regionális, helyi szinten, főleg a turisztikai szolgáltatások javítása, 
a helyi szolgáltató szektor fejlesztése, illetőleg a beruházási kereslet bővítése (infrastruktúrafejlesztés) 
révén járul hozzá. A helyi vállalkozások megerősítése, illetve versenyképességük javítása kevésbé 
markáns eleme a programnak. 

1.10.6. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DAOP) 

1.10.6.1. Helyzetelemzés 

A Dél-Alföld régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió nem pusztán fejletlen, de relatív pozíciója is drámaian romló: az egy főre 
jutó GDP-t tekintve az 1995-ös országos átlag 83%-áról 2003-ra az országos 
átlag 68%-ára esett vissza 

• a gazdasági struktúra átfogó megújulása nem történt meg a rendszerváltás óta 
• szerény mértékű a külföldi működőtőke-beáramlás (az energetika kivételével) 
• a helyi gazdaság szerkezetében a legutóbbi időkig túlsúlyban voltak a 

válságágazatok (agrárium, könnyűipar), illetve olyan alágazatok, amelyek 
jellemzően a korlátos felvevőképességű helyi piacra termeltek 

• alacsonyak a beruházási ráták, és a beruházások között relatíve magas a jóléti 
típusú (nem piaci vállalkozásokhoz köthető) invesztíciók részesedése 

• a helyi gazdaságból a húzó nagyvállalatok hiányoznak 
• számos rurális térségben gazdasági kiürülés indult meg (szolgáltatások 

elvándorlása, romló közlekedési viszonyok) 
• alacsony és – ellentétben az országos trendekkel – a kilencvenes évek közepe 

óta sem nőtt érdemben a foglalkoztatás 
• az úthálózat minősége minden kategóriában rosszabb az országos átlagnál. 

1.10.6.2. Stratégia 

Stratégiájában a fenti problémák orvoslása céljából egyrészt a régió kétségkívül meglevő komparatív 
előnyeire (a szegedi felsőfokú természettudományos oktatás kimagasló színvonala, az egészségipar 
és az agrárium tradíciói) építve egyrészt a biotechnológiához és gyógyturizmushoz kapcsolódó 
innovációs potenciál megerősítését, másrészt a lemaradó, gazdaságilag kiüresedő rurális térségek 
felzárkóztatását tűzi ki központi célként. A fokozódó lemaradás trendjének megfordításához a 
humántőke állományának javítására, mindenekelőtt az alapfokú oktatás rekonstrukciójára, valamint a 
rurális térségek elérhetőségének javítására törekszik. 
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1.10.6.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából mind az aggregált 
növekedési potenciált fokozó innovációs (versenyképességi) fejlesztések, mind a fizikai tőke, ezen 
belül kiemelten a közlekedési infrastruktúra állományának javítását célzó fejlesztések, mind pedig a 
humántőke minőségének javítására irányuló fejlesztések relevánsak. Ami a források fejlesztési célok 
szerinti megoszlását illeti, a hosszútávú gazdasági növekedés szempontjából kiemelt 
gazdaságfejlesztésre az uniós forrásoknak csak 17%-a jut, és a növekedés humántőke-alapját javító 
oktatásra mindössze az összes forrás 7%-át szánnák. Ezek az arányok különösen a turisztikai 
fejlesztések 22%-ához mérten kiugróan alacsonyak. Ez az indikatív forrásmegosztás nehezen 
feleltethető meg a deklarált átfogó és specifikus céloknak, illetve prioritásoknak, és félő, hogy még 
kedvező esetben is legfeljebb abban segít, hogy a növekedés szigetszerűen, a kiemelt térségekben 
gyorsuljon, miközben az elmaradott rurális térségek növekedési potenciálját csak kevéssé javítja.  

1.10.6.4. Indikátorok 

Az indikátorok (85. old.) a korábbi OP-változatokhoz képest jelentősen finomodtak: többségükben jól 
definiált változás-jellegű mutatók. Továbbra is feltűnő ugyanakkor, hogy a hosszútávú növekedéshez 
(és a felzárkózáshoz is) nélkülözhetetlen humántőkének lényegében nincs indikátora (pl. az 
iskolázottság változásának mérőszámai).  

Összességében megállapítható, hogy a DAOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja 
a kritikus tényezőket, ugyanakkor kevésbé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében. 

1.10.7. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KMOP) 

1.10.7.1. Helyzetértékelés és stratégia 

A Közép-Magyarországi Régióban 2007-13 között megvalósítandó fejlesztések nem kis részben az 
ágazati Operatív Programokban tervezett forrásokra támaszkodnak: így részben az TÁMOP és a 
Közigazgatás megújítása Operatív Programokra támaszkodnak az ESZA típusú fejlesztések terén, a 
Kohéziós Alapból finanszírozandó intézkedések a Közlekedésfejlesztési és a Környezetvédelmi és 
Energetika OP-okban jelennek meg. Az ERFA forrásokból megvalósítandó fejlesztések KMR OP-ban 
jelennek, kivéve a Közszolgáltatások korszerűsítése OP alá tartozó fejlesztések. Így a fejlesztések 
összesen hat OP-t érintenek.  

A helyzetelemzés alapján a régió legfőbb problémáit a duális gazdasági szerkezet, Budapest-Pest 
megye közötti jelentős fejlettségi különbség, a vállalatok és az akadémiai kutatás közötti gyenge 
kapcsolat, a haránt irányú közlekedési útvonalak hiánya, a minőségi turizmus hiánya, az útburkolat 
nem kielégítő minősége, az agglomeráció és a főváros közlekedési kapcsolatának gyenge volta 
jelentik. Emellett számottevőek a főváros speciális problémái: a hajléktalanság, a magas zaj- és 
légszennyezés, a leromlott állapotú lakásállomány a fővárosban, a környezeti terhek növekedése, 
ivóvízbázis veszélyeztetése, zöldterületek terhelése és a parkolóhelyek hiánya. 

1.10.7.2. Prioritások  

A helyzetelemzés és az ennek alapján kialakított célrendszer nagyjából összhangban van. Ebből 
kifolyólag az átfogó célként a versenyképesség javítását a fenntartható fejlődés feltételeinek 
érvényesítése mellett jelölik meg. Elgondolkodtató azonban, hogyha a régió egyik fő problémája a 
főváros és Pest megye közötti fejlettségbeli különbség, akkor miért a „nemzetközi viszonylatban 
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versenyképes fővárosi térség megteremtése” kapja a fejlesztési források 50%-át, és miért ez alá a 
specifikus cél alá vannak besorolva a gazdasági versenyképességet javító prioritási tengelyek. A régió 
belső kohézióját a program szerint inkább turisztikai, környezetvédelmi projektek, barnamezős 
fejlesztések szolgálják. Kérdés, hogy ez elég lesz-e a régión belüli területi polaritás 
következményeinek oldására. Bizonyos kérdések – mint például a hajléktalanok helyzete – csupán a 
helyzetleírásban, illetve a SWOT-elemzésben szerepel. A helyi és térségi jelentőségű fejlesztések 
prioritási tengely „A régión belüli közlekedési kapcsolatok” beavatkozása hozzájárulhat a régión belüli 
közlekedési kapcsolatok fejlődéséhez, és ezáltal az elszakítottabb kistérségek elérhetőségének, és 
potenciális versenyképességének javításához. 

1.10.7.3. Indikátorok 

Az indikátorok sokat finomodtak az előző OP-változatokhoz képest, és – nagyon helyesen – a 
program hatására bekövetkező változásokat szándékozzák mérni.  

A hosszú távú növekedés szempontjából releváns prioritási tengely elsősorban a gazdasági 
versenyképességhez, a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódnak. Mind a kettő a 
„Nemzetközi viszonylatban versenyképes fővárosi térség megteremtése” specifikus célhoz kapcsolva 
található. A turisztikai fejlesztéseket, a barnamezős területek rehabilitációját, illetve a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások mind hozzájárulhatnak a régiószintű növekedés 
gyorsulásához. 
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1.1. melléklet. Az Operatív Programok (addicionális) 
növekedési hatásainak összegző értékelése 

 

A hatás 
iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

GOP 
K+F és innováció a versenyképességért 
 

+ A növekedési centrumokban (fejlesztési pólusokban) 
megvalósuló erőforrás-koncentráció. 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) + A kisvállalatok versenyképességének javulása. 

A modern üzleti környezet erősítése 
+ Agglomerációs (miliő) típusú hatások ösztönzésével 

endogén növekedési korlátok eltávolítása. 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök ++ Kisvállalati beruházási aktivitás-élénkítés. 
TÁMOP 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 

+ Az álláskeresési aktivitás növekedése. 

Az alkalmazkodóképesség javítása + A humántőke fejlesztése. 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek 

+ A családi, területi és kulturális hátrányok 
csökkentésének köszönhetően a munkapiaci 
részvétel fokozása. 

Az emberi erőforrások fejlesztése a 
minőségi képzés, a kutatás és innováció 
területén 

0 Bizonytalan foglalkoztatási hatású beavatkozás. 

Egészségmegőrzés és a társadalmi + A marginalizálódott társadalmi csoportok munkapiaci 
aktivitása. 

TIOP 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése + Agglomerációs hatások fokozása. 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 

bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra 

0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 
bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 

0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 
bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 

KözOP 
Az ország és a régióközpontok nemzetközi 
elérhetőségének javítása 

++ Agglomerációs hatások fokozása. 

Térségi elérhetőség javítása + A kistérségi mobilitás erősítésével. 
Közlekedési módok összekapcsolása,  
gazdasági központok intermodalitásának 
és közlekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése  

++ Agglomerációs hatások fokozása révén. 

Városi és elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése 

+ Agglomerációs hatások fokozása révén. 

komplex fejlesztése 

befogadás, részvétel erősítése 

fejlesztése 
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1.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (addicionális) növekedési hatásainak összegző 
értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KEOP 
Egészséges, tiszta települések 0  
Vizeink jó kezelése 0  
Természeti értékeink jó kezelése 0  

A megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése +(?) 

Az energiaimport csökkenése révén, ugyanakkor 
bizonytalan hatású (a környezethatékony 
beruházások növekvő termékimportot is 
generálhatnak). 

Hatékony energia-felhasználás + Az energiafelhasználás hatékonyságának 
javulása. 

Fenntartható termelés és fogyasztói szokások 
ösztönzése 0  

ÁROP 
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 
Az emberi erőforrás minőségének javítása 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 
A kormányzási és megújulási képesség 
javítása 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 

EKOP 
A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása 

+ A vállalkozások adminisztrációra fordított 
időterheinek csökkentése. 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések 

+ A vállalkozások adminisztrációra fordított 
időterheinek csökkentése. 

ROP-ok 

Versenyképesség javítása ++ Növekedési erőforrások koncentrációja 
(agglomerációs hatások). 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  + A fizikai mobilitás (ingázás) erősítése. 

Turisztikai potenciál erősítése +? Az idegenforgalmi kínálat és foglalkoztatás 
növelése, régiónként eltérő hatással. 

Település- és térségfejlesztés + A marginalizálódott térségekben történő 
beruházási esélyek javítása. 

Humán infrastruktúra fejlesztése + A marginalizálódott társadalmi csoportok 
munkapiaci integrálásának előmozdítása. 

KMOP 
A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése ++ Növekedési erőforrások koncentrációja 

(agglomerációs hatások). 
A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése + Agglomerációs hatások. 

A régió vonzerejének fejlesztése + Az idegenforgalmi kínálat és foglalkoztatás 
növelése. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése + A marginalizálódott társadalmi csoportok 

munkapiaci integrálásának előmozdítása. 

Települési területek megújítása +? A marginalizálódott térségekben történő 
beruházási esélyek javítása. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentős pozitív, + – pozitív, 0 – nincs hatással, – – negatív, – – – erősen negatív addicionális 
növekedési hatással jár. 
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2. A foglalkoztatás hosszú távú alakulására 
gyakorolt hatás 

2.1. Összefoglaló 

Az Operatív Programokat annak fényében értékeltük, hogy a népesség iskolázottsági összetétele 
2015-ig csak kismértékben módosul, a foglalkoztatás csak a 0-8 osztályt végzettek körében alacsony, 
érdemben csak ott növelhető. Foglalkoztatási szempontból kedvezőtlennek – és növekedési 
szempontból is kétségesnek – tartjuk azt a GOP-ban illetve a ROP-ok első prioritásaiban 
megfogalmazott fejlesztési irányt, ami a hazai innováción nyugvó műszaki haladást és az innováció 
terjedésének felgyorsítását helyezi a középpontba. Azokat a beavatkozásokat tekintjük jótékonynak, 
amelyek semlegesek az innováció versus adaptáció kérdésében, nem tételeznek fel egyenes 
összefüggést a hazai innováció, a termelékenység („versenyképesség”) és a foglalkoztatás között, és 
nem termelékenységi, hanem növekedési korlátokat távolítanak el. Ilyen jellegű program a kisvállalati 
mikrohitelezés és hitelgarancia-nyújtás; a városi munkaerőpiacok elérhetőségének javítása; a 
munkaerő-piaci információs rendszer korszerűsítése (KMOP); az idegenforgalom fejlesztése, ha az 
koncentráltan valósul meg; a gyermekintézmények és alsó fokú iskolák integrált fejlesztése, ha az 
összekapcsolódik a TÁMOP-ban javasolt korai beavatkozási és oktatási programokkal; valamint az 
egészségügyi prevenció és rehabilitáció, amennyiben azok összekapcsolódnak a rokkantnyugdíjazási 
gyakorlat megváltoztatásával. Javasoljuk a fenti programok súlyának növelését elsősorban a kutatás-
fejlesztés, a vállalati klaszterek, az általános egészségügyi fejlesztések és egyes vállalatok egyedi 
támogatásának rovására. Ugyancsak javasoljuk, hogy a fejlesztések átmeneti építőipari munkaerő-
igényét ne közmunkások alkalmazásával oldják meg. Az indikátorok kialakításánál a teljes körre 
vonatkozó (programhatást nem mérő) illetve a kizárólag a kedvezményezetti körre vonatkozó 
(értékelésre alkalmatlan) mutatók helyett célszerű lenne a támogatott és nem támogatott populáció 
közötti összehasonlításra törekedni, kivéve azokat a programokat, melyek hasznai szórtan 
jelentkeznek, és folyamatos hatásmérésre nincs esély.

 

                                                     

1  

Az egyes Operatív Programokra vonatkozó megállapításainkat az alábbiak szerint részletezzük. 

A GOP esetében a foglalkoztatási hatások szempontjából a helyzetértékelés és a stratégia három 
fontos feltevése érdemel figyelmet: a növekedést a műszaki haladás, azt pedig elsősorban a kutatás-
fejlesztés illetve az új hazai eredmények vállalati alkalmazása gyorsíthatja fel; szoros kapcsolat van a 
(növekedési) versenyképesség és a foglalkoztatás között; a műszaki haladás, ezen belül a vállalati 
kutatás-fejlesztés illetve az információs technológia térhódítása közvetlenül is növeli az érintett 
vállalatok versenyképességét és ezáltal foglalkoztatási kapacitását. Mindhárom feltevés 
megkérdőjelezhető. A GOP – valószínűleg nem az leghatékonyabb módon – felgyorsíthatja a műszaki 
haladást, a munkaerő-keresletet azonban eltereli azoktól a csoportoktól, melyek foglalkoztatása már 
ma is kirívóan alacsony szintű. Ha a támogatások nem gyorsítják jelentősen a növekedést, akkor az 
eddiginél is nehezebbé válik a képzetlen munka kínálatának felszívása, és ezzel az aggregált 
foglalkoztatás növelése. Továbbá, ha igaz, hogy az innováció hasznosulását gátolja a megfelelően 
képzett szakmunkások és a műszaki végzettségűek hiánya, akkor a növekedésre rövid-közepes távon 
gyakorolt hatás nem lesz erős, és a helyettesítési hatások dominálhatnak. Egy ilyen fejlődési út nem a 
kivételt, hanem a szabályt jelenti. A nyugati OECD országokban az elmúlt évtizedekben negatív 
összefüggés érvényesült a termelékenység és a foglalkoztatás változása között, és Magyarországon 
is csak egy rövid időszakban (1997-2000) sikerült egyidejűleg növelni a két mutatót. A foglalkoztatás 
szempontjából a GOP azon programjai tekinthetők legkevésbé kockázatosnak, amelyek növekedési 
korlátokat távolítanak el, esetenként olyan vállalkozásoknál is, ahol képzetlen munkaerőt is 
foglalkoztatnak. Ilyennek nevezhetők a mikrohitelezéssel és a kisvállalati hitelgarancia-nyújtással 
kapcsolatos programok (4. prioritás), valamint a kisvállalati hálózatok terjedését ösztönző és az üzleti 

 
1 Az indikátorok értékelését a GOP és a DDOP esetében részletesen lásd a 2.2. mellékletben 
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környezetet javító támogatások (3. prioritás). Az OP hatásának mérésére javasolt indikátorok egyetlen 
esetben tesznek eleget a programértékelés azon módszertani alapelvének, hogy egy kezelés hatása 
csak valamely kontrollmintával való összevetésben állapítható meg. Több olyan indikátor is található, 
ami a célváltozó GOP-támogatástól független növekedését is a GOP eredményének próbálja betudni, 
vagy eredményként számolja el a ráfordítások növekedését. Néhány indikátornál eseti értelmezési, 
módszertani vagy jogi problémák merülnek fel. 

A TÁMOP és a TIOP helyzetértékelése színvonalas, adatokkal jól alátámasztott és összhangban van 
a szakirodalmi eredményekkel. Helyesen állapítja meg, hogy a foglalkoztatási ráta alacsony szintjéért 
alapvetően felelős a munkaerő-állomány viszonylag alacsony képzettsége, gyakorlati készségeinek 
elmaradottsága és rossz alkalmazkodóképessége. Ugyancsak helytálló a helyzetértékelés másik 
alapgondolata, mely szerint a munkaerőpiacot az aktivitás rendkívül alacsony szintje jellemzi, ami a 
munkanélküliség és az inaktivitás együttes kezelését indokolja.  

A stratégia a helyzetértékeléssel összhangban a munkakínálat növelését, valamint minőségének és 
rugalmasságának javítását tekinti fő céljának. Kiemelkedő jelentőségűek a közoktatás megújítását 
célzó és az írás-olvasási, informatikai és szociális jártasságokat javító általános képzési programok. 
Egyfelől, e kulcskompetenciák hiánya széles rétegekben akadályozza a munkavállalást. Másfelől, 
éppen ezek a készségek teszik lehetővé, hogy a munkavállalók sikeresen alkalmazkodjanak a 30-40 
éves pályafutásuk alatt ismétlődően előforduló technológiai változásokhoz. A munkanélküliek és 
inaktívak támogatásának integrálása a rendkívül alacsony álláskeresési aktivitás miatt ugyancsak 
fontos, a foglalkoztatáspolitika fő céljaival összhangban lévő lépés. 

Ugyanakkor a program (a TÁMOP) több helyen is önnön céljaival ellentétes illetve közgazdaságilag 
megkérdőjelezhető – holtteher-veszteséggel vagy kiszorítási hatással járó, illetve alacsony 
hozamúnak ígérkező – megoldásokat választ a tervei megvalósítására. A tervezők nem veszik 
figyelembe, hogy a speciális munkahelyi képzés állami támogatása csak akkor indokolt, ha a 
képzésben átadott tudás általános elemeket is tartalmaz, illetve, ha a speciális képzésbe eszközölt 
vállalati beruházás megtérülését külső tényezők (magas munkaerő-forgalom, béralkalmazkodási 
korlátok) akadályozzák. Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, a támogatás holtteher-veszteséggel jár. 
Az amúgy is olcsó és viszonylag jól képzett fiatal munkaerő alkalmazási költségeinek csökkentése 
erőteljes kiszorítási hatással fenyeget. Az idősebbek átképzésétől nem remélhetők komoly hozamok, 
már csak az értékesülés rövid időtávja miatt sem. A pályakezdőknek tömegesen nyújtott 
bérszubvenciók torzítják a piacot, csökkentik a fiatalok és a képző intézmények érdekeltségét abban, 
hogy a munkaerőpiacon jól értékesülő szakmát tanuljanak/tanítsanak, ami ellentmond a programban 
megfogalmazott célnak, hogy „erősödjenek az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok”. A 
korrekt árjelzések hatásosabban szolgálhatnák ezt a célt, mint az a terv, mely szerint a továbbképzés 
tartalmának meghatározásában döntő szerepet kapnak a kamarák, ez veszélyezteti az általános 
jártasságok fejlesztésére irányuló – eléggé nem méltányolható – erőfeszítések sikerét. Végezetül, az 
OP számtalan, a jól megválasztott fő célokhoz nem vagy lazán kapcsolódó tevékenységet tervez 
támogatni – a vállalati irányítási, munkaszervezési és humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek 
korszerűsítésétől a társadalmi párbeszéd szakmai hátterének megteremtéséig – ami az erőforrások 
elcsorgásával fenyeget, és a lehetséges maximumtól elmaradó foglalkoztatási hatást valószínűsít. 

A KözOP programjaitól elsősorban az ingázási idő- és pénzköltségek csökkenése várható a budapesti 
agglomerációban és azoknak a nagyobb városoknak a vonzáskörzetében, melyek bevezető 
úthálózatát érintik a fejlesztések. Bár egy ilyen változástól a munkakínálat növekedése várható, az 
alkalmazásban állók számára gyakorolt hatás valószínűleg nem lesz jelentős, mert a nagyvárosi 
agglomerációkban (néhány kisebb foltot leszámítva) a foglalkoztatás közel teljesnek tekinthető. A 
közlekedési peremhelyzetek enyhítésére, melyek alapvető szerepet játszanak egyes elmaradott 
térségek magas munkanélküliségének tartósulásában, nem a KözOP, hanem a regionális programok 
vállalkoznak. A közlekedési nagyberuházások gazdaságélénkítő hatásával kapcsolatos hazai 
kutatások mindmáig az autópálya-fejlesztésekre koncentráltak. Az autópálya megépítését 
valószínűsítő indikátorok statikus figyelembe vétele esetén az autópályához való közelség 
jövedelemnövelő hatása statisztikailag nem mutatkozik szignifikánsnak. A dinamikus vizsgálatok 
szerint az autópálya átadását követően az érintett kistérségekben növekedésnek indult a 
vállalkozássűrűség, ugyanakkor a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben és az egy főre eső 
jövedelmekben nem következett be értékelhető változás. A vállalkozások sűrűségére gyakorolt 
markáns hatás alapján hosszabb távon pozitív foglalkoztatási hatást várunk. A KözOP nem tartalmaz 
a foglalkoztatás szempontjából releváns indikátorokat. Mivel a közlekedési nagyberuházások 
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foglalkoztatási hatásának felmérése csak viszonylag hosszú idő után lehetséges, és olyan 
adatbázisokat igényel, melyek várhatóan a jövőben is csak néhány kutatóintézetben állnak majd 
rendelkezésre, ilyen jellegű indikátorok bevezetését nem is javasoljuk. 

Az ÁROP és az EKOP a közigazgatás azon ügyfelei számára, akik anyagi helyzetüknek és 
iskolázottságuknak köszönhetően képesek élni az elektronikus ügyintézés kínálta lehetőségekkel, 
időmegtakarítást kínál, ami a képzett munkakínálat (kismértékű) növekedését teszi lehetővé. 
Magában a közigazgatásban a fejlesztések várhatóan munkamegtakarító jellegűek lesznek, és a 
mindenkori keresleten belül csökkentik a képzetlen munkaerő iránti igényt.  

A ROP-okban négy támogatási irány azonosítható: a versenyképességet fokozó támogatások, az 
idegenforgalom fejlesztése, a városok elérhetőségének javítása, valamint települési rehabilitáció és a 
humán szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése. Az egyedi vállalattámogatások esetében jelentős 
holtteher-veszteséggel és kiszorítási hatással kell számolni, a foglalkoztatási hatás bizonytalan, és 
csak utólag, viszonylag bonyolult módszerekkel becsülhető meg. A klaszterek és vállalati 
együttműködések az erőforrások megosztott használatának köszönhetően csökkentik a vállalkozások 
költségeit, a nemzetközi és a hazai tapasztalat szerint is növelik az új vállalkozások túlélési esélyeit, 
és várhatóan pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra. A hatás felmérésekor azonban figyelembe 
kell venni a nagyságrendeket: ezek a formák többszörös bővülés esetén is marginális jelentőségűek 
maradnak. Az idegenforgalom hatásaira vonatkozó becslési eredmények alapján csak ott várunk 
érzékelhető helyi foglalkoztatási hatást, ahol a program koncentráltan használja fel a rendelkezésre 
álló forrásokat. A közlekedési kapcsolatok fejlesztése kiemelkedő jelentőségű a peremhelyzetből 
adódó magas munkanélküliség orvoslásában, és a hatás éppen a munkából tartósan kiszorult 
társadalmi csoportokban ígérkezik a legerősebbnek. Ugyancsak jól célzottnak tekinthetők azok a 
támogatások, melyek a kistelepülések illetve elmaradott kistérségek gyermekintézményeit fejlesztik. A 
helyi programokat célszerű összekapcsolni az TÁMOP és a TIOP megfelelő intézkedéseivel. A 
prevenciós és rehabilitációs kezelés segíthet a rokkantnyugdíjazás mértékének csökkentésében, 
közvetlenül és közvetve is. A szociális ellátás fejlesztésére irányuló programok foglalkoztatási hatása 
nem ígérkezik jelentősnek. A település-rehabilitáció hatásának megítéléséhez nem áll rendelkezésre 
megfelelő kutatási eredmény. Elsősorban az elmaradott térségek programjaiban a településfejlesztési 
beruházások munkaerőigényét részben munkanélküliek közmunkásként való alkalmazásával tervezik 
megoldani. Ezt több szempontból is kedvezőtlen, sőt tiltandó megoldásnak gondoljuk. Az indikátorok 
többsége nem méri a beavatkozás hatását. Olyan esetekben, amikor a foglalkoztatást – vagy 
valamilyen azzal szorosan összefüggő változót – a programon kívüli tényezők is befolyásolnak, arra 
lehetne és kellene törekedni, hogy az értékelők megmérjék a célváltozó alakulását a támogatott és 
nem támogatott körben is. Ez tökéletlen helyettesítője a szakszerű programértékelésnek, de 
kivitelezhető, és hozzávetőleges képet ad arról, hogy a ROP-nak sikerült-e jelentős hatást kiváltania a 
kedvezményezettek körében. Azokban az esetekben, amikor ilyen típusú mérésre nincs mód, mert 
például sok igénybevevő számára kialakított szolgáltatásokról van szó, le kellene mondani a 
hatásmérési kísérletekről, és a program méretét megragadó indikátorokat kellene használni. 

A KMOP szerkezete jelentősen megváltozott a korábbi állapothoz képest, tartalmaz egy, a többi ROP-
hoz hasonló csomagot, továbbá egy, alapvetően a TÁMOP-TIOP elemeiből álló részt. A 
versenyképességgel kapcsolatos részekben a K+F támogatásnak adott nagyobb súlyt indokolja a 
budapesti munkaerő-állomány országos átlagtól való jelentős eltérése, aminek köszönhetően a 
műszaki haladásban rejlő foglalkoztatási kockázatok kisebbek. A központi régió közlekedési 
adottságai a munkavállalás szempontjából kiemelkedően jók, a foglalkoztatási szint magas, az 
előirányzott fejlesztések elsősorban az utazási idő csökkentésén keresztül gyakorolhatnak pozitív 
hatást a munkaórában mért munkakínálatra. A közlekedésfejlesztés azonban hosszabb távon sem 
vezethet érdemleges változásra a régió foglalkoztatási rátájában. Az idegenforgalom fejlesztésének 
foglalkoztatási hatása nem mérhető fel, mert az országos adatokon becsült összefüggések (lásd a 
ROP-okról szóló fejezetet) nem terjeszthetők ki Budapestre. A humán szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése kapcsán említésre érdemes, hogy a budapesti munkaerőpiac, mérete 
és összetettsége miatt nehezen átlátható, ezért az álláskeresők és munkáltatók egymásra találását 
segítő informatikai fejlesztésektől a súrlódásos munkanélküliség érzékelhető csökkenését várhatjuk. 
Hasonlóképp, indokolt és várhatóan az országos átlagot meghaladóan pozitív hatása kehet a 
felnőttképzési tanfolyamok összehangolásának. A KMOP decemberi verziója néhány kivétellel 
kiemelkedően jól megválasztott és mérhető indikátorokat javasol. 
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2.2. Bevezetés 

A foglalkoztatás hosszú távú növelésének lehetőségeit behatárolja, hogy a magyar foglalkoztatási 
szint nem „általában” alacsony. A férfiak és nők vagy (ma már) az életkor szerinti különbségek sem 
tekinthetők különösen nagynak nemzetközi összehasonlításban, azonban a regionális és elsősorban, 
minden más kontrasztot elhalványítva, az iskolázottság szerinti foglalkoztatási egyenlőtlenségek 
kirívóan súlyosak. Az OECD-átlaghoz viszonyított közel tíz százalékpontos lemaradásunk zöme abból 
adódik, hogy míg a középiskolát és főiskolát-egyetemet végzettek nagyjából a megfelelő OECD-
átlagokkal megegyező mértékben találnak munkát, a nyolc osztályt vagy azt sem végzettek 
foglalkoztatása 20 százalékponttal alacsonyabb a hasonló iskolázottságú nyugati társaikhoz képest. 
Ez olyan mértékű lemaradás, ami az általános iskolát végzettek viszonylag alacsony, 30 százalék 
körüli aránya ellenére is meghatározó módon befolyásolja az ország egészének munkaerő-piaci 
teljesítményét.  

Nem magyar sajátosságról és nem „cigány-problémáról” van szó. A képzetlen munkaerő 
foglalkoztatása az egész közép-kelet európai régióban hasonlóan alacsony, a 30-40%-os sávba esik, 
Csehországban 47%, mindenhol kívül esik a nyugati OECD-re jellemző (51-63%-os) 
szórástartományon. Magyarországon 570 ezer általános iskolát vagy azt sem végzett, a 
nyugdíjkorhatárt még el nem ért, nem foglalkoztatott felnőtt él, közöttük a romák aránya nem 
haladhatja meg a 35 százalékot.  

A problémát belátható időn belül nem fogja megoldani a magas szintű középiskolai beiskolázás és az 
alacsonyan képzettek kiöregedése a munkavállalási korból. A népesség iskolázottsági szerkezete 
csak lassan, nagy tehetetlenséggel képes módosulni, annál is inkább, mert a kutatások szerint a mai 
fiatalok mintegy ötöde továbbra is általánosnál nem magasabb befejezett iskolai végzettséggel hagyja 
el az iskolarendszert. Összességében, az előrejelzések szerint 2015-ig a 0-8 osztályt végzett 
népesség részaránya nem csökken majd 25% alá. Ennek az összetétel-változásnak köszönhetően – 
ha csak a népesség iskolázottsága változik, az iskolázott rétegek foglalkoztatása az OECD-átlag 
közelében marad, ugyanakkor a 0-8 osztályt végzetteké nem változik – a tíz százalék körüli 
foglalkoztatási lemaradásunkból tíz év alatt legfeljebb másfél százaléknyit hozhatunk be! 

Az Operatív Programok néhány kivétellel (TÁMROP, TIOP, egyes ROP-ok) nem „adresszálják” azokat 
az oktatási, munkakínálati, ösztönzési és bérpolitikai problémákat, amelyek nyilvánvalóan szerepet 
játszanak a képzetlen munkaerő kiszorulásában, hanem olyan támogatásokat irányoznak elő, melyek 
a keresleti oldalon vagy a munkavállalási fix költségek csökkentése révén (néhány esetben az emberi 
tőke-képzés segítésével) gyakorolhatnak hatást a képzetlen és ezen keresztül az aggregált 
foglalkoztatásra. Az értékelésben csak a programokban explicit módon megjelenő beavatkozásokra 
térünk ki, nem „kérünk számon” más jellegű, esetenként hatásosabbnak ígérkező gazdaságpolitikai 
lépéseket. Komolyan vesszük azonban azt az alapelvet, hogy az állami támogatásnak elsősorban a 
piaci kudarcokat kell orvosolnia, és hogy a nem munkaerő-piaci célú programok esetében is feltehető 
a kérdés: ott fejtenek-e ki jótékony foglalkoztatási hatást, ahol állami beavatkozás nélkül nem 
remélhető előrehaladás. A magyar munkaerőpiac egyértelműen legsúlyosabb kudarca, hogy nem tud 
munkát nyújtani az alacsony iskolázottságú embereknek. 

Annak az igénynek, hogy az értékelés állapítsa meg, hány százalékkal növelik a foglalkoztatást az 
Operatív Programok vagy azok egyes támogatásai, nem tudunk megfelelni. A programok az esetek 
elsöprő többségében nem részletezik, kinek, pontosan mire, milyen feltételekkel, mennyi időre, milyen 
összegű támogatást nyújtanak, hanem olyan típusú általános állításokat tesznek, miszerint törekedni 
fognak „az ipari parkok alapinfrastruktúrájának és szolgáltatási színvonalának javítására”, ösztönözni 
fogják „az informatikai eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználását”, és a többi. 
Kedvezményezettként gyakran a gazdaság összes szereplőjét („önkormányzatok, regionális 
társulások, non-profit szervezetek, képző intézmények, vállalkozások”) felsorolják. A pénzügyi táblák a 
költségvetést prioritásonként és nem – a foglalkoztatási hatás szempontjából eltérő jellegű – 
beavatkozási típusonként bontják meg. Az ismeretlen szereplőknek, ismeretlen feltételekkel, 
ismeretlen összegben nyújtott támogatások foglalkoztatási hatását nyilvánvalóan nem lehet 
számszerűen előre jelezni. Törekedni fogunk azonban arra, hogy felmérjük az előirányzott programok 
hatásának irányát, más típusú beavatkozásokhoz viszonyított várható hozamát, és esetenként – ahol 
ehhez megfelelő adatok és kutatási eredmények állnak rendelkezésre – a hatás várható 
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nagyságrendjét. Éppen a kvantitatív ex-ante értékelés korlátai miatt különös figyelmet szentelünk 
annak a kérdésnek, megteremti-e az adott OP a támogatások folyamatos ex post értékelésének 
feltételeit.  

Az országos programok értékelésben az ajánlott sorrendet követjük, a regionális programok 
értékelésében azonban eltérünk tőle. Mivel a ROP-ok szerkezete egymáshoz nagyon hasonló, 
régiónkénti értékelés esetén hétszer kellene elismételni a különböző beavatkozás-típusok 
foglalkoztatási hatásával kapcsolatos észrevételeket (aminek természetesen nincs technikai 
akadálya). Ezt elkerülendő a hat vidéki ROP hasonlóságainak és eltéréseinek megállapítása után 
egységesen értékeljük a különböző fejlesztési irányokat és indikátorokat, jelezve a régiókra jellemző 
különbségeket. A Közép-Magyarországi ROP sajátos vonásaira az értékelés végén térünk ki. Az 
értékelést programonkénti összefoglalók és egy, a teljes értékelést átfogó összegzés zárják. 

Az értékelés az Operatív Programok 2006. december eleji állapota alapján készült. A prioritási 
tengelyenkénti összegző értékelést a 2.1. melléklet tartalmazza. 

2.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

2.3.1. HELYZETELEMZÉS ÉS STRATÉGIA 

A GOP támogatási programjainak tengelyében a „versenyképesség” növelése illetve a „magas 
hozzáadott értékű tevékenységek” részarányának emelése áll. A fogalomhasználat egyik esetben 
sem világos2, a program szövege alapján azonban úgy tűnik, a szerzők kétféle értelemben beszélnek 
versenyképességről. Egyfelől, a potenciális növekedési ütem szempontjából kedvező műszaki, 
intézményi és gazdaságszerkezeti sajátosságokat értenek rajta, melyek nagy súllyal szerepelnek az 
összetett versenyképességi indexek, elsősorban a GCI (growth competitiveness index) számításában. 
Másfelől – mikroszinten – olyan vállalatokat neveznek versenyképesnek, melyek modern technológiát 
és képzett munkaerőt alkalmaznak, képesek innovációra illetve az innováció eredményeinek 
alkalmazására, ezért a piacon hosszabb távon is sikeresnek ígérkeznek.  

A foglalkoztatási hatások szempontjából a helyzetértékelés és a stratégia három fontos feltevése 
érdemel figyelmet: (a) A növekedést a műszaki haladás, azt pedig elsősorban a kutatás-fejlesztés 
illetve az új hazai eredmények vállalati alkalmazása gyorsíthatja fel. (b) Szoros kapcsolat van a 
(növekedési) versenyképesség és a foglalkoztatás között. (c) A műszaki haladás, ezen belül a vállalati 
kutatás-fejlesztés illetve az információs technológia térhódítása közvetlenül is növeli az érintett 
vállalatok versenyképességét és ezáltal foglalkoztatási kapacitását is. 

Az első feltevés az egész program szempontjából alapvető jelentőségű. A GOP ki nem mondva, de 
határozottan állást foglal abban a kérdésben, hogy Magyarország gazdasági teljesítőképességét 
innováció vagy adaptáció útján lehet-e gyorsabban növelni. Az elméleti kutatás (Acemoglu, Aghion és 
Zilibotti 2002) arra hívja fel a figyelmet, hogy a legtermelékenyebb országoktól jelentősen elmaradó 
gazdaságokban az adaptáció, a termelékenységi határhoz közel esőkben pedig inkább az innováció – 
és az azt serkentő oktatási és kutatási politika – képes a növekedést gyorsítani. A GOP egyértelműen 
az innováció és a hazai kutatási eredmények hazai hasznosításának támogatása mellett teszi le a 
garast. Ennek megfelelően magát az alkalmazott kutatás-fejlesztést illetve a kutatási eredmények 
terjedési útvonalait kívánja támogatni, nem tartalmaz az adaptációt (külföldi eredmények átvételét) 
közvetlenül segítő programokat. Nehéz pontosan megítélni, hogy a GOP alapfeltevése helytálló-e, ám 
komoly kétségek merülhetnek fel, indokolt-e az innováció melletti egyoldalú elkötelezettség egy, a 
termelékenységi éllovasoktól messze leszakadt országban.  

                                                      
2 A szakirodalomban vitatott, van-e egyáltalán értelme egy ország más országok kárára érvényesíthető versenyképességéről 
beszélni. Abban azonban nincs vita, hogy ha a versenyképesség fogalmát használják, akkor azt pontosan kell definiálni: vajon a 
reálárfolyam alakulásáról, a külpiacokon elért exportrészesedés változásáról, az ipari termékegységre jutó munkaköltség relatív 
alakulásáról, esetleg az ország erőforrást vonzó képességéről van-e szó. Míg a „versenyképesség” fogalmának kellő definíció 
nélküli gyakori alkalmazása a lisszaboni folyamat elindítása óta az uniós dokumentumokban is gyakran előfordul, a „magas 
hozzáadott érték” elérésének célkitűzése és az arra való buzdítás magyar tervezési sajátosság. 
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A kétségeket empirikus megfigyelések is alátámasztják. Egyfelől, kétséges, hogy a magyar gazdaság 
1995 utáni illetve 2010-ig előrejelzett növekedésében milyen szerepet játszik a teljes 
tényezőtermelékenység (total factor productivity, TFP). Benk-Jakab-Vadas (2005) jelentős 
hozzájárulást mutatnak ki, más tanulmányok szerint azonban nem ez, játssza a főszerepet, hanem a 
tőkebevonás (Gács és Halpern, 2006: 64). Ebben Magyarország a kevésbé fejlett EU-tagállamokhoz, 
Görögországhoz, Spanyolországhoz és Portugáliához és nem a termelékenységi éllovasokhoz 
hasonlítana. Másfelől, a magyar gazdaság viszonylag szerény növekedési versenyképességi 
helyezéséért elsősorban nem a műszaki elmaradottság felelős: ebben 2002-ben a 21. helyet foglaltuk 
el, megelőzve olyan országokat, mint Írország, Portugália, Olaszország vagy Svájc. Hátrányunk a GCI 
két másik összetevőjére kapott rossz osztályzatokból adódik: a közintézmények minősége 
szempontjából a 26., a makroökonómai környezet tekintetében (már akkor!) a 38. helyen álltunk 75 
ország rangsorában. (WEC, 2004: 20). Azoknak az országoknak a növekedési potenciálja 
szempontjából, melyek nem tartoznak a termelékenységi éllovasok (core countries) 21 tagú 
csoportjába, a műszaki színvonal komponense egyébként is kisebb szerepet játszik. A GCI 
számításakor – a rendelkezésre álló empirikus kutatási eredményekre építve – a három említett 
összetevőt 1/3-1/3-os súllyal veszik figyelembe, míg az éllovasoknál a súlyok 1/2 (műszaki színvonal) 
illetve 1/4-1/4. (Uo. 19). Az a diagnózis tehát, hogy Magyarország növekedési versenyképességét 
elsősorban gyorsabb műszaki haladással, azt pedig hazai innovációval lehet felgyorsítani, alapos 
indoklást kívánna. A beruházásiból az innovációs fázisba való átmenet – ami valóban fokozott állami 
szerepvállalást kíván meg – elsietett lehet. 

A második – jelen értékelés szempontjából fontosabb – feltevés értékelésekor figyelembe kell venni a 
magyar foglalkoztatás sajátos torzultságát. A növekedési versenyképesség és az aggregált 
foglalkoztatási szint között az OECD országaiban valóban pozitív, de nem túlságosan erős kapcsolat 
áll fenn. Mint az 1. ábrán látható, 2002-ben a GCI magasabb szintje magasabb foglalkoztatási rátát 
valószínűsített az alacsony és közepes versenyképességi helyezések tartományában, ám a 
növekedési versenyképesség Magyarországra jellemző szintje mellett igen nagy, 10-15 
százalékpontos foglalkoztatási rátaszóródást figyelhettünk meg. Magyarországon és más volt 
szocialista országokban azonban, mint a Bevezetőben említettük, csak a 0-8 osztályt végzettek 
körében alacsony a foglalkoztatás, és csak ennek a jelentős emelésére van reális esély. A képzetlen 
munkaerő foglalkoztatása és a növekedési versenyképesség a férfiaknál negatív kapcsolatban állt 
egymással a nyugati OECD országokban3, mint azt a 2. ábra mutatja, ami nem véletlen, mert a 
képzetlenek foglalkoztatását éppen a „rosszul jövedelmező” önfoglalkoztatás, az „alacsony hozzáadott 
értéket termelő” hagyományos kisipar és kiskereskedelem, az „elavult technológiával dolgozó” családi 
vállalkozások és a „a magas termelékenységű, de alacsony képzettségű munkaerőt foglalkoztató” 
gyáripar (a GOP szemléletében: a legkevésbé „versenyképes” tevékenységek) biztosítják Mexikóban, 
Törökországban valamint a GCI-versenyképességi rangsor vert mezőnyében kullogó dél-európai 
országokban.  

A gazdasági szerkezet eltolódása az új technológiát és képzett munkaerőt alkalmazó cégek felé 
segíthet ugyan fenntartani, esetleg kis mértékben növelni a közép- és felsőfokon képzett munkaerő 
ma is magas foglalkoztatási szintjét, de csak közvetetten – a gazdasági növekedés jelentős 
felgyorsítása esetén – segíthet életben tartani azt a ’low-tech’ szektort, ami a képzetlen munkaerő első 
számú foglalkoztatója az OECD hozzánk valamelyest hasonló fejlettségű országaiban. A GOP azon 
stratégiai alapelve, hogy „a magas termelékenységű, de alacsony képzettségű munkaerőt 
foglalkoztató” ipar helyett a hazai innováció eredményeit hasznosító és képzett munkát foglalkoztató 
tevékenységeket támogatja, a képzetlen munkaerő foglalkoztatásának egy másik fontos területét – az 
összeszerelő és tömeggyártó üzemeket – hozza relatív értelemben hátrányos helyzetbe. Az 
összeszerelők és gépkezelők száma 1995 és 2003 között 42%-kal, ezen belül a 0-8 osztályt 
végzetteké is 12%-kal bővült (KSH Munkaerőfelvétel), ez volt a magyar gazdaság leggyorsabban 
bővülő szegmense, és az egyetlen, ahol a képzetlen munkaerő foglalkoztatása is növekedett. Ennek 
döntő szerepe volt abban, hogy a 0-8 osztályt végzettek foglalkoztatási rátája nem zuhant még 
alacsonyabbra, a 30%-os szlovák érték közelébe.  

Harmadszor, a GOP evidenciaként kezeli, hogy a műszaki haladás, ezen belül a K+F és az 
informatikai fejlesztések a vállalatok „versenyképességének” növelésén keresztül mikro- és 

                                                      
3 A nőknél a két változó között nem mutatható ki kapcsolat, a foglalkoztatást erősen befolyásolják a nemek közötti 
munkamegosztásban kialakult hagyományok. 
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makroszinten is emelik a foglalkoztatást. Valójában a hatás korántsem egyértelmű. A műszaki haladás 
az elmúlt évtizedekben a munkaerő keresletét a magasabb képzettségűek felé tolta el. A 
tudásigényes műszaki haladásnak (magyarul nehezen visszaadható angol nevén skill-biased 
technological change, SBTC) ezt a következményét a nyugati országok többségében nem 
ellensúlyozta a növekedésének olyan mértékű felgyorsulása, ami megelőzhette volna a képzetlen 
munkaerő munkanélküliségének emelkedését és relatív bérének csökkenését. Az erre vonatkozó 
empirikus bizonyítékokról lásd például Sanders és ter Weel (1999) gazdag áttekintését! A műszaki 
haladást hordozó tőkebevonás nem-semleges jellegére több kutatási eredmény utal Magyarországon 
is. Tarjáni (2005) makro-adatokkal becsült transzlog keresleti modellje szerint a szellemi munka és a 
tőke kiegészítő, a fizikai munka és a tőke azonban helyettesítő viszonyban álltak egymással az elmúlt 
évtizedekben. Köllő (2002, 2004) és Halpern et al. (2004) nagyvállalati adatokon nyugvó, ismételt 
keresztmetszeti transzlog költségfüggvény-becslései relatív tudás-tőke kiegészítésre utalnak: a 
képzetlen munka és a tőke közötti helyettesítési rugalmasság lényegesen magasabb, mint a képzett 
munka és a tőke közötti, azaz, a tőke használati díjának csökkenése erősebben veti vissza a fizikai, 
mint a szellemi munka keresletét. A fizikai munkán belüli helyettesítésre vonatkozó, vállalati mintán 
végzett kutatás (Köllő, 2006) szerint 1997-2000-ben a termékszerkezet változása illetve a 
minőségbiztosítási rendszerek bevezetése szignifikánsan csökkentette a nyolc osztályt végzettek 
arányát a fizikai létszámon (valamint az összlétszámon) belül, miközben az export növekedése vagy a 
külföldi tőkebevonás pozitív hatással járt.  

 

A műszaki haladás, ezen belül az informatika térnyerése hosszabb távon nem csak a fizikai hanem a 
középfokon végzett szellemi munkaerő keresletét is csökkentheti. Autor et al. (2003) rámutatnak, hogy 
a műszaki haladás középpontjában ma a rutinjellegű kognitív feladatok gépesítése áll, ami leginkább 
az egyszerű fehérgalléros munkahelyeket sodorja veszélybe.  

Összefoglalóan, a helyzetelemzésre és a stratégiára vonatkozó észrevételek alapján megállapítható, 
hogy a GOP (valószínűleg nem az elképzelhető leghatékonyabb módon) felgyorsíthatja a műszaki 
haladást, ezzel hosszú távon könnyítheti az ország csatlakozását a termelékenységi éllovasokhoz, a 
munkaerő-keresletet azonban eltereli azoktól a csoportoktól, melyek foglalkoztatása már ma is 
kirívóan alacsony szintű. A GOP által támogatott fejlődési út kockázatos: ha a támogatások nem 
gyorsítják jelentősen a növekedést, akkor az eddiginél is nehezebbé válik a képzetlen munka 
kínálatának felszívása, és ezzel az aggregált foglalkoztatás növelése. Továbbá, ha igaz az a GOP-
ban is osztott nézet, hogy az innovációk hasznosulását gátolja a megfelelően képzett szakmunkások 
és a műszaki végzettségűek hiánya, akkor a növekedésre rövid-közepes távon gyakorolt hatás nem 
lesz erős, és a helyettesítési hatások dominálhatnak.  

Egy ilyen fejlődési út nem a kivételt, hanem a szabályt jelenti. Nem állítható, hogy az innováción 
alapuló műszaki fejlődés és az általa indukált termelékenység-növekedés az elmúlt évtizedekben 
magasabb foglalkoztatást garantált volna. Európában és Japánban óriási termelékenység-
növekedésnek lehettünk tanúi az elmúlt 25 évben a foglalkoztatás lényegében konstans szintje mellett 
(míg az Egyesült Államokban valóban egymással párhuzamosan nőtt a munka-input és a 
termelékenység). A termelékenység és a foglalkoztatás együttes növelése egyelőre inkább vágyott 
cél, mint alapul vehető tapasztalat az EU-országokban: ténylegesen az elmúlt évtizedekben negatív 
összefüggés érvényesült a két változó között (Gács és –Halpern, 2006: 67-69). A magyar tapasztalat 
sem ad okot a derűlátásra: az elmúlt húsz évben csak egy rövid időszakban, 1997-2000-ben sikerült 
egyidejűleg növelni a foglalkoztatást és a termelékenységet, azóta a további hatékonyságjavulás nem 
eredményezett újabb munkahelyeket.  

2.3.2. PRIORITÁSI TENGELYEK 

A foglalkoztatás szempontjából a GOP azon programjai tekinthetők legkevésbé kockázatosnak, 
amelyek növekedési korlátokat távolítanak el, esetenként olyan vállalkozásoknál is, ahol képzetlen 
munkaerőt is foglalkoztatnak. Ilyennek nevezhetők a mikrohitelezéssel és a kisvállalati hitelgarancia-
nyújtással kapcsolatos JEREMIE-típusú eszközök (4. prioritás), valamint a kisvállalati hálózatok 
terjedését ösztönző és az üzleti környezetet javító támogatások (3. prioritás). Ezekre a programokra 
együttesen a költségvetés 35%-a jut, szemben a K+F-re allokált 35%-kal (1. prioritás) és a 
vállalkozások műszaki fejlesztésére tervezett 30%-kal (2. prioritás).  
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Ami az utóbbit illeti, a „komplex vállalati infokommunikációs programok” nagy valószínűséggel 
munkaerő-megtakarító jellegűek lesznek, különösen ami a képzetlen munkaerőt illeti. Pozitív hatással 
járhat az „elmaradott térségekben megvalósuló munkahelyteremtést megvalósító beruházások 
támogatása”. Az egyedi beruházás-támogatás esetében azonban igen nagy a holtteher-veszteség 
valamint a létszám- és termelés-kiszorítás veszélye, aminek megelőzésére a GOP nem fogalmaz meg 
cselekvési tervet, illetve megfelelő indikátorokat. 

2.3.3. INDIKÁTOROK 

A GOP hatásának mérésére javasolt indikátorok többsége – a korábbi verziókkal ellentétben – 
beiktatja a „program hatására” kitételt, verbálisan eleget tesz a programértékelés azon módszertani 
alapelvének, hogy egy kezelés hatása csakis valamely kontrollmintával való összevetésben 
állapítható meg. A program azonban nem szól arról, hogy az elemzők milyen módon, milyen adatok 
segítségével és mekkora költséggel próbálják majd megoldani a felmerülő súlyos módszertani 
problémákat. Az alkalmas kontrollmintával való összehasonlítás az esetek egy részében megoldható: 
olyan indikátorok esetében, amelyek a bruttó hozzáadott érték, a foglalkoztatás vagy az export 
alakulásán alapulnak, a kontroll-adatok teljes körűen rendelkezésre állnak a vállalati mérlegtárakban. 
Számos esetben azonban nem folyik adatgyűjtés a célváltozóról. Ilyen esetekben a program 
hozzájárulása nem mérhető, mert nincs remény a tényellentétes kimenet rekonstruálására. A 
fogyatékkal élők és a romák arányáról például semmilyen rendszeres adatgyűjtés nem folyik, ami 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy hogyan alakult „a kiemelt esélyegyenlőségi 
célcsoportba tartozók aránya a program hatására létrehozott új munkahelyeken” (GOP 2.4.3., 55. old. 
Megjegyezzük, hogy ráadásul Magyarországon jogszabályok tiltják az etnikai alapú adatgyűjtést.) 
Hasonlóképp, kontrolladatok hiányában nem állapítható meg, hogyan alakult „a vállalkozások új 
piacainak száma a program hatására” (GOP 3.2. 72. old). Számos más példát is említhetnénk. A 
javasolt indikátorokat a fenti szempont szerint meg kellene rostálni, mert az OP jelenlegi verziója több 
ponton is teljesíthetetlen ígéreteket tesz. 

2.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

2.4.1. HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS STRATÉGIA 

A két program helyzetértékelése színvonalas, adatokkal jól alátámasztott és összhangban van a 
szakirodalmi eredményekkel. Hiányossága, hogy nem különbözteti meg az általános, a régió-szintű és 
a sajátosan magyar problémákat, noha ez nyilvánvalóan behatárolja a kormányzati beavatkozástól 
remélhető hozamokat. A helyzetértékelés helyesen állapítja meg, hogy a foglalkoztatási ráta alacsony 
szintjéért alapvetően felelős a munkaerő-állomány viszonylag alacsony képzettsége, gyakorlati 
készségeinek elmaradottsága és rossz alkalmazkodóképessége. (Ez nem magyar, hanem poszt-
szocialista sajátosság). Ugyancsak helytálló a helyzetértékelés másik alapgondolata, mely szerint a 
munkaerőpiacot az aktivitás rendkívül alacsony szintje jellemzi, ami a munkanélküliség és az 
inaktivitás együttes kezelését indokolja. (Itt magyar jellegzetességről van szó). A stratégia a 
helyzetértékeléssel összhangban az effektív munkakínálat növelését, a kínálat minőségének és 
rugalmasságának javítását tekinti fő céljának. 
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2.4.2. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (TÁMOP 3.1.) 
Kapcsolódó prioritás: TIOP 3.3.  

A prioritási tengely az ÁFSZ tevékenységi körének bővítését és infrastruktúrájának fejlesztését 
(3.1.1.), az alacsony iskolázottságú emberek foglalkoztathatóságának javítását (keresleti és kínálati 
eszközökkel: 3.1.2.) valamint a helyi foglalkoztatási kezdeményezések felkarolását (3.1.2.) tekinti 
céljának. Az első két támogatási irányt jól célzottnak és foglalkoztatási szempontból fontosnak 
minősíthetjük.  

A munkanélküliek és inaktívak támogatásának integrálása a rendkívül alacsony álláskeresési aktivitás 
miatt fontos, a foglalkoztatáspolitika fő céljaival összhangban lévő lépés. A kapcsolódó TIOP-
prioritásban megfogalmazott konkrét fejlesztési célok (a kirendeltségek bővítése, egyablakos 
rendszer, önálló informálódásra alkalmas rendszerek telepítése, az ügyféltér ennek megfelelő 
átalakítása) indokoltak, és megfelelnek a TÁMOP-prioritásban megfogalmazott céloknak. 
Problematikusnak tartjuk azonban, hogy az ÁFSZ-re vonatkozó célok sok esetben igen általánosak, 
tartalmatlanok és/vagy nem fejlesztési jellegűek („kapcsolatrendszer erősítése”, „stratégiai irányító 
rendszer működtetése”, „jogszabályi feltételek kialakítása”, stb.).  

Kérdéses, hogy a 3.1.2. pontban előirányzott foglalkoztatási szubvenciók részét képezhetik-e egy, a 
fenntartható fejlődést előmozdítani szándékozó fejlesztési programnak. Amennyiben ennek nincs 
akadálya, a piacra való visszatérést illetve a mobilitást segítő pénzügyi támogatások (az alacsony 
bérű falusi munkavállalók utazási támogatása, a gyesről visszatérő anyák munkáltatóinak nyújtott 
bértámogatás) foglalkoztatási hatása várhatóan pozitív lesz. Ezek a támogatások jól célzottak abban 
az értelemben, hogy mérséklik a munkaviszonyt terhelő tranzakciós költségeket, illetve, segítik az 
anyaság időszakában elkerülhetetlenül elveszített (tapasztalati) emberi tőke visszanyerését. 

Ugyanakkor a „fiataloknak” és „időseknek” nyújtott támogatásokkal kapcsolatban komoly kétségek 
merülnek fel. Egyfelől, a megcélzott csoport túl tág, hiszen a munkaerőállománynak – vagy bármely 
részének – nagyjából egyötöde a fiatal vagy idős kategóriába tartozik (25 és 55 éves korhatárokat 
alkalmazva). Másfelől, sem „a pályakezdők” sem az „idősebbek” esetében nem indokolt a 
támogatások olyan széles spektrumát alkalmazni, ahogy azt a 3.1.2. prioritás tervezi. A 
pályakezdőknek tömegesen nyújtott bérszubvenciók torzítják a piacot, csökkentik a fiatalok és a képző 
intézmények érdekeltségét abban, hogy a munkaerőpiacon jól értékesülő szakmát 
tanuljanak/tanítsanak, ami ellentmond az ugyanezen prioritásban (is) megfogalmazott célnak, hogy 
„erősödjenek az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok”. Továbbá, az amúgy is olcsó és 
viszonylag jól képzett fiatal munkaerő alkalmazási költségeinek csökkentése erőteljes kiszorítási 
hatással fenyeget. Az idősebbek átképzésétől nem remélhetők komoly hozamok, már csak az 
értékesülés rövid időtávja miatt sem. Javasoljuk ezért, hogy az aktivitást növelő támogatások 
korlátozódjanak a megváltozott munkaképességűekre, a kisgyerekes anyákra és azokra a 
munkavállalói csoportokra, melyek munkavállalását magas fix munkavállalási költségek korlátozzák. 

A 3.1.3. pontban megfogalmazott célok (szociális gazdaság támogatása, innovatív és helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások felkarolása) nem állnak a konkrétság olyan 
fokán, hogy azokhoz tárgyszerű megjegyzéseket fűzhessünk. 

Az alkalmazkodóképesség javítása TÁMOP 3.2.)  (
Kapcsolódó prioritások: TIOP 3.3. , 3.4.1., 3.4.2. 

A prioritási tengely fontos célokat fogalmaz meg, és kevés kivétellel ezekhez jól illeszkedő 
programokat körvonalaz. Kiemelkedő jelentőségűek az írás-olvasási, informatikai és szociális 
jártasságokat javító „átfogó tanulási programok”, mert ezen kulcskompetenciák hiánya egyfelől széles 
rétegekben és nagymértékben akadályozza a munkavállalást, másfelől pedig éppen ezek a 
készségek teszik lehetővé, hogy a munkavállalók sikeresen alkalmazkodjanak a 30-40 éves 
pályafutásuk alatt ismétlődően előforduló technológiai változásokhoz. Pozitív elmozdulást jelent, hogy 
a program a munkavállalókat és munkáltatókat, és nem a képzéssel foglalkozó vállalkozásokat tervezi 
támogatni, továbbá, hogy elválasztja egymástól a képzést és a vizsgáztatást. 
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Ugyanakkor a program több helyen is önnön céljaival ellentétes illetve közgazdaságilag 
megkérdőjelezhető megoldásokat választ a tervei megvalósítására. A tervezők nem veszik 
figyelembe, hogy a speciális munkahelyi képzés állami támogatása csak akkor indokolt, ha a 
képzésben átadott tudás általános elemeket is tartalmaz (a képző vállalaton kívül is növeli az egyén 
termelékenységét), illetve, ha a speciális képzésbe eszközölt vállalati beruházás megtérülését külső 
tényezők akadályozzák (magas munkaerő-forgalom vagy béralkalmazkodási korlátok, mint amilyenek 
a most bevezetett szakmai és iskolázottság szerinti minimálbérek). Más esetekben az állami 
támogatás tiszta holtteher-veszteséget jelent. Az a terv, hogy a továbbképzés tartalmának 
meghatározásában kapjanak döntő szerepet a kamarák, veszélyezteti az általános jártasságok 
fejlesztésére irányuló – eléggé nem üdvözölhető – erőfeszítések sikerét. Hasonlóképp, ellentétes 
ezzel a fontos céllal az a pont, mely szerint „nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlati készségek 
fejlesztésére” és arra, hogy a tanulók megismerkedjenek „a gyakorlatban alkalmazott 
technológiákkal”. Természetes, hogy a vállalatok az itt és most alkalmazott technológiájukhoz 
kapcsolódó gyakorlati ismereteket hiányolják, ez azonban nem indokolja, hogy az ilyen ismeretek 
elsajátításához az állam – további körülmények tételes vizsgálata nélkül – segítséget nyújtson. 

A „szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése” című 3.2.3. pont a megelőzőekhez képest 
elnagyolt, különösen, ami a „rugalmasság és biztonság” együttes erősítésének és a társadalmi 
partnerség támogatásának kérdéseit illeti. Az itt szereplő „támogatjuk”, „ösztönözzük”, „erősítjük” 
kifejezések pontos tartalma éppúgy homályban marad, mint az, hogy miért kell támogatni a vállalati 
„irányítási, munkaszervezési, humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek korszerűsítését”, vagy, hogy 
miért és hogyan kell „nagyobb hangsúlyt helyezni a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának 
fokozására”. Ebben az esetben a foglalkoztatásra gyakorolt hatás iránya sem állapítható meg. 
Hasonló a helyzet a korporatív alkudozás „szakmai hátterének megerősítésére” illetve a szociális 
partnerek „közös kezdeményezéseinek támogatására” eszközölt kiadásokkal. Ezek attól függően 
hatnak pozitívan vagy negatívan a foglalkoztatásra, hogy milyen befolyást gyakorol arra maga a 
„társadalmi párbeszéd”. A magyar korporatív rendszer jelenleg erősen decentralizált, amit a 
foglalkoztatás szempontjából előnyösnek tart az irodalom, a szakszervezeti jelenlét a bérekre és ezen 
keresztül a foglalkoztatásra csak az erősen koncentrált ágazatokban gyakorol hatást. A szakirodalmi 
tapasztalat alapján annyi állítható, hogy amennyiben a TÁMOP az ágazati szintű alkudozás felé 
történő elmozdulást kívánja támogatni, annak várható foglalkoztatási hatása negatív lesz. 

A fenti megfontolások alapján javasoljuk, hogy a prioritási tengely támogatásai alapvetően az egyéni 
alkalmazkodóképességet megalapozó kulcskompetenciák fejlesztésére irányuljanak. Ezt sokkal 
fontosabbnak tartjuk, mint a speciális munkahelyi képzés szubvencionálását, a vállalati munkaügyi 
rendszerek fejlesztéséhez nyújtott támogatást vagy a kollektív alkudozás intézményeinek állami 
istápolását. 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (TÁMOP 3.3.) 
Kapcsolódó prioritás: TIOP 3.1. 

A prioritási tengely a TÁMOP legkiérleltebb, szakmailag legalaposabban kidolgozott része. Számot vet 
azokkal a mechanizmusokkal, amelyek miatt ma – mint azt a nemzetközi összehasonlító és hazai 
képességvizsgálatok ismétlődően feltárták – a fiatal korosztályok ötöde-negyede funkcionális 
analfabétaként hagyja el az iskolarendszert. Tükrözi azt a másutt is hangsúlyozott, de komolyan nem 
mindig vett felismerést, hogy a technológiai változásokhoz csak megfelelő alapkészségek birtokában 
lehet alkalmazkodni, és hogy ebben súlyosan lemaradtunk az európai középmezőnytől. A programok 
lefedik a korai fejlesztő beavatkozástól a tanárképzésig, a szegregáció-ellenes küzdelemtől a 
tananyag-reformig és a teljesítménymérésig terjedő teljes skálát, de úgy, hogy az egyes 
részprogramok egyenként a legfontosabb cél megvalósulását szolgálják. A programtól hosszú távon a 
foglalkoztathatóság nagymértékű javulását várhatjuk. 

Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén (3.4.) 
Kapcsolódó prioritás: TIOP 3.1.2. 

Felsőoktatási programról lévén szó, nem várhatunk említésre méltó közvetlen foglalkoztatási hatást, 
hiszen a diplomás foglalkoztatás már ma is lényegében teljesnek tekinthető. A felsőoktatásban 
végbemenő minőségjavulás közvetett foglalkoztatási hatása elvileg jelentős lehet. A tervezett 
intézkedések (validációs rendszerek, minőségfejlesztés, kurrikulum-fejlesztés és a többi) azonban 
önmagukban éppúgy nem garantálják a minőség javulását, ahogy nem járt egyértelműen ilyen 
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hatással a ma érvényes akkreditációs rendszer bevezetése vagy a „bolognai folyamat” elindítása sem. 
A program nem fogalmaz meg olyan új elveket vagy gyakorlati lépéseket, melyektől a felsőoktatásban 
jelenleg érvényesülő kontraszelekció illetve szelekció-hiány megszűnését várhatnánk. (Egyetlen 
példát említve: a program hangsúlyozza ugyan a kiválóság elismerésének fontosságát, körvonalaz is 
ilyen célt szolgáló akciókat és intézményeket, de nem ígér intézményi és szemléleti változást a 
kiválóság kritériumainak meghatározásában). Ezért a közvetett foglalkoztatási hatások valószínűleg 
elmaradnak a lehetséges maximumtól. 

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
Kapcsolódó prioritások: TIOP 3.2. , 3.3.2. 

A prioritási tengely rendkívül széles fronton tervezi támogatni az egészségügyi és szociális szférát, 
illetve ezek klienseit: kilenc programcsoportban félszáznál is több beavatkozási irányt jelöl meg. Már a 
rendkívüli heterogenitás miatt is a várható foglalkoztatási hatás alulról felfelé haladva – az egyes 
programokból kiindulva – nehezen becsülhető meg. Összességében azonban a prioritási tengely 
annak a rétegnek a foglalkoztathatóságát kívánja növelni, melynek körében krónikusan alacsony a 
foglalkoztatás, amiben bizonyosan közrejátszik a rossz egészségi állapot (ezen belül a prevenció 
hiánya), a gyermekszegénység, a lakáshiány, a munkapiaci és szociális ellátáshoz és a kulturális 
javakhoz való rossz hozzáférés, a társadalmi elzártság és a bűnözéssel is fertőzött, szegregált 
lakóhely. A prioritási tengely akciói nem csak azért fontosak, mert javítják a közvetlenül érintett 
népesség munkavállalási esélyeit és csökkentik a társadalmi egyenlőtlenséget, hanem – mint arra a 
Bevezetőben utaltunk – ezzel az egész ország foglalkoztatási rátájának növelésére is esélyt 
teremtenek.  

2.4.3. INDIKÁTOROK 

A 3.1. ponthoz kapcsolódó indikátorok (új kezdés, aktív programokból kilépők elhelyezkedése) szűk 
területre, az ÁFSZ ügyfélkörére vonatkoznak. Ez a kör jelenleg alig nagyobb a munkavállalási korú 
nem foglalkoztatott népesség 15%-ánál, és jelentős bővülés esetén sem fogja meghaladni az 
egyharmadot, a javasolt mutatók ennélfogva korlátozottan alkalmasak a munkaerőpiacra való 
visszajuttatás sikerességének mérésére.  

A 3.2. prioritás indikátorai közül az egyik a szakképzésből kilépők közül a szakmájukban 
elhelyezkedők arányát, egy másik a termelékenységüket tervezi mérni, részben a KSH 
Munkaerőfelvétele alapján. Az egyéni termelékenység mérése elvileg is megoldhatatlan, legfeljebb a 
béreken keresztül lehetséges, a MEF azonban nem – illetve csak egy ilyen célokra túl kicsi almintára 
nézve – tartalmaz béradatokat. A képzettség és a foglalkozás megfelelésének vizsgálata szintén elvi 
és gyakorlati nehézségekbe ütközik. Egyfelől, csak önkényesen határozható meg, hogy egy-egy OKJ 
kód esetében mely FEOR kódok tekinthetők a megszerzett szakmához tartozónak. Másfelől, a MEF-
ben negyedévente kevesebb mint ezer megfigyelés áll rendelkezésre olyan fiatalokról, akik egy évvel 
a megkérdezés előtt tanultak. Ebből – igen nagy hibával – megállapítható ugyan az oktatást elhagyók 
munkaerő-piaci státusz szerinti összetétele, de nem állapítható meg a munkavállalás megkezdéséig 
eltelt idő, és a „megfelelés” mértéke sem, még ha eltekintünk is a fent említett elvi nehézségektől. A 
probléma esetleg egy, a szakma és a foglalkozás közötti kapcsolatot értékelő kérdés beiktatásával 
oldható meg a MEF-ben (Jelenlegi munkakörében milyen mértékben hasznosítja az iskolarendszerű 
szakképzésben megszerzett ismereteit?) 

Hasonlóképp, a 3.4. prioritáshoz kapcsolódó utolsó indikátor (diplomás végzettek elhelyezkedése a 
szakképzettségüknek megfelelő munkakörben) csak önkényes feltevések alapján értelmezhető. A 
master diplomát szerzettek többségénél végképp nem állapítható meg, hogy a munkakörük „megfelel-
e” a képzettségüknek, hiszen a felsőoktatás olyan transzkontextuális tudással vértezi fel a hallgatókat, 
ami a foglalkozások széles körében értékesíthető. Miért kellene egy tanár vagy mérnök képzettségű 
fiatalnak tanárként vagy mérnökként dolgoznia, kinek és miért baj, ha a tanárival/mérnökivel 
megegyező fizetésért valami mást csinál? A BA fokozatról majdan piacra lépő többség esetében már 
maga a kérdésfelvetés is értelmetlen. Az oktatásban megszerzett tudás értékét és ezen keresztül az 
oktatási ráfordítások megtérülését a megfelelő iskolatípus elvégzésének marginális munkaerő-piaci 
hozamán szokás mérni. Az ehhez szükséges adatok (a Bértarifa-felvételben illetve a MEF-ben) 
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rendelkezésre állnak, a felsőoktatásban pedig a Fidév tervezett folytatása esetén akár intézményi 
bontásban is megvizsgálhatók. 

A 3.4. ponthoz kapcsolódó utolsó indikátor esetében a „kutatási eredmények” listájából (licensz, know-
how, szabadalom) hiányzik a publikáció, a tudományos teljesítmény elsőrendű mérőszáma. 

A 3.5. prioritáshoz kapcsolódó utolsó indikátor (munkajövedelem aránya a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek szegény háztartásaiban) a VÉKA alapján – a mintaméret miatt – csak nagyon 
megbízhatatlanul mérhető. 

2.5. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) 

A közlekedésfejlesztési projektek közvetlen és közvetett úton is hatnak a foglalkoztatás hosszabb távú 
alakulására. Egyfelől, a tömegközlekedési hálózat sűrítésével kiterjeszthetik a helyi munkaerőpiacok 
határait és csökkenthetik az ingázás pénz- és időköltségét, másfelől dinamizálhatják a könnyebben 
elérhetővé tett térségek gazdaságát. Ami a közvetlen hatást illeti, a KözOP programjaitól elsősorban 
az ingázási költségek csökkenése várható a budapesti agglomerációban és azoknak a nagyobb 
városoknak a vonzáskörzetében, melyek bevezető úthálózatát érintik a 2. prioritás fejlesztései. Bár 
egy ilyen változástól a munkakínálat növekedése várható, az alkalmazásban állók számára gyakorolt 
hatás valószínűleg nem lesz jelentős, mert a nagyvárosi agglomerációkban (néhány kisebb foltot 
leszámítva) a foglalkoztatás közel teljesnek tekinthető. A közlekedési peremhelyzetek enyhítésére, 
melyek alapvető szerepet játszanak egyes elmaradott térségek magas munkanélküliségének 
tartósulásában, nem a KözOP, hanem a regionális programok vállalkoznak, ezért a közvetlen 
hatásokkal nem itt, hanem a ROP-ok értékelésekor foglalkozunk. Kitérünk azonban a KözOP-nak a 
közvetett hatásokkal kapcsolatos helyzetértékelésére és stratégiájára. 

2.5.1. HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS STRATÉGIA 

A vasúti fővonalak, a főúthálózat és a rávezető utak fejlesztésének közvetett foglalkoztatási hatással 
kapcsolatban a KözOP a következőképpen érvel: 

„A nemzetközi és égión belüli elérhetőség minősége döntően befolyásolja a gazdaság r
versenyképességét és növekedését. „Közelebb hozza” az értékesítési és beszerzési 
piacokat a helyi vállalkozókhoz, befolyásolja a kis és nagyvállalkozók 
telephelyválasztását, javítja a munkaerő mobilitását és többlet jövedelmek realizálását 
teszi lehetővé a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén. (…) A jó közlekedési 
infrast uktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, r  
a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését, a foglalkoztatás javulását. „ (2.3., 41.. oldal) 

A közlekedési nagyberuházások gazdaságélénkítő hatásával kapcsolatos hazai kutatások mindmáig 
az autópálya-fejlesztésekre koncentráltak. Bartha-Klauber (2000, 2001) valamint a KözOP korábbi 
verziói is magasabb és/vagy növekvő jövedelmeket mutattak ki az autópályákhoz közel eső 
településeken, az ilyen vizsgálatok azonban nem szűrik ki a szóban forgó és más települések közötti – 
az autópálya jelenlététől független – különbségeket, és nem szűrik ki a célváltozókban az autópályától 
függetlenül bekövetkező változásokat sem. Önmagában az autópálya megépítését valószínűsítő 
indikátorok statikus figyelembe vétele (Németh 2006a) is elegendő ahhoz, hogy az autópályához való 
közelség jövedelemnövelő hatása statisztikailag inszignifikánsnak mutatkozzon. Az autópálya-építés 
gazdasági hatásáról az elmúlt években módszertanilag korrekt számítások készültek (Németh 2005, 
2006b). A (2005) tanulmány azt vizsgálta, mutatkozott-e gazdasági élénkülés az országos átlaghoz 
képest az M3 sztráda Gyöngyös-Füzesabony szakaszához közel eső kistérségekben az átadást 
követően, figyelembe véve a megelőző hat év tapasztalatait is, a (2006b) tanulmány újabb sztráda-
szakaszok hatásának vizsgálatára is kiterjedt. Ez az eljárás minden egyszerűsége ellenére megfelel a 
programértékelés logikájának: a kezelt és a kontrollcsoport közötti különbség változását méri, és a 
vizsgált időszak elég hosszú a párhuzamos trend feltevés ellenőrzésére is (annak a feltételezésnek a 
megítélésére, mely szerint a kezelt és kontrolltelepüléseken a célváltozó hasonlóan alakult volna, ha 
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nem épült volna meg a vizsgált autópálya-szakasz). Ugyanakkor – mivel a szerző viszonyítási 
alapként nem regionális, hanem országos adatokat használ – nem zárható kis sem az, hogy a 
kimutatott vállalkozás-sűrűségnövekedés megyei vagy nagyrégiós trendet tükröz, sem az, hogy a 
régión belüli, helyi jelentőségű és ideiglenes átcsoportosítást takar. 

Általánosságban is megkérdőjelezhető az útépítés gazdasági hatásainak a magyar infrastrktúra-
politikában tapasztalható egyoldalú (a centrumból a perifériára irányuló tőkemozgást hangsúlyozó) 
szemlélete. Az új vagy jobb úton nem csak a tőke és a vállalkozások mozoghatnak „kifelé”, hanem 
késztermékek is a periféria, és munkaerő a centrum felé. Minden további nélkül elképzelhető, hogy az 
autópályaépítés nem a perfiréria, hanem a centrum növekedését gyorsíttja fel, ezt történt például a 
transz-amazóniai autóút megépítését követően a Sao-Paulo-i agglomerációban. A kétirányú hatások 
kérdéséről lásd például Krugman (1991), Nerlove-Sadka (1991) és Markusen (1994) tanulmányait. 

Az eredmények arra utalnak, hogy az autópálya átadását követően az érintett kistérségekben 
növekedésnek indult a vállalkozássűrűség, ugyanakkor a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben és 
az egy főre eső jövedelmekben nem következett be értékelhető változás. Bár az átadástól a 
vizsgálatig terjedő idő nem tekinthető rövidnek (négy év a 2005. évi tanulmányban), a vállalkozások 
sűrűségére gyakorolt markáns hatás alapján hosszabb távon – a rendelkezésre álló kutatási 
eredmények alapján ma még megbecsülhetetlen mértékű – pozitív foglalkoztatási hatást várunk.  

2.5.2. PRIORITÁSOK 

A program az alábbi prioritásokat fogalmazza meg: (1) Az ország és a régióközpontok nemzetközi 
elérhetőségének javítása a gyorsforgalmi utak és a vasúti fővonalak fejlesztésével. (2) A térségi 
(nagyrégión belüli) elérhetőség javítása a főutak és a gyorsforgalmi utakra rávezető utak 
fejlesztésével. (3) A közlekedési módok összekapcsolása (4) A városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése, alapvetően Budapesten.  

Az (1) és (2) prioritás várhatóan pozitív valamint a (4) prioritás várhatóan elhanyagolható mértékű 
foglalkoztatási hatásáról a fentiekben szóltunk. A (3) prioritáshoz a KözOP esetében alapvetően 
szintén nagyvárosi és elővárosi fejlesztések kapcsolódnak, melyek hatásai inkább az utazási idők 
rövidülésében és az egészségesebb környezetben mint magasabb foglalkoztatásban ölthetnek testet. 

2.5.3. INDIKÁTOROK 

A KözOP nem tartalmaz a foglalkoztatás szempontjából releváns eredményindikátorokat, és a 
rendelkezésünkre álló verzió (szeptember 18.) egyáltalán nem tartalmaz hatásindikátorokat. Mivel a 
közlekedési nagyberuházások foglalkoztatási hatásának felmérése csak viszonylag hosszú idő után 
lehetséges, és olyan adatbázisokat igényel, melyek várhatóan a jövőben is csak néhány 
kutatóintézetben állnak majd rendelkezésre, ilyen jellegű indikátorok bevezetését nem is javasoljuk. 

2.6. Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) 

A program nem tartalmaz olyan elemeket, melyekből következtetések vonhatók le a foglalkoztatás 
alakulására.  
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2.7. Államigazgatás Reformja Operatív Program (ÁROP) és 
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

A két program a közigazgatás azon ügyfelei számára, akik anyagi helyzetüknek és iskolázottságuknak 
köszönhetően képesek élni az elektronikus ügyintézés kínálta lehetőségekkel, időmegtakarítást kínál, 
ami a képzett munkakínálat (kismértékű) növekedését teszi lehetővé. Az időmegtakarítás mértékére a 
december végén megkérdezett tervezők nem tudtak becslést adni. Magában a közigazgatásban a 
fejlesztések várhatóan munkamegtakarító jellegűek lesznek, és a mindenkori keresleten belül – 
melynek mértékét inkább az ország költségvetési helyzete, mint az OP-ok fogják meghatározni – 
csökkentik a képzetlen munkaerő iránti igényt.  

2.8. Regionális Operatív Programok (ROP) 

A ROP-ok (az eltérő jellegű közép-magyarországi programtól eltekintve) egymáshoz hasonlóan 
épülnek fel, néhány kivétellel az összes programban megjelenő közös elemeket tartalmaznak. A 
foglalkoztatási hatások kérdését a felesleges ismétléseket elkerülendő célszerű az egyes programok 
előfordulásának bemutatását követően, együttesen tárgyalni.  

Mielőtt a ROP-ok ismertetésébe kezdünk, két megjegyzést tartunk szükségesnek. Az egyik a 
helyzeté tékelést és a stratégiát érintő közös vonásokkal kapcsolatos. A ROP-ok is kiemelten, és a 
GOP-hoz hasonló szellemben kezelik a beruházások, a „versenyképesség” és a foglalkoztatás 
kapcsolatainak kérdését. A GOP kapcsán felhozott kritikai észrevételek érvényesek nagyrégiós 
szinten is, azzal a kiegészítéssel, hogy azok a kockázatok, melyek a keresletnek a képzetlentől a 
képzett munkaerő felé történő elmozdulásából adódnak, nem azonosak az ország nyugati és keleti 
régióiban. A régiók ugyanis erősen különböznek a népesség iskolázottsági összetételében (2.1. 
táblázat) valamint az egyes iskolázottsági kategóriák relatív foglalkoztatási esélyei szempontjából. 
(2.2. táblázat). A 0-8 osztályt végzettek aránya 17% és 30% között, az érettségivel nem rendelkezőké 
40% és 60% között szóródik. Az általános iskolát végzettek foglalkoztatási rátái 33% és 53% közé 
esnek.  A szakmunkás végzettségűeké a fejlett régiókban közel áll az érettségizettekéhez, a 
fejletlenekben azonban átlagosan 7%-kal alacsonyabb. Általánosságban, miközben a diplomások 
foglalkoztatása közel azonos mértékű – és nemzetközi összehasonlításban magas – szinte minden 
régióban, az alacsonyabb iskolázottságúak hátránya lényegesen súlyosabb a fejletlen régiókban. A 
másik előzetes megjegyzés, hogy nem foglalkozunk a környezetvédelmi célú beruházásokkal és 
néhány más, a foglalkoztatási hatás szempontjából irreleváns támogatási iránnyal. 

r

4

Tekintsük át először a regionális programokban támogatni tervezett tevékenységeket! Az alábbi 
listában feltüntetjük a tevékenység típusát, azt, hogy az egyes programokban az adott támogatási 
irány előfordul-e, és ha igen, melyik ROP-prioritáshoz kapcsolódóan. A felsorolást esetenként rövid 
megjegyzésekkel egészítjük ki, ezekre az értékelés során visszatérünk. A régiókat a munkanélküliség 
szintje szerinti sorrendben tüntettük fel, mert mint látni fogjuk, bizonyos tevékenységek alapvetően 
ettől függően kapnak kisebb vagy nagyobb teret a ROP-okban. 

Áttekintés a ROP-ok által támogatni tervezett tevékenységekről 

Támogatható tevékenységek  Megjegyzések 

Vállalkozásindítás, beruházástámogatás   

Nyugat-Dunántúl P1 KKV komplex fejlesztése, techn. megújítása 

Közép-Dunántúl -  

Dél-Alföld P1 Épület és gép. Biotechn. eszköz és képzés 

                                                      
4 Az itt idézett adatok a 15-62 éves, nem tanuló népességre vonatkoznak, ezért magasabbak a Bevezetőben hivatkozott, a 15-
64 évesekre vonatkozó értékeknél. 
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Támogatható tevékenységek  Megjegyzések 

Dél-Dunántúl -  

Észak-Alföld -  

Észak-Magyarország P1 Vállalkozásindítás 

Vállalati együttműködések   

Nyugat-Dunántúl P1 Klaszterek, vállalati hálózatok 

Közép-Dunántúl P1 Klaszterek, transzfer kp, innov. menedzs. 

Dél-Alföld P1 Beruházások és hídképző int. támogatása is 

Dél-Dunántúl P1 Klaszterek és vállalati együttműködések 

Észak-Alföld P1 Klaszterek, integrátor hálózatok 

Észak-Magyarország P1 Klaszterek, innovációs transzferirodák 

Inkubátorházak    

Nyugat-Dunántúl P1  

Közép-Dunántúl P1  

Dél-Alföld P1  

Dél-Dunántúl  P1  

Észak-Alföld P1  

Észak-Magyarország P1  

Ipari parkok   

Nyugat-Dunántúl P1  

Közép-Dunántúl P1 Ipari infrastruktúra általában is 

Dél-Alföld P1  

Dél-Dunántúl P1  

Észak-Alföld P1 Ipari területek általában is 

Észak-Magyarország P1  

Vállalatokat támogató szolgáltatások   

Nyugat-Dunántúl P1 Képzés, felsőoktatási kapcsolatok 

Közép-Dunántúl P1 Nem specifikált, tanácsadás 

Dél-Alföld P1 Tanácsadás, 

Dél-Dunántúl (P1) P1 Auditálás, tanácsadás, képzés 

Észak-Alföld P1 Nem specifikált tanácsadás, képzés 

Észak-Magyarország P1 Regionális logisztikai hálózat 

Kísérleti innovációs projektek   

Nyugat-Dunántúl P1  

Közép-Dunántúl   

Dél-Alföld -  

Dél-Dunántúl P1  

Észak-Alföld -  

Észak-Magyarország -  

Település rehabilitáció – Barnaövek   

Nyugat-Dunántúl P4  

Közép-Dunántúl P1  

Dél-Alföld P1  

Dél-Dunántúl P1 Befektetési és hiteleszközökkel is 
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Támogatható tevékenységek  Megjegyzések 

Észak-Alföld P4  

Észak-Magyarország P3  

Település rehabilitáció – Városközpontok   

Nyugat-Dunántúl P4  

Közép-Dunántúl P3  

Dél-Alföld P5 Falvak is, falusi infrastruktúra is 

Dél-Dunántúl  P3  

Észak-Alföld P4 Falvak is. 

Észak-Magyarország P3 Központ, ipari területek. Falvak is. 

Település rehabilitáció – leromlott lakóövezetek    

Nyugat-Dunántúl P4  

Közép-Dunántúl P3  

Dél-Alföld P5  

Dél-Dunántúl P3  

Észak-Alföld P4  

Észak-Magyarország P3  

Idegenforgalom – komplex termékcsaládok    

Nyugat-Dunántúl P2 Pannon Kulturális Út, öko, desztináció mdzs. 

Közép-Dunántúl P2 Említés szintjén 

Dél-Alföld P2 + 

Dél-Dunántúl  P2 + 

Észak-Alföld P3 Nem specifikált fejlesztések, klaszter, védjegy 

Észak-Magyarország P2 Desztináció-menedzsment, klaszter 

Idegenforgalom – infrastruktúra, szolgáltatás   

Nyugat-Dunántúl P2 Mennyiségi fejlesztés csak indokolt esetben 

Közép-Dunántúl P2 Mennyiségi és minőségi fejlesztés 

Dél-Alföld P2 Magas árkategória + aktív turizmus 

Dél-Dunántúl  P2 Részletes tervek 7 területre 

Észak-Alföld P3 Új szálláshelyek, nem specifikált 

Észak-Magyarország P2 Magas árkategóriájú, attrakció közelében 

Közösségi humán szolgáltatás   

Nyugat-Dunántúl P3 Említés szintjén 

Közép-Dunántúl P3 Említés szintjén 

Dél-Alföld P4 Épületfelújítás is. Bölcsőde. 

Dél-Dunántúl  P3 Óvoda és alapfokú oktatás is 

Észak-Alföld P4 Óvoda+alapfok, civil szervezetek 

Észak-Magyarország P4 Széles program, 7+3 támogatott tevékenység 

Egészségügy   

Nyugat-Dunántúl -  

Közép-Dunántúl P3 Említés szintjén 

Dél-Alföld P4 Prevenció, rehabilitáció, védőnők 

Dél-Dunántúl  P3 Prevenció, rehabilitáció 

Észak-Alföld P4 Prevenció, rehabilitáció, átfogó fejlesztés 
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Támogatható tevékenységek  Megjegyzések 

Észak-Magyarország P4 Átfogó fejlesztés, alap és szakellátás is 

Szociálpolitika   

Nyugat-Dunántúl -  

Közép-Dunántúl -  

Dél-Alföld -  

Dél-Dunántúl  P3  

Észak-Alföld -  

Észak-Magyarország P4  

Szociális foglalkoztatás, kapcsolódó közmunka (*)   

Nyugat-Dunántúl -  

Közép-Dunántúl P3 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések 

Dél-Alföld P5 Helyi munkahelyteremtő projektek 

Dél-Dunántúl  P3 Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolva* 

Észak-Alföld P4 Településfejlesztéshez kapcsolva* 

Észak-Magyarország P3 Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolva* 

Közlekedésfejlesztés – úthálózat   

Nyugat-Dunántúl P4 - 

Közép-Dunántúl P3 Említés szintjén 

Dél-Alföld P3 Mellékutak, földutak, telephelyi bekötő utak 

Dél-Dunántúl  P4 Zsáktelepülések, hiányzó mellékutak 

Észak-Alföld P2 Mellékutak építése és javítása, vasút 

Észak-Magyarország P4 Utak, vasúti mellékvonalak 

Közlekedésfejlesztés – átszállási kapcsolatok   

Nyugat-Dunántúl P4 Átszállási kapcsolatok 

Közép-Dunántúl P3 Menetrendek, átszállási kapcsolatok 

Dél-Alföld P3 Menetrendek, átszállási kapcsolatok 

Dél-Dunántúl  P4 Menetrendek 

Észak-Alföld P2 Menetrendek, átszállási kapcsolatok 

Észak-Magyarország P4 Menetrend, társulás 

Közlekedésfejlesztés – alternatív megoldások   

Nyugat-Dunántúl -  

Közép-Dunántúl -  

Dél-Alföld P4 Iskolabusz 

Dél-Dunántúl  P4 Kisbusz, falujárat, iránytaxi 

Észak-Alföld -  

Észak-Magyarország P4 Nem specifikált 

 
A lista alapján nyolc, több vagy az összes ROP-ban megtalálható közös pont azonosítható: 

• Egyedi vállalat-támogatás 
• Több vállalatot kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatás (inkubátor, ipari park, stb.) 
• A vállalatközi együttműködés (klaszterek, közös beszerzés, stb.) támogatása 
• Az idegenforgalom fejlesztése 
• A városok elérhetőségének javítása 
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• Kistelepülési iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügy, szociális ellátás 
fejlesztése 

• Települési központok és leromlott lakóövezetek rehabilitációja 
• Kapcsolódó közmunkák 

Az alábbiakban tevékenységtípusonként haladva értékeljük a lehetséges foglalkoztatási hatásokat. 
Megjegyezzük, hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi táblák kevés kivétellel csak prioritási tengelyek 
szerinti bontást tartalmaznak, nem állapítható meg, hogy a foglalkoztatási hatás szempontjából eltérő 
jellegű részprogramokra milyen összegeket szánnak. Mivel a kezelés során alkalmazott „dózis” nem 
ismert, nem törekedhetünk másra, mint annak tárgyalására, hogy milyen típusú beavatkozásoktól 
remélhető fajlagosan jelentős foglalkoztatási nyereség. Azt is előre kell bocsátani, hogy a ROP-ok 
kidolgozottságukat, konkrétságukat és fogalmazásmódjukat tekintve is igen egyenetlen színvonalúak, 
nem mindegyikből lehet pontosan rekonstruálni a tervezők szándékait.  

Egyedi vállalattámogatás. Ilyen jellegű beavatkozások három programban, három formában 
szerepelnek: vállalkozásindítás támogatása (ÉM), kisvállalatok komplex fejlesztése (NYD), épület és 
gépberuházások támogatása (DA). Az utóbbi esetben a fejlesztések a szegedi biológiai és 
biotechnológiai kutatóközpontokra épített projekthez csatlakoznak, valójában csupán az első két eset 
sorolható egyértelműen a hagyományos vállalattámogatások körébe. Az egyedi vállalattámogatások 
esetében jelentős holtteher-veszteséggel és kiszorítási hatással kell számolni, a foglalkoztatási hatás 
bizonytalan, és csak utólag, viszonylag bonyolult módszerekkel becsülhető meg. 

Több vállalatot kiszolgáló infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatás. Az összes ROP tervei között 
szerepel a meglévő inkubátorházak fejlesztése és újak létesítése, ipari parkok és logisztikai központok 
kialakítása és fejlesztése, és – a városrehabilitációs programokhoz is kapcsolódóan – a barnamezős 
területek revitalizációja. Két program (KD, ÉA) általánosabban fogalmazva az ipari infrastruktúra 
korszerűsítéséről beszél. Az ilyen fejlesztések az erőforrások megosztott használatának 
köszönhetően csökkentik a vállalkozások költségeit, a nemzetközi és a hazai tapasztalat szerint is 
növelik az új vállalkozások túlélési esélyeit, és várhatóan pozitív hatást gyakorolnak a 
foglalkoztatásra. A hatás felmérésekor azonban figyelembe kell venni a nagyságrendeket is: jelenleg 
csupán egy-két tucat inkubátorház működik régiónként, az ipari parkok száma is hasonló 
nagyságrendű, és ezek a formák többszörös bővülés esetén is marginális jelentőségűek maradnak. 
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Vállalatközi együttműködés, klaszterek. Az összes ROP-ban hangsúlyos elemként jelenik meg a 
regionális klaszterek illetve a tisztán profitorientált, közcélú funkciókat el nem látó üzleti hálózatok 
támogatása. Ezek a programok összhangban vannak az EU-ajánlásokkal és számos pozitív példára 
hivatkozhatnak (Harmadik Olaszország, indiai kisvállalati klaszterek). Ugyanakkor a hazai tapasztalat 
óvatosságra int. Ma Magyarországon legfeljebb kéttucat, többnyire állami támogatást élvező klaszter, 
és ennél lényegesen nagyobb számú üzleti hálózat (elsősorban értékesítési és beszerzési társulás) 
működik. Ez utóbbiak tevékenységéről nem áll rendelkezésre az értékelésben felhasználható 
információ, a klaszterszerveződést azonban több vizsgálat is értékelte. A Seed (2003,3) úgy találta, 
„kevéssé igazolható, hogy a létesítésük óta eltelt rövid időszakban a létező hazai klaszterek érdemben 
hozzájárultak a regionális fejlődéshez”. Néhány, esettanulmányokban alaposabban megvizsgált 
klaszter esetében az elemzés arra a következtetésre jutott, hogy sem foglalkoztatási, sem (a 
klaszterek szervezőitől eltekintve) jövedelmezőségi nyereség nem mutatható ki; minden esetben 
felfedezhető az állami támogatás megszerzésének szándéka; az együttműködés nem intenzív, nem 
tartós és nem önfenntartó (Kőhegyi 2005). A vállalati együttműködések nem titkolt céljai közé tartozik 
az érdekvédelmi és lobbytevékenység, illetve a támogatások megszerzése. (Lengyel és Rechnitzer, 
2002). Figyelembe véve, hogy kis számú, nem régen működő társulásról van szó, elhamarkodott 
lenne ebből a foglalkoztatási hozamok elmaradására következtetni, azonban a pozitív várakozások 
sem támaszkodhatnak másra, mint a hazai tapasztalat által eddig nem igazolt reményre. 

Az idegenfo galom ejlesztése. A turizmus fejlesztése (különböző formákban) valamennyi ROP-ban 
célként fogalmazódik meg, és az idegenforgalom fellendüléséhez minden program komoly 
foglalkoztatási reményeket fűz. A várakozásokat a rendelkezésre álló adatok fényében túlzónak, de 
nem minden alapot nélkülözőnek lehet tekinteni. A pontatlannak és első hallásra talán 
ellentmondásosnak tűnő állítást a 2.3. és 2.4. táblázat adatai támasztják alá.  

A két táblázat az ország összes településére illetve kistérségére vonatkozó panel regressziós 
becslések eredményeit foglalja össze. A becslési eljárás alkalmas annak megállapítására, hogyan 
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befolyásolta a vendégéjszakák sűrűségének változása a foglalkoztatás illetve a munkanélküliség 
szintjének változását 1996-2004-ben. A becslés során fix települési illetve kistérségi valamint fix 
időhatásokat feltételeztünk, tehát kiszűrtük a települések közötti átlagos különbségek hatását 
csakúgy, mint a magyarázott változó időtrendjét. A foglalkoztatást más változó híján az adózók 
számával közelítettük. Mint a 2.3. táblázatban látható, települési szinten nem találunk szignifikáns 
kapcsolatot a turizmus és a munkanélküliség alakulása között. Ugyanakkor az idegenforgalom 
szignifikáns pozitív hatást gyakorolt az adózók számarányára, még ha ez a hatás igen gyenge volt is: 
egy szórásegységnyi vendégéjszaka-növekedés 0.5%-os adózóarány növekedéssel járt együtt.5 Az 
idegenforgalom volumenének változása kistérségi szinten sem befolyásolta a munkanélküliséget míg 
az adózók számára gyakorolt hatás itt is pozitív. Noha a kistérségi becslésekben a vendégéjszakák 
száma és a foglalkoztatás között kvadratikus összefüggés mutatható ki, a marginális hatások az 
idegenforgalom különböző szintjei mellett lényegében azonosak (0.398 a mediánnál és 0.392 a 95-ik 
percentilisnél). A hatás tehát itt is szignifikáns, de gyenge: a vendégéjszakák számának egy teljes 
szórásegységgel történő megnövekedése is csupán 0.6%-kal növekvő adózó/népesség arányt 
valószínűsített a vizsgált időszakban.  

Valószínű, hogy a megfigyelt turizmus és az adózók számának együttmozgása részben az eleve 
meglévő idegenforgalom legalizálódásával függ össze, tehát a legális és illegális foglalkoztatásra 
gyakorolt együttes hatás a fent jelzettnél gyengébb. Miért állítható mégis, hogy az idegenforgalom 
fejlesztéséhez fűzött várakozások nem teljesen alaptalanok? Azért, mert a turizmus mértékében igen 
nagy változások fordulhatnak elő: 1990 és 2004 között két településen több mint 100, három 
településen 80-90, a legjobban teljesítő ötven településen átlagosan 33 vendégéjszakára rúgó 
növekedés történt egy állandó lakosra vetítve. Egy ekkora emelkedés már nem elhanyagolható, 2% 
körüli adózóarány-növekedést jelez előre, a 100 vendégéjszaka mértékű emelkedés pedig 5% felettit. 
Egy nagyobb vadászkastély megnyitása egy kis településen ténylegesen eredményezhet ilyen 
mértékű növekedést. Ugyanakkor látni kell, hogy általánosságban az idegenforgalom bővülésének 
foglalkoztatási hozama alacsony, a Magyarországon jelenleg rendelkezésre álló legmegbízhatóbb 
változókkal mérve zérustól alig különbözik.  

A fenti eredmények fényében vizsgálva az idegenforgalom regionális fejlesztésének lehetséges 
hatását, csak ott várunk érzékelhető helyi foglalkoztatási hatást, ahol a prog am koncentráltan 
használja fel a endelkezésre álló forrásokat. Jól definiált, koncentrált fejlesztésre törekvő programot 
körvonalaz az ÉM és a DD ROP. Ez utóbbi két szempontból is kiemelkedik a mezőnyből. Egyfelől, 
meggyőző érvek alapján, gondosan kiválasztott kisebb térségekre (hét területre) koncentrálja a 
fejlesztéseket, másfelől, ezeken a területeken konkrét, világosan definiált turisztikai profilokba 
illeszkedő fejlesztési terveket hirdet meg. Nem találtunk ilyen erőfeszítésekre utaló jeleket az ÉA és a 
KD ROP esetében, ahol a támogatások szétterítése a pozitív foglalkoztatási hatások elmaradásával 
fenyeget. A turisztikai ipart segítő szolgáltatások (marketing, desztináció menedzsment, 
idegenforgalmi klaszterek) fejlesztésének hatása a ROP-ok alapján közelítőleg sem mérhető fel. 

r
r

                                                     

A városok elérhetőségének javítása. Az e célt szolgáló programokat kiemelkedő jelentőségűnek 
tekintjük azoknak az egyenlőtlenségeknek az ismeretében, melyek az ország és az egyes régiók – sőt 
megyék és kistérségek – központjai és perifériái között alakultak ki, nem a rendszerváltáskor, hanem 
valójában hosszú évtizedekkel korábban. A peremhelyzetű települések listája lényegében megegyezik 
Bibó és Mattyasovszky (1950) tanulmányában, Schwertner (1985) dolgozatában, Köllő (1997) 
cikkében, vagy Németh (2006a) írásában. Ezeket az egyenlőtlenségeket – mint arra Kertesi (1997) 
cikke felhívta a figyelmet – a magyarországi migrációs intenzitás jelentős növekedése esetén is csak 
az ingázás tudná érdemben enyhíteni.  

A közlekedési költségek – ezen belül a tömegközlekedés sűrűsége – az ingázás és a helyi 
munkanélküliség közötti kapcsolatot több kutatás is vizsgálta. Köllő (1997, 2006) tanulmányai 
települési szintű adatokkal dolgoztak. (A települések közötti költségtávolságra vonatkozó becslések 
menetrendeken, illetve a Közlekedéstudományi Intézetnek az autós ingázás költségeire vonatkozó 
becslésein alapultak.) Az első tanulmány OLS becslései markáns kapcsolatot mutattak a bejárási 
költségek és a falusi munkanélküli ráták között. A második tanulmány figyelembe vette a 

 
5 Az idegenforgalom által nem érintett települések nagy száma miatt a becsléseket külön-külön is elvégeztük olyan 
településekre, melyeken 1995-ben volt illetve nem volt fizető vendég. A paraméterek a két említett csoportban 0.047 és 0.065 
értékűek voltak, statisztikailag azonosnak tekintendők. 

T Á R K I   6 1
 



2 .  A  F O G L A L K O Z T A T Á S  H O S S Z Ú  T Á V Ú  A L A K U L Á S Á R A  G Y A K O R O L T  H A T Á S  

költségtávolságok becslésében meglévő mérési hibát, továbbá a magas munkanélküliség és a rossz 
elérhetőség esetleges közös függését a modellben nem szereplő változóktól. A megismételt 
(instrumentált) becslések a korábbinál is erősebb kapcsolatot mutattak az elérhetőség és a helyi 
munkanélküliség között 1993-ban, és felhívták a figyelmet arra, hogy a peremhelyzetű települések 
relatív helyzete tovább romlott 1993-2001-ben. A meghatározott költséggel (1993. évi 4000 Ft) 
elérhető városi központok eggyel magasabb száma 2.4%-kal alacsonyabb munkanélküliséget 
valószínűsített, és 0.16 log ponttal gyorsította a munkanélküliségi ráta csökkenését 1993 és 2001 
között. (Ez a hatás, a települési munkanélküli ráta átlagosan -0.74 log pontos változásához és a 
változási ütem 0.47 log pont mértékű szórásához viszonyítva igen erősnek mondható). Kertesi (1999) 
az 1996. évi Mikrocenzusból származó egyéni adatok segítségével elemezte, hogyan hatnak a 
településre jellemző ingázási költségek az ott lakók munkavállalására, és azt találta, hogy ez a hatás 
elsősorban az alacsony iskolázottságúak elhelyezkedését korlátozzák. Bartus (2003) egy, a 
Foglalkoztatási Hivatal által lebonyolított adatfelvételt használva annak valószínűségét vizsgálta, hogy 
egy munkanélküli vállalati közlekedési támogatás nélkül munkába áll. A közlekedési költségek 
különösen az alacsony keresetűek körében korlátozták az ingázást. Az ingázási hajlandóság a nők 
esetében nagyon gyorsan csökkent a távolsággal (20 km bejárási távolság esetén gyakorlatilag 
zérusra esett), de a férfiaknál is igen alacsony volt: 20 km távolság és 2 órás oda-vissza utazási idő 
esetén már alig haladta meg a 10%-ot.  

A helyi közlekedési kapcsolatok fejlesztése (a hiányzó utak megépítése, a városi bevezető szakaszok 
szélesítése, a menetrendek koordinálása, az intermodális átszállási kapcsolatok megteremtése, az 
alternatív közlekedési megoldások keresése) remélhetően érdemben segít az említett gondok 
orvoslásában, miközben a hatás éppen a munkából ta tósan kiszorult társadalmi csoportokban 
ígérkezik a legerősebbnek. Úgy tűnik, a fejlesztési tervek jól tükrözik az egyes régiók közlekedési 
problémáit. Az összes ROP tartalmaz terveket a menetrendek összehangolására, az átszállási 
kapcsolatok megfelelő kialakítására, és távlatilag a közlekedési társulások létrehozására. A 
mellékutak fejlesztése a magas munkanélküliséggel sújtott három régióban (DD, ÉA, ÉM) valamint a 
tanyás vidékekben bővelkedő DA-n kap nagy súlyt. Az alternatív közlekedési megoldásokat (kisbusz, 
falubusz, iskolabusz, iránytaxi) is itt, valamint az aprófalvas régiókban (DD, ÉM) tervezik támogatni a 
programok.  

r

t

December végén a tervezők még nem tudtak becslést adni a közlekedési fejlesztésektől remélhető 
elérési idő-megtakarítás mértékére, ezért természetesen a foglalkoztatási hatás sem mérhető fel 
számszerűen. A várható nagyságrendek Köllő (2006) alapján a következőképpen becsülhetők. A 
tömegközlekedéssel a reggeli órákban megközelíthető kistérségi központok eggyel magasabb száma 
nagyjából fél szórásegységgel alacsonyabb települési munkanélküli rátát valószínűsített. 
Hasonlóképp, az átlagos ingázási költség (1993. évi bérszinten mért 4 ezerFt/hó) árán 
tömegközlekedéssel vagy autóval megközelíthető központok számának eggyel magasabb értéke 
nagyjából fél szórásegységgel alacsonyabb települési munkanélküliséget valószínűsített 2001-ben. 

Iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesz ése. Ugyancsak jól célzottnak tekinthetők azok a támogatások, 
melyek a kistelepülések illetve elmaradott kistérségek gyermekintézményeit fejlesztik. A bölcsődei 
hálózat a rendszerváltás után szinte teljesen leépült: az ezredfordulón a gyes-en lévő szülők majdnem 
háromnegyede olyan településen élt, ahol egyáltalán nem volt bölcsőde. Megbízható kutatási 
eredmények (Bálint 2005) szerint a bölcsőde megléte szignifikánsan emeli az édesanya 
elhelyezkedési esélyét – rövidíti a gyes/gyed igénybevételét – nagyjából annyival, mint egy nagyszülő 
jelenléte a háztartásban. Leghangsúlyosabban a DAOP szól a bölcsőde-fejlesztés kérdéséről. Az 
óvodai ellátás jóval szélesebb körű, de itt is előfordulnak fehér foltok és férőhelyhiány, amin az óvodák 
gyakran a gyesen lévő szülők gyermekeinek kizárásával próbálnak enyhíteni. A szegény települések 
felszereltsége és oktatási színvonala gyakran nem megfelelő, ugyanakkor a környékbeli jobban 
felszerelt iskolák elérése nem biztosított. A gyermekintézmények és általános iskolák fejlesztése nem 
csak a munkavállalás fix költségeinek csökkentése miatt kívánatos, hanem a képzettségi szint 
emelése érdekében is. Az iskolai sikertelenség megelőzésének leghatékonyabb módja a kora 
gyermekkori (3-7 éves kori) fejlesztő beavatkozás, amihez a jól kiépült bölcsődei-óvodai, védőnői és 
háziorvosi hálózat kooperációjára van szükség. Az integrált és esetenként a településhatárokon is 
átnyúló oktatási intézmények létrehozása jobb feltételeket teremt a jelenleg átlagosan igen alacsony 
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színvonalú közoktatás minőségének javítására és a szegregáció csökkentésére.6

                                                     

 Mivel az érettségivel 
nem rendelkezők munkából való kiszorulását igen nagymértékben az írás-olvasási és ezekre épülő 
kommunikációs készségek hiánya magyarázza (Kertesi és Varga 2005, Köllő, 2006) a fejlesztésektől 
a foglalkoztatási szint érdemi növekedését várhatjuk. A helyi programokat célszerű összekapcsolni az 
TÁMOP és a TIOP megfelelő intézkedéseivel. 

Egészségügyi és szociális ellátás. Az e területre irányuló fejlesztések előfordulása és összetétele 
jellegzetes módon összefügg a tartós munkanélküliség és az inaktivitás mértékével, valamint a 
településszerkezettel. A NyDOP nem is említi, a KD program éppen csak említi az egészségügyi 
fejlesztéseket. A szociális ellátás az aprófalvas DD és ÉM régiókban kap különösen erős hangsúlyt. A 
prevenciós és rehabilitációs kezelést foglalkoztatási szempontból fontosnak tartjuk, elsősorban azért, 
mert ezeknek az egészségügyi szolgáltatásoknak a magasabb színvonala segíthet a 
rokkantnyugdíjazás mértékének csökkentésében, közvetlenül és közvetve is: segíthet megelőzni vagy 
utólag korrigálni a munkaképesség csökkenését, lehetőséget nyújt a munkaképesség alaposabb 
tesztelésére, és lehetővé teszi a kezelés felajánlását a (ma szinte mindig végleges) „lerokkantosítás” 
helyett. Ehhez a munkaügyi és egészségügyi szervek mainál szorosabb együttműködésére van 
szükség. A szociális ellátás fejlesztésére irányuló programok foglalkoztatási hatása nem ígérkezik 
jelentősnek. 

Település-rehabilitáció. A településközpontok revitalizálásának vállalkozásokat vonzó és 
foglalkoztatást növelő hatását nehéz megítélni, ilyen irányú komolyabb kutatásról nincs tudomásunk, a 
hétköznapi tapasztalat és a menedzserekkel készült adatfelvételek azonban azt sugallják, hogy az 
élhető környezet nem mellékes szempont a telephelyválasztásnál. A leromlott lakóövezetek 
rehabilitációja közvetlenül, valamint a lakóhelyi és iskolai szegregációt csökkentő hatásán keresztül is 
jótékony hatást gyakorolhat a munkakínálatra, a nagyságrendek megítéléséhez azonban itt sem áll 
rendelkezésre megfelelő kutatási eredmény. 

Kapcsolódó közmunkák. Az elérhetőséget javító beruházások és a település-rehabilitáció esetében 
nem elhanyagolható szempont, hogy a fejlesztések egy része átmenetileg közvetlen keresletet 
támaszt építőipari és egyéb segédmunkákra. Az elmaradott térségek programjaiban (DD, ÉA, ÉM) a 
településfejlesztési beruházások munkaerőigényét részben munkanélküliek közmunkásként való 
alkalmazásával tervezik megoldani. Ezt három szempontból is kedvezőtlen, sőt tiltandó megoldásnak 
gondoljuk. Egyfelől, egy ilyen konstrukcióban a beruházás további költségvetési kiadást generál. 
Másfelől, ellenkezik azzal a céllal, hogy az állami programok segítsék a munkanélküliek visszatérését 
a valódi munkaerőpiacra. Harmadsorban, a konstrukció lemond a szelekció lehetőségről, arról, hogy 
olyan vállalkozásokat segítsen munkához, amelyek a megrendelésen és/vagy a fejlesztési 
támogatáson túl nem igényelnek további adóforintokat. 

2.8.1. INDIKÁTOROK 

Az alábbiakban azokat a mutatókat vesszük szemügyre, melyekkel a programok foglalkoztatási 
hatásait próbálják megközelíteni a tervezők, vagy közvetlenül vagy pedig közvetve, olyan mutatókon 
keresztül, melyek szorosan együttmozognak a foglalkoztatással (például vendégéjszakák) illetve 
érintik a munkavállalás költségeit (például közlekedési elérési idők). Egy indikátor akkor alkalmas 
hatásmérésre, ha (1) A program a foglalkoztatás szempontjából mérvadó célváltozót definiál. (2) 
Megmutatja, hogyan alakul a célváltozó a program kedvezményezetteinek körében. (3) Lehetővé 
teszi, hogy elválasszuk a programnak betudható hatást más tényezők hatásától. (4) Mérésére van 
reális esély 

 
6 Hangsúlyozzuk, a probléma az, hogy a hátrányos helyzetű diákok jellemzően olyan helyi önkormányzatok fenntartásában 
működő iskolákba járnak, melyek jövedelemtermelő képessége az átlagnál alacsonyabb. Nem kistelepülési kérdésről van szó, 
az átlagos önkormányzatokra ugyanúgy igazak ezek az összefüggések. A kistelepülési iskolák önálló iskolaként való 
megszüntetése ezt a problémát önmagában nem képes megoldani, miközben nagyon kevés költségvetési megtakarítással jár: 
a valószínű kimenet, hogy a kistelepülésen lakó gyerekek ugyanazoknál a tanároknál fognak tanulni, miután reggel közösen 
átbuszoztak a szomszéd településre. A finanszírozási egyenlőtlenségek csökkentésére a „normatív” finanszírozás nem járt 
eredménnyel és azok a célzott támogatások sem, melyeket egy-egy konkrét feladathoz rendeltek, mivel ez utóbbi mindig azt 
eredményezte, hogy az önkormányzatok csökkentették az iskoláik támogatását és így a kiadások szintje nem változott. A 
probléma megoldásához felül kellene vizsgálni a közoktatás fenntartói felelősségi jogköreit és a finanszírozási rendszert. 
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A ROP indikátorok igen kis része tesz eleget az összes fenti követelményeknek, lényegében csak 
azok, ahol a célváltozót kizárólag az állami beavatkozás befolyásolja. Ilyenek az elérhetőséget javító 
fejlesztések: fontosak a munkavállalás szempontjából, miközben a hatás a kedvezményezettek 
körében és aggregált szinten is pontosan mérhető, mert az elérhetőséget a fejlesztéseken kívüli 
tényezők nem befolyásolják. Más esetekben a kritériumok egy része nem teljesül. 

Ami a célváltozók megválasztását illeti, mint korábban említettük, kérdéses, hogy a közmunkán 
alkalmazottak száma sikermutatónak tekinthető-e. Egyes esetekben megkérdőjelezhetők az országos 
átlaghoz viszonyított mutatók. A turizmus fejlesztésére például az összes régió hasonló összeget költ. 
Abban a szerencsés esetben, ha ezt valamennyien magas hatékonysággal teszik, egyik régió relatív 
helyzete sem fog javulni, az indikátor a sikeresen végrehajtott fejlesztések ellenére kudarcot fog 
jelezni. 

Több olyan mutató is akad, amelyik vagy nem is törekszik a program hatásának mérésére, vagy méri 
ugyan a kedvezményezettekre kifejtett hatást, de az nem különíthető el más tényezők hatásától. Az 
előbbiek közé tartoznak olyan indikátorok mint a „foglalkoztatási ráta”, „a KKV-k által foglalkoztatottak 
száma”, „az induló vállalkozások száma” vagy „a vendégéjszakák számának alakulása” a régió 
egészében. Az utóbbi esetet képviselik olyan mutatók, mint a „turizmusban teremtett munkahelyek 
száma”, a „munkanélküliség alakulása a [rehabilitációval] érintett településrészeken”, „a 
munkaerőpiacra visszajutó munkavállalók száma”. Nyilvánvaló, hogy ezeket az indikátorokat az 
Operatív Programok támogatásain túl más tényezők is befolyásolják, esetleg erősebben, mint maga a 
program. Ez a helyzet a kedvezményezett vállalati körben keletkezett (vagy megszűnt) 
munkahelyekkel is.  

Valódi programhatás mérésére irányuló szándékot jeleznek olyan mutatók mint a ROP által „teremtett 
munkahelyek száma”, a „beavatkozással teremtett munkahelyek” – ezek az indikátorok azonban túl 
ambiciózusnak tűnnek, mert a támogatások nettó hatásának folyamatos mérése megoldhatatlan, vagy 
csak nagyon drágán kivitelezhető feladat. Egy-egy településrész munkanélküli rátájának folyamatos 
nyomon követése, vagy annak megállapítása, hogy hányan kerültek vissza a munkaerőpiacra egy-egy 
rehabilitációs program hatására, szintén kivitelezhetetlennek illetve irreálisan költségesnek tűnik.  

Úgy gondoljuk, olyan esetekben, amikor a foglalkoztatást – vagy valamilyen azzal szorosan 
összefüggő változót – a programon kívüli tényezők is befolyásolnak, reálisan arra lehetne és kellene 
törekedni, hogy az értékelők megmérjék a célváltozó alakulását a támogatott és nem támogatott 
körben és/vagy a kedvezményezetteknél és regionális (vagy megyei, kistérségi) szinten is. Ez ugyan 
tökéletlen helyettesítője a szakszerű programértékelésnek, mert nem szűri ki a támogatottak endogén 
szelekciójából eredő torzító hatást7, de kivitelezhető, és hozzávetőleges képet ad arról, hogy a ROP-
nak sikerült-e jelentős hatást kiváltania a kedvezményezettek körében. Azokban az esetekben, amikor 
ilyen típusú mérésre nincs mód, mert például sok igénybevevő számára kialakított szolgáltatásokról 
vagy infrastruktúráról van szó, le kellene mondani a hatásmérési kísérletekről, és egyszerűen a 
program méretét megragadó indikátorokat kellene használni. 

2.9. A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 
(KMOP) 

2.9.1. STRATÉGIA 

A KMOP szerkezete jelentősen megváltozott a korábbi állapothoz képest, tartalmaz egy, a többi ROP-
hoz hasonló csomagot, továbbá egy, alapvetően a TÁMOP-TIOP elemeiből álló részt. Itt csak a 
foglalkoztatási szempontból releváns elemekkel foglalkozunk. Olyan esetekben, amikor az adott 
beavatkozás-típus foglalkoztatási hatásával – más programok kapcsán – már foglalkoztunk, csak 

                                                      
7 A támogatottak kiválasztása szisztematikusan torzított lehet azok irányában, akik támogatás nélkül is képesek lennének a 
célváltozó átlagosnál gyorsabb növelésére. 

T Á R K I   6 4
 



2 .  A  F O G L A L K O Z T A T Á S  H O S S Z Ú  T Á V Ú  A L A K U L Á S Á R A  G Y A K O R O L T  H A T Á S  

utalunk a legfontosabb következtetésekre, és itt csak a régió és a főváros sajátos helyzetéből adódó 
sajátosságokra térünk ki röviden. 

2.9.2. PRIORITÁSOK 

Versenyképesség, vállalati támogatások. A programban megjelenik a ROP-ok hasonló 
beavatkozásainak összes eleme (a) üzleti szolgáltatások fejlesztése, inkubáció, ipari parkok, 
kompetenciaközpontok, tanácsadás (b) mikrofinanszírozás és hitelgarancia (c) a kutatás-fejlesztés 
támogatása (d) egyedi vállalattámogatás. A K+F támogatás azonban a ROP-okhoz képest nagyobb 
súllyal szerepel. Ezt indokolja a budapesti munkaerő-állomány országos átlagtól való jelentős eltérése 
(2.1. táblázat), aminek köszönhetően a műszaki haladásban rejlő, a GOP kapcsán tárgyalt 
foglalkoztatási kockázatok kisebbek. 

Közlekedés. A központi régió közlekedési adottságai a munkavállalás szempontjából kiemelkedően 
jók, a foglalkoztatási szint magas, az előirányzott fejlesztések elsősorban az utazási idő csökkentésén 
keresztül gyakorolhatnak pozitív hatást a munkaórában mért munkakínálatra. A közlekedésfejlesztés 
azonban hosszabb távon sem vezethet érdemleges változásra a régió foglalkoztatási rátájában. 

Idegenfo galom. A program szerkezete tükrözi azt a felismerést, hogy a szálláshelyek fejlesztését a 
magánszektor állami beavatkozás nélkül is elvégzi, ezért a beavatkozások alapvetően a műemlékek 
és egyéb „attrakciók” renoválására, konferenciaközpontok és kapcsolódó kapacitások építésére, és 
táj-rehabilitációs alprogramokra irányulnak. Ezek idegenforgalmi és foglalkoztatási hatása várhatóan 
pozitív, de megbecsülhetetlen nagyságrendű, mert az országos adatokon becsült összefüggések (lásd 
a ROP-okról szóló fejezetet) nem terjeszthetők ki Budapestre. 

r

A humán szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése. A TÁMOP-TIOP kapcsán leírtakat itt 
kiegészítjük azzal, hogy a budapesti munkaerőpiac, mérete és összetettsége miatt nehezen átlátható, 
ezért az álláskeresők és munkáltatók egymásra találását segítő informatikai fejlesztésektől a 
súrlódásos munkanélküliség érzékelhető csökkenését várhatjuk. Hasonlóképp, indokolt és várhatóan 
az országos átlagot meghaladóan pozitív hatása kehet a felnőttképzési tanfolyamok 
összehangolásának.  

2.9.3. INDIKÁTOROK 

A KMOP decemberi verziója néhány kivétellel kiemelkedően jól megválasztott és mérhető 
indikátorokat javasol. Nem világos, hogy a közvetlen munkahelyteremtés (például 4.2.1./3. indikátor, 
4.3./3. indikátor) esetében a közölt alacsony célértékek (100 illetve 300 fő) mire vonatkoznak. 
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2.1. táblázat: A 15-62 éves, nem tanuló népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség 
szerint (KSH MEF 2003, IV. negyedév) 

 0-8 osztály Szakmunkásképző Érettségi Diploma Összesen 

Közép-Mo. 17,36 24,06 35,79 22,79 100,00 

Nyugat-Mo. 22,64 32,75 30,95 13,66 100,00 

Közép-Dunántúl 24,68 34,04 27,85 13,42 100,00 

Dél-Dunántúl 27,78 32,93 27,60 11,69 100,00 

Dél-Alföld 27,72 33,51 27,45 11,32 100,00 

Észak-Alföld 29,78 31,65 26,41 12,17 100,00 

Észak-Mo. 25,87 31,39 31,02 11,72 100,00 

Összesen 24,00 30,20 30,53 15,28 100,00 

2.2. táblázat: Foglalkoztatási ráták a 15-62 éves, nem tanuló népességben (KSH MEF 2003, IV. 
negyedév) 

 0-8 osztály Szakmunkásképző Érettségi Diploma Összesen 

Közép-Mo. 0,457 0,751 0,770 0,859 0,731 

Nyugat-Mo. 0,527 0,777 0,769 0,857 0,729 

Közép-Dunántúl 0,509 0,775 0,801 0,837 0,725 

Dél-Dunántúl 0,356 0,670 0,741 0,872 0,626 

Dél-Alföld 0,402 0,702 0,721 0,845 0,640 

Észak-Alföld 0,364 0,671 0,743 0,848 0,620 

Észak-Mo. 0,329 0,673 0,731 0,824 0,620 

Összesen 0,416 0,719 0,756 0,851 0,678 

2.3. táblázat: Az idegenforgalom változásának hatása néhány munkaerő-piaci mutatóra 1996-2004-
ben Panel becslés fix települési és évhatásokkal 3145 településre és 9 évre (a zárójelben t-értékek) 
 Adózó/munkavállalási 

korú népesség (%) 
Munkanélküli/ 

munkavállalási korú 
népesség (%) 

Tartós munkanélküli/ 
munkavállalási korú 

népesség (%) 

Vendégéjszaka/állandó lakos 0,0502 
(5,23) 

-0,0064 
(1,18) 

-,0066 
(1,49) 

Idő (év) 0,3427 
(29,08) 

-0,0161 
(2,41) 

-0,0992 
(18,10) 

Konstans 60,03 10,54 6,39 

F 440,13 
0,0000 

3,66 165,55 
(0,0000) 

R2 belső 0,0341 0,0003 0,0131 
R2 külső 0,0201 0,0071 0,0096 
R2 teljes 0,0152 0,0042 0,0055 
Megfigyelések száma 28072 28072 28072 
Települések száma 3145 3145 3145 
Átlagok és szórások: adózók 68.2 (7.8), munkanélküliek 5.8 (5.4), tartós munkanélküliek 4.5 (2.9), vendégéjszakák 2.0 (6.1). Az 
Hausman-teszt minden esetben a fix egyedhatásokkal becsült modell mellett szól. Az adatok forrása a KTI egionális 
adatbázisa 

  
    r

http://econ.core.hu/intézeti_adattár  

(0,0258) 
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2.4. táblázat: Az idegenforgalom változásának hatása néhány munkaerő-piaci mutatóra 1996-2004-
ben. Panelbecslés fix kistérségi és évhatásokkal 150 kistérségre és 9 évre (a zárójelben t-értékek) 

 Adózó/ munkavállalási 
korú népesség (%) 

Munkanélküli/ 
munkavállalási korú 

népesség (%) 

Tartós munkanélküli/ 
munkavállalási korú 

népesség (%) 

Vendégéjszaka/állandó lakos 0,3991 
(2,73) 

0,0764 
(0,89) 

0,0324 
(0,49) 

Vendégéjszaka/állandó lakos 
négyzet 

-0,0049 
(2,23) 

-0,0016 
(1,26) 

-0,0010 
(1,01) 

Idő (év) 0,2656 
(13,91) 

-,1388 
(12,24) 

-0,1570 
(18,18) 

Konstans 64,80 9,65 5,81 

F 71,89 51,09 112,03 
(0,0000) 

R2 belső 0,1527 0,1135 0,2192 

R2 külső 0,1236 0,0283 0,0001 

R2 teljes 0,1184 0,0001 0,0236 

Megfigyelések száma 1350 1350 1350 

Kistérségek száma 150 150 150 

Átlagok és szórások: adózók 68.2 (7.8), munkanélküliek 5.8 (5.4), tartós munkanélküliek 4.5 (2.9), vendégéjszakák 2.0 (6.1). Az 
Hausman-teszt minden esetben a fix egyedhatásokkal becsült modell mellett szól. Az adatok forrása a KTI egionális 
adatbázisa 

  
    r

http://econ.core.hu/intézeti_adattár  

(0,0000) (0,0000) 

 

2.1. ábra: Növekedési versenyképesség és foglalkoztatás az OECD országaiban, 2002 
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2.2. ábra: Növekedési versenyképesség és az alapfokon (ISCED 0-2) végzett férfiak foglalkoztatása 
az OECD országaiban, 2002 
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2.1. melléklet. Az Operatív Programok foglalkoztatási 
hatásainak összegző értékelése 

 

A hatás 
iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

GOP 

K+F és innováció a 
versenyképességért 
 
 

0/- A versenyképesség és a foglalkoztatás között nem 
érvényesül erős összefüggés, rövid-közepes távon a 
helyettesítési hatás (képzetlen munka) és a kínálati 
korlátok (képzett munka) miatt negatív nettó hatás is 
elképzelhető 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) 

 
 
 

0 A vállalati versenyképesség és a foglalkoztatás között nem 
érvényesül erős összefüggés, rövid-közepes távon a 
helyettesítési hatás miatt negatív hatás is elképzelhető. 
Makroszinten jelentékeny holtteher-veszteséggel és 
kiszorítási hatásokkal kell számolni 

A modern üzleti környezet erősítése + A beavatkozás növekedési korlátokat távolíthat el 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök ++ A beavatkozás növekedési korlátokat távolíthat el 
TÁMOP 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 

+ Az álláskeresési aktivitás növekedésén keresztül 

Az alkalmazkodóképesség javítása 
+ Elsősorban a felnőttkori tanulást megalapozó 

kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül 
Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek 

++ A beavatkozástól az alapkompetenciák elsajátítását 
korlátozó családi és iskolai hátrányok enyhülése várható 

Az emberi erőforrások fejlesztése a 
minőségi képzés, a kutatás és 
innováció területén 

0 Közvetlen hatás nem várható, a közvetett hatás 
bizonytalan 

Egészségmegőrzés és a társadalmi + A marginalizálódott társadalmi csoport integrálásának 
előmozdítása révén 

TIOP 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése ..  
Az egészségügyi infrastruktúra ..  

A munkaerőpiaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató 

..  

A kulturális infrastruktúra fejlesztése 
a közösségfejlesztés szolgálatában 

..  

KözOP 
Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének 
javítása 

0  

Térségi elérhetőség javítása ++ A napi ingázás időköltségének csökkentésével 
Közlekedési módok 
összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése  

++ A napi ingázás időköltségének csökkentésével 

Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése 

+ A napi ingázás időköltségének csökkentésével 

komplex fejlesztése 

befogadás, részvétel erősítése 

fejlesztése 

infrastruktúra fejlesztése 
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2.1. MELLÉKLET (FOLYTATÁS): AZ OPERATÍV PROGRAMOK FOGLALKOZTATÁSI 
HATÁSAINAK ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KEOP 
Egészséges, tiszta települések 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Vizeink jó kezelése 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Természeti értékeink jó kezelése 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
A megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 

Hatékony energia-felhasználás 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Fenntartható termelés és fogyasztói szokások 
ösztönzése 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 

ÁROP 
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
Az emberi erőforrás minőségének javítása 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 
A kormányzási és megújulási képesség 
javítása 0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 

EKOP 
A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása 

0 Nincs számottevő foglalkoztatási hatás. 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések 

+ Időmegtakarítás 

ROP 

Versenyképesség javítása 0/- 

A versenyképesség és a foglalkoztatás között 
nem érvényesül erős összefüggés, rövid-közepes 
távon a helyettesítési hatás (képzetlen munka) és 
a kínálati korlátok (képzett munka) miatt negatív 
nettó hatás is elképzelhető 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  ++ A napi ingázás időköltségének csökkentésével 

Turisztikai potenciál erősítése + Az idegenforgalom növekedésén keresztül 

Település- és térségfejlesztés + A marginalizálódott társadalmi csoport 
integrálásának előmozdítása révén 

Humán infrastruktúra fejlesztése + A marginalizálódott társadalmi csoport 
integrálásának előmozdítása révén 

KMOP 

A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése 0 

A versenyképesség és a foglalkoztatás között 
nem érvényesül erős összefüggés, rövid-közepes 
távon a helyettesítési hatás (képzetlen munka) és 
a kínálati korlátok (képzett munka) miatt negatív 
nettó hatás is elképzelhető 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése 0 

A versenyképesség és a foglalkoztatás között 
nem érvényesül erős összefüggés, rövid-közepes 
távon a helyettesítési hatás (képzetlen munka) és 
a kínálati korlátok (képzett munka) miatt negatív 
nettó hatás is elképzelhető 

A régió vonzerejének fejlesztése + Az idegenforgalom növekedésén keresztül 
A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése + Elsősorban a súrlódásos munkanélküliség 

csökkentésén keresztül 

Települési területek megújítása 0 A marginalizálódott társadalmi csoport 
integrálásának előmozdítása révén 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti a 
foglalkoztatottságot. 
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2.2. melléklet. Az indikátorokkal kapcsolatos javaslatok 

Az OP-okban javasolt indikátorok többsége nem méri a beavatkozás hatását: nem tesz eleget a 
programértékelés azon módszertani alapelvének, hogy egy kezelés hatása csakis valamely 
kontrollmintával való összevetésben állapítható meg. Több olyan indikátor is található, ami a 
célváltozó OP-támogatástól független növekedését is az OP-ok eredményének próbálja betudni, más 
indikátorok csak a kedvezményezett körre vonatkoznak. Az alkalmas kontrollmintával való 
összehasonlítás az esetek egy részében nehezen oldható meg, mert nem folyik rendszeres 
adatgyűjtés a célváltozóról, olyan indikátorok esetében azonban, amelyek a bruttó hozzáadott érték, a 
foglalkoztatás vagy az export alakulásán alapulnak, megoldható, mert a szóban forgó adatok 
teljeskörűen rendelkezésre állnak a vállalati mérlegtárakban. Hasonlóképp, számos települési szintű 
változó hozzáférhető a KSH TSTAR adatbázisban, megfelelő tisztítás és rendezés után. Olyan 
esetekben, amikor a célváltozót a programon kívüli tényezők is befolyásolnak, arra lehetne és kellene 
törekedni, hogy az értékelők megmérjék annak alakulását a támogatott és nem támogatott körben is. 
Ez tökéletlen helyettesítője a szakszerű programértékelésnek, de kivitelezhető, és hozzávetőleges 
képet ad arról, hogy a ROP-nak sikerült-e jelentős hatást kiváltania a kedvezményezettek körében. 
Azokban az esetekben, amikor ilyen típusú mérésre nincs mód, mert például sok igénybevevő 
számára kialakított szolgáltatásokról van szó, le kellene mondani a hatásmérési kísérletekről, és a 
program méretét megragadó indikátorokat kellene használni. 

Az alábbiakban a GOP-ban illetve a DDOP-ban szeptember 25-én érvényes (az értékeléshez 
rendelkezésre bocsátott verziókban szereplő) ajánlások példáján mutatjuk be az indikátorok 
kialakításával kapcsolatos tipikus problémákat. Mindenben hasonló példákat vehettünk volna más 
programokból is. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a tervezők e példák alapján is felismerik, milyen 
jellegű változtatásokat javaslunk a programértékelés módszertanának – kompromisszumokkal – 
megfelelő indikátorok kialakítására. 

Gazdaságfejlesztési OP (GOP) 

Javasolt indikátorok GOP szinten  

1. Az OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által megte melt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) 
növekedése (Értékelési, Hatás) 

r

2. Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a kedvezményezetteknél (Értékelési, Eredmény) 

A két indikátor közül az első számszerűsítése nehezen megoldható módszertani problémákat vet fel 
(endogén szelekció, a beavatkozástól független tényezők szerepének becslése), a második pedig 
összehasonlítási alap hiányában alkalmatlan a program hatásának megragadására. Második legjobb 
megoldásként javasoljuk a bruttó hozzáadott érték változásának mérését a kedvezményezett és nem 
kedvezményezett vállalatoknál a mérlegtárak alapján. 

3. Támogatáshoz kötődő magánberuházás (induced investment) (Nyomonkövetési, Eredmény) 

4. Létrehozott új munkahelyek száma a kedvezményezetteknél (Nyomonkövetési, Eredmény) 

Ugyanaz a probléma: két indikátor közül az első számszerűsítése nehezen megoldható módszertani 
problémákat vet fel (endogén szelekció, a beavatkozástól független tényezők szerepének statisztikai 
becslése), a második pedig összehasonlítási alap hiányában alkalmatlan a program hatásának 
megragadására. Javasoljuk az első indikátor törlését, a második esetben pedig a foglalkoztatás 
változásának mérését a kedvezményezett és nem kedvezményezett vállalatoknál a mérlegtárak 
alapján. A mutatók a teljeskörű mérleg-állományokban az átlagos éves állományi létszámra vonatkozó 
adatok alapján kalkulálhatók, amennyiben a támogatásban részesülő vállalatok törzsszám szerinti 
azonosítása megoldható. Ha ez adatvédelmi okokból nem lehetséges, a támogatott körben be kell 
kérni a létszámváltozásra vonatkozó adatokat, és az összehasonlítást a mérlegtárban szereplő 
vállalatokból vett, megfelelően rétegzett mintával célszerű elvégezni. 
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Javasolt indikátorok az Operatív Program specifikus céljaihoz:  

1. A támogatott kutató-fejlesztő helyek (ebből: vállalkozások) K+F ráfordításai a BHÉ-ük százalékában 
(Értékelési, Eredmény) 

 

 

 

r

r r  
 

 r

 

r ( r

 

(

) 

r  r  

r  

2. Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a kedvezményezetteknél – vállalatméret szerinti 
bontásban (Értékelési, Eredmény) 

3. Gazdasági és logisztikai szolgáltatások területén előállított BHÉ növekedése a 
kedvezményezetteknél – TEÁOR alapján (Értékelési, Eredmény) 

4. A támogatott vállalkozások elektronikus kereskedelemből származó forgalmának aránya az összes 
árbevételhez képest (Nyomonkövetési, Eredmény) 

5. Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott é ték (BHÉ) növekedése a kedvezményezetteknél 
(Értékelési, Eredmény) 

A 2. és 5. indikátornál ugyanaz a probléma: összehasonlítási alap hiányában alkalmatlanok a program 
hatásának megragadására. Javasoljuk a bruttó hozzáadott érték változásának mérését a 
kedvezményezett és nem kedvezményezett vállalatoknál a mérlegtárak alapján. Az 1., 3. és 4. 
indikátorok a támogatás – vagy más okok – hatására bekövetkező tevékenységi szerkezetváltozást 
mérik, és amennyiben ez a céljuk, korrektek.. 

Javasolt indikátorok az Operatív Program horizontális célkitűzéseihez 

1. A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése az elmaradott kistérségekben található székhelyű 
kedvezményezetteknél (Értékelési, Eredmény) 

2. Kiemelt esélyegyenlőségi célcsopo tba (nők, fogyatékkal élők és romák) ta tozók aránya a
létrehozott új munkahelyeken, valamint a támogatott vállalkozások teljes foglalkoztatotti állományán 
belül. (Nyomonkövetési, Eredmény/Hatás) 

3. Támogatott női és roma vállalkozók aránya a releváns GOP-beavatkozások ke etében. 
(Nyomonkövetési, Output) 

4. Az egységnyi vállalati bruttó hozzáadott értékre (BHÉ) jutó energiafelhasználás csökkenése a 
releváns GOP-beavatkozások keretében támogatott vállalkozásoknál (Értékelési, Eredmény) 

A 2. és 4. indikátorban javasolt származási adatok gyűjtését törvény tiltja, illetve, csak tudományos 
kutatási célra engedélyezi. 

K+F és innováció a versenyképességért : Javasolt indikátorok a prioritás szintjén:  

1. A vállalati tudásbe uházások K+F be uházások, képzési kiadások és immateriális javak vásárlása) 
növekedése a kedvezményezetteknél (Értékelési, Eredmény) 

2. Kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel növekedése a 
kedvezményezett innovációs hídképző intézményeknél, inkubátorházaknál (Nyomonkövetési, 
Eredmény) 

3. K+F eredmény hasznosításából ’New to market’ és ’New to firm’ termékek, valamint szellemi 
tulajdonjogok értékesítéséből) származó árbevétel növekedése a támogatott vállalkozásoknál 
(Értékelési, Eredmény) 

4. Kutatási személyzet számának növekedése a kedvezményezetteknél (Értékelési, Eredmény

5. A fejlesztési pólusok részeként támogatott K+F beruházások nagysága (Nyomonkövetési, Output) 

A listában szereplő indikátorok összehasonlítási alap hiányában nem alkalmasak hatásmérésére, erre 
azonban a hasznok szórt jellege és célváltozókra vonatkozó szélesebb körű adatgyűjtés hiányában 
nincs is mód. 

A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítéséért 

1. Beszállítói szerződés keretében elért á bevétel aránya a támogatott vállalkozások kö ében
(Nyomonkövetési, Eredmény) 

2. Támogatott vállalkozások expo tárbevétel arányának növekedése szektoronként (Értékelési,
Eredmény) 
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3. E-business readiness kompozit indikátor komponensei (Értékelési, Hatás) 

4. Adminisztratív dolgozók arányának változása a támogatott vállalkozásoknál (É tékelési, Eredmény  r )

 

r

t   

 

r

A 2. indikátor esetében van mód a nem támogatott populációval való összevetésre a vállalati 
mérlegtárak adatai alapján. A 4. indikátorban használt „adminisztratív dolgozó” fogalom pontosításra 
szorul. Itt is van mód a támogatott és nem támogatott vállalatok közötti összehasonlításra az FH 
Bértarifa-felvételek alapján. egy-egy, a FEOR-kódokkal pontosan meghatározott dolgozói kategória 
létszámának és bérének követésével. 

Az információs társadalom és a modern üzleti környezet erősítéséért  

1. Szélessávú hálózatot elérő felhasználók aránya (Értékelési, Eredmény) 

2. Támogatott ipari parkok és logisztikai központok közvetítésével generált BHÉ növekedése
(Értékelési, Eredmény) 

3. Kedvezményezettek által igénybe vett üzleti, piacravezetési szolgáltatások é téke 
(Nyomonkövetési, Output) 

4. A ámogatott üzleti és egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő cégek elégedettsége (Értékelési,
Eredmény) 

Az 1. indikátor a támogatástól független hatásokat (is) mér. A 2. indikátor számszerűsítésére nincs 
remény. A 4. indikátor pontosításra szorul: mivel való elégedettségről van szó, és hogyan fogják 
kiszűrni ebből az általános üzleti kör elégedettségére (a nem támogatott körben is) ható tényezőket. 

Pénzügyi eszközök technikai prioritása 

1. A támogatott mikrovállalkozások és KKV-k (mikro-, illetve garantált) hitelfelvételeinek adott évi 
árbevételükhöz viszonyított aránya (Értékelési, Eredmény) 

2. A GOP keretében tőketámogatást kapott induló vállalkozások közül a működők száma 3 évvel a 
támogatás után (Nyomonkövetési, Eredmény) 

A 2. indikátor esetében célszerű a teljes körre vonatkozó adatokkal történő összehasonlítás, ami a 
mérlegállományokból kialakított panelek segítségével történhet. A mutatók a teljeskörű mérleg-
állományokban az átlagos éves állományi létszámra vonatkozó adatok alapján kalkulálhatók, 
amennyiben a támogatásban részesülő vállalatok törzsszám szerinti azonosítása megoldható. Ha ez 
adatvédelmi okokból nem lehetséges, a támogatott körben be kell kérni a létszámváltozásra 
vonatkozó adatokat, és az összehasonlítást a mérlegtárban szereplő vállalatokból vett, megfelelően 
rétegzett mintával célszerű elvégezni. Mindkét esetben mód van panelek építésére a vállalatok 
adószám vagy törzsszám szerinti összekapcsolásával. 

Dél-dunántúli OP 

1. prioritási tengely: a városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 

1. A DDOP támogatási programjaiban sikeresen résztvevő mikró-, kis- és középvállalkozások száma 
(db) 

2. A gazdasági infrastruktúra fejlesztések és barnamezők gazdasági célú hasznosítására irányuló 
megvalósult fejlesztések száma (db) 

Az indikátorok a projekt méreteit mérik, hatásmérésre nem történik kísérlet 

2. prioritási tengely: a turisztikai potenciál erősítése a régióban  

1. A régiónak az ország vendégfo galmából történő részesedése 

2. A régióban eltöltött vendégéjszakák száma 

Az 1. indikátor sikertelenséget jelezhet, ha az idegenforgalmi fejlesztések minden régióban nagyjából 
hasonlóan sikeresek. A 2. indikátor esetében mód lenne a támogatott és nem támogatott települések 
közti összehasonlításra a KSH TSTAR adatai alapján. 
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3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások- és közösségi településfejlesztés  

1. A létrejött integrált intézmények szolgáltatásaival érintett lakosság száma (Forrás: IH/KSZ) 

2. Az alapfokú oktatási intézmények közül az integrációban résztvevők aránya (Forrás: Többcélú 
Kistérségi Tá sulások) 

 
r

(  )

 

3. A 8 osztály vagy az alatti legmagasabb végzettséggel rendelkezők aránya (Forrás: KSH)  

4. A rehabilitált területekkel érintett lakosság száma (Forrás: IH/KSZ) 

5. Fogyatékos személyek által igénybe vehető szolgáltatások száma (Forrás: KSZ/KSH) 

Az 1., 2., 4. és 5. indikátorok a projekt méreteit mérik, hatásmérésre nem történik kísérlet. A 3. 
indikátor esetében a hatás csak nagy késéssel bontakozhat ki, és mérésére – amennyiben az 
módszertanilag korrekt módon valamely fiatal korosztályban, például a 20 vagy 25 évesek körében 
történik – a meglévő adatgyűjtés (ELAR MEF) alapján csak nagyrégiós szinten van remény. 

4. prioritási tengely: a térségi infrastruktúra regionális fejlesztése 

1. ESS (Equivalent straight-line speed) a fejlesztéssel érintett települések és vonzáscentrumaik 
viszonylatában. Forrás: Saját mérés.. 

2. Modal-split egyéni gépjármű-közlekedést és a közforgalmú közlekedést választók aránya . Forrás: 
felmérés. Célérték: 50%. 

3. A tisztított települési szennyvíz mennyisége (ezer m3), 

4. A megújuló energiaforrások felhasználásával előállított energiával ellátott háztartások és 
intézmények száma (db) 

A 2. indikátor esetében indokolt a korábbi állapottal és/vagy a nem támogatott területek megfelelő 
adatával történő összehasonlítás. 
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3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA GYAKOROLT HATÁS 

3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 

3.1. Összegfoglaló 

Az Operatív Programok államháztartási folyamatokra gyakorolt hatását elemző munka célja a 
strukturális beavatkozások államháztartási hatásainak számbavétele, és a strukturális politika 
államháztartás-oldali fenntarthatóságának vizsgálata. Az államháztartási egyenleg alakulása, mint a 
magyar gazdaság fejlődését meghatározó kockázati tényező, különös figyelmet érdemel. Az utóbbi 
évek expanzív fiskális politikájának következtében, Magyarország mára a 25 tagú Európai Unió 
legnagyobb államháztartási hiányával rendelkezik, ami veszélyezteti a gazdaság külső egyensúlyát, 
árstabilitását, külső megítélését és növekedési kilátásait. Indokoltnak tűnik tehát az Operatív 
Programok államháztartási hatásának vizsgálata, kérdés azonban, hogy ezt milyen módszertan 
alapján, és milyen struktúrában érdemes és lehetséges elvégezni.  

A jelen értékelés célja a 2007-13-as programozási időszakban tervezett strukturális beavatkozások 
államháztartási hatásainak ex-ante vizsgálata. A vizsgálat elsősorban a beavatkozások hosszabb 
távú, közvetett hatásaira irányul, melyek alatt a beavatkozások eredményeképpen fellépő hosszú távú 
kiadás-determinációkat, megtakarításokat és addicionális költségvetési bevételeket, illetve 
megtakarításokat értünk. Ugyanakkor elemzésünk nem hagyja figyelmen kívül a beavatkozásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó transzferek egyenlegét sem, mivel ezek alakulása szintén fontos hatást 
gyakorol az államháztartási pozíciókra, különösen a hazai inanszírozási követelmény és az 
addicionalitásra vonatkozó uniós előírás teljesítésén keresztül.  

f  

-

A kérdés nemzetközi szakirodalma jellemzően nem a strukturális beavatkozások által az 
államháztartásra hosszú távon gyakorolt hatásokat vizsgálja, hanem a nemzeti költségvetések és az 
EU közötti transzfereknek legfeljebb egy-egy pénzügyi tervezési időszakra vonatkozó egyenlegét. Ám 
ezek a transzferhatás-vizsgálatok sem csupán az Operatív Programokban testet öltő strukturális 
beavatkozások államháztartási hatásaira koncentrálnak, hanem az EU-val folytatott transzferek 
egészére, ideértve a nemzeti befizetéseket és az Operatív Programokon kívüli EU-transzfereket is. 

A hosszabb távú és közvetett hatásokra irányuló elemzéshez szükséges alapinformációk ismereteink 
szerint sehol nem állnak rendelkezésre aggregált formában. Ezeknek az információknak a begyűjtése 
és az Operatív Programok egészére vonatkozó szisztematikus elemzése intézkedés-szintű vizsgálatot 
feltételez, ami meghaladja a jelen értékelés kereteit. A beavatkozások becsült gazdasági növekedés
hatásának államháztartási hatáselemzése ezzel szemben viszonylag könnyen elvégezhető az 
Operatív Programok egészének szintjén. Ez ugyan számos módszertani kérdést vet fel az 
államháztartás növekedési érzékenységének kalkulálását illetően, ám a rendelkezésre álló adatok és 
számítási módszerek alapján, aggregát szinten becsülhető az államháztartási hatás. (Az Operatív 
Program-szintű növekedési hatások becsléséhez az egyes Operatív Programok sajátos növekedési 
hatásához igazodó államháztartási érzékenység-mutatókat kellene hozzárendelni, ezek megbízható 
kalkulálása azonban a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetséges.) 

A tanulmányban három Operatív Program-típus hosszú távú államháztartási hatásmechanizmusait 
azonosítjuk. (i) Az intézményépítő Operatív Programok bizonyosan hosszú távú kiadási 
determinációval járnak, nem feltétlenül jelentenek azonban addicionális kiadási terhet a 
beavatkozások nélküli (alap-) esethez képest. Sőt, sikeres intézményépítés esetén a kisebb 
élőmunka-igényből és alacsonyabb működési költségekből fakadóan akár némi megtakarítás is 
keletkezhet, ez azonban vélhetően nem lesz számottevő. (ii) Az infrastruktúrafejlesztő Operatív 
Programok jelentős hosszú távú működési költség-determinációval járnak. Ezek esetében a kérdés 
az, hogy a működési költségek mekkora része terheli a központi költségvetést és a helyi 
önkormányzatokat, illetve a működési költségek mekkora részét lehetséges használati díjakból 
beszedni. (iii) A magánberuházásokat támogató Operatív Programok jellemzően nem járnak 
addicionális működési költséggel az állam számára. 
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A potenciális kibocsátás hosszú távú átlagos értékét a 2007-2013 közti időszakban becslésünk szerint 
3,4-3,5 százalékról 3,8-3,9 százalékra emelhetik a strukturális beavatkozások (lásd a jelen kötet 
hosszú távú növekedési hatásokkal foglalkozó részét). A 0,4 százaléknyi éves átlagos gazdasági 
növekedéstöbblet a 2006. decemberi Konvergencia Programban szereplő 0,25-ös érzékenységi 
együtthatóval kalkulálva a GDP 0,1 százalékával javíthatja az államháztartás egyenlegét. Ez nem 
tűnik különösebben jelentős hatásnak, de a strukturális beavatkozásoknak nem is célja a fogadó 
ország államháztartási egyenlegének – közvetlen vagy közvetett hatásokon keresztül érvényesülő – 
javítása. 

A 2007-2013 közötti strukturális beavatkozások hazai forrásokból megvalósuló ársfinanszírozása 
2006-os árakon számolva, 265 forintos euró-árfolyamot feltételezve minimálisan 1132 milliárd forintot 
tesz ki. Ez az összeg az Operatív Programok pénzügyi tábláinak összesítéséből származó hazai 
finanszírozás-adatok egyszerű összeadásának eredménye. A tervezők valamennyi Operatív Program 
pénzügyi táblájában csupán az uniós előírások szerint minimálisan szükséges, 15 százalékos hazai 
finanszírozási aránnyal számoltak. Valójában azonban bizonyosra vehető, hogy a tényleges hazai 
finanszírozási arány ennél jelentősen magasabb lesz, többek között azért, mert a jövedelemtermelő 
projektek esetében eleve nem érhető el a 85 százalékos uniós finanszírozási plafon. Másfelől viszont 
az is valószínűsíthető, hogy nem sikerül teljes mértékben lehívni az uniós költségvetésben 
Magyarország számára 2007-2013 között rendelkezésre álló, folyó áron 24 milliárd eurónyi 
támogatást, ami értelemszerűen csökkenti a hazai finanszírozási igény összegét. 

t

Az uniós addicionalitási követelmény értelmében az adott pénzügyi programozási időszak állami 
forrásokból finanszírozott strukturális jellegű fejlesztési kiadásai (ideértve a különféle beruházási, 
oktatási és képzési kiadásokat) éves átlagos összevetésben (az adott periódus egészére 
összességében értelmezve) nem csökkenhetnek a referencia-időszak éves átlagos szintje alá. Ez azt 
jelenti, hogy 2007-2013 között a 2004-2005-ös referencia-időszak átlagához képest nem csökkenhet 
az éves átlagos fejlesztési célú államháztartási ráfordítás. Ez hivatott biztosítani, hogy a hazai 
kiadásokhoz képest az uniós források pótlólagos – addicionális – forrásként jelenjenek meg a 
fejlesztéspolitikában. Ez a követelmény nyilvánvalóan ellentétben áll az uniós támogatások hazai 
támogatás-kiváltásra irányuló kormányzati szándékkal, amit az államháztartási stabilizáció igénye és a 
fiskális fegyelemre vonatkozó maastrichti konvergencia-kritériumok magyaráznak.  

Az uniós csatlakozás fiskális hatásait számba vevő elemzések jellemzően valamennyi, az uniós 
tagsággal járó bevétel és kiadás alapján igyekeznek megvonni a csatlakozás és az azt követő időszak 
mérlegét. A tanulmányok tehát nem csak – és nem is elsősorban – az Operatív Programokon 
keresztül megvalósuló strukturális beavatkozások fiskális hatását elemzik, hanem a többi beérkező 
EU-transzferrel együtt értelmezik a bevételeket, melyek összegét az Uniónak folyósított 
befizetésekével vetik össze. Ez az uniós tagságból fakadó transzferek egyenlegének elemzése, 
aminek irodalmát röviden összefoglaljuk a tanulmányban.  

3.2. Az elemzés keretei 

3.2.1. BEVEZETÉS: AZ ELEMZÉS CÉLJA ÉS KORLÁTJAI 

Az Operatív Programok államháztartási folyamatokra gyakorolt hatását elemző munka célja a 
strukturális beavatkozások hosszú távú államháztartási hatásainak számbavétele és a strukturális 
politika államháztartás-oldali fenntarthatóságának vizsgálata. Az államháztartási egyenleg alakulása, 
mint a magyar gazdaság fejlődését meghatározó kockázati tényező különös figyelmet érdemel. Az 
utóbbi évek expanzív fiskális politikájának következtében mára Magyarország a 25 tagú Európai Unió 
legnagyobb államháztartási hiányával rendelkezik, ami veszélyezteti a gazdaság külső egyensúlyát, 
árstabilitását, külső megítélését és növekedési kilátásait. Az államháztartási deficit nagyarányú folyó 
fizetésimérleg-hiánnyal párosul, növeli az államadósságot és a kamatszintet. A tartósan és masszívan 
deficites költségvetés sem a redisztribúciós (erőforrás-allokáló), sem a stabilizálós (anticiklikus) 
funkcióját nem tudja hatékonyan ellátni, sőt, maga válik a gazdaságot destabilizáló tényezővé (Orbán–
Szapáry, 2006). Indokoltnak tűnik tehát az Operatív Programok államháztartási hatásának vizsgálata, 
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kérdés azonban, hogy ezt milyen módszertan alapján, és milyen struktúrában érdemes és lehetséges 
elvégezni.  

A jelen értékelés célja a 2007-13-as programozási időszakban tervezett strukturális beavatkozások 
államháztartási hatásainak ex-ante vizsgálata. A vizsgálat elsősorban a beavatkozások hosszabb 
távú, közvetett hatásaira irányul, amelyek alatt a beavatkozások eredményeképpen fellépő hosszú 
távú kiadás-determinációkat, megtakarításokat és addicionális költségvetési bevételeket, illetve 
megtakarításokat értünk. Ugyanakkor elemzésünk nem hagyja figyelmen kívül a beavatkozásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó transzferek egyenlegét sem, mivel ezek alakulása szintén fontos hatást 
gyakorol az államháztartási pozíciókra.  

A kérdés nemzetközi szakirodalma jellemzően nem a strukturális beavatkozások által az 
államháztartásra hosszú távon gyakorolt hatásokat vizsgálja, hanem a nemzeti költségvetések és az 
EU közötti transzfereknek legfeljebb egy-egy pénzügyi tervezési időszakra vonatkozó egyenlegét. Ám 
ezek a transzferhatás-vizsgálatok sem csupán az Operatív Programokban testet öltő strukturális 
beavatkozások államháztartási hatásaira koncentrálnak, hanem az EU-val folytatott transzferek 
egészére, ideértve a nemzeti befizetéseket és az Operatív Programokon kívüli EU-transzfereket is. Az 
elemzésről konzultáltunk a Pénzügyminisztérium illetékes, a Költségvetési és pénzügy-politikai 
főcsoport EU költségvetési kapcsolatok osztályával is, ahol jellemzően ugyancsak rövidebb távú, az 
EU-transzferek egyenlegét általában vizsgáló, azok közvetlen államháztartási hatását számba vevő 
elemzéseket végeznek.  

A hosszabb távú és közvetett hatásokra irányuló elemzéshez szükséges alapinformációk 
szakminisztériumi vagy háttérintézeti szinten állnak rendelkezésre az államigazgatásban, ám 
többnyire ott sem 2016-ig terjedően. Ezeknek az információknak a begyűjtése és az Operatív 
Programok egészére vonatkozó szisztematikus elemzése intézkedés-szintű vizsgálatot feltételez, ami 
meghaladja a jelen értékelés kereteit. A beavatkozások becsült gazdasági növekedés-hatásának 
államháztartási hatáselemzése ezzel szemben viszonylag könnyen elvégezhető az Operatív 
Programok egészének szintjén. Ez ugyan számos módszertani kérdést vet fel az államháztartás 
növekedési érzékenységének kalkulálását illetően, ám a rendelkezésre álló adatok és számítási 
módszerek alapján, aggregát szinten viszonylag kifinomult becslések készíthetők. Az Operatív 
Program-szintű növekedési hatások becsléséhez optimális esetben az egyes Operatív Programok 
sajátos növekedési hatásához igazodó, egymástól adott esetben eltérő államháztartási érzékenység-
mutatókat kellene hozzárendelni, ezek megbízható kalkulálhatósága azonban a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem lehetséges. 

3.2.2. KITEKINTÉS: AZ UNIÓS TAGSÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAINAK 
IRODALMA 

A kelet-közép-európai tagországok EU-csatlakozásának fiskális hatásait számba vevő elemzések 
jellemzően valamennyi, az uniós tagsággal járó bevétel és kiadás alapján igyekeznek megvonni a 
csatlakozás és az azt követő időszak mérlegét. A tanulmányok tehát nem csak – és nem is elsősorban 
– az Operatív Programokon keresztül megvalósuló strukturális beavatkozások fiskális hatását elemzik, 
hanem a többi beérkező EU-transzferrel együtt értelmezik a bevételeket, amelyek összegét az 
uniónak folyósított befizetésekével vetik össze. Ez az uniós tagságból fakadó transzferek 
egyenlegének elemzése, amire elsősorban a 2004 és 2006 közötti időszak vonatkozásában találni 
példát, köztük Landesmann és Richter (2004), Hallet és Keereman (2005), Hallet (2004), Backé 
(2002) és Kopits és Székely (2003) tanulmányait. Heinemann et al. (2006) ellenben elsősorban a 
2007-13 közötti pénzügyi programozási időszakban várható fiskális folyamatokkal foglalkozik. 

Landesmann és Richter (2004) szerint a 2004-06-os időszakban a strukturális beavatkozások 
nemzetgazdasági hatása elenyésző lesz, ám regionális és helyi szinten, valamint egyes társadalmi—
gazdasági funkciók esetében ezek az uniós források fontos szerepet játszhatnak a 
gazdaságfejlődésben. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az addicionalitás követelménye csak a 
strukturális alapokból származó finanszírozásra vonatkozik; a kohéziós alapból származóra nem, és a 
strukturális alap esetén is lehetőség van a bázisidőszakban folyósított nemzeti források szerkezetének 
átrendezésére. Helyettesítési hatásról (amikor az EU-forrás hazai költségvetési támogatást vált ki) 
elsősorban a közvetlen uniós kifizetéseknél, mindenek előtt a mezőgazdasági támogatások esetében 
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beszélhetünk. Az uniónak folyósított befizetések viszonylag könnyen kalkulálhatók, a be- és 
kifizetések várható összegéből pedig egyenleg vonható. Landesmann és Richter (2004) azonban 
hangsúlyozzák, hogy ennél a viszonylag egyszerűn kalkulálható – bár bizonytalanságoktól terhelt – 
összegnél fontosabbak az uniós tagság járulékos hatásai: a növekedési hatás, a kamatprémium 
csökkenéséből fakadó megtakarítás, a termelési támogatások megszüntetésének pozitív fiskális 
hatása, az adóharmonizáció (bizonytalan előjelű) hatása, valamint az acquis átvételéből fakadó 
kiadási kötelezettségek, például a környezetvédelem terén. 

A közvetlen (transzfer-) és a közvetett (járulékos) hatások megkülönböztetése az elemzések egyik 
leglényegesebb pontja, és Megrendelő érdeklődésének szempontjából is kulcsfontosságú. 
Heinemann et al. (2006) az EU-tagsághoz kapcsolódó transzferek közvetlen hatásai között a 
befizetési kötelezettségeket (own resources) és az uniós támogatásokat (mindenek előtt a 
mezőgazdasági támogatások és a strukturális beavatkozások) veszi számba, míg a közvetett hatások 
esetében a strukturális beavatkozások hazai társfinanszírozási kötelezettségével és az aquis 
átvételének költségeivel számol. 

Kopits ésSzékely (2003) megkülönbözteti az uniós tagság közvetlen és közvetett hatásait, amelyeket 
az alábbi táblázat szerint osztályoz, és rendel hozzájuk a GDP százalékában kifejezett fiskális 
pozícióváltozást öt új kelet-közép-európai EU-tagország esetében: 

3.1. táblázat. Az EU-tagság fiskális hatásai a GDP százalékában, illetve a hatások előjelével (+/–/0) 
kifejezve öt kelet-közép-európai új tagország esetében.  

 Csehország Észtország Magyarország Lengyelország Szlovénia 
Közvetlen hatások      
Befizetések az 
EU-nak -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 

Strukturális 

származó 
transzferek 
társfinanszírozása 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1 

Kohéziós alapból 
származó 
transzferek 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Közigazgatási 
reform -1,5 -1,5 -1 -1,5 -1 

A termelési 

megszüntetése 
1 0,25 1,5 2 1 

Vámharmonizáció -0,5 0,25 -0,5 -0,5 -0,5 
Adóharmonizáció 0 0,5 0 0,25 0,25 
Infrastrukturális -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1 

Közvetett hatások      
Szerkezeti 
reformok + + + + + 

Adóverseny – 0 – – – 
Növekedési hatás 
többlet 
adóbevétele 

+ + + + + 

Kamatcsökkenés + 0 + + + 

alapokból 

támogatások 

kiadások 

Forrás: Kopits és Székely (2003:. 291). 

Backé (2002) elemzésében Kopits és Székely (2003) – eredetileg egy 2002-es konferencián előadott 
– sémája alapján veszi számba az EU-tagság fiskális hatásait, ugyancsak megkülönböztetve 
közvetlen és közvetett hatásokat. A közvetlen hatásokon belül foglalkozik a strukturális beavatkozások 
fiskális hatásaival, amelyek esetében véleménye szerint a következőket érdemes figyelembe venni: 
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• A kohéziós alapból származó támogatások a nemzeti költségvetésbe érkeznek, 
nagyságrendjük a fogadó országok GDP-jének 1 százalékára (vagy annál kicsit 
többre) tehető. A kohéziós alapból közlekedési infrastrukturális beruházásokat és 
környezetvédelmi fejlesztéseket finanszíroznak a nemzeti költségvetések. A 
kohéziós alapból finanszírozott projektek 15 százalékos nemzeti kofinanszírozást 
igényelnek. 

• A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések – döntően infrastrukturális, 
oktatási, képzési beruházások illetve vállalati támogatások – a 2004-06-os 
programozási időszakban jellemzően 25 százalékos [a 2007-13-as időszakban 
ismereteink szerint 15 százalékos] kofinanszírozást igényelnek.  

• A szerző becslése szerint a strukturális alapokból származó uniós támogatások 
nemzeti kofinanszírozása a fogadó országok GDP-jének 0,7-0,8 százalékára 
tehető, a kohéziós alapból származó támogatások esetében ugyanez az arány 
kb. 0,2 százalék lehet. A kofinanszírozási kötelezettségek tényleges 
nagyságrendje azonban nagyban függ a fogadó országok abszorpciós 
kapacitásától is. 

• Fontos körülmény, hogy a strukturális alapokból származó támogatások esetében 
érvényesül az addicionalitás követelménye, azaz a strukturális támogatásoknak 
többletként kell jelentkezniük a korábbi nemzeti ráfordításokhoz képest. A 
strukturális célokra fordított nemzeti források összege tehát nem csökkenhet a 
strukturális alapokból származó támogatások eredményeképpen, magyarán ez 
esetben [elvben] nincs helyettesítési hatás. A kohéziós alapokból származó 
támogatások esetében nincs addicionalitási követelmény.  

• A csatlakozást közvetlenül követő időszakban az előcsatlakozási támogatások is 
befolyásolják a strukturális beavatkozásokból származó transzfereket, mivel az 
előcsatlakozási alapok terhére lekötött kifizetéseket a csatlakozást követően az 
unió a kohéziós alapból finanszírozza. Ugyanakkor az előcsatlakozási alaphoz 
rendelet nemzeti társfinanszírozás összege ezekben az esetekben csökkenti a 
kohéziós alapból származó támogatásokhoz rendelendő nemzeti 
társfinanszírozás összegét. 

3.2. táblázat. A strukturális beavatkozások fiskális hatása a nyolc új kelet-közép-európai tag 
összesítésében, a GDP százalékában kifejezve.  

 Fiskális hatás a GDP 
százalékában kifejezve 

Kohéziós alapból származó transzferek +/–0,0 és +1,3 között 

A kohéziós alapból származó transzfereket módosító tétel:   

Előcsatlakozási támogatások –0,1 és –0,4 között 

A strukturális beavatkozások társfinanszírozása –0,9 és –1,0 között 

A társfinanszírozási kötelezettséget csökkentő tételek:  

Meglévő hazai támogatások átstrukturálása +0,1 és +1,0 között 

Az előcsatlakozási támogatások meglévő társfinanszírozása  
+0,1 és +0,3 között 

ÖSSZESEN –0,9 és 1,3 között 

Forrás: Backé (2002: 155). 

A közvetett hatások között Backé (2002) – Kopits és Székely (2003) nyomán – megkülönbözteti a 
gazdasági növekedés többletének, az EU-tagsággal összefüggő szerkezeti reformoknak, az 
adóversenynek és a kamatprémium csökkenésének fiskális hatásait.  

• Az uniós tagságnak köszönhető növekedési többletet középtávon évi 2-3 
százalékpontra teszi. Feltevése szerint 1 százaléknyi növekedési többlet 0,4 
százalékkal javítja az államháztartás egyenlegét. (A tagjelöltek által készített 
középtávú gazdaságpolitikai programok [pre-accession economic porgrams] 
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jellemzően 0,3-es elaszticitással számolnak, a régi uniós tagországok 
elaszticitása viszont 0,6 körül mozog. Az új EU-tagok költségvetési szerkezetének 
átalakulása miatt a szerző szerint középtávon plauzibilis feltevés a 0,4-es 
elaszticitás elérése.) 

• A szerkezeti reformok – itt feltételezhetően a Magyarországon „nagy elosztó 
rendszereknek” nevezett intézményi struktúrák reformjára kell gondolni – ugyan 
elodázhatatlanok [bár csak részben függenek össze az EU-tagsággal], jelentős 
államháztartási pozíció-javulás azonban nem várható tőlük. 

• Az adóversenyben leginkább a közvetett adók esetében lehet bevételkieséssel 
számolni, miközben a jövedéki adóknál az uniós előírások következtében emelni 
kell a kulcsokat. 

• A befektetők által [nyilván a makro-körülmények függvényében] anticipált 
kockázatcsökkenés következtében jelentősen csökkenhet az új tagországok 
pénzügyi instrumentumainak kockázati felára, aminek következtében az 
állampapírok hozamcsökkenése folytán költségvetési megtakarítások 
keletkeznek. Ez különösen a komoly adósságállománnyal rendelkező országok 
esetében lehet fontos. 

Backé (2002) rövidtávon összességében a fiskális pozíció romlásával számol, amit középtávon enyhe 
pozíció-javulás követhet. A költségvetési egyenleg alakulásában természetesen fontos szerepet 
játszanak a tagországok által folytatott politikák és az alkalmazott intézményi berendezkedés, ami 
mellett különösen a közösségi beruházások szintje lehet meghatározó hosszabb távon. 

3.3. táblázat. Az EU-tagság közvetlen és közvetett fiskális hatásai a kelet-közép-európai EU-
tagországokban.  

 Fiskális hatás a GDP 
százalékában kifejezve 

Közvetlen hatások  

Befizetés az EU-nak –1,0 és –1,2 között 

A strukturális beavatkozások (összesített) hatása –0,9 és +1,3 között 

Infrastrukturális beruházások ? 

Közigazgatási reform és az aquis alkalmazása +/–0? 

Vámharmonizáció +0,2 és –0,5 között 

Adóharmonizáció +0,5 

Termelési támogatások megszüntetése  
0,2 és +2 között 

Közvetett hatások  

A gazdasági növekedés többlete + (+/–0 és +1 között?) 

A szerkezeti reformok hozadéka + (marginális?) 

Adóverseny – (marginális?) 

Kamatcsökkenés + (anticipált?) 

Forrás: Backé (2002: 163). 
 

Backé (2002) és Kopits és Székely (2003) álláspontjához képest Hallet (2004) és Hallet és Keereman 
(2005) jóval optimistább a csatlakozás fiskális hatásait illetően. Álláspontjuk szerint a strukturális 
alapok esetén az addicionalitási és kofinanszírozási követelmény helyes értelmezése lehetővé teszi, 
hogy a létező nemzeti strukturális ráfordításokból fedezzék az újonnan megnyíló strukturális alapok 
kofinanszírozási követelményét. Ennek következtében az uniós többlettámogatás a strukturális 
alapokból származó transzferek esetén sem jelent költségvetési kiadásnövekedést, és így az EU-
tagság fiskális hatása jó eséllyel már rövidtávon is pozitív lehet. 

Az itt áttekintett nemzetközi irodalomban szereplő közvetett fiskális hatások közül számunkra a 
növekedési hatás tűnik a leginkább relevánsnak, mivel a szerkezeti reformok, az adóverseny és a 
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kamatszínvonal csökkenése nehezen értelmezhetők a strukturális beavatkozások eredményeként. A 
Backé (2002) által közvetlen fiskális hatások közé sorolt, a strukturális beavatkozásokhoz kapcsolódó 
transzferekre – költségvetési bevételekre és kiadásokra – vonatkozó elemzés a 2007-13-as pénzügyi 
programozási időszak keretszámainak és szabályrendszerének ismeretében ugyancsak elvégezhető, 
ami esetünkben az addicionalitási követelmény teljesítéséből származó determinációk kalkulálásának 
összefüggésében tűnik a leginkább szükségesnek. 

Az irodalom általában visszafogott a strukturális beavatkozások addicionális növekedés-generáló 
hatását illetően. Az Európai Bizottság (2004) szerint ugyan a korábbi kohéziós országok – 
Görögország, Írország, Portugália és Spanyolország – esetében jelentős növekedési többletet 
generáltak a közösségi beavatkozások, ám a konvergencia inkább a régiók, mint az országok szintjén 
volt megfigyelhető. Az országon belüli regionális különbségek eközben inkább növekedtek. A 
tapasztalatok szerint általában igaz, hogy a fejlettség egy bizonyos szintjének eléréséig növekednek 
az országon belüli különbségek. A Bizottság szerint így lesz ez a 2004-ben csatlakozott tagországok 
esetében is: az előrejelzése szerint az EU átlagos egy főre eső GDP-jének 70-75 százalékát 
meghaladva várható csak az országon belüli különbségek csökkenése.  

Ez alátámasztani látszik a jelen kötet első, „Hosszútávú gazdasági növekedési hatások” című 
fejezetének következtetéseit. A strukturális beavatkozások hosszú távú növekedési hatása vélhetően 
szerény lesz – a GDP szintjének valószínűsíthető megemelkedése nem párosul hosszú távú 
növekedés-gyorsulással –, és így feltehetően a hosszabb távon érvényesülő pozitív államháztartási 
hatások sem lesznek különösebben jelentősek. 

3.2.3. AZ ELEMZÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 

1. A jelen értékelés elsősorban az Operatív Programokból fakadó strukturális beavatkozások 
hosszú távú (közvetett) hatásaira irányul, de nem hagyja figyelmen kívül a övidtávú 
transzferegyenlegből fakadó (közvetlen) államháztartási hatásokat sem.  

r

a. A hosszú távú hatásokat per definitionem közvetett hatásnak tekintjük, mivel azok 
nem közvetlenül a beavatkozáshoz kapcsolódó pénzügyi transzferek eredményeképpen 
állnak elő, hanem a megvalósuló beruházás működéséből fakadóan. 

b. Közvetlen hatásnak a beavatkozáshoz kapcsolódó pénzügyi transzferek 
egyenlegének államháztartási hatását nevezzük. 

2. A hosszú távú hatásokon belül megkülönböztetjük:  

c. A hosszú távú kiadás-determinációkat (például egy infrastrukturális fejlesztés 
keretében megvalósuló objektum fenntartási költségei); 

d. A strukturális beavatkozások eredményeképpen jelentkező hosszú távú 
megtakarításokat (például egy hatékonyabb energiafelhasználást lehetővé tevő 
fejlesztésből fakadó államháztartási megtakarítások); 

e. A strukturális beavatkozások által generált gazdasági növekedés- és foglalkoztatás-
többlet államháztartási egyenleg-javító hatását (többlet-adóbevételek és szociális 
transzfer-megtakarítások). 

3. A rövidtávú, közvetlen államháztartási hatások elemzése során megvizsgáljuk az Operatív 
Programok hazai finanszírozási igényét és az addicionalitási követelményből fakadó 
determinációkat.  
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3.2.4. AZ ELEMZÉS TECHNIKÁI 

1. Az Operatív Programok összessége esetén fellépő hosszú távú kiadás-determinációk és 
megtakarítások számbavétele intézkedés-szintű elemzést igényelne, ami meghaladja a 
jelen értékelés kereteit. Ezért ezekkel kapcsolatban hatásmechanizmusok azonosítására 
törekszünk. 

2. A strukturális beavatkozások által generált növekedési és foglalkoztatás-többletből fakadó 
államháztartási egyenlegjavulást az Operatív Programok egészének szintjén vizsgáljuk. 
Az elemzés során az államháztartás növekedés-érzékenységéből indulunk ki, amit a 
kormány az aktualizált konvergencia programban évente közzétesz. A mutató értéke az 
alkalmazott számítási módszer, az adószabályok és a fontosabb támogatási formák 
(transzferkifizetések) indexálási szabályainak függvényében változik. Az elemzés során a 
legutolsó, 2006. decemberében közzétett érzékenységi mutatószámot, 0,25-öt használjuk: 
azaz feltevésünk szerint az államháztartás egyenlege 0,25 százalékponttal változik a GDP 
1%-os változatlan szerkezetű változása következtében. Ez az érték meghaladja a 2005-ös 
0,21-et, aminek magyarázata részint a magasabb adóterhelésben, részint a 
magángazdaság arányának növekedésében keresendő. (A PM által alkalmazott módszer 
az Európai Központi Bank eljárását követve csak a magángazdaságból származó 
adóbevételek változását veszi figyelembe, és a kormányzati elképzelések szerint a 
következő években növekszik a magángazdaság súlya a GDP termelésében.) 
Módszertani szempontból kérdéses, hogy az Operatív Programok növekedési hatásából 
fakadó államháztartási hatások korrekt Operatív Program-szintű becsléséhez 
alkalmazható-e az aggregát érzékenységi mutató, vagy pedig Operatív Program-szintű 
érzékenységi mutatókra volna szükség. Ez utóbbiaknak vélhetően figyelembe kellene 
venniük, hogy az adott Operatív Program pontosan hogyan járul hozzá a GDP 
bővüléséhez, az ilyen Operatív Program-specifikus érzékenységi mutatók előállíthatósága 
azonban kérdésesnek tűnik. A 2006-os érzékenységi mutatóhoz ráadásul nem található 
részletes számítási módszertan a konvergencia programban, eltérően például a 2004. 
decemberében közzétett konvergencia programtól, amelynek függeléke a következő 
táblázatot közli: 
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3.4. táblázat. Az államháztartás érzékenységi mutatójának számítása 

Rugalmasság Tétel súlya a GDP-ben (%) Érzékenység 

 

 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

Bevételek  

SZJA 1,35 6,7 0,091 

  

0,034 

Nyugdíjbiztosítási 0,81 5,1 0,042 

0,90 1,0 0,009 

Szakképzési 0,95 0,1 

Társasági adó 0,97 2,4 0,024 

Áfa 9,2 0,092 

Jövedéki adók    

  

Járulékok  

Egészségbiztosítási 0,83 4,1 

Munkaerőpiaci 
0,001 

1,00 

Üzemanyag adó 0,00 1,8 - 

Dohány adó 0,46 0,9 0,004 

Egyéb fogyasztási adó 1,00 0,3 0,003 

Regisztrációs adó 1,00 0,3 0,003 

Iparűzési adó 1,00 1,4 0,014 

ÖSSZESEN  33,5 0,317 

Kiadások   

Nettó kamatkiadás -0,58 4,0 -0,024 

Nyugdíjkiadás 0,47 9,4 0,044 

Munkanélküli ellátások -0,55 0,4 -0,002 

ÖSSZESEN  13,7 0,018 

EGYENLEG  19,7 0,299 

 

Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya (2004: 32 . )
 

3. A hazai finanszírozási igényből és az addicionalitási követelményből fakadó determinációk 
számszerűsítése során a Pénzügyminisztérium adatait vettük át. 

3.3. Az Operatív Programok áttekintő államháztartási 
szempontú ex-ante elemzése 

Az Operatív Programok államháztartási szempontú ex-ante elemzését az eddigiekben kifejtettek 
szerint – bár eltérő sorrendben – fogjuk elvégezni. Először az Operatív Programok rövidtávú 
(közvetlen) hatásait vizsgáljuk. Ebben az összefüggésben két körülmény érdemel különös figyelmet: 
az addicionalitás követelményének kérdése és az uniós támogatásból finanszírozott projektek hazai 
társfinanszírozási kötelezettsége. Másodszor a hosszú távú hatásokkal foglalkozunk, melyek között 
megvizsgáljuk az Operatív Programokban szereplő strukturális beavatkozásokból fakadó kiadási 
determinációkat és esetleges megtakarításokat, majd a strukturális beavatkozások által generált 
gazdasági növekedéstöbblet államháztartási egyenlegjavító hatására adunk becslést. 
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jelentkező, átfutó tétel a költségvetésben. A beavatkozások nyomán keletkező hosszú távú kiadási 
determinációk (intézmény- és létesítményfenntartás, foglalkoztatási költségek, stb.) ugyancsak a 
fejezeti előirányzatok kiadási soraiba épülnek be, kivéve az esetleges finanszírozási költségeket, 
melyek a központi költségvetés adósságszolgálati kiadásait növelik. A hosszabb távon jelentkező 
esetleges megtakarítások (hatékonyabb intézményi struktúra, kisebb munkaerőigény, olcsóbb 
rezsiköltésgű technológia, stb. használatának eredményeként) ugyanezeknek a kiadási soroknak az 
összegét csökkentik. 

A hosszú távú gazdasági növekedési hatásból fakadó államháztartási többletbevételek a központi 
költségvetés adóbevételeit növelik. A jövedelmi helyzet javulásából fakadó transzfermegtakarítások a 
jóléti kiadásokat csökkentik. 

3.3.1. AZ OPERATÍV PROGRAMOK RÖVIDTÁVÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAI 

A strukturális beavatkozások rövidtávú államháztartási hatásai többféleképpen értelmezhetők. 
Elemzésünk során alapvetően kétféle kiadási determinációra: a végsősoron projekt szinten 
meghatározásra kerülő hazai finanszírozási kötelezettségre és az addicionalitási követelményből 
fakadó állami fejlesztési ráfordítás-követelményre helyezzük a hangsúlyt. Mindazonáltal 
illusztrációképpen bemutatunk egy alternatív értelmezési keretet is, Christoph Rosenberg-nek, a 
Nemzetközi Valutaalap regionális igazgatójának a becslései alapján. Ez az előző, 2004-2006 közti 
pénzügyi programozási időszakban Magyarországnak juttatott uniós források – beleértve valamennyi 
uniós forrást, azaz nemcsak a strukturális és kohéziós alapokból származó támogatást – és 
Magyarország által teljesített uniós befizetések különbségeként vonja meg a közvetlen államháztartási 
hatások egyenlegét. Kifejezetten a strukturális beavatkozások államháztartási hatására vonatkozó 
következtetés tehát ebből nem vonható le, az azonban látszik, hogy az adott módszertan esetében az 
államháztartás bevételi oldalán a „kormányzati intézmények által kapott transzferek” és a „hazai 
forrást helyettesítő [nem kormányzati intézményeknek juttatott] uniós támogatások” is figyelembe 
vételre kerülnek. 

3.5. táblázat. Az uniós források magyarországi fiskális hatása, 2004-2006 – az IMF becslése 

Milliárd forinban 

 2004, tény 2005, becslés 2006, a költségvetési 
törvény alapján 

EU-tól származó bevételek 79 95 173 

Ebből költségvetési 
kompenzáció 

43 8 8 

Kormányzati 
intézmények által kapott 
transzferek 

36 86 165 

EU felé irányuló kiadások 190 361 532 

EU projektek 36 86 165 

Kontribúció a közös 
költségvetéshez 

120 186 217 

Nemzeti 
társfinanszírozás 

35 89 140 

Hazai forrást helyettesítő 45 112 191 

Nettó fiskális hatása  
a GDP százalékában 

-66 
-0,3 

-154 
-0,7 

-158 
-0,7 

uniós támogatás 

Forrás: Előadás, 2006. december 13., Budapest, ICEG-IMF workshop 
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3.3.1.1. A strukturális beavatkozások hazai finanszírozás-igénye 

A 2007-2013 közti pénzügyi programozási időszakban a Kohéziós Alapból és a Strukturális Alapokból 
származó uniós források esetében egyaránt legalább 15 százalék a hazai finanszírozási 
kötelezettség. Az Operatív Programok jelentős részében ez kifejezetten állami finanszírozási 
kötelezettséget jelent, így például a KözOP és a KEOP nagyprojektjeinél, vagy a humán infrastruktúra 
Operatív Programok (TÁMOP, TIOP) esetében. Más programok – mindenekelőtt a GOP esetében 
döntően magánforrások fedezik a hazai finanszírozási igényt. 

3.6. táblázat. Az Operatív Programok finanszírozása (millió euró, folyó áron) 

 

Operatív Programok Uniós finanszírozás 
(85%) 

Hazai finanszírozás 
(15%) 

Összes forrás (100%) 

Gazdaságfejlesztési  2437,4 430,1 2867,5 

Társadalmi Megújulás 3361,7 593,2 3955,0 

Társadalmi Infrastruktúra 1948,9 343,9 2292,9 

Közlekedésfejlesztési 6289,8 1110,0 7399,7 

Környezeti és Energetikai 3853,0 679,9 4532,9 

Államreform 145,4 25,7 171,1 

Elektronikus Közigazgatás 357,3 63,1 420,4 

Dél-alföldi 748,7 132,1 880,8 

Dél-dunántúli 705,1 124,4 829,6 

Észak-alföldi 975,1 172,1 1147,1 

Észak-magyarországi 903,7 159,5 1063,2 

Közép-dunántúli 507,9 89,6 597,6 

Közép-magyarországi 1506,8 265,9 1772,7 

Nyugat-dunántúli 463,8 81,8 545,6 

ÖSSZESEN 24204,6 4271,3 28476,1 

Forrás: Operatív Programok. 
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3.7. táblázat. Az Operatív Programok finanszírozása (folytatás) (milliárd forint1) 

 

 Uniós finanszírozás 
(85%) 

Hazai finanszírozás 
(15%) 

Összes forrás (100%) 

Gazdaságfejlesztési  646,0 114,0 759,9 

Társadalmi Megújulás 890,9 157,2 1048,1 

Társadalmi Infrastruktúra 516,5 91,1 607,6 

Közlekedésfejlesztési 1666,8 294,1  1960,9 

Környezeti és Energetikai 1021,0 180,2 1201,2 

Államreform 38,5 6,8 45,3 

Elektronikus Közigazgatás 94,7 16,7 111,4 

Dél-alföldi 198,4 35,0 233,4 

Dél-dunántúli 186,9 33,0 219,8 

Észak-alföldi 258,4 45,6 304,0 

Észak-magyarországi 239,5 42,3 281,7 

Közép-dunántúli 134,6 23,7 158,4 

Közép-magyarországi 399,3 70,5 469,8 

Nyugat-dunántúli 122,9 21,7 144,6 

ÖSSZESEN 6414,2 1131,9 7546,2 

Forrás: Operatív Programok. 
Megjegyzés. 1. 1 EUR = 265 HUF árfolyamon számolva. 

 

Fontos tudni, hogy az állami finanszírozási kötelezettség nem mindig a központi költségvetés szintjén 
jelentkezik: az intézményépítés és az infrastruktúrafejlesztés jogi-intézményi kontextusából fakadóan 
gyakran a települési önkormányzatokra hárul a finanszírozási teher. A normatív központi forrásokból 
nem vagy csak részben támogatott beruházások – például a KEOP környezetvédelmi beruházásai – 
esetében ez jelentős problémát vet fel, mivel az önkormányzatok gyakran nem rendelkeznek a 
szükséges forrásokkal. A probléma nem pusztán az, hogy a központi költségvetés helyett a települési 
önkormányzatok állják a hazai finanszírozási terheket, hanem az is, hogy a nyereségérdekelt – azaz 
jövedelmet termelő – közművállalatok uniós támogathatósága korlátozott. 

Az önkormányzatok hitelfelvétellel vagy magánbefektetők bevonásával igyekezhetnek betömni a 
finanszírozási lyukakat, ami azonban hosszú távú megtérülési kényszert okoz, jelentősen növelve a 
beszedendő használati díjakat. Mivel az önkormányzatok a járulékos politikai költségek miatt nem 
feltétlenül érdekeltek ebben, felmerülhet, hogy inkább lemondjanak a nagyobb környezetvédelmi 
projektekről. Ez viszont a nemzeti szinten vállalt környezetvédelmi kötelezettségek megszegésével 
járna, és jelentős – akár több százmilliárd forintnyi – uniós bírságfizetéshez vezethetne.8

                                                     

 
Tanulmányunk írásakor nem tudni, hogy a kormány milyen eszközökkel kívánja kezelni ezt a 
problémát. 

Az Operatív Programok pénzügyi tábláinak összesítése alapján az összes hazai finanszírozási igény 
1132 milliárd forint hét év alatt, 265 forintos euró-árfolyammal számolva. Ebben állami és 
magánforrások egyaránt szerepelnek. A tényleges nominális forintösszeg azonban ettől az infláció, az 
euró-árfolyam változása miatt szükségszerűen eltér majd.  

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az Operatív Programok pénzügyi tábláiban a tervezők 
az általában érvényes uniós szabálynak megfelelően, 85 százalékos, azaz maximális mértékű uniós 
finanszírozással számolnak. Bizonyos, hogy az uniós finanszírozás aránya ennél kisebb, a hazai 

 
8 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársainak közlése. 
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finanszírozás aránya pedig ennél nagyobb lesz, mivel a kötelezően elvégzendő jövedelmezőségi 
számítások alapján az esetek jelentős részében csökken majd az uniós finanszírozás (tényleges 
jövedelmet hozó beruházásokat az Unió kisebb arányban támogat). Másrészt a hazai abszorpciós 
képesség függvényében alakul majd az uniós költségvetésben Magyarország rendelkezésére álló 
források felhasználása. Biztosra vehető, hogy a felhasználás nem lesz 100 százalékos, azaz az 
Operatív Programokban szereplőnél összességében kisebb támogatási összeget folyósít majd 
hazánknak az EU. 

3.3.1.2. Az addicionalitási követelmény érvényesülése9 

A hazai finanszírozás mértékének alakulását meghatározó másik tényező az addiconalitási 
követelmény. Ennek értelmében a 2004-2005 közötti hazai államháztartási forrásból finanszírozott 
strukturális jellegű – beruházási, oktatási, képzési – kiadások szintjét a 2007-2013 közti évek 
átlagában reálértéken legalább szinten kell tartani. Ez biztosítja, hogy a hazai kiadásokhoz képest az 
uniós források pótlólagos – addicionális – forrásként jelenjenek meg a fejlesztéspolitikában. Az 
addicionalitási szabály betartását a Bizottság az ÚMFT értékelésekor, illetve a későbbiekben (2011-
ben, majd pedig 2016-ban) ellenőrzi. Ha a végső értékeléskor, 2016-ban az derül ki, hogy 
Magyarország nem tartotta be a szabályt, akkor az uniós támogatások egy részét vissza kell fizetni. 

Az addicionalitási tábla első tervezetét szeptember közepén küldte el a kormány az Európai 
Bizottságnak. A számítások elvégzésekor kiemelt cél volt, hogy a 2004-2005 közötti kiadások szintje – 
az addicionalitási követelmény viszonyítási alapját képező bázis szintet – a vonatkozó közösségi 
szabály értelmében sikerüljön csökkenteni, tekintettel annak kiugró értékére. Ennek az ad különös 
jelentőséget, hogy az addicionalitási szabály teljesítése, azaz a 2007-2013 között fenntartandó 
kiadások szintjének meghatározása során érvényesíteni kell a Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
fiskális kritériumainak teljesítését is. 

Ennek megfelelően a 2007 után fenntartandó kiadások meghatározásánál figyelembe vett, illetve 
figyelembe veendő főbb korrekciós tényezők az alábbiak: 

a. A 2005-2005-ös viszonyítási alapnak (kiadási szintnek) a privatizációs bevételekből 
finanszírozott kiadásokkal való csökkentése. Minden bizonnyal ez eredményezné a 
legnagyobb arányú állami strukturális kiadáscsökkenést a bázis-időszakban, és ezt a 
módszert a Bizottság az NFT I. esetében egyszer már el is fogadta. A jelentős 2004-
2005-ös privatizációs bevételek eredményeképpen ezzel a módszerrel 2006-os áron 
évente átlagosan mintegy 300 milliárd forinttal csökkenne a 2007-2013-as időszak 
állami strukturális kiadási követelménye.  

b. Az addicionalitási követelmény kalkulálásához használt bázis időszak hosszúságának 
hét évre való növelése. (Az NFT I. készítésekor hároméves időszakot – 1999-2001-et 
– hasonlítottak össze a hároméves programozási időszakkal – 2004-2006-tal.) Az 
1999-2005 közti időszak átlagos strukturális kiadása jelentősen alacsonyabb a 2004-
2005 közöttinél. 

c. Az addicionalitási követelmény csökkentése a 2004-2005 közötti rendkívüli mértékű 
autópálya-építés többletköltségével.  

d. Az addicionalitási követelmény számításakor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 
környezetvédelmi vállalások teljesítése az uniós csatlakozási szerződésből fakadó 
kötelezettség – azaz nem a magyar kormány diszkrecionális döntésén alapuló 
fejlesztési kiadás – volt 2004-2005-ben, ami ugyancsak jelentősen növelte a bázis-
időszaki kiadás-szintet. 

e. Az egyes kiadási kategóriák területén végrehajtott nagyarányú átalakítások, reformok 
– például a köz- és felsőoktatási reform – egyszeri többletkiadásai is benne 

                                                      
9 Az alfejezet elkészítése során jelentős részben támaszkodtunk a Pénzügyminisztérium munkatársaival folytatott 
konzultációkra. 
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foglaltaknak a bázis-kiadásokban, amelyekkel szintén méltányos volna csökkenteni az 
addicionalitási követelményt. 

Az addicionalitási szabályt és annak be nem tartása esetén a visszafizetési rendelkezéseket az 
1083/2006. Tanácsi Rendelet és az 1828/2006. Bizottsági Rendelet szabályozza. E szabályok 
értelmében a visszafizetési eljárás megindítása a Bizottságtól függ, ha azonban a visszafizetést a 
Bizottság elrendeli, akkor annak mértéke már nem képezi vita tárgyát.  

A programidőszak kezdetén – 2007-ben – megállapított addicionalitási szint módosítására az ún. 
félidős felülvizsgálatkor, 2011-ben van lehetőség. Ezt a Bizottság akkor fogadja el, ha a tagállam 
gazdasági körülményei 2011-ben jelentősen eltérnek az addicionalitási szint megállapításakor 
feltételezettől. 

Esetünkben a fő probléma az, hogy 2004-2005-ben rendkívül magasak voltak a hazai finanszírozású 
fejlesztési kiadások. Ha Magyarország nem tudja elfogadtatni a bázisidőszak (2004-2005) kiadásainak 
korrekcióját, és erre 2011-ben sem kerül sor, akkor 2016-ban a Bizottság elrendelheti a strukturális 
támogatások egy részének visszafizetését. A visszafizetési kötelezettség mértéke attól függ, hogy 
mekkora az eltérés a ténylegesen teljesített hazai finanszírozású strukturális kiadások és a Bizottság 
által előzetesen megállapított követelmény között. 

3.3.2. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HOSSZÚ TÁVÚ (KÖZVETETT) 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAI 

3.3.2.1. Hosszú távú kiadás-determinációk és megtakarítások 

Hosszú távú államháztartási kiadás-determinációk és lehetséges megtakarítások valamennyi Operatív 
Program esetében felmerülhetnek. Az állami fejlesztések rendszerint államháztartási kiadás-
determinációval járnak, legyen szó potenciálisan állami foglalkoztatást generáló intézményépítésről 
vagy fenntartási költségeket eredményező infrastrukturális – az Operatív Programok esetében 
elsősorban közlekedési és környezetvédelmi – beruházásokról. Ugyanakkor az intézményépítés 
gyakran meglévő intézményeket fejleszt vagy vált ki, és így nem jár addicionális állami 
foglalkoztatással, az infrastrukturális beruházások eredményeképpen pedig csökkenhetnek a 
közszolgáltatások biztosításának költségei vagy éppen uniós környezetvédelmi szankciók alól 
mentesülhet az ország.  

Az is lehetséges, hogy a megtakarítások közvetlenül nem az államháztartási kiadások szintjén 
jelentkeznek, az intézményfejlesztés vagy beruházás segítéségével létrehozott többlet-foglalkoztatás 
vagy többlet-hozzáadott érték viszont államháztartási megtakarításokat vagy addicionális 
adóbevételeket eredményez (ezzel bővebben a 3.3.1.2. pontban foglalkozunk).  

Végül előfordulhat, hogy az Operatív Program jellegéből fakadóan nem annyira állami intézmények 
fejlesztését vagy állami infrastrukturális beruházások megvalósítását finanszírozza, hanem tipikusan 
magánberuházásban megvalósított fejlesztésekhez járul hozzá. Ekkor nem keletkeznek 
államháztartási kiadás-determinációk, az addicionális foglalkoztatásból és/vagy gazdasági 
növekedésből fakadó államháztartási pozíciójavulás azonban ilyenkor is jelentkezik. 

Összegezve: az Operatív Programok jellege szerint eltérő hosszú távú államháztartási hatásokra 
számíthatunk. (i) Az intézményépítő Operatív Programok bizonyosan hosszú távú kiadási 
determinációval járnak, nem feltétlenül jelentenek azonban addicionális kiadási terhet a 
beavatkozások nélküli (alap-) esethez képest. Sőt, sikeres intézményépítés esetén a kisebb 
élőmunka-igényből és alacsonyabb működési költségekből fakadóan akár némi megtakarítás is 
keletkezhet, ez azonban vélhetően nem lesz számottevő. (ii) Az infrastruktúrafejlesztő Operatív 
Programok jelentős hosszú távú működési költség-determinációval járnak. A kérdés az, hogy a 
működési költségek mekkora része terheli a központi költségvetést illetve a helyi önkormányzatokat, 
és mekkora hányadot lehet használati díjakból beszedni. (iii) A magánberuházásokat támogató 
Operatív Programok jellemzően nem járnak addicionális működési költséggel az állam számára. 
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3.3.2.1.1. Intézményépítő Operatív Programok 

Intézményépítő Operatív Programnak tekinthető az Államreform Operatív Program (ÁROP), az 
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP). Ezek közül az első kettő a 
közigazgatás fejlesztését és elektronizálását tűzi ki céljául, és viszonylag szerény keretből 
gazdálkodik. Eredményükképen némi hatékonyságjavulásra és humán munkaerő igény csökkenésre 
lehet számítani, az utóbbi azonban csupán minimális lehet, mivel a 2006-2007-ben sorra kerülő 
létszámcsökkentés után a közigazgatással szembeni feladatok kevéssé engednek meg további 
létszámcsökkentést. Túlságosan sok hosszútávú megtakarítás ezért ebből a forrásból nemigen 
származhat.  

A TÁMOP és a TIOP az emberi erőforrások javítására irányul, az előbbi esetében közvetlen emberi 
erőforrás-fejlesztéssel, a második esetében az oktatás, az egészségügy, a társadalmi integráció 
(beleértve a munkaerő-piacot) és a kultúra intézményrendszerének fejlesztésére irányuló eszközökkel. 
Különösen az utóbbiak esetében kell jelentős intézményfejlesztéssel számolni, nem valószínű 
azonban, hogy a program eredményeképpen jelentős addicionális intézményi költségek lépnének fel, 
mivel az adott funkciókat ma is ellátják. Sőt, a beavatkozások eredményeképpen némi intézményi 
hatékonyságjavulás is elképzelhető. 

3.3.1.1.2. Infrastruktúra-fejlesztő Operatív Programok 

Az igazi addicionális kiadási determinációk a KözOP és a KEOP keretében megvalósuló fizikai 
infrastruktúra-fejlesztés eredményeképpen állnak elő. Ezek esetében új utakról, hidakról, 
autópályákról, villamos-vonalakról és csatornahálózatokról beszélünk, amelyeknek nyilvánvalóan 
jelentős hosszú távú működtetési és amortizációs kiadásai vannak. Ezek jellemzően állami kezelésű 
beruházások, a működtetés és az amortizáció költségeinek egy része azonban a használati díjakból 
fedezhető. A kérdés az, hogy ez utóbbi mekkora arányt képvisel.  

A víz- és csatorna-projektek esetében jellemzően a működtetés költségeit fedezik a használati díjak, 
az amortizációra azonban már többnyire nem futja. Az autópályák esetében a használati díjak a 
működtetés költségeit sem feltétlenül fedezik, ez azonban nyilván nagymértékben függ a díjak és a 
használat mértékétől.  

A közúti projektek megtérülésének vizsgálatakor a tervezők számos járulékos tényezőt – például az 
elérési idők alakulását, a baleseti mutatókat, a környezeti költségeket, valamint a szűkebb és tágabb 
környezetre gyakorolt gazdasági növekedési és foglalkoztatási hatásokat – is figyelembe vesznek, 
ezeknek azonban csak egy része rendelkezik számszerűsíthető államháztartási implikációval. 

3.3.1.1.3. Magánberuházásokat támogató Operatív Programok 

Jellegzetesen magánberuházásokat támogató Operatív Programnak tekinthető a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program, ami csekély hosszú távú államháztartási determinációt hoz létre, mivel sem 
intézményeket, sem fizikai infrastruktúrát nem épít. Többnyire kis- és közepes méretű 
magánvállalatokat támogat, ami kedvezőtlen esetben kidobott pénznek bizonyul, kiadási 
determinációtazonban jellemzően ekkor sem okoz. Egy-egy projekt finanszírozási igénye össze sem 
vethető a számos 25 illetve 50 millió eurósnál drágább nagyprojektet tartalmazó KözOP és KEOP 
projektjeivel. A kisebb finanszírozási összegek önmagukban csökkentik a determinációk 
kialakulásának lehetőségét. 

*** 

Általában elmondható, hogy a kiadási determinációk elemzése a leginkább a nagy infrastrukturális 
projekteket tartalmazó Operatív Programok – így a KözOP, a KEOP és a KMOP – esetében fontos. A 
nagy közlekedési és környezetvédelmi projektek szinte kivétel nélkül állami beruházásban valósulnak 
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meg, hosszú távú – gyakran több évtizedes – államháztartási kiadási determinációkat eredményezve. 
A csatornázási, szennyvíztisztítási és ivóvízminőség-javítási projektek esetében a helyzetet bonyolítja, 
hogy a determinációk jelentős része nem a központi költségvetés, hanem a települési 
önkormányzatok illetve azok társulásainak szintjén jelenik meg. 

Az uniós támogathatósági feltételek, illetve a támogathatóság maximális mértékének kiszámítása 
érdekében a projekteket közgazdasági és pénzügyi szempontból is elemezniük kell a tervezőknek. A 
közgazdasági költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis) számba veszi a pénzügyi költségeket, 
köztük a beruházási költségeket és a működési költségeket. Az utóbbiak között tartják számon az 
üzemeltetési és fenntartási költségeket, valamint a pótlási költséget, levonva ezekből az elemzés 
időhorizontjának végén valószínűsíthető maradványérték összegét – mindezt jelenértékre 
diszkontálva.  

Az egyes projektek államháztartási hatásaira vonatkozóan fontos információk nyerhetők a költség-
haszon számítások során elvégzett költségvetési (fiskális) kiigazításból. Ennek során a tervezők 
figyelembe veszik a beruházási és működési költségekbe beépülő, államháztartási bevételt képező 
adókat (ilyenek az ÁFA, az importvám, a személyi jellegű kiadásokat terhelő járulékok közül a 
szakképzési és a munkaadói járulék, az energiaadók és a környezetterhelési díjak), valamint a 
beruházási és működési költségekbe épült esetleges normatív támogatásokat.10 Figyelembe kell venni 
a projekttel kapcsolatos külső gazdasági hatásokat (externáliákat) is, melyek jellemzően társadalmi és 
környezetvédelmi hasznokat és költségeket jelentenek. Ezeket természetes mértékegységben 
és/vagy pénzben fejezik ki. 

Az egyes projektek uniós támogathatóságának megítélése a közgazdasági teljesítmény-mutatók 
alakulásától függ. A három legfontosabb ezek közül: 

• Nettó társadalmi haszon jelenértéke (ENPV): a jövőbeni nettó haszonáramok 
diszkontált értéke; 

• Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR): az a diszkontráta, amely mellett az 
ENPV nulla; 

• Haszon-költség arány (BCR): a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre 
átszámított hasznok és költségek aránya. 

Uniós források csak pozitív nettó társadalmi haszon jelenértékű projektekre fordíthatók. 
Jövedelemtermelő projekteknél az uniós támogatás maximális mértéke a jövedelemtermelési 
képességgel arányosan csökken. 

Az tehát nem kérdés, hogy az uniós finanszírozású projektek esetében pozitív a nettó társadalmi 
haszon jelenértéke, kérdés azonban, hogy a számítások során mit és hogyan vesznek figyelembe a 
tervezők nettó társadalmi haszonként, hogy a prognosztizált pénzáramok között mekkora az állami 
támogatások szerepe, és hogy az egyes projektekhez kapcsolódó externáliák hogyan érintik az 
államháztartást. Mindez azonban inkább projekt-, mint aggregát szinten vizsgálható. 

Néhány projekt és projekttípus esetében szinte bizonyos, hogy az elvi jövedelemtermelési képesség 
ellenére – pontosabban az alacsonyabb uniós támogatási ráta következtében gyakran éppen azért – 
képtelenség lesz az üzemeltetést folyamatos államháztartási kiadás nélkül biztosítani. Tipikusan ilyen 
például a magas közvetlen ráfordítási hányaddal rendelkező, de a különféle externáliák következtében 
potenciálisan pozitív nettó társadalmi haszon jelenértékű budapesti metróberuházás. Tisztán pénzügyi 
szempontból nehézséget jelenthet a pozitív nettó jelenérték biztosítása az igen költséges, és a 
lakosságra politikai és szocioökonómiai okokból egyaránt korlátozottan terhelhető környezetvédelmi 
beruházások esetében is.  

                                                      
10 „A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzésben szereplő piaci árak 
magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése 
érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. […] Ezek alapján le kell vonni 
az inputok között felsorolt adókat, illetve transzfereket a beruházási és működési költségekből.” COWI (2006), pp. 22-23. 
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3.3.1.2. A strukturális beavatkozások által generált gazdasági növekedés- és foglalkoztatás-
többlet államháztartási egyenlegjavító hatása (többlet-adóbevételek és szociális 
transzfer-megtakarítások) 

Mekkora államháztartási egyenlegjavulás következhet be a strukturális beavatkozások közvetett 
hatásaként, a gazdasági növekedési többletből fakadóan? A jelen kötet hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokkal foglalkozó fejezetének megállapításai szerint a potenciális kibocsátás hosszú 
távú átlagos értékét a 2007-2013 közti időszakban 3,4-3,5 százalékról 3,8-3,9 százalékra emelhetik a 
strukturális beavatkozások. A 0,4 százaléknyi éves átlagos növekedéstöbblet a 2006 decemberi 
Konvergencia programban szereplő 0,25-ös érzékenységi együtthatóval kalkulálva a GDP 0,1 
százalékával javíthatja az államháztartás egyenlegét. 

3.4. Az Operatív Programok részletes államháztartási 
szempontú ex ante értékelése 

3.4.1. BEVEZETÉS 

Elemzésünk a kormány által az Európai Bizottságnak beterjesztett, a Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret (NSRK) részét képező Operatív Programok államháztartási hatásainak előzetes 
vizsgálatára irányul. A hét országos és hét regionális Operatív Program végrehajtása teremt 
lehetőséget a 2007-2013 közötti időszakban Magyarországnak jutó mintegy 22 milliárd eurónyi 
strukturális támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás folyósítására. A magyar 
államháztartás nettó pozícióit a strukturális támogatások közvetlen és közvetett mechanizmusokon 
keresztül egyaránt befolyásolják. A közvetlen hatások közé tartozik mindenekelőtt a 15 százalékos 
hazai társfinanszírozási kötelezettség, valamint – bizonyos módszertani megszorításokkal – a 
kimutatható módon hazai államháztartási forrásokat helyettesítő strukturális támogatások összege. 
Közvetett hatásnak tekinthetjük a megvalósuló fejlesztések következtében fellépő hosszú távú kiadás-
determinációkat, valamint a fejlesztések eredményeként előálló többletnövekedés és 
többletfoglalkoztatás államháztartási egyenlegjavító hatását. 

A jelen vizsgálatban az Operatív Programok hosszú távú kiadási determinációk formájában fellépő 
közvetett államháztartási hatásaira koncentrálunk, és lényegileg figyelmen kívül hagyjuk az összes 
többi államháztartási hatásmechanizmust. Ennek az az oka, hogy (1) az Operatív Programok 
végrehajtásával párhuzamosan jelentkező, azonnali kiadásdeterminációnak tekintjük a Strukturális 
Alapokból és a Kohéziós Alapból származó forrásokra egyaránt érvényes 15 százalékos hazai 
társfinanszírozási kötelezettséget; (2) nem kívánunk belemenni a strukturális támogatások helyettesítő 
hatásának elemzésébe, ami az Operatív Programok hiányában folyósítandó állami kifizetéseknek a 
jelen vizsgálat keretein túlmutató számbavételét igényelné; valamint (3) nem végzünk a strukturális 
beavatkozások eredményeként fellépő többletnövekedés és többletfoglalkoztatás által eredményezett 
államháztartási egyenlegjavulásra vonatkozó modellszámításokat, mivel ehhez nem álltak 
rendelkezésre megfelelő adatok. Ehelyett csakis azt vizsgáljuk, hogy (1) az Operatív Programokban 
szerepelnek-e explicit utalások az államháztartási fenntarthatóság szempontjára, illetve hogy (2) az 
előirányzott strukturális beavatkozások várhatóan milyen hosszú távú államháztartási hatással járnak.  

Az alábbiakban egyenként megvizsgáljuk a hét központi Operatív Program ilyen értelemben vett 
államháztartási hatásait, aminek során igyekszünk magunkat a helyzetelemzés–stratégia–prioritási 
tengelyek–indikátorok elemzési struktúrához tartani. Ezt követően, hasonló szerkezetükből fakadóan, 
együtt vizsgáljuk a hét regionális Operatív Programot. 
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3.4.2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (GOP) 

3.4.2.1. Helyzetelemzés 

A GOP helyzetértékelése – némiképp meglepő módon – igen kevés szót veszteget a makrogazdasági 
fenntarthatóság szempontjából egyre inkább megkerülhetetlennek tűnő államháztartási 
fenntarthatóság szempontjára. A GOP preambuluma a növekedési célú beavatkozások 
gazdaságpolitikai keretei között említi a makrogazdasági stabilitás (átlátható és következetes 
gazdaságpolitika, fenntartható államháztartási és fizetésimérleg-hiány, alacsony infláció, alacsony 
(hosszútávú) kamatszint, stabil árfolyam) fenntartásának és a torzító hatású állami gazdasági 
beavatkozás (kedvezőtlen szerkezetű vagy terjedelmű adórendszer, újraelosztás, állami tulajdonosi és 
foglalkoztatói szerepvállalás) elkerülésének a követelményét (7. oldal). A helyzetelemzés utal a 
makrogazdasági stabilitás hiányára; a magas ikerdeficitre, melyet a fiskális fegyelem hiányára és az 
alacsony hazai megtakarítási rátára vezethetünk vissza, valamint az ebből fakadó stop-go ciklusokra a 
gazdaságpolitikában (13. oldal). A problémák felsorolása között találjuk a kedvezőtlen szerkezetű 
állami beavatkozások közé sorolt torzító hatású adórendszert, az állami szektorban foglalkoztatottak 
kiugró arányát11, az állami beavatkozás követő és döntően korlátozó/büntető jellegét, valamint a nagy 
újraelosztó rendszerek előnytelen kiadási struktúráját, melyben a magas működési költségek alacsony 
fejlesztési ráfordításokkal párosulnak.  

A versenyképességi helyzetelemzés helyesen mutat rá, hogy amíg a magyar gazdaság 
mikrogazdasági adottságai viszonylag kedvezőek, addig a makrogazdasági feltételek (mindenekelőtt 
az államháztartás és a fizetési mérleg egyensúlyhiánya) jelentős versenyképességi hátrányt okoznak. 
Államháztartási szempontból is problematikus továbbá, hogy a közfinanszírozású kutatóhelyek 
tevékenysége nem elég hasznosítás-orientált. A program kedvezőtlennek ítéli, hogy nem növekszik az 
állami garanciával felvett hitelek aránya (36. oldal), ez azonban államháztartási szempontból nem 
feltétlenül baj. 

3.4.2.2. Stratégia 

A GOP stratégiai céljai nem tartalmaznak az államháztartás egyenlegére vonatkozó explicit utalást, ha 
csak nem tekintjük ilyennek, hogy a teljes tényezőtermelékenység javulásának feltételei között a 
szöveg megemlíti a hatékonyan működő kormányzati szektort és közigazgatást. Általában azonban 
nincs szó az államháztartásról, ami az adott összefüggésben nem feltétlenül baj, mivel a stratégiában 
megfogalmazott beavatkozási irányok igen helyesen viszonylag szerény állami intézményi 
determinációval járnak. (A vállalati szektornak juttatott támogatások vagy hatékonyak, vagy nem; ám 
megvan az az előnyük, hogy – magánvállalatokat és piaci körülményeket feltételezve – az államnak 
nem kell őket megismételnie, és ebből a célból nem kell új intézményeket létrehoznia.) Ugyanakkor a 
program a vállalatok innovációs tevékenységének előmozdítása érdekében innovációs hídképzők, 
technológiai parkok és egyetemi technológia-transzfer irodák országos hálózatának kiépítését 
irányozza elő. Adott esetben intézményi következményekkel járó – azaz hosszú távú kiadási 
determinációt eredményező – állami feladatnak tekinti a program továbbá a szabályozás, az 
elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások, az általános szélessávú hozzáférés, valamint a 
digitális írástudás közoktatásbeli fejlesztésének előmozdítását is. 

                                                      
11 Ennek némiképp ellentmond, hogy a közszférában foglalkoztatottak aránya Magyarországon elmarad az EU-15 átlagától. Ami 
a közigazgatást illeti, az a szintén nem különösebben magas foglalkoztatási aránya dacára relatíve drága: „míg a 
foglalkoztatottak tekintetében a magyar közigazgatás nagysága megfelel az EU-15-ök adatainak (bár kissé magasabb a V-4-
ekéhez képest), addig a GDP-ből rá fordított kiadások aránya magasabb az EU-15-ök átlagánál (s közel azonos a V-4-ekével), 
még akkor is, ha Magyarországon 2001 és 2004 között drasztikusan csökkent a közigazgatásra fordított kiadások GDP-ben 
kifejezett mértéke (5,5%-ról 3,8%-ra). A magyar közigazgatás a hasonló fejlettségű országokhoz képest arányaiban azonos 
létszámmal, ellenben fajlagosan magasabb költséggel működik” (ÁROP, 7. oldal). 
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3.4.2.3. Prioritási tengelyek 

Az államháztartás egyenlegét ugyan legfeljebb közvetve befolyásolja, mégis érdemes megemlíteni, 
hogy a program igen helyesen hangsúlyozza, hogy „lehetőség szerint el kívánja kerülni ágazati 
preferenciák megfogalmazását, hogy a – bármilyen nagy növekedési potenciájúnak tűnő – 
vállalkozások gyakorlati sikerét a végső mérték, a piac dönthesse el” (49. oldal). Ezt a prioritások 
szintjén azzal az – igen helyes – megfontolással támasztja alá a program, hogy alapelvnek tekinti a 
piaci viszonyokba való minél kisebb mértékű állami beavatkozást: „Alapelvnek tekintjük ugyanakkor a 
piaci viszonyokba való lehető legkisebb mértékű, elsősorban a kudarcok orvoslását célzó 
beavatkozások kialakítását, a GOP-intézkedések lehetőleg versenyt erősítő, ösztönző alkalmazását” 
67. oldal. 

3.3.2.4. Indikátorok 

A program indikátorai között nem találunk az államháztartási folyamatokkal közvetlenül 
összefüggésbe hozhatót. A hatásindikátorok között számos, a különféle állami támogatások 
versenyképesség-javító hatását vizsgáló mutató van, az elért eredményeket a költségekhez viszonyító 
indikátort azonban nem találunk, ami hiányosságnak tekinthető. 

3.4.2.5. Összegzés 

A GOP összességében – mint a továbbiakból kitűnik majd – a viszonylag államháztartás-tudatos 
Operatív Programok közé tartozik. A program hangsúlyozza az államháztartási egyenleg által a külső 
és belső egyensúlyi folyamatokra gyakorolt hatás jelentőségét, ám ebből sem stratégiaalkotás, sem 
pedig prioritások nem következnek. Igaz, ez nem is feltétlenül a fejlesztéspolitikai beavatkozások 
feladata. Államháztartási szempontból komoly erénynek tekinthető, hogy a program nem kívánja 
magát szektorális fejlesztések mellett elkötelezni, ami csökkenti a vállalati támogatások terén kialakuló 
kiadási determinációk veszélyét. Szintén kedvező, hogy a program nem, vagy csak viszonylag kis 
mértékben irányoz elő állami intézményfejlesztést, ami ugyancsak a hosszú távú kiadási 
determinációk kialakulása ellen hat.  

3.4.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) 

3.4.3.1. Helyzetelemzés 

A program hangsúlyozza, hogy a lakosság szocioökonómiai változókkal nem indokolhatóan rossz 
egészségi állapota nemcsak a munkaerőpiaci potenciál csökkenését eredményezi, hanem közvetlen 
államháztartási kiadásokat is, „mivel a munkaerőpiacon termeléskiesést, a közfinanszírozott 
egészségügyi ellátórendszerben pedig kiadásnövekedést okoz. Mind a kieső termelés, mind a 
növekvő közkiadások a megtermelt GDP, összességében pedig az ország versenyképességének 
csökkenéséhez vezetnek” (19. oldal).  

1.4.3.2. Stratégia 

A program átfogó stratégiai célja a munkaerőpiaci aktivitás növelése, aminek kontextusában a 
program hangsúlyozza az alacsony aktivitási ráta államháztartási hátrányait. A program a szükséges 
intézményfejlesztési, átképzési feladatok finanszírozásával járul hozzá a (szerinte) a költségvetési 
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hiány csökkentését eredményező strukturális reformokhoz (pl. egészségügyi és oktatási reform). 
Emellett elősegíti az önkormányzati feladatellátás újraszervezését a regionális és kistérségi szint 
erősítésével, a közszolgáltatások megszervezésénél pedig támogatja a racionális üzemméret 
kialakítását. A program általában leszögezi, hogy a TÁMOP alapvető célja az elavult struktúrájú 
közösségi szolgáltató rendszerek reformjának támogatása. Ezen belül az egészségügy, oktatás, 
szociális ellátás, valamint a foglalkoztatás területén megvalósítandó tartalmi, humán- és szervezeti 
változtatások és fejlesztések az TÁMOP közreműködésével, illetve annak céljaihoz és 
intézkedéseihez illeszkedve kerülnek megvalósításra. A program kapcsolódik továbbá a 
nyugdíjreformhoz: „A nyugdíjrendszer szabályozásának átalakítása megteremti az 
ösztönzést/kényszert a munkaerőpiacon maradáshoz, az uniós forrásokból pedig azokat a 
szolgáltatásokat, programokat finanszírozzuk, amelyek a munkaerőpiacon maradást ténylegesen 
lehetővé teszik az egyén számára (képzésen, a munkavégző-képesség fejlesztésén, támogató 
szolgáltatásokon stb. keresztül). Emellett a nyugdíjjal kapcsolatos tudatosság növelését segíti majd a 
nyugdíjakhoz kapcsolódó információs rendszerek fejlesztése” (57. oldal). Ezek helyenként ugyan kissé 
általános megfogalmazásoknak tűnnek, ám igaz, hogy a munkaerő-kereslet jelentős átalakulásával 
járó strukturális reformok – melyek hosszabb távon valóban elősegíthetik az államháztartási 
folyamatok fenntarthatóságát – szükségessé tesznek olyan munkaerőpiaci beavatkozásokat, 
amelyekre a program keretében kerülhet sor.  

3.4.3.3. Prioritási tengelyek 

„A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése” prioritáson belül 
foglalkozik a program a munkáltatói terhek csökkentésének követelményével, és – igen helyesen – 
leszögezi, hogy „a munkáltatói járulékterhek általános és jelentős csökkentését csak hosszabb távon 
lehet megvalósítani.” Ugyanakkor a program mintegy visszacsempészi a javasolt intézkedések közé 
az államháztartási egyensúlyt általában befolyásoló (rövid távon biztosan rontó) kedvezményeket: „A 
járulékterhek fokozatos csökkentése és célzott, a hátrányos helyzetű munkavállalókra (köztük az 
inaktív nők, az alacsony iskolai végzettségűek, idősebb korosztályok, tartósan munkanélküliek) 
irányuló bértámogatások és járulék-kedvezmények azonban a makro-gazdasági célok megtartása 
mellett is növelhetik a munkaerő iránti keresletet és a bejelentett foglalkoztatást” (71. oldal). 

3.4.3.4. Indikátorok 

A program számos olyan indikátor bevezetését javasolja, amely a nyugdíjakkal, szociális ellátásokkal 
és különféle munkaerőpiaci beavatkozások kapcsán közvetlen összefüggésben áll az államháztartás 
kiadási oldalával. Néhány indikátor közvetve az államháztartás bevételi oldalával is összefüggésbe 
hozható, pl. „Az iskolarendszerű szakképzésből és a felsőoktatásból kilépők közül a szakmájukban 
elhelyezkedettek aránya a kilépés után 6 hónappal” (74. oldal). 

3.4.3.5. Összegzés 

A programban szereplő fejlesztési beavatkozások fontos szerepet játszhatnak gazdaság 
rendelkezésére álló humán erőforrások javításában és az aktivitási ráta emelésében, ami hosszabb 
távon számottevően javíthatja az államháztartás egyenlegét.. A program kiadási szerkezete 
feltehetően nem hoz létre jelentős új államháztartási kiadási determinációkat, amennyiben a folyósított 
támogatások és fejlesztendő intézmények létező támogatásokat és intézményeket erősítenek meg 
vagy váltanak ki. 
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3.4.4. TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) 

3.4.4.1. Összegzés 

A TIOP államháztartási szempontból igen hasonló megítélés alá esik, mint a TÁMOP: az oktatási, 
egészségügyi, munkaerőpiaci és kulturális intézményrendszer fejlesztése és támogatása olyan állami 
feladat, melyet az uniós forrásokra támaszkodó fejlesztéspolitikai beavatkozásoktól függetlenül is 
végre kellene hajtani. A népesség, illetve azon belül a munkaképes korú lakosság állapotát, az általuk 
igénybe vett humán közszolgáltatások minőségét befolyásoló fejlesztéseknek nyilvánvalóan közvetlen 
államháztartási összefüggései vannak, ám nem valószínű, hogy a program következtében jelentősebb 
új kiadási determinációk keletkeznének. Sokkal inkább ma is létező kiadási tételeket jelentő állami 
intézmények és szolgáltatások modernizációjáról, fejlesztéséről van szó, ami számos esetben fajlagos 
államháztartási megtakarításokat eredményezhet, például a munkanélküli intézményrendszer, a 
kórházi ágyszám vagy a pedagógusszám esetében.  

3.4.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 

3.4.5.1. Összegzés 

A KözOP a legtöbb forrással rendelkező Operatív Program, mely nagyarányú infrastruktúra-
fejlesztésre irányul. Mindenekelőtt a vasúti és a közúti infrastruktúra minőségében az igényekhez és 
az optimális közlekedési formákhoz képest tapasztalható elmaradásokat (helyzetértékelés) igyekszik 
csökkenteni. Sajátossága, hogy végfelhasználói túlnyomórészt állami intézmények vagy állami 
tulajdonú vállalatok, a létrehozott infrastrukturális fejlesztések (döntően utak és vasutak) üzemeltetése 
pedig szintén állami feladat marad. Ezért rendkívül nagy az államháztartási kiadási determinációk 
kialakulásának veszélye. Ez a program mindkét átfogó stratégiai célja, az elérhetőség javítása a 
versenyképesség növelése a társadalmi-területi kohézió erősítése céljából, illetve a közösségi 
közlekedés környezetkímélő fejlesztése esetében igaz. A két átfogó stratégiai cél négy specifikus 
célra illetve hozzájuk rendelt prioritási tengelyre bomlik. Az első, elérhetőségi cél esetében (1) az 
ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, (2) a térségi elérhetőség javítása, 
valamint (3) a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a három prioritási tengely. A második, városi 
tömegközlekedés-cél esetében maga a (4) városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. 
Ismét fontos hangsúlyozni, hogy itt állami irányítás mellett elkészülő és döntően állami kezelésbe 
kerülő beruházásokról van szó, melyek jelentős része úgynevezett nagyprojektek, azaz az Európai 
Bizottság által jóváhagyandó, 50 millió euró értékhatár fölötti fejlesztésnek számít.  

A program output és eredmény indikátorai a kivitelezett fejlesztések mennyiségét és az azokhoz 
kapcsolódó technikai paramétereket mérik, közgazdasági költség-haszon elemzéssel nem 
foglalkoznak. Ez jól jellemzi a programmal kapcsolatos közgazdasági – közelebbről államháztartási – 
kockázatokat. A programból ugyanis nem derül ki, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban készült-e 
bármilyen hatásvizsgálat, hogy a rendkívüli mértékű – optimális esetben több, mint 1800 milliárd 
forintnyi – ráfordítás elosztása miért éppen úgy történik ahogy, illetve, hogy mindennek milyen 
államháztartási hatása lesz részint a társfinanszírozási kötelezettségből, részint a későbbi fenntartási 
költségekből fakadóan. 

A program keretében elkészülő fejlesztések bizonyára növelni fogják a regionális és országos szinten 
értelmezhető gazdasági versenyképességet és hozzájárulhatnak a foglalkoztatás növeléséhez is, 
aminek következtében többletbevételek generálódhatnak az államháztartásban és csökkenhetnek a 
jóléti transzferek. Az is valószínű, hogy az elkészült projektek fenntartási költségeinek egy része 
megtérül majd a használati díjakból. A KözOP aggregált államháztartási hatásai azonban a jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján nehezen becsülhetők. 
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3.4.6. KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM (KEOP) 

3.4.6.1. Helyzetelemzés 

Általában elmondható, hogy a program viszonylag szerény figyelmet fordít az államháztartási 
szempontokra. A program helyzetértékelő részében a környezetvédelmi beruházásokat végrehajtó 
helyi önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeinek megemlítését (28. oldal) leszámítva nincs szó 
költségvetési összefüggésekről. 

3.4.6.2. Stratégia 

A program stratégiai fejezete a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) előirányzataiból indul ki a 
környezetvédelmi beruházások forrásigényét illetően. A 2003-2008 közötti időszakra vonatkozó NKP-II 
kilenc tematikus akcióprogramjában előirányzott feladatok költségvetési forrásigénye 2002. évi 
árszinten mintegy 2100 milliárd forint, a teljes ráfordítás mintegy 4200 milliárd forint. Ezen túlmenően 
államháztartási összefüggésekkel a program stratégiája nem foglalkozik. 

3.4.6.3. Prioritási tengelyek 

Az ’Egészséges, tiszta települések’ prioritási tengely „az átfogó környezetgazdálkodás és környezeti 
tervezés lehetőségeinek felhasználásával, minden esetben a költséghatékony megoldások 
alkalmazásával (kiemelés tőlem – Á.Z.) a települési környezetvédelmi közszolgáltatások, 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére és a közvetlen környezetvédelmi, veszélyelhárítási 
beavatkozások megvalósítására koncentrál” (53. oldal). Ide tartozik a hulladékgazdálkodás, aminek 
esetében 328 hulladéklerakó kerül az ISPA program keretén belül rekultiválásra, míg másik 2190 
hulladéklerakó rekultiválása a program szerint csak további EU források bevonásával elképzelhető. Az 
ez esetben legalább 25 millió eurós nagyprojektek között három hulladékgazdálkodási beruházás 
szerepel (Mecsek-Dráva térség, Közép-Duna vidék, Győr–Mosonmagyaróvár–Sopron), összesen 116 
milliárd forint értékben. Ehhez a prioritáshoz tartozik a szennyvízkezelés is, amire nyolc nagyprojekt 
irányul, összesen mintegy 180 milliárd forint értékben. Ugyancsak a prioritás részét képezik a 
vízbázis-védelmi és ivóvízminőség-javítási feladatok, amelyekre 161 milliárd forintot szán két 
nagyprojekt (Dél-Alföld és Észak-Alföld). 

További prioritási tengelyeket képeznek a vadvizek, illetve a természeti értékek jó kezelése 
prioritások, melyekhez nagyprojektek is tartoznak, összesen mintegy 150 milliárd forint értékben. 
Kisebb volumenű fejlesztéseket feltételez a megújuló energiaforrásokkal, a hatékony energia-
felhasználással és a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzésével kapcsolatos 
prioritási tengely. 

A prioritási tengelyek államháztartási vonatkozásaival a nagyprojektek beruházásigényének 
megjelölésén túl a program érdemben nem foglalkozik. 

3.4.6.4. Indikátorok 

A program indikátorai kivétel nélkül technikai–környezetvédelmi jellegűek. 
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3.4.6.5. Összefoglalás 

A program államháztartási szempontból nagy jelentőségű; több hosszú távú kiadási determinációval 
járó beruházást is tartalmaz, ezek aggregált államháztartási hatásáról azonban a rendelkezésre álló 
információk alapján nehéz képet alkotni. A program keretében létrejövő nagyobb infrastrukturális 
fejlesztések (víz, szennyvíz és hulladékgazdálkodási projektek) működési költségeinek és 
amortizációjának vélhetően csak egy részét fedezik majd a jellemzően önkormányzati hatáskörben 
megállapított használati díjak. 

1.4.7. ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM (EKOP)  

3.4.7.1. Helyzetelemzés 

A közigazgatás elektronizálására irányuló program abból a felismerésből indul ki, hogy „míg a magyar 
gazdaság egyre modernebb és versenyképesebb, az igényekhez képest rossz minőségűek és 
hatékonyságúak a közszolgáltatások, s azokat sok időráfordítással és drágán lehet igénybe venni” (6. 
oldal). Ez a magyar gazdaság külső megítélése szempontjából is gondot jelent, mivel „[a] befektetők 
úgy tartják, hogy Európában észak-nyugatról dél-keletre növekszik a bürokrácia, csökken a 
hatékonyság – igaz, csökken a bérszínvonal is. A tőlünk keletre, dél-keletre fekvő országok olcsóbb 
munkaerejéből adódó versenyhátrányunkat ellensúlyozhatná a hatékony közigazgatás” (7-8. oldal). A 
program tehát – bátor és rokonszenves módon – arra tesz javaslatot, hogy a hazai és uniós 
forrásokból elérhető fejlesztési pénzek egy részét fordítsuk a közigazgatásba való befektetésre. 

A program, miközben közigazgatás-technikai érvekkel támasztja alá a közigazgatás 
elektronizálásának jelentőségét, viszonylag kevés államháztartási adatot ismertet. Ez azért is 
szembetűnő, mert a közigazgatásra fordított múlt- és jelenbeli államháztartási kiadások összege 
nyilván hozzáférhető. A program – az ÁROP -hoz hasonlóan – a közszférában foglalkoztatottak 
arányára és a közigazgatási kiadások GDP-n belüli arányára vonatkozóan közöl csupán 
összehasonlító adatokat (7. oldal). Ezen túlmenően a program közli, hogy az önkormányzatok folyó 
informatikai kiadásai 11%-kal emelkedtek 2005-ben, a 2004-es 1,5 milliárd forinthoz képest (15. oldal). 

3.4.7.2. Stratégia 

A program szerint „[a]z állami feladatok közül meghatározó az adminisztratív/közszolgáltatási terület: 
az igazgatás központi és helyi szintjei, valamint a közösségi javak és szolgáltatások nyújtása. Az 
Operatív Program tárgya mindezeknek a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom 
lehetőségeire is építő fejlesztése” (20. oldal). A feladat az, hogy „a kormányzati folyamatok 
átszervezésével, deregulációjával [sic!], majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő 
támogatásával hatékonyabbá váljon az állam működése. Az elektronizált belső folyamatok 
bevezetésével lehetővé válik az erőforrások optimális allokálása. Mód nyílik egyes folyamatok 
kiszervezésére, összevonására, áramvonalasítására. Ezek az intézkedések pedig eszközoldali 
fejlesztést igényelnek” (22. oldal). A cél tehát a közigazgatás hatékonyságának növelése, eszközoldali 
– értsd: informatikai – fejlesztésekkel. Ami elfogadható célkitűzés, kérdés azonban, hogy hogyan lehet 
(és miért kellene) a kormányzati folyamatokat deregulálni. Ha piaci folyamatok esetében ez 
lehetséges is (bár ott sem mindig érdemes), a közigazgatás esetében aligha. 

A program szerint „a gazdasági fenntarthatósághoz való hozzájárulás az olcsóbb állami működésen 
keresztül valósul meg makroökonómiai értelemben, ezek az előnyök azonban mikroszinten, az egyes 
szolgáltatásokra vetítve is jelentkeznek” (24-25. oldal). A feltevés szerint tehát a közigazgatás 
elektronizálásával csökkenthető az állam mérete és költségessége, miközben növekedhet a 
hatékonyság. Optimális esetben és statikus értelmezési keretben valóban ez történik, kérdés 
azonban, hogy miként reagál a közigazgatás a feladatrendszer esetleges átalakulására.  
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3.4.7.3. Prioritási tengelyek 

A program prioritási tengelyei kissé általánosnak tűnnek: A közigazgatás és közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása; A közigazgatási szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez); 
valamint Kiemelt fejlesztések. Amíg az első esetben inkább az eljárások átalakításáról van szó, addig 
a második prioritás inkább konkrét közszolgáltatások elektronizálásra irányul. A harmadik prioritás a 
Közép-Magyarországi Régióban megvalósítandó, országos jelentőségű közigazgatási fejlesztésekkel 
foglalkozik. Nyilvánvalóan valamennyi fejlesztésnek van azonnali államháztartási kiadásigénye és – 
kedvező esetben – hosszú távú megtérülése is, ezekkel azonban a program számunkra hozzáférhető 
verziója nem foglalkozik. 

3.4.7.4. Indikátorok 

A program indikátorai technikai jellegűek, államháztartási szempontból (önmagukban) nem 
értelmezhetők. 

3.4.7.5. Összefoglalás 

A program viszonylag szerény, mintegy 140 milliárd forintos ráfordítással egy államháztartási 
szempontból nagy jelentőségű és igen perspektivikus fejlesztést kíván végrehajtani. A program sikere 
esetén a közigazgatás a magyar gazdaság fontos versenyképességi előnyévé válhat, miközben a 
közigazgatásra fordított államháztartási kiadások relatív szintje mérséklődhet. 

3.4.8. ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) 

3.4.8.1. Helyzetelemzés 

„Az Operatív Program fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott 
szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje” (4. oldal). A 
program hangsúlyozza, hogy noha a közigazgatás korszerűsítése a nyolcvanas évek közepe óta 
folyamatosan napirenden van mind Magyarországon, mind külföldön, a különféle reformok alig 
változtattak a közszféra relatív nagyságán: „lényegében változatlan maradt a közszférában 
foglalkoztatottak összes foglalkoztatotthoz viszonyított, illetve a közszférára fordított kiadások bruttó 
hazai termékhez viszonyított részaránya. 1980 és 2000 között például az OECD 23 tagállamában nőtt 
a közszféra alkalmazottainak az összes foglalkoztatotthoz viszonyított részaránya, s csupán 4 
országban csökkent ez a mutató” (7. oldal). 

A hazai viszonyok között általános tendenciaként rögzíthető, hogy az ügyek intézése térben egyre 
közelebb kerül az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz, s azon belül is nő az egy helyen történő 
ügyintézés lehetősége. Probléma viszont, hogy a feladatok alsóbb szintre történő elmozdulása nem 
járt „valódi decentralizációval” (11. oldal). További gond, hogy „a közigazgatásban átszervezések 
esetén a feladatok átadása jellemzően nem jár együtt az átadó részéről az arányos leépítéssel. Ennek 
következménye, hogy több helyen párhuzamos struktúrák léteznek. A szervezeti működéstől idegen a 
feladat ellátásának az időtartamához kötött automatikus átalakulás, vagy megszűnés” (12. oldal), ami 
nyilvánvalóan hatékonyságvesztéshez és felesleges államháztartási kiadásokhoz vezet. 

Gond van a magyar közigazgatás szerkezetével is: „a közel háromezer közigazgatási szerv több mint 
kétharmada tartozik az önkormányzati szférába, a többi államigazgatási szerv. Az államigazgatásban 
a feladatok által indokoltnál heterogénebb szervezetrendszer alakult ki, jelentősen megnehezítve a 
hatékony működést” (13. oldal). 
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3.4.8.2. Stratégia 

A program célja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza meg. Az ezt 
követő működési kiadások − jelenlegi árakon számolva − nem léphetik túl a jelenlegi szintet, sőt a 
fejlesztések eredményeképpen elmaradnak a jelenlegitől, noha nem feltétlenül ugyanabban a 
költségvetési sorban szerepelnek, mint ma (20. oldal). 

„Az Operatív Program átfogó célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, s a közigazgatás 
ezáltal járuljon hozzá az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához.” Az 
indikátor azonban puha változó: „Az átfogó cél akkor teljesül, ha a program végén a lakosság és a 
vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintű elégedettségi indexe 
legalább 10%-kal javul a program hatására, amit közvélemény-kutatások tesznek mérhetővé” (22. 
oldal). Kérdés azonban, hogy a közvélemény-kutatók ki tudják-e majd deríteni, hogy minek a hatására 
változott az elégedettség (ha változott). 

3.4.8.3. Prioritási tengelyek 

A program a következő prioritási tengelyekkel rendelkezik: (1) folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés; (2) az emberi erőforrás minőségének javítása; (3) a kormányzási és megújulási 
képesség javítása (mint a Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések); valamint (4) 
technikai segítségnyújtás, mint horizontális prioritási tengely. Noha világos, hogy a prioritások 
teljesülése kedvező államháztartási hatással járhat, a program alapján nem következtethetünk ezek 
mértékére. 

3.4.8.4. Indikátorok 

Adminisztratív-technikai indikátorok, melyek közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe az 
államháztartási hatásokkal.  

3.4.8.5. Összefoglalás 

A legkisebb Operatív Program államháztartási szempontból igen rokonszenves módon igyekszik 
elkerülni a jelenlegihez képest addicionális kiadási determinációk létrehozását. A program sikere 
esetén közvetlen (kiadási) és közvetett (gazdasági növekedésből fakadó) államháztartási 
megtakarítások is várhatók, ezek mértéke azonban minden bizonnyal szerény marad. 

3.4.9. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK 

3.4.9.1. Összefoglalás 

A regionális Operatív Programok egymáshoz hasonló szerkezetben, igen hasonló stratégiai célokat és 
prioritásokat megjelölve határozzák meg a regionális szinten koordinált fejlesztési beavatkozások 
szerkezetét. A helyzetelemzés az országos és az uniós átlaghoz viszonyítva tárgyalja az adott térség 
jellegzetességeit. A stratégiai célmeghatározásban az általános célok szintjén a regionális 
felzárkózás, a versenyképesség növelése és a fenntartható fejlődés biztosítása kap szerepet. A 
specifikus célok szintjén a kistérségi fejlődés, a közlekedési és humán infrastruktúra, a város- és 
térszerkezet, az idegenforgalom, a társadalmi integráció és a környezetvédelem szempontjai jelennek 
meg hangsúlyosan. A prioritások a specifikus célokból következnek, az indikátorok pedig az így 
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kialakított dimenziók mentén mérik a fejlődést. Államháztartási szempontokról, az intézményrendszer 
költségességéről jellemzően nincs szó. 

Általában is elmondható, hogy a ROP-ok nem reflektálnak államháztartási szempontokra. A 
fejlesztések jellemzően kisebb léptékűek és jelentős részben a helyi intézményrendszer megújítására 
irányulnak. Bizonyos fejlesztési funkciók esetén, például a gazdaságfejlesztés, a technológiai 
innováció vagy a humán infrastruktúra terén jelentős intézménybővülésre illetve új intézmények 
kialakítására kerül sor, ami államháztartási szempontból új kiadási determinációk létrehozását jelenti. 
Ezek mennyisége nehezen becsülhető, ám nem valószínű, hogy a ROP-ok által kialakítani célzott 
intézményrendszer jelentősen drágábban lenne üzemeltethető, mint a jelenlegi.  

3.4.10. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Operatív Programok készítése során a tervezők adottnak tekintették az uniós és az ahhoz 
kapcsolódó hazai forrásokból rendelkezésre álló fejlesztési összegeket, és igyekeztek azokat 
racionálisan elosztani. A rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az Operatív 
Programok túlnyomó részének esetében ez nem vet fel államháztartási problémákat. A hazai 
társfinanszírozási kötelezettség minimális mértéke ismert, a költségvetési tervezők számára 
kalkulálható. A hosszú távú költségvetési finanszírozhatóság kérdése néhány Operatív Program, 
illetve mindenekelőtt a nagyprojektek esetében merül fel. Ilyen kockázatok az állami fenntartású 
intézményrendszer bővítése, illetve állami kezelésű-fenntartású beruházások esetén is 
keletkezhetnek. 

Az államháztartási szempontból legproblematikusabb Operatív Programnak a Közlekedésfejlesztési 
OP tűnik, mivel itt a legnagyobb az állami tulajdonú infrastrukturális fejlesztések volumene, melyek 
között számos 50 millió eurót meghaladó értékű nagyprojekt található. Az 1800 milliárd forintos 
fejlesztési program kijelöli a megvalósítandó közlekedési beruházások lehetséges körét, ezt azonban 
nem támasztja alá előzetes hatásvizsgálatokkal. Nem tudható, hogy a megvalósítandó projektek 
hosszú távú üzemeltetése aggregált szinten mennyibe kerül majd, és a költségekből mekkora rész 
hárul a költségvetésre. 

Hasonló a helyzet a Környezeti és Energetikai OP-val, amely ugyancsak nagy összeggel, mintegy 
1400 milliárd forinttal gazdálkodik, és aminek esetében ugyancsak fontos szerepet játszanak a 
nagyprojektek, igaz, ezek összeghatára kisebb, 25 millió euró. A hosszú távú államháztartási hatások 
ebben az esetben sem állnak rendelkezésre aggregált szinten. A helyzet azonban némiképp 
megnyugtatóbb, mint a KözOP esetében, mivel a nagyprojektek jelentős része csatornázási fejlesztés, 
aminek hosszú távú üzemeltetési költségei nagyrészt az igénybe vevőkre terhelhetők. 

Igen nagy fejlesztési forrásokkal gazdálkodnak a Társadalmi Megújulás és a Társadalmi Infrastruktúra 
OP-ok is (mintegy 1000 illetve 600 milliárd forint), melyek azonban nem annyira kiemelt fejlesztési 
projektekre koncentrálnak, mint inkább létező intézmények fejlesztésére. Ennek ugyancsak vannak 
hosszú távú államháztartási kockázatai, racionálisan feltételezhető azonban, hogy a fejlesztések 
eredményeképpen nem romlik az intézményrendszer hatékonysága. Bizonyos esetekben kifejezett 
intézmény- illetve szolgáltatás-modernizációról van szó, ami fajlagos államháztartási megtakarításokat 
eredményezhet, például a munkanélküli intézményrendszer, a kórházi ágyszám vagy a 
pedagógusszám esetében. 

A „nagy OP-ok” közé tartozik a Gazdaságfejlesztési OP is (mintegy 880 milliárd forint), mely azonban 
nem rendelkezik nagyprojektekkel és extenzív intézményrendszer-fejlesztést sem tartalmaz. Kérdéses 
ugyan, hogy a különféle vállalati támogatások milyen mértékű gazdaságfejlődést eredményeznek 
majd, ezeknek azonban ettől függetlenül megvan az az előnye, hogy jellemzően nem hoznak létre 
államháztartási kiadási determinációkat. Ezt az is elősegíti, hogy a program nem kötelezi el magát 
szektorális fejlesztések mellett, illetve igyekszik tiszteletben tartani a piac erőforrás-allokáló 
szerepének elsődlegességét, és filozófiája szerint a piaci kudarcok kezelésére korlátozni a 
fejlesztéspolitikai beavatkozásokat. 

A két közigazgatási témájú OP – Elektronikus Közigazgatás OP és Államreform OP – a hatékony 
közigazgatást gazdaságfejlesztési tényezőnek tekintve fordít erőforrásokat a közigazgatás 
elektronizálására, valamint eljárásainak és szolgáltatásinak korszerűsítésére. A programok sikere 
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esetén a közigazgatás a magyar gazdaság fontos versenyképességi előnyévé válhat, miközben a 
közigazgatásra fordított államháztartási kiadások relatív szintje akár mérséklődhet is. Államháztartási 
szempontból előnyös, hogy a programok igyekeznek elkerülni addicionális kiadási determinációk 
kialakulását. 

A regionális Operatív Programok nem reflektálnak államháztartási szempontokra. Fejlesztési 
projektjeik jellemzően kisebb léptékűek, és jelentős részben a helyi intézményrendszer megújítására 
irányulnak. Bizonyos vonatkozásokban, például a gazdaságfejlesztés, a technológiai innováció vagy a 
humán infrastruktúra terén jelentős intézménybővülésre illetve új intézmények kialakítására tesznek 
javaslatot, ami államháztartási szempontból új kiadási determinációk létrehozását jelentheti. Ezek 
mennyisége nehezen becsülhető, ám nem valószínű, hogy a kialakítani szándékozott 
intézményrendszer a jelenlegihez képest jelentősen növelné az államháztartási finanszírozási igényt.  
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3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA GYAKOROLT HATÁS 

3.1. melléklet. Az Operatív Programok (hosszú távú) 
államháztartási hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

GOP 

K+F és innováció a 
versenyképességért + (-) 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 
Ugyanakkor közvetett kiadás-determinációt 
eredményezhet, ha a foglalkoztatási esélyek 
diverzifikálódásának következtében megnő a 
munkaerőpiacról kiszoruló, szociális transzfereket igénylő 
csoportok aránya. 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) + 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. A 
kisvállalkozások fejlesztése jelentősen csökkentheti a 
szociális transzfereket igénylő társadalmi csoportok 
arányát. 

A modern üzleti környezet erősítése + 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök + 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 

TÁMOP 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 

+ 
Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 

Az alkalmazkodóképesség javítása + 

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. A 
versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést és adóbevételeket eredményez. 

Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek + Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 

transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 
Az emberi erőforrások fejlesztése a 
minőségi képzés, a kutatás és 
innováció területén 

+ 
A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket. 

Egészségmegőrzés és a társadalmi + Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 

komplex fejlesztése 

befogadás, részvétel erősítése 
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3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási hatásainak összegző 
értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

TIOP 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és adóbevételeket 
eredményez. Ugyanakkor az állami intézményépítés 
növelheti az intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb intézményi 
működési révén csökkentheti is azt. 

Az egészségügyi infrastruktúra +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és adóbevételeket 
eredményez. Ugyanakkor az állami intézményépítés 
növelheti az intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb intézményi 
működési révén csökkentheti is azt. 

A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és adóbevételeket 
eredményez. Ugyanakkor az állami intézményépítés 
növelheti az intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb intézményi 
működési révén csökkentheti is azt. 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése 
a közösségfejlesztés szolgálatában +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és adóbevételeket 
eredményez. Ugyanakkor az állami intézményépítés 
növelheti az intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb intézményi 
működési révén csökkentheti is azt. 

KözOP 

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének 
javítása 

- (+) 

A nagyarányú közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a 
használati díjbevételekkel csak részben fedezett működési 
kiadások miatt addicionális kiadás-determinációt 
eredményez. Ugyanakkor a gazdasági növekedés-hatáson 
keresztül javítja az államháztartás egyenlegét. 

Térségi elérhetőség javítása -/+ 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a használati 
díjbevételekkel csak részben fedezett működési kiadások 
miatt addicionális kiadás-determinációt eredményez. 
Ugyanakkor a gazdasági növekedés-hatáson keresztül 
javítja az államháztartás egyenlegét. 

Közlekedési módok 
összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése  

+ 

A gazdasági növekedés-hatáson keresztül javítja az 
államháztartás egyenlegét. 

Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése -- 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a használati 
díjbevételekkel csak részben fedezett működési kiadások 
miatt addicionális kiadás-determinációt eredményez. A 
négyes metróvonal esetében ez előrelátható módon 
különösen jelentős működési költség-növekedéssel jár 
majd. 

fejlesztése 

infrastruktúra fejlesztése 
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3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA GYAKOROLT HATÁS 

3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási hatásainak összegző 
értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KEOP 

Egészséges, tiszta települések +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

Vizeink jó kezelése +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

Természeti értékeink jó kezelése +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése + 

A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és így – 
hosszabb távon – az államháztartás egyenlegét. 

Hatékony energia-felhasználás + 
A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és az 
államháztartás egyenlegét. 

Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése + 

A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és így – 
hosszabb távon – az államháztartás egyenlegét. 
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3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA GYAKOROLT HATÁS 

3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási hatásainak összegző 
értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

ÁROP 

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi 
tényező javításával a növekedési hatáson 
keresztül potenciálisan javítja az államháztartás 
egyenlegét. A hatékonyságjavítás révén hosszabb 
távon, potenciálisan csökkenti az 
államigazgatásra fordított működési kiadásokat. 

Az emberi erőforrás minőségének javítása + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi 
tényező javításával a növekedési hatáson 
keresztül potenciálisan javítja az államháztartás 
egyenlegét. A hatékonyságjavítás révén hosszabb 
távon, potenciálisan csökkenti az 
államigazgatásra fordított működési kiadásokat. 

A kormányzási és megújulási képesség 
javítása + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi 
tényező javításával a növekedési hatáson 
keresztül potenciálisan javítja az államháztartás 
egyenlegét. A hatékonyságjavítás révén hosszabb 
távon, potenciálisan csökkenti az 
államigazgatásra fordított működési kiadásokat. 

EKOP 

A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása 

+ 

Az államigazgatás, mint versenyképességi 
tényező javításával a növekedési hatáson 
keresztül potenciálisan javítja az államháztartás 
egyenlegét. A hatékonyságjavítás révén hosszabb 
távon, potenciálisan csökkenti az 
államigazgatásra fordított működési kiadásokat. 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések 

+ 

Az államigazgatás, mint versenyképességi 
tényező javításával a növekedési hatáson 
keresztül potenciálisan javítja az államháztartás 
egyenlegét. A hatékonyságjavítás révén hosszabb 
távon, potenciálisan csökkenti az 
államigazgatásra fordított működési kiadásokat. 

ROP-ok 

Versenyképesség javítása + 
A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és 
szociális transzfer-megtakarítást eredményezhet. 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  -/+ 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a 
használati díjbevételekkel csak részben fedezett 
működési kiadások miatt addicionális kiadás-
determinációt eredményez. Ugyanakkor a 
gazdasági növekedés-hatáson keresztül javítja az 
államháztartás egyenlegét. 

Turisztikai potenciál erősítése + 
A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és 
szociális transzfer-megtakarítást eredményezhet. 

Település- és térségfejlesztés 0/(+) 
A közvetett versenyképességi hatás révén 
addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

Humán infrastruktúra fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és 
adóbevételeket eredményez. Ugyanakkor az 
állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb 
intézményi működési révén csökkentheti is azt. 
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3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA GYAKOROLT HATÁS 

3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási hatásainak összegző 
értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KMOP 

A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése +/- 

A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és 
szociális transzfer-megtakarítást eredményezhet, 
miközben nem keletkeznek közvetlen 
államháztartási kiadás-determinációk. Ugyanakkor 
közvetett kiadás-determinációt eredményezhet, ha 
a foglalkoztatási esélyek diverzifikálódásának 
következtében megnő a munkaerőpiacról 
kiszoruló, szociális transzfereket igénylő 
csoportok aránya. 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése + 

A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és 
szociális transzfer-megtakarítást eredményezhet, 
miközben nem keletkeznek közvetlen 
államháztartási kiadás-determinációk. 

A régió vonzerejének fejlesztése + 
Addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és 
adóbevételeket eredményez. Ugyanakkor az 
állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb 
intézményi működési révén csökkentheti is azt. 

Települési területek megújítása 0/(+) 

A közvetett versenyképességi hatás révén 
addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

Megjegyzés. A beavatkozás hosszú távon feltételezhetően ++ – jelentősen javítja az államháztartás egyenlegét, + – javítja az 
államháztartás egyenlegét, 0 – nincs hatással az államháztartás egyenlegére, – – rontja az államháztartás egyenlegét, – – – 
jelentősen rontja az államháztartás egyenlegét. A zárójeles jelölések – (+), (-) – másodlagos hatást jeleznek. 
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

4. A hátrányos helyzetű csoportokra 
gyakorolt hatás 

4.1. Összefoglaló 

1. Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat aszerint vizsgáltuk, 
hogy milyen hatással lesznek a tervezett intézkedések a hátrányos helyzetű csoportokra. Kiemelten 
foglalkoztunk a nők és férfiak közti esélyegyenlőség kérdésével, a fogyatékkal élők, a romák, a 
szegények és a hátrányos helyzetű területeken élők helyzetével. Emellett a hátrányos helyzetek 
komplex megjelenési formái, egybefonódási típusai közül a szegénység etnicizálódását, azaz a romák 
szegénnyé válásának átlagosnál nagyobb esélyét, a hagyományos értelemben vett és a digitális 
világban kialakuló egyenlőtlenségek egymásra hatását, valamint a diszkrimináció és szegregáció 
együttjárását és egymást felerősítő hatását emeljük ki. Végül azt mutatjuk be, hogy milyen módon 
gyakorolnak majd hatást az Operatív Programok a hátrányos helyzetekre a tervezési folyamat és a 
végrehajtás várható módja esetében. Ennek során bemutatjuk, hogy mennyiben tekinthető 
érzékenynek a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára, hogyan hatnak a hátrányos 
helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az Operatív Programok, milyen hatásuk van az 
alkalmazott indikátoroknak, és milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének. 

2. Az Operatív Programok összességét tekintve a hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatás 
szempontjából, alapvetően kétféle értékelést adhatunk: 

• egyfelől jellemző az inkább csak kötelességszerű említés, az esélyegyenlőség 
szempontjának „kipipálása” főként azokban az Operatív Programokban, amelyek 
területe közvetlenül nem kapcsolható a hátrányos helyzetekhez vagy annak 
valamely megnyilvánulási formájához, holott sok esetben lenne mód a hátrányos 
helyzetűek szempontjából releváns „leágazásra”; 

• másfelől az ágazati OP-ok közül a hátrányos helyzetűekkel hivatalból foglalkozó 
TÁMOP és TIOP, valamint a ROP-ok többségének egyes intézkedései veszik 
komolyan a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának igényét bizonyos kitűzött 
céljaikon keresztül, amelyeket alapvetően pozitívan értékelhetünk, ugyanakkor 
ezek gyakran mégsem tekinthetők komolynak a tervezett intézkedések 
ellenőrzését és hatékonyságának mérését célzó indikátorok hiányosságai miatt. 

3. Az egyik kiemelt hátrányoshelyzet-képző szempont a társadalmi nem, azaz a gender szempontja. 
Az Operatív Programok alapján azt látjuk, hogy nagy a veszélye, hogy csupán a véletlenen fog múlni, 
hogy csökkennek-e a férfiak és nők közötti esélykülönbségek. Ugyan a TÁMOP és TIOP határozott 
elvi elköteleződést mutat a nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése mellett, de intézkedései nem 
fókuszáltak erre a témára. A többi OP és ROP esetében azonban úgy tűnik, nem világos vagy nem 
érthető a tervezők számára a gender mainstreaming problematikája, s nem valószínű, hogy az 
általában hangsúlytalan elvárásra érdemi válaszok szülessenek, különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy elvétve találni az e kérdéskörben történő előrehaladást tükröző indikátorokat a programokban.  

4. A női foglalkoztatással kapcsolatos problémák egyik lehetséges beavatkozási pontja az atipikus 
foglalkoztatási formák elterjedése. A közigazgatás modernizálása lehetőséget teremt majd pl. 
távmunkára, de másutt nem kap hangsúlyt az ilyen munkavégzési formák támogatása. A gondozói 
munkákat végző nők foglalkoztatásában is fontos szerepet játszhatnának az atipikus munkavégzési 
formák. 

5. A női gondozói tevékenységek kiváltását a szolgáltatások fejlesztésével lehetne elérni. Erre 
elsősorban a gyermekek nappali gondozásával kapcsolatban látszanak törekvések a bölcsődei és 
óvodai hálózat bővítése révén. Ez megteremti a női munkavállalás lehetőségét, de mértéke a 
munkaerő-piaci keresleten, a közlekedési lehetőségeken és azon is múlik, mennyire fognak az új és 
régi intézmények alkalmazkodni pl. nyitvatartásukban a foglalkoztatottak igényeihez. Szerencsés 
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lenne indikátorral is mérni, hogy a gyermekintézményeket bővítő településeken emelkedik-e a női 
foglalkoztatottság. 

6. A roma lakosság több szempontból is jelentős mértékben hátrányos helyzetűnek nevezhető, egyes 
csoportjaik leszakadása a többségtől a hátrányok halmozódásának és állandósulásának eredménye. 
A romákkal kapcsolatban elsődleges cél e folyamat megállítása, a leszakadó csoportok reintegrálása 
és a romákat érő hátrányos helyzetek kiküszöbölése, ami azonban leghatékonyabban komplex 
programokkal kivitelezhető. A romák hátrányos helyzetét ugyanis nem érdemes egy-egy – mégha 
olykor jogosan is kiemelhető – szemponttal magyarázni, így nem tehető felelőssé önmagában az 
alacsony iskolázottsági vagy foglalkoztatottsági szint, a gazdaságilag fejletlen vagy térbeli és 
társadalmi szempontból egyaránt elzárt kisrégiókban való koncentráció, ami gyakran szegregációval 
párosul, vagy az élet számos területén jelentkező diszkrimináció, hanem ezek és még számtalan 
egyéb tényező együttes és egymásra való hatásával magyarázható a kialakult szituáció. Ennek 
kezelésére hivatott komplex programot nem találunk az Operatív Programokban, és olyan is csak 
néhány olyan akad (TÁMOP, NyDOP, DDOP, ÉMOP), amelyik felismeri a romák hátrányos 
helyzetének többdimenziós jellegét és – saját hatáskörén belül értelmezve – a felmerülő tényezők 
közül többet is megemlít és netán megoldási javaslatot is felvázol. A komplex programok 
értelemszerűen csak hosszú távon fejthetnek ki értékelhető nagyságrendben eredményeket, 
ugyanakkor nem szabad alárendelni ennek a potenciálisan kiaknázható rövid- és középtávú 
eredmények lehetőségeit sem. Ebből a szempontból az Operatív Programok „műfaja” épp megfelelő 
lehet, mivel célrendszere és működési módja elvileg támogathatná a komplex és hosszú távú 
tervezést.  

7. Gyakran csak a kötelező esélyegyenlőségi szempont megemlítése kapcsán találkozhatunk a 
romákkal olyan programokban vagy prioritásokban, ahol pedig kifejezetten lenne értelme kiemelni a 
romákat akár önmagukban, akár egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport részeként, 
amelyben szükségszerűen felülreprezentáltak lesznek. Ilyen terület a foglalkoztatás-növelés (ami 
néhol a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok részeként merül fel), a közoktatásban meglevő minőségi 
és területi egyenlőtlenségek oldása vagy a gettós területek (azaz pl. a romatelepek) felszámolása. 
Vannak programok, amelyek kifejezetten távolságot tartanak a romáktól, még általánosságban sem 
nevezik meg őket lehetséges kedvezményezettként, s csak körülírások vagy egyértelmű, de mégis 
elfedő terminológiákat alkalmaznak (pl. kisebbségek). Ez a nem egyértelmű fogalmazásmód 
nyilvánvalóan előnyös a programok konkrétabb szintjén a kedvezményezett célcsoportok 
megjelölésének rugalmassága tekintetében, ami járhat kedvező és kedvezőtlen hatásokkal egyaránt. 
A romák esetében azonban feltételezhetően jobb lenne, ha a programok konkrétan megneveznék 
őket azokon a pontokon, ahol célcsoportként szóba kellene jönniük, mert így elkerülhető az a helyzet, 
hogy egy-egy konkrét pályázat esetében nem kerülnek a célcsoportok közé, pedig kellene. 

8. Nem szükségszerű, hogy minden esetben kiemeljük a romákat a célcsoporton belül, ha egy adott 
intézkedés olyan hátrányon kíván segíteni, amely a romákat  

• nem kifejezetten azért sújtja, mert romák, azaz nem éri őket az adott területen 
származásukból fakadóan diszkrimináció vagy olyan nem szándékolt hatás, 
amely etnikai okra vezethető vissza, 

• akkor is érinti, ha nem emeljük ki az etnikai dimenziót, mert az adott hátrányos 
helyzetű csoportban felülreprezentáltak (pl. alacsony iskolázottságú fiatalok), így 
szükségszerűen nagy arányban kellene a programoknak elérnie őket. 

A regionális Operatív Programok jellemzően város- illetve településrehabilitációs programokat 
terveznek, amelyek között sok kifejezetten szociális célú városrehabilitációra, és nemcsak a fizikai 
környezet megújítására fókuszál, ami – ahol romák nagy számban élnek ilyen helyeken – a programok 
eredeti szellemiségének megvalósulása esetén nagy arányban javítanak majd a romák 
életkörülményein is. 

9. Erőteljes prioritást kap szinte minden programban valamilyen szempontból a fogyatékos emberek 
helyzetének javítása. Az intézkedések összesített hatása, megfelelő minőségű pályázatok esetén, 
áttörést hozhat a fogyatékos emberek helyzetében. Ennek egyik kulcsa, hogy a foglalkoztatás 
kérdéseit együtt kell kezelni a fogyatékosság felülvizsgálatával, az átalakuló rehabilitációs rendszerrel 
és néhány, a „programokon kívüli” kérdéssel: a rokkantnyugdíj rendszer és a védett foglalkoztatás 
átalakításával. Csak ezek együttes és megfelelően ütemezett fejlesztése vezethet tényleges 
eredményhez. Ennek híján többszázezer megváltozott munkaképességű ember, köztük fogyatékkal 
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élő kerülhet ki minden érdemi fejlesztés nélkül a nyugdíjrendszerből és kerülhet át az alacsonyabb 
ellátást biztosító és nagyobb létbizonytalansággal járó segélyezési rendszerbe. Ezen nem segítenek 
az OP-ok és ROP-ok. Ennek, érzékelve a jogalkotási dömpinget és az államháztartás hiányának 
csökkentésére irányuló politikai elszántságot, roppant nagy a veszélye. A szakemberek megfelelő 
képzése, komplex rehabilitáció és munkahelyek híján akár a fogyatékos (és megváltozott 
munkaképességű) emberek jelentős csoportjának további elszegényedése is bekövetkezhet. 

10. A fogyatékkal élőket is érintő másik robusztus téma a programokban az akadálymentesítés. A 
programokban elsősorban az épületek akadálymentesítéséről esik szó, a járdák, közlekedési 
rendszerek akadálymentesítésére – legalábbis a KöZOP szerint – nincs forrás. Ez így félmegoldásnak 
tekinthető, hiszen a munkába, a szolgáltatások igénybevételéhez el is kell jutni és a nagyobb 
településeken ez a tömegközlekedés használatát igényli. A pályáztatás során – és ez nem tűnik ki a 
programokból – következetesen be kell tartatni, hogy az akadálymentesítés minden esetben komplex 
legyen és terjedjen ki a kommunikációs akadálymentesítésre is. 

11. Valóban jelentős változásokat indukálhatnak a TÁMOP-ban, a speciális nevelési igényű 
gyermekek közoktatási rendszerben meglévő helyzetével kapcsolatban megfogalmazott intézkedések. 
Adott a megfelelő jogszabályi környezet, források is lesznek. Kérdés, milyen „sebességgel” kerülnek 
be a szükséges ismeretek a pedagógusok képzési és átképzési rendszerébe, s befogadják-e, tudják-e 
kezelni a pedagógustársadalom konzervatív csoportjai az így keletkező új kihívásokat. Nagyobb 
valószínűséggel lesz e programcsomag eredményes, ha erőteljesen ösztönzik majd a pályázókat, 
hogy az oktatásfejlesztést és az akadálymentesítést együttesen valósítsák meg, legalábbis a 
befogadó intézményekben. 

12. A szegénység csökkentése, mint a szociálpolitika oly sok területe, nem elsőrendű cél az uniós 
források hasznosításánál, de a programok közvetetten, hatásukban csökkenthetik a népesség egyes 
csoportjainak szegénységét. Elsősorban az inaktív vagy munkanélküli emberek foglalkoztatásának 
lehet szegénységcsökkentő hatása, és erre majdnem minden program törekszik valamilyen módon. A 
kérdés, hogy hosszú távú vagy csak a támogatás időtartamára szóló hatást fognak-e kifejteni ezek a 
programok. 

13. A gyermekszegénység csökkentése önálló prioritásként a TÁMOP-ban fogalmazódik meg. A 
gyermekek szegénységének csökkentése csak a család/szülők helyzetének változtatásával 
lehetséges. Erre szolgálnak a foglalkoztatási programok. A gyermekszegénység felnőttkori 
szegénységgé változását akadályozhatják meg az oktatási, képzési kezdeményezések. Erre látszik 
törekvés, elsősorban a TÁMOP-ban és a TIOP-ban, de a ROP-ok nem képezik le eléggé erőteljesen 
ezt a szándékot. A gyermekszegénység pszicho-szociális ártalmainak tompítását volna hivatott a 
kisgyermekkori képességfejlesztés segíteni; erre utaló mondat van a TÁMOP-ban, de a gondolat 
intézményesülése gyenge. Ennek híján a mégoly befogadó iskolarendszer sem lehet képes az 
oktatási rendszerbe lépéskor meglévő hátrányokat hatékonyan ellensúlyozni. 

14. A szegénység nem értelmezhető csupán a jövedelem hiányként, sőt a jövedelmi szegénység csak 
az egyéb „szegénységek” (lakhatás, település, kultúra, intézményekhez hozzáférés, fizikai és mentális 
egészség stb.) mérséklésével csökkenthető. A szegénység e komplex jellegének kezelésére nincs 
törekvés a programokban. 

15. A szegénység kockázatának regionális-települési szintű metszetét is érintik a programok, 
elsősorban a ROP-ok. Helyes kiindulópont, hogy a lakóközösségekhez legközelebbi adminisztrációs 
szinten, kistérségekben gondolkodnak. Még hatékonyabb és hatásosabb lenne a mikro-térségi 
közelítés. A komplex települési szintű fejlesztési projektek elsősorban városrehabilitációs célúak. Ez 
pozitívan érintheti a slummosodó városi területek szegénységben élő lakóit, ha nem költöztetik át őket 
hasonló minőségű lakásokba és komplex oktatási foglalkoztatási programokkal segítenek a 
minőségibb lakások magasabb költségeit fedezni. 

16. Ismeretes, hogy az országnak számos gettósodott övezete van, ahol sűrűsödik a szegénység és 
az azzal járó szociális problémák. Ezek felszámolása – a pénzek elaprózása helyett – rendkívül 
hatékony beavatkozási forma lehet. Az eddigi hasonló programok tapasztalatai arra utalnak, hogy ez 
nem 2-3 éves feladat, hanem sokkal hosszabb; eleinte kevéssé látványos a változás és a sikerhez 
komplex eszközök alkalmazása szükséges. Ez a fajta szemléletmód – legalábbis a retorika szintjén – 
megjelenik a ROP-ok többségében. 
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17. A hátrányos helyzetű térségek problematikája gyakran a fejletlen gazdasági környezet mellett a 
fenti és még több, eddig nem említett hátrányos helyzet (pl. térbeli elzártság, fejletlen közlekedési 
infrastruktúra, alapvető közszolgáltatások hiánya) kumulálódását jelenti, még akkor is, ha valamely 
dimenzió dominanciája (pl. a gazdasági fejletlenség) esetenként elfedi a halmozott hátrányokat.  

18. A hátrányos helyzetű területek esetében is a legfontosabb hátrányképző dimenziók közül 
egyértelműen az alacsony aktivitási ráta és az ezek kezelésére hivatott foglalkoztatás-növelő 
intézkedések emelhetők ki, hiszen ez az egész fejlesztéspolitika sarokköve, amely helyi szinten egy 
releváns beavatkozási pont lehet. Hiába azonban a minden ROP-ban kiemelt helyi 
gazdaságfejlesztési prioritás munkahely-növelő és vállalkozás-élénkítő komponenssel, ennek 
maradéktalanul sikeres végrehajtása, és ezáltal a leszakadó térségek helyzetének látványos javulása 
teljes mértékben nem tud megvalósulni. A leszakadt és munkahely-hiányos térségek munkavállalói 
számára – jó esetben – a migráció vagy az ingázás lehetősége teremthet kereseti lehetőséget. Az 
ingázás – ami önmagában nem is biztos, hogy elégséges a helyi munkanélküliség jelentős mértékű 
csökkentéséhez – legnagyobb korlátja a közlekedési infrastruktúra fejletlensége, amely a gazdasági 
fejletlenséggel kéz a kézben járó tényező, és amelynek könnyítését a KözOP eleve nem is célozza 
meg (mert beavatkozási területeként nem a régión belüli, alacsonyabb rendű, hanem az ennél 
magasabb szintű utak szintjén folyó közlekedés fejlesztését jelöli meg), és amelyet a regionális 
programoknak csak egy része nevesít a prioritásokon belül. 

19. A területi szempontú fejlesztéspolitika egyrészről az EU-s prioritásnak megfelelően, másrészről az 
abszorpciós kapacitások realitásaiból kiindulva a városfejlesztést részesíti előnyben, amely azonban 
csak abban az esetben nem eredményezi a gazdálkodó szervezetek és állami/önkormányzati 
fenntartású intézmények városi koncentrációját elszenvedő községek további elszegényedését, a 
városhiányos kistérségek végletes leszakadását, ha sikerül áttörést elérni a periférikus térségek 
megközelíthetőségének javítása terén. E nélkül mind a munkahelyek, mind a jobb minőségű 
közszolgáltatások elérhetőségének javítása, amely pedig az ágazati és regionális Operatív 
Programokban egyaránt hangsúlyos célkitűzésként jelenik meg, illuzórikus. Fontos továbbá, hogy a 
statisztikai (!) kistérséget ne zárt fejlesztési egységként kezelje a fejlesztéspolitika, hanem a 
legközelebbi központ elve szerint a valóságos vonzáskörzetek központjainak elérhetősége javuljon 
függetlenül attól, hogy az a saját vagy szomszédos kistérség központja-e. 

20. A hátrányok kumulálódásának megakadályozása általában, de a származással való szoros 
összefüggése különösen célja kell, hogy legyen egy olyan foglalkoztathatóságot célzó 
eszközrendszernek, mint az Operatív Programok összessége. Találunk is utalást a szegénység 
etnicizálódásának a veszélyére, s vannak olyan célokat megfogalmazó részek, illetve prioritási 
tengelyek, ahol a szegénység etnicizálódása ellen ható tervek megfogalmazódnak. (Ilyen például a 
DDOP-ból a roma származás elemzése kapcsán idézett esélyegyenlőségi program, s még inkább a 
TÁMOP speciális céljának és egyik prioritási tengelyének egy-egy bekezdése.) A jellemző azonban 
inkább az, hogy a hátrányos helyzeteket egyenként, vagy ami még rosszabb – mert ez a teljes 
érdektelenség szöveges megnyilvánulásaként fogható fel – felsorolás formájában „tudják le” a 
programok készítői. 

21. A digitális szakadék az eleve meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket növeli, ezért fontos minden 
olyan akció, amely ez ellen hat az Operatív Programokban. Ilyen megoldási javaslatokat többet is 
találunk az Operatív Programokban (GOP, DDOP, NyDOP). A digitális szakadékkal kapcsolatban az a 
gyanú is megfogalmazódott, hogy a virtuális világ elterjedése gyengíteni fogja a meglévő közösségek 
erejét, a mainál is jobban elválasztja egymástól a társadalom tagjait. Ezzel szemben újabb elemzések 
arra hívják fel a figyelmet, hogy alkalmas módon létrehozva a virtuális világ inkább építi, mint rombolja 
a közösséget. Ha ez igaz, akkor olyan projektek beindítása, amelyek elősegítik a társadalmi tőke 
fejlesztését sok szempontból is hasznosak lehetnek. Így: 

• az ilyen rásegítés olyan hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálódhat, 
amelyeket egyébként is célcsoportnak tekint az ÚMFT (fiatal, pályakezdő, roma, 
nő, fogyatékos), 

• olyan módon alkalmazna pozitív diszkriminációt, ami kevéssé váltana ki 
ellenhatást a kedvezményektől nem érintett csoportokban (mert időleges, mert 
olyat fejleszt, amit nem mástól vesz el, mert jól átlátható), 

• nagy az externális hatás, amennyiben a kedvezményezetteken túl (akik 
foglalkoztathatósága, emberi tőkéje, önbecsülése, közösségben elfoglalt státusza, 
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kapcsolatrendszere nő) azok is élvezik az ilyen fejlesztés hatását, akik maguk 
nem vesznek részt a projektben (mint közösségi ház látogathatják az intézményt, 
információt kaphatnak, csökkenhetnek a generációk és általában a társadalmi 
csoportok közötti feszültség). 

Az Operatív Programok, ha érintik is a diszkrimináció ellenei harc jelenségét, azt legfeljebb 
„tiszteletkörként” teszik, hiszen a negatív diszkrimináció csökkentése szabályozási feladat, amire 
következésképpen a fejlesztési tervek csak nagyon közvetetten hathatnak, s a diszkriminációra ható 
cselekvési program hatását indikálni pedig végképp reménytelen. Ezzel szemben a pozitív 
diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelem jól befolyásolható fejlesztési eszközökkel. A pozitív 
diszkrimináció többféle formája közül az esélyteremtés alkalmas arra, hogy a fejlesztő munka tárgya 
legyen; jó példa erre a TÁMOP, de vannak más fejlesztési tervek is, amelyek felruházhatóak lennének 
pozitív diszkriminációs jelleggel (például a GOP, EKOP, ÁROP, KDOP, DDOP, KMOP, ÉMOP egyes 
projektjei).  

22. Feltehető, hogy az Operatív Programok sok szempontból hosszan tartó hatással lesznek a magyar 
társadalomra. S nem is csak (talán nem is elsősorban?) a programok által mozgósított többletforrások 
által, hanem ahogy 

• ennek tervezése megtörténik, 
• az ezt előkészítő egyeztetések lezajlanak, 
• intézményesedik a végrehajtás, a monitorozás, az értékelés. 

Mindezek során szervezetek alakulnak meg és át, erőviszonyok adódnak, szerepek szocializálódnak, 
viselkedési szabályok rögzülnek. Vagyis kialakul egy olyan intézmény és szubkultúra, ami korábban 
nem vagy nem ilyen erejű volt. Ha mindez igaz, akkor azt is állíthatjuk, hogy mindennek 
megváltozatása nagyon nehéz lesz, másként az Operatív Programok útfüggőség-gyárak (azaz a 
kialakuló működési mechanizmusok olyan dominánssá válnak, olyan nagy tehetetlenségi erőre 
tesznek szert „elsőségük”, előzménytelenségük és az erre válaszul érkező pozitív visszacsatolás 
okán, hogy a későbbiekben más, jobb megoldások helyett is azok fognak működni, mert az a 
megszokott „kerékvágás”). Éppen ezért érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a tervezési folyamat 
pillanatnyi állása szerint milyen gyakorlat van kialakulófélben.  

23. A tervezés társadalmi tőke érzékenysége azért lényeges, mert  

• a társadalomnak érdeke ennek növelése,  
• az Operatív Programok – megfelelő adatbázis kialakítása esetén – alkalmas 

kereteket jelenthetnek a társadalmi tőke tervezésére, sőt 
• az Operatív Programokban megfogalmazott tervek megvalósulása-

fenntarthatóságának egyik záloga is lehet maga a társadalmi tőke. 
Az Operatív Programokban sok helyen, noha gyakran eltérő elnevezések alatt (bizalom, általánosított 
bizalom, közösség, szolidaritás, civil társadalmi aktivitás) jelenik meg a társadalmi tőke fogalma. A 
legkidolgozottabb formában a társadalmi tőke koncepciója a TÁMOP-ban található, de kevésbé 
kidolgozottan a társadalmi tőke megtalálható az ÁROP-ban, a DDOP-ban, a KMOP-ban is. 

24. Ahhoz azonban, hogy egy fejlesztés valóban társadalmi tőke érzékeny legyen, komolyan kell 
venni azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a társadalmi tőke fejlesztése során felmerülnek. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy a társadalmitőke-orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a 
„normális” fejlesztési gyakorlattól, mivel hatalmas erők feszülnek egy olyan fejlesztési gyakorlat 
meghonosításával szemben, amely a központi fejlesztés rutinjával, bürokráciájával szemben próbál 
tevékenykedni. Ezért a sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, amikor és ahol a 
helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásban, kapcsolatuk kiváló, 
tehát, ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke.  

25. A társadalmi tőkére érzékeny tervezés és kivitelezés során az egyszerű és gyors megoldások az 
elvárttól ellentétes hatásokat válthatnak ki, s ez formális beavatkozáshoz, pénzszóráshoz, s hosszabb 
távon a társadalmi tőke koncepciójának diszkreditáláshoz vezet. Így például  

• nem szabad olyan öncélú megoldással élni, mint a civil szervezetek 
terjedelmének növelése (ÉAOP), vagy  
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• annak feltételezése, hogy csak azért, mert a munkaerő-piaci beavatkozás a helyi 
szervezetek bevonásával történik, ez automatikusan az esélyegyenlőség 
növekedését fogja eredményezni (KDOP).  

26. Az OP-ok és a ROP-ok közötti munkamegosztásból (nem tagadva ennek hasznát természetesen) 
gondok is fakadhatnak. Így például  

• ha az Operatív Programok közötti munkamegosztás azt eredményezi, hogy 
minden a hátrányos helyzettel kapcsolatos szempont figyelembe vétele a TÁMOP 
feladata, akkor sok nagyléptékű beavatkozásnál az esélyegyenlőség szempontja 
csak az EU-s elvárások minimumának való, „indikátormentes” megfelelés marad 
csupán, 

• ha a TÁMOP-TIOP viszonyban (ami mindkét Operatív Programban megfelelő 
utalásokkal van alátámasztva) a TIOP nem más, mint a TÁMOP „hardvere”, 
amely a szükséges infrastruktúrát szolgáltatja, akkor még ez a „hátrányos helyzet 
közeli” program is érzéketlen maradhat a hátrányos helyzetekre, mondván, arra 
ott van a TÁMOP, mint a tevékenységek „szoftvere”, amely az intézkedések 
céljait, kedvezményezettjeit, alapelveit, működési mechanizmusát stb. jelöli ki. 

• a rossz munkamegosztás akadályozhatja azt, hogy az Operatív Programok 
hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatásai eredményének mérésére tervezett 
adatfelvételek több Operatív Program indikátorait is ellássák információval. 
Márpedig ez egyaránt szolgálná a fenntarthatóság elvét és növelné az elemzés 
szakmai színvonalát.  

27. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek nem függetlenek egymástól, de ebből nem következik, 
hogy a területi egyenlőtlenség megszüntetése esetén megszűnnének a társadalmi egyenlőtlenségek 
is. A kizárólag a területfejlesztésre koncentráló fejlesztési modell paradoxona, hogy növeli a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, mert azok, akik nem hátrányos területeken szegények, nagy eséllyel 
kimaradnak a fejlesztés nyújtotta lehetőségekből. 

28. Az alapvető gond sok Operatív Program esetében, hogy  

• nincs indikátor, vagy ha van  
• az indikátorok előállításának, a szükséges információk gyűjtésének módja és 

forrása nincs megnevezve, vagy ha meg van adva, 
• az indikátorok jó része hatás vagy eredmény értékelésére alkalmatlan mutatókból 

áll, de ha nem 
• akkor sem történik általában kísérlet a hátrányos helyzetű csoportok 

megjelenítésére az indikátorokban.  
Sokszor jelenik meg indikátorként az elégedettség, de igen kétséges, hogy ez alkalmas-e 
indikátornak. Ugyanis az elégedettség esetében nem egyszerűen az a gond, ami minden indikátor 
esetében felvethető –, hogy a mérendő beavatkozáson kívül még nagyon sok más tényező 
függvénye, hanem az is, hogy attitűdről lévén szó az „objektív” tényezőktől eltérően viselkedik. Például 
sokkal érzékenyebb esetleges, akár csupán a mérés időpontjában létező múlékony hatásokra. 
Ráadásul az elégedettség magas vagy alacsony értéke mögött nagyon eltérő okok húzódhatnak meg, 
attól függően, hogy mennyire fontos az adott szolgáltatás a kérdezettnek, illetve, hogy mit gondol 
mennyire fontos az másoknak. Ami a hátrányos helyzet evvel a gondolatmenettel való összefüggését 
illeti, feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetűek nem biztos, hogy elégedetlenek az e-kormányzással 
vagy a közigazgatás minőségével, valószínűbb, hogy nincs erről véleményük. Ennek sok oka lehet 
(például nem érzékelik ezek létét, vagy az átlagnál kevésbé hajlamosak a véleményalkotásra), a 
lényeg, hogy esetükben az elégedettség mérése összetettebb feladat, mint ahogy az jelenleg az 
Operatív Programokban elképzelik. 

29. Több Operatív Program felveti, hogy a programok értékeléséhez elkerülhetetlenül szükség van 
célzott adatfelvételekre. A hátrányos helyzetű csoportok közül jogi szempontból elvileg nem lehet 
indikátort alkalmazni a romákkal, illetve a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, mert az adatvédelmi 
törvény értelmében nem lehet szenzitív tulajdonságokról adatot gyűjteni. A fenti helyzet alapvetően 
emberi jogi aspektusának tudomásul vétele mellett el kellene gondolkodni olyan megoldásokon, 
amelyek segítségével a szenzitív tulajdonságokkal rendelkező társadalmi csoportokról is lehetne 
valamilyen módon adatgyűjtést végezni.  
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Az Operatív Programok hátrányos helyzetűeket gyakorolt hatását célszerű központosított vizsgálattal 
felderíteni. Fontos kiemelni, hogy a célzott vizsgálatokat még az Operatív Programok beindulását 
megelőzően szükséges lenne elvégezni, hogy a programok lezárása után a kezdeti állapotot rögzítő 
adatok ismeretében értékelhessük az elvégzett fejlesztéspolitikai feladatokat. Megfelelő viszonyításai 
alap, azaz például a kiinduló állapotot bemutató adatpont ismerete nélkül a legjobban kitalált indikátor 
sem több egy olyan számadatnál, amelyet nagyon nehéz önmagában értékelni. 

30. A fentieket árnyalja, hogy a hátrányos helyzeteknek az Operatív Programok alapvetően háromféle 
„mélységben” fordulnak elő: 

• általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek 
megnevezésre,  

• vagy esetlegesen egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv 
érvényesülésének fontosságát hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett 
három) csoport említődik, illetve 

• hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás 
formájában fordulnak elő.  

A kivétel a TÁMOP és részlegesen még néhány ROP, ahol pontos utalások vannak a hátrányos 
helyzetek közötti átfedésekre, sőt olykor ezek mechanizmusaira is. 

4.2. Bevezetés 

Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat12 a szerint vizsgáltuk, 
hogy milyen hatással lesznek a tervezett intézkedések a hátrányos helyzetű csoportokra. Miután 
röviden összefoglaljuk az Opreatív Programok szövegelemzéséből korábbi tanulmányunkban levont 
következtetéseket, megvizsgáljuk, hogy egyes kiemelt fontosságú hátrányos helyzettípusokat13 (a nők 
és férfiak közti esélyegyenlőség, a fogyatékkal élők, a romák, a szegények és a hátrányos helyzetű 
területeken élők) milyen módon érintik az Operatív Programokban megfogalmazott prioritások, 
intézkedések. 

Ezt követően olyan folyamatokat választottunk elemzésünk tárgyául, amelyek a hátrányos helyzetek 
egymásra gyakorolt vagy/és más tényezők rájuk gyakorolt együttes hatásait ragadják meg. Ebben a 
részben a hátrányos helyzetek komplex megjelenési formái, egybefonódási típusai közül a 
szegénység etnicizálódását, azaz a romák szegénnyé válásának nagyobb esélyét, a hagyományos 
értelemben vett és a digitális világban kialakuló egyenlőtlenségek egymásra hatását valamint a 
diszkrimináció és szegregáció együttjárását és egymást felerősítő hatását emeljük ki. Értelemszerűen 
elemzésünk nem terjed ki minden ilyen folyamatra, a válogatás során arra törekedtünk, hogy az 
Operatív Programokban több helyen előforduló (vagy ezekből több helyről is hiányzó) folyamatokat 
elemezzük. 

Végül, az elemzés harmadik részében az Operatív Programok készítésének folyamatát és a 
végrehajtás várható jellemzőinek egyes vonásait vesszük górcső alá, s vizsgáljuk azt, hogy ezek 
milyen módon befolyásolhatják a hátrányos helyzeteket az elkövetkező években vagy (útfüggő 
folyamatokat14

                                                     

 beindítva) azon is túl. Ennek során bemutatjuk, hogy mennyiben tekinthető 
érzékenynek a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára, hogyan hatnak a hátrányos 

 
12 A tanulmány tárgyaként az Operatív Programok decemberi verzióit használjuk, de építünk a szeptemberi Operatív Program 
verziók alapján készített elemzéseinkre is, természetesen minden esetben ellenőrizve, hogy a programok változásai érintették-e 
korábbi megállapításainkat. 

13 Kiemelten kezelt hátrányoshelyzet-típusnak azokat a jelenségeket tekintettük, amelyek az EU horizontális szempontjaiban 
kiemelt prioritásként szerepelnek, vagy/és az ÚMFT-ben nagy hangsúlyt kapnak, vagy/és az előző tanulmány 
szövegelemzésében (lásd a horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes, 2006. november 13-án a Megrendelőnek átadott 
verzióját, illetve annak vonatkozó mellékletét) gyakran jelentek meg. 

14 A fogalomról röviden, az Operatív Programok és végrehajtásuk ilyen jellegű hatásairól részletesebben a harmadik részben 
lesz szó. 
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helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az Operatív Programok, milyen hatásuk van az 
alkalmazott indikátoroknak és milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének.15 

4.2.1. A HÁTRÁNYOS HELYZETEK MEGJELENÍTÉSE AZ OPERATÍV 
PROGRAMOKBAN 

Az elemzés egy korábbi szakaszában az Operatív Programok szövegeit egy tartalomelemző eljárással 
is vizsgáltuk, amely során az egyes hátrányos helyzetű csoportok előfordulását és ennek 
jellegzetességeit tanulmányoztuk. Ez alapján a hátrányos helyzetek megjelenését az operatív 
programokban a következő módon összegezhetjük: 

• A regionális operatív programokban valamivel több említést találunk, mint az 
operatív programokban, ami annak a „természetes” munkamegosztásnak tudható 
be, hogy a ROP-okra inkább jellemzők a kisebb léptékű, „emberközeli”, 
„végfelhasználói” programok, s ezért nagyobb az esélye annak, hogy a hátrányos 
térbeli és társadalmi helyzetek a programokban megjelenjenek. 

• Az OP-ok között sokkal nagyobb a hátrányos helyzetek említésének szóródása, 
mint a ROP-ok között. Míg a legtöbb hátrányos helyzetre vonatkozó említést 
tartalmazó két OP (TÁMOP, TIOP) kirí a többi OP közül, addig a ROP-ok között 
sokkal kisebbek a különbségek. 

• A két „hátrányos helyzetre” specializálódó operatív program közül a TÁMOP 
szerepe – mint a hátrányos helyzetek kezelésének „software-je” – a meghatározó, 
a TIOP inkább, mint a hátrányos helyzet kezelésének „hardware-je” szerepel. 

• A ROP-ok közül az EMOP esetében a legmagasabb, a KDOP-ban a 
legalacsonyabb a hátrányos helyzetek említésének száma, ami arra utal, hogy a 
ROP-ok esetében az említések gyakoriságában a régióra jellemző hátrányos 
helyzet elterjedtsége képeződik le. Ezt az összefüggést jelzi az említésének 
gyakoriságának és az egy főre jutó GDP régiónkénti mértékének ellentétes 
trendje is. 

Azt vizsgálva, hogy mennyiben tér el a hátrányos helyzetek megjelenése az OP-okban és a ROP-
okban megállapíthatjuk, hogy  

• az azonosítható alannyal nem rendelkező proceduális vagy általános kategóriák 
aránya mindkét esetben a leggyakoribb és közel azonos, tehát összességében 
egyik operatív programtípusnak sem jobb a „célzottsága” a másikénál; 

• két olyan hátrányos helyzet típus van, amelyek a területi hátrány valamely 
formáját jelentik meg (elmaradott térség és lepusztult környezet), ezért a ROP-
okban az OP-oknál sokkal nagyobb arányban jelennek meg ezek, ami megfelel a 
ROP-ok regionális többlet-felelősségének;  

• kisebb mértékben, de a ROP-ok az OP-oknál érzékenyebbek a romák 
helyzetének és az intézményi ellátás gondjainak alakulására is, nyilván mert ezek 
is mindig „helyben lecsapódó” problémák; 

• az OP-okban nagyobb eséllyel jelennek meg a fogyatékossággal élők, a 
munkaerő-piaci és iskolai hátrányos helyzetek, vagyis az EU-irányelvek által 
közvetlenül meghatározott célcsoportok. 

A hátrányos helyzetek említésének összetételét az OP-okban egyenként vizsgálva a következő 
megállapításokat tehetjük: 

• Az említések legnagyobb része, körülbelül negyede, alany nélküli proceduális, 
illetve általános formában történik, vagyis nem vagy csak bizonytalanul lehet az 
adott jelenséget, folyamatot egy meghatározott hátrányos helyzethez kötni. 

                                                      
15 Tudatában vagyunk annak, hogy sok más szempontból is lehet még komplexen elemezni az Operatív Programok várható 
hatásait a hátrányos helyzetekre. Ilyenek lehetnek például a városrehabilitáció, a (belső és nemzetközi) migráció, az identitás-
lokálpatriotizmus. 
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Egyetlen operatív program „célzottsága” magasabb ennél, a KözOP-é, amelyben 
a hátrányos helyzetek túlnyomó része a területi elhelyezkedéssel, mozgással 
kapcsolatos. 

• Az említések körülbelül tizede a területi elmaradottsággal, illetve a 
fogyatékossággal kapcsolatos. Nem meglepő, hogy az előbbi kiugró mértékben 
fordul elő a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli vonatkozásaira leginkább 
koncentráló operatív programokban (KözOP és KEOP), ugyanakkor alacsony a 
hátrányos helyzetűekre társadalmi csoportként figyelő TÁMOP-ban. A 
fogyatékossággal kapcsolatos említések az átlagosnál gyakrabban azokban az 
operatív programokban fordulnak elő, amelyek az intézmények működésére 
koncentrálnak (TIOP és EKOP). Ez a szempont ugyanakkor szinte teljesen 
hiányzik a KMOP és a KEOP esetében. 

• A többi hátrányos helyzet említése kisebb arányban (0–6%) fordul elő az operatív 
programokban. Ettől egy-egy operatív program esetében van eltérés: 

 A nők, a romák, az alacsony iskolázottságúak és az inaktívak helyzete 
munkaerő-piaci kontextusban kap nagyobb hangsúlyt (GOP, KMOP).  

 A migránsok viszonylag gyakoribb előfordulása a KEOP-ban a 
válságövezetekből való elvándorlásra, a falvak elnéptelenedésére való 
utalásokat jelenti. 

 A virtuális világbeli egyenlőtlenség az ezzel foglalkozó operatív 
programokban (EKOP, GOP) szerepel nagyobb arányban. 

 Az ingázás a mobilitásért „felelős” KözOP-ban, a leromlott környezet az 
ezért felelős KEOP-ban fordul elő gyakran. 

 Az intézményi ellátás érthető módon a TIOP-ban szerepel nagyobb 
arányban. 

Ha a hátrányos helyzetek említésének összetételét a ROP-okban részletesen vizsgáljuk, akkor 
kevesebb következtetést tehetünk, nyilván mert ezekben az operatív programokban nincs tere a 
hátrányos helyzet specializált megközelítésének, s csak a területi eltérések képeződnek le a talált 
eltérésekben. Ezek közül a legjellemzőbbek a következők: 

 Az EMOP-ban a fiatalok és a lepusztult környezet (a barnamezők) 
említése gyakoribb az átlagosnál. 

 A KMOP-ban a lepusztult (városi) környezet mellett az öregek és a 
városkörnyéki ingázás említése szerepel sokszor. 

 A jobb életfeltételeket nyújtó Nyugat- és Közép-Dunántúlon ezzel 
szemben a „luxus”-gondok (a meglévő intézmények fejlesztése és a 
digitális szakadék) említése a gyakoribb. 

 Egyetlen negatív következtetésként adódik, hogy a romák helyzetének 
említése alig tér el a ROP-ok között, noha tudjuk, hogy a romák térbeli 
eloszlása nem egyenletes. 

4.3. Az Operatív Programok várható hatása néhány kiemelt 
fontosságú hátrányos helyzetű csoport esetében 

Ahogy az előzőekben bemutattuk, az Operatív Programok gyakran felületesen vagy nem teljesen a 
maga kontextusában, az értelmezhetőség által megkívánt szinten említik a hátrányos helyzetű 
csoportokat. Az Operatív Programokban jellemzően háromféle „mélységben” fordulnak elő a 
hátrányos helyzetű csoportok mint az egyik horizontális szempont alanyai: 

1. általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek megneve-
zésre,  

2. esetleges módon egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv érvényesülésének 
fontosságát hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett három) csoport említődik, illetve 
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3. hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás formájában 
fordulnak elő.  

Ez alól vannak kivételek, elsősorban a TÁMOP, illetve néhány ROP, amelyekben pontos és adekvát 
módon említenek a tervezők hátrányos helyzetű csoportokat illetve amelyekben felfedezhető annak 
felismerése, hogy a hátrányos helyzetek között lehetnek átfedések, sőt egymással összefüggő 
rendszert alkothatnak, illetve a hátterükben meghúzódó jellegzetes mechanizmusok ismerete nélkül a 
problémák nem kezelhetők hatékonyan. 

Az OP-okat azonban inkább a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban felületes, általánosító, sőt 
némelyek esetében csupán mint az egyik figyelembe veendő horizontális szempontot kipipáló 
hozzáállás jellemzi, s legfeljebb csak egy-egy érdemi állásfoglalás vagy intézkedés fedezhető fel olyan 
esetekben is, ahol releváns és elvárható lenne egyes hátrányos helyzetű csoportok jogos igényeinek 
illetve problémáinak figyelembe vétele a tervezés során. 

Az alábbiakban a legfontosabb hátrányképző szempontok alapján külön elemzünk öt hátrányos 
helyzetű csoportot (a nőket, a romákat, a fogyatékkal élőket, a szegényeket és a hátrányos 
területeken élőket) az alapján, hogy mennyiben sikerült e csoportokat az Operatív Programokban az 
őket érő valódi kihívásokra reflektáló intézkedésekkel „megtalálni”, mennyire adekvátak a tervezett 
programok, beavatkozási pontok az adott csoportok szempontjából, azaz miként és mennyire hatnak 
rájuk az ágazati és regionális Operatív Programok.  

A rövid- és hosszú távú hatások várható irányát és erősségét Operatív Programonként16

r

                                                     

 összesítve 
külön mellékletben közöljük (ld. M4.1–4.9. táblázatok). Az értékelés során abból a premisszából 
indultunk ki, hogy minden intézkedés a tervezettnek megfelelő módon valósul meg, a nem szándékolt 
mellékhatásokkal illetve a tervek szellemével nem harmonizáló, annak kifejezetten ellentmondó 
megvalósulásokat nem tételezünk fel. A táblázatokban kompakt módon bemutatott értékeléseket 
fejtjük ki részletesen az alábbiakban, ahol az Operatív Programokban szereplő terveknek, prioritási 
tengelyeknek az öt csoportra vonatkozó várható hatásait, azok irányát és erősségét mutatjuk be, 
nemcsak azokban az esetekben, ahol kifejezetten előfordul egy intézkedés kapcsán az adott csoport 
mint kedvezményezett, hanem ennek ellentételeként abban az esetben is, ahol kellene, hogy 
előforduljon, de hiányzik a lehetséges célcsoportok közül. 

4.3.1. NŐK 

Közép-Kelet-Európa államszocialista országai a férfiak és nők közötti viszony értelmezésében és a 
gyakorlati politikákban is sajátos, a nyugat-európaitól eltérő utat jártak be. A piacgazdaságra és a 
plurális demokráciára való áttérés új körülményeket teremtett ezen a területen is és magával hozta a 
nemek közötti viszonyok átalakulásának lehetőségét. A rendszer váltások után a nők korábban 
preferált foglalkoztatása válságba került és a családi ellátások rendszere is átalakult. „Az átmenet 
folyamata csökkentette a nők munkaerő-piaci és jóléti ellátásbeli nyereségeit. Ez a visszalépés 
gyakorta az állami szerepvállalás gyors és jelentős visszaszorításával áll kapcsolatban.”17 Mindez új 
dilemmákat vet fel a férfiak és nők között munkamegosztással, a gondozói-háztartásvezetési munka 
értékével, a munkaerő-piaci részvétel és a család összeegyeztetésével és általában a nemi 
szerepekkel kapcsolatban.  

Az eltérő történelmi út miatt a gender meanst eaming elv általánossá tétele (még magyar nyelvre 
fordítása is) csak nagyon akadozva halad. Az operatív és regionális Operatív Programok többségében 
is csupán a kötelezően letudandó sztereotip mondatok egyik eleme, a programok készítői vagy nem 
tudnak mit kezdeni a kérdéssel, vagy nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget ennek.  

Három program kivétel ez alól. A TÁMOP és a TIOP megadja a gender mainstreaming elv EU-
konform értelmezését és a TÁMOP még arra is utal, hogy az esélyegyenlőség elvének érvényesítése 
több, mint az egyenlő bánásmód érvényesítése és a diszkrimináció tilalmazása, célzott fejlesztésekre 
is szükség van az okok felszámolására. A GOP más szempontból alkalmaz realista, érdekes és 

 
16 A regionális Operatív Programokra vonatkozó értékelést a Közép-magyarországi régió kivételével együtt közöljük. 

17UNICEF 1999  
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érdemi megoldást. Nem általánosságokat szajkóz, hanem abból indul ki, hogy a beérkező pályázatok 
egy része esélyegyenlőségi szempontból várhatóan neutrális lesz. „Egyes beavatkozásoknál, ahol 
érdemben megítélhető, hogy a projektek ténylegesen hogyan befolyásolják a kiemelt 
esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, romák és fogyatékkal élők) vagy más diszkriminált csoport 
esélyegyenlőségét, a bírálati szempontrendszerben előnyt élveznek az „esélyegyenlőségi 
szempontból pozitívnak” értékelt pályázatok, külön kiemelve a roma foglalkoztatottság növelését is 
figyelembe vevő pályázatokat.” Minden támogatott pályázatnál követelménynek tekinti az ún. 
Esélyegyenlőségi minimum betartását. 

A kérdéskörnek tulajdonított jelentőséget mutatja, hogy alig találni a helyzetleíró, statisztikai 
elemzésekben nemek szerint bontott adatokat (akkor is kizárólag demográfiai és foglalkoztatási 
jellegűeket) és három kivételtől eltekintve (GOP, TÁMOP, TIOP) az indikátorok sem jelenítik meg a 
nemek közötti különbségeket. Az országos hatókörű változásokat kiváltani szándékozó TÁMOP-ban 
például csupán a Lisszaboni stratégia foglalkoztatási célját bemutatva jelennek meg adatok férfi-nő 
bontásban (9. oldal), a TIOP-ban a munkaképes korú népesség számát közlik korcsoportok és nemek 
szerint. A TÁMOP-ban az egyetlen, az aktivitás változását jelző indikátor (46. oldal) utal a nők 
helyzetének alakulására. A GOP-ban két indikátort alkalmaznak majd: az egyik a nők arányát jelzi a 
program hatására létrejött új munkahelyeken, a másik a támogatott női vállalkozók arányát. 

Már önmagában ez is arra utal, hogy a programokban általában a társadalmi nemek problematikája 
főként a foglalkozatás kérdésére szűkül, nem hatja át őket a gender mainstreaming szemléletet. 
Pedig, ha egy programban nem követelmény a nemek közötti különbségek változásának 
indikátorokban való tükrözése, akkor a program ilyen szempontú értékelése sem lesz lehetséges. 

Így a nemek közötti viszonyok közvetlen alakítására irányuló akarat megnyilvánulásai – a már idézett 
kivételektől eltekintve – főként a „Horizontális elvek” típusú fejezetekben jelennek meg ismétlődő 
sablon mondatokban. 

Éppen ezért itt az esetleges közvetett hatásokat érdemes első sorban szemügyre venni. 

4.3.1.1. A nők foglalkoztatása 

Az OP-ok és ROP-ok jellegéből adódóan azt várnánk a női foglalkoztatással kapcsolatban, hogy az 
inaktívak és eltartottak e jelentős tartalékseregének munkaerő-piaci reintegrációjával kapcsolatban az 
OP-okban inkább általános, felülnézeti, országos léptékű képet kapunk, s a ROP-okban a 
„gyökerekhez”, a társadalmi csoportokhoz és települési közösségek társadalmi-gazdasági-kulturális 
adottságaihoz, szükségleteihez igazodó konkrétabb intézkedések fogalmazódnak meg. Ebben 
csalatkoznunk kellett. A Regionális Operatív Programokban szinte egyáltalán nem esik szó a 
prioritások és intézkedések szintjén a női foglalkoztatás fokozásáról, csak legfeljebb az 
általánosságok szintjén. 

Az Operatív Programok sem jeleskednek ebben. A szociális kérdésekért közvetlenül felelős TÁMOP-
ban a nők és férfiak esélyegyenlősége előmozdításának kérdésköre a munkaerő-piaci hátrányokra 
fókuszál. A gondozói munka miatt a munka világából kiszakadt nőknek komplex foglalkoztatási 
programokra, képzésre van szükségük. (71. oldal) A kívánt változásokra utaló példákkal szolgál a 
GOP az esélyegyenlőség szempontjából pozitívnak tekintett projektek körvonalazásával.” 

4.3.1.2. Atipikus munkavégzési formák 

Az Európai Unió országaiban még mindig jelentős, bár szűkülő a férfiak és nők munkaerő-piaci 
részvételi aránya közötti eltérés. Csupán az északi tagállamokban közelíti meg a nők gazdasági 
aktivitása a férfiakét. Az Európai Unióban a nők növekvő munkaerő-piaci aktivitása részben az 
atipikus és részmunkaidős foglalkoztatási formák elterjedésének köszönhető. A munkaerőpiacon 
maradó nők életében a fizetett munka valamint a háztartási-családi teendők összehangolását nehezíti, 
hogy Magyarországon a nyugat-európainál jóval alacsonyabb a rész-munkaidős foglalkoztatási formák 
és a távmunka aránya.  
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Ezért is érthetetlen, miért nem szentelnek figyelmet e kérdéskörnek a különböző intézkedések. 
Mindössze a GOP említi az esélyegyenlőség szempontjából pozitív példák között, hogy „Az IKT 
technológiák és alkalmazások használatának támogatása révén a pályázók számára lehetőség nyílik 
a távmunka-lehetőségek kiaknázására, ezzel hozzájárulva a fogyatékkal élő, a megváltozott 
munkaképességű emberek, illetve a nők foglalkoztatásához.” (52-53. oldal) 

4.3.1.3. Szociális gazdaság 

Az inaktivitásból és munkanélküliségből kivezető egyik útként több foglalkoztatási tanulmányban, 
dokumentumban18 megjelenik a szociális gazdaság formálásának szükségessége. Itt mindössze a 
TÁMOP utal egy intézkedésben (71. oldal) ennek támogatására. A jóléti állam feminista kritikájának 
egyik sarkköve, hogy megfelelő szolgáltatások hiányában a nők nagy számban szorulnak be a 
fizetetlen, vagy alacsony keresetet biztosító gondozói munka világába. Ezért is kétélű a jelzett 
szándék az úgynevezett szociális gazdaság kifejlesztésére. Ez egyrészt lehetőséget teremtene sok, 
főként alacsony képzettségű nőnek a munka világába belépésre, ugyanakkor nagy a veszélye, hogy a 
nők a közmunkákhoz hasonlóan bent is ragadnak a munkaerőpiac eme szegletében. 

4.3.1.4. Gyermekintézmények hozzáférhetősége 

A gyermekgondozás formáinak fejlesztése, a lehetőségek bővítése, a minőség javítása, az ellátások 
finanszírozása, az elmúlt két-három évtizedben, amikor a fiatal, kisgyermekes anyák munkaerő-piaci 
aktivitása Nyugat-Európában jelentős növekedésnek indult, fontos feladatként jelent meg a 
családtámogatásokon belül. Magyarországon a nők munkába állásával párhuzamosan folyamatosan 
növekedett a bölcsődei és óvodai férőhelyek száma, és kialakultak a gyermeknevelési szabadságok fő 
formái. Ma már a vita nem ezeknek az eszközöknek a szükségessége körül folyik, hanem az ellátások 
és a munkaerő-piaci megoldások olyan alakításán, fejlesztésén, amely valódi választási helyzetbe 
hozza szülőket, és nem kényszerpályán mozgatja őket (elsősorban az anyákat). Napjainkban az 
alapvető célkitűzés a munkavállalás és a gyermeknevelés összehangolása, kényszerek helyett valódi 
alternatívák biztosítása. 

A tényleges választást lehetővé tevő, a gyermekvállalás, a családi gondozói feladatok és a 
munkahelyi karrier összehangolását segítő eszközök közül a legfontosabb a gyermekszületéssel 
összefüggő és a gyermeknevelést biztosító szabadságok megfelelő szabályozása, a gyermekek 
elhelyezését biztosító magas színvonalú és megfizethető intézmények. A nők foglalkozatásának egyik 
legfontosabb, lehetséges eszköze a családi élet és a munkavállalás összeegyeztetését lehetővé tevő 
szolgáltatások fejlesztése.  

Az EU célkitűzései alapján 2010-re a 0 és 3 év közötti gyerekek egyharmadának, a 3 évesnél idősebb, 
tanköteles kornál fiatalabbak esetében pedig 90%-os ellátottságot kell megvalósítani a gyermekek 
napközbeni gondozását biztosító intézetekben. 

Ma Magyarországon a gyermekintézmények közül a bölcsődék igénybevételének lehetősége 
településtípusok szerint jelentős egyenlőtlenségeket mutat. 2004-ben az 527 intézményben gondozták 
a korosztály 11%-át, mintegy 30 000 gyereket. A bölcsődék többsége városokban található. A kisebb 
kereslettel rendelkező településeken a napközbeni ellátás alternatív formájaként bevezetett családi 
napközi intézményét azonban az önkormányzatok, részben finanszírozási nehézségekre hivatkozva, 
csak nagyon kis számban működtetik. 2005-ben 327 000 gyerek (87%) járt óvodába. 

A gyermekintézményekkel kapcsolatos elképzelések megjelennek ugyan a ROP-ok némelyikében, de 
általában nem komplex fejlesztési problémaként, hanem inkább leegyszerűsítetten. Általában a 
kapacitás bővítésről szólnak, az építmények és eszközök fejlesztéséről, vagy csak egyszerűen 
leszögezik, az ilyen irányú fejlesztések jót tesznek a női foglalkoztatásnak. A gyermekszegénység 
csökkentésében, a fogyatékos gyermekek rehabilitációjában kiemelt szerepe lehetne a kora 

                                                      
18 Munkaerő-piaci tükör (2006), Micklewright és Nagy (2005), Telegdy (2005) . 
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gyermekkori fejlesztésnek, ám ezekről a kérdésekről a ROP-okban nem esik szó, mint ahogy arról 
sem, nem egyszerűen szolgáltatásokra, hanem rugalmas nyitvatartású intézményekre lenne szükség 
a nők munkavállalási esélyeinek fokozásához.. 

A férőhelybővítéssel kapcsolatos szervezeti-intézményi megoldások nagyban függnek egy-egy régió 
településszerkezetétől.  

A ROP-ok közül azok, amelyek egyáltalán megemlítik a bölcsődéket a 10.000 fő feletti településekre 
utalnak (ÉAOP, DAOP) összhangban a vonatkozó jogszabállyal19, amely e település nagyságrend 
fölött írja elő kötelezően bölcsődei szolgáltatás biztosítását. (A célkitűzések azt is jelzik, hogy koránt 
sincs minden 10.000 főnél nagyobb településen bölcsőde elégséges férőhellyel.) A DDOP, a régió 
településszerkezetével összhangban az integrált megoldásokat, önkormányzati társulásokat 
szorgalmazza a méret-gazdaságosabb és hatékonyabb működés érdekében. A KMOP az 
agglomerációs övezet intézmény hiányát kívánja enyhíteni, integrált bölcsődék és óvodák 
létesítésével. 

Hasonló szelleműek az óvodafejlesztési elképzelések is. Konkrétumot a DDOP (településközi 
integráció), az ÉMOP (integrált óvoda iskola) és a KMOP (óvoda-iskola integráció) tartalmaz csupán. 
Ez utóbbi utal a sajátos nevelési igényű gyermekek számára szükséges speciális eszközök 
beszerzésére is.  

4.3.1.5. Ápolás, gondozás 

A nők munkavállalását nem csupán a gyermekek gondozása nehezíti, hanem az idős, beteg 
hozzátartozók ápolása is. Ezen a területen sem túlságosan színes a szolgáltatások palettája. 2004-
ben havi átlagban mintegy 36 000 ember vette igénybe az ápolási díjat, nincs minden településen a 
törvény20 szerint kötelező házi segítségnyújtás, nincsenek a fogyatékos embereknek, időseknek 
napközbeni ellátást nyújtó intézmények.  

Ezzel a problémával sem foglalkoznak az OP-ok és ROP-ok. Csak az ÉMOP és a DAOP utal arra, 
hogy a család-és otthon közeli szolgáltatások segítenék a család és a munkahely összehangolását. 

4.3.1.6. Családbarát munkahely 

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segíthetnék a családbarát munkahelyek. 
Erre sem utalnak az ÁROP kivételével a programok, amelyben szándék mutatkozik – a nagyszámú 
női munkavállalóra is tekintettel – a családbarát rugalmas munkavállalási formák közigazgatáson belüli 
elterjesztésére. (25. oldal) 

4.3.1.7. Területi különbségek – kistelepülések 

A nők életminőségének helyzetét alapvetően lakóhelyük földrajzi elhelyezkedése, a település 
ellátottsága, a fejlettebb vonzásközponttól való távolsága stb. befolyásolja. Elsősorban azoknak a 
nőknek kedvezőtlenebbek az esélyeik a társadalmi beilleszkedéshez, munkavállaláshoz, a 
gyermekintézményekhez, oktatási, egészségügyi, szociális intézményekhez való hozzájutáshoz, akik 
kistelepüléseken élnek. Erről a problémáról sem szólnak – ebben az összefüggésben a programok. 

                                                      
19 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

201993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
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4.3.1.8. Családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak áldozatainak többsége nő és gyermek. A TÁMOP (99. oldal) egyik 
intézkedésében megfogalmazódik a családon belüli erőszak megelőzésének, kezelésének 
szükségessége: a családon belüli erőszakos bűncselekmények körülményeinek feltárásával, az ebből 
származó információk jelzőrendszerben történő hasznosításával, a rendszerben segítőként dolgozók 
képzésével. Ám a TIOP ezt a feladatot nem új, erre a célra létesített szolgáltatásokkal tervezi 
megoldani, hanem a már meglévő intézményrendszer bázisán kívánják a szolgáltatást kialakítani. 

Összességében elmondható, nem a programokon és programozókon fog múlni, ha a nemek közötti 
egyenlőtlenségek enyhülnek az elkövetkező időszakban. Erőtlen, általános és frázisszerű többnyire a 
társadalmi nemek problematikájának megjelenése a programokban. Kevés az egyértelmű cél, alig van 
ilyen irányú konkrét intézkedés a tervezetekben. Elvétve találni célirányos indikátorokat, ezért a 
megfogalmazott célok inkább hangsúlytalan kívánalmak, jámbor óhajok maradnak. 

4.3.2. ROMA SZÁRMAZÁSÚAK 

4.3.2.1. Számok és szemlélet 

Az Operatív Programok eltérő szinten foglalkoznak a roma népesség helyzetének és társadalmi 
integrációjának javításával, illetve azzal, hogy ehhez megfelelő keretet adjanak. Alapvető jellemző az 
a már korábban a 4.2.1. fejezetben a hátrányos helyzetűekre vonatkozóan említett általános jelenség, 
hogy a ROP-okban illetve a TÁMOP-ban és a TIOP-ban jóval nagyobb számban találunk utalásokat 
vagy kifejezetten a roma lakossággal kapcsolatos intézkedésterveket, mint a többi ágazati OP-ban, 
ami annak tudható be, hogy a regionális Operatív Programok felelősek elsősorban a helyben 
jelentkező társadalmi kérdések megoldásáért (és a romák társadalmi integrációja a helyi 
társadalomba való beágyazottságon alapul, ld. a lakóhelyi és oktatási szegregáció megszüntetése, a 
foglalkoztatás vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés), másfelől a TÁMOP és a TIOP küldetése 
alapján hivatott a hátrányos helyzetűekkel is, ezen belül a roma lakosság lemaradásának 
problémájával foglalkozni.  

Az így értelmezve „érintett” Operatív Programokon belül is meglehetősen nagy egyenetlenségek 
tapasztalhatók a romák szempontjából, és ez nem feltétlenül függ össze azzal, hogy az egyes 
régiókban mekkora a roma lakosság száma és aránya a régión belül.21

                                                     

 Ez a kérdés azonban már 
önmagában sem egyértelmű és láthatóan az OP-ok többsége ennek nincsen is tudatában. A 
magyarországi roma lakosság számát tekintve ugyanis jellemzően a 2001-es Népszámlálásra 
hivatkoznak, amelyet azonban pontatlan és általában nem elfogadott adatforrásnak tekintenek a 
szakemberek, míg ugyanis 2001-ben a Népszámlálásban 191 ezer fő vallotta magát cigánynak 
nemzetiségi hovatartozása alapján, addig a leginkább elfogadott kutatói becslés szerint 2003-ban 520 
és 650 ezer fő közé tehető a romák aránya. (Kemény et al 2004). A ROP-ok azonban jellemzően a 
Népszámlálás adataiból indulnak ki (ha egyáltalán foglalkoznak a roma lakosság számbeli-
nagyságrendbeli kérdéseivel) és ez alapján ítélik meg a roma lakosság integrációjával való foglakozás 
fontosságát.22 

Ez a torzítás talán a Közép-dunántúli régió Operatív Programjában a leginkább szembetűnő: „A 
régióban a nemzeti és etnikai kisebbségek közül a hegyvidékek elszórt sváb és szlovák falvai 
emelhetőek ki. A régión belül elszórtan megjelenő roma népesség aránya a lakónépességen belül 

 
21 Erre jó példa lehet a Nyugat-dunántúli OP, amely az egyik leginkább kifejtett és koherens szemléletet nyújtja a romák 
társadalmi integrációja témájában, sőt épp ezzel a címmel külön fejezetben is foglalkozik a kérdéssel annak legfontosabb 
jellemzőit kiemelve. (47. oldal) 

22 Nem igaz ez például az Észak-alföldi Operatív Programra, amely bár szintén a népszámlálás adatát idézi, de legalább 
megemlíti, hogy „a 2001-es népszámlálás során a magukat romának vallók aránya a népesség egészén belül 3,1% volt, ami az 
Észak-magyarországi régió után a második legmagasabb érték, azonban a szakértők ennek többszörösére becsülik a roma 
népesség tényleges arányát”. (ÉAOP, 21–22. oldal) 
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lényegesen alacsonyabb (0,8% a 2001. évi népszámlálás adatai alapján), mint Dél-Dunántúlon vagy 
Észak-Magyarországon.” (KDOP 10. oldal, kiemelések az eredetiben) Ugyanakkor a Kemény-féle 
kutatás becslése alapján (Kemény et al, 2003: 14.) Veszprém megyében a lakosság 4,2%-a, Fejér 
megyében 3,7%, Komárom-Esztergom megyében pedig 1,1%-a roma, s vannak olyan, jellemzően 
erősen leszakadóban lévő kisrégiók vagy nagyobb városok egyes részei, amelyekben a romák aránya 
ennél jóval magasabb. Emellett az is torzításnak minősíthető, hogy a Közép-dunántúli régióban élő 
romák arányát ahhoz a két régióhoz viszonyítja az OP, ahol a legmagasabb a romák száma és 
aránya, és ez alapján is sugallja azt, hogy a roma lakosság nagysága miatt nem tekinthető jelentős és 
megoldandó problémának leszakadásuk megállítása. 

4.3.2.2. Komplexitás és hosszútáv 

A roma lakosság leszakadásának megállítása és helyzetének érezhető mértékű javítása két fő 
kritérium figyelembe vételével lehet sikeres:  

1. hosszú távon hoz csak jelentős változásokat – ugyanakkor nem szabad lemondani (a 
kevésbé látványos és áttörő, de elengedhetetlen) rövid- és középtávon várható 
javulásokról sem, amiket arra alkalmas intézkedésekkel el lehet érni; 

2. komplex programokon keresztül szükséges a beavatkozásokat megtervezni, mert a 
romákat sújtó oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi, szolgáltatások elérésével 
kapcsolatos problémák jelentős része összefügg egymással és együttes kezelésük járhat 
a leginkább sikerrel. 

Mindezek alapján azt gondolhatjuk, hogy az Operatív Programok kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
egy ilyen „nagyszabású” programot támogassanak, hiszen megfelelő tervezés esetén az Operatív 
Programok képesek hosszú távú folyamatok elindítására vagy már meglévők továbbvitelének 
támogatására és szintén alkalmasak több területet átfogó, komplex intézkedéscsomagok 
kimunkálására (a későbbiekben erről mint a hátrányos helyzetek kumulálódásáról külön fejezetben 
szólunk). Az Operatív Programok jellemzően mégsem teljesítik ezeket a bennük lévő „potenciálokat” e 
két szempont szerint, mégha a látszat néha azt is mutatná. Kiemelendő kivételt jelent ez alól néhány 
példaértékű intézkedéscsomag, így például a TÁMOP 3.5.3 prioritása „A kiemelt leghátrányosabb 
helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések 
támogatása”, amely kifejezetten az együttjáró hátrányos helyzetek helyben való komplex kezelését 
célozza, mégpedig dekraláltan roma-hangsúllyal. (93-94. oldal) 

Ennek egyik oka elsősorban az a már általános szinten említett jellemző, hogy az OP-ok és a ROP-ok 
a hátrányos helyzetűeket, és ezen belül a romákat gyakran csak kötelességszerűen és 
általánosságban, mintegy a horizontális szempontokon belül az esélyegyenlőségi téma egyik 
kipiálandó csoportjaként említik (jellemzően az általános célokat illetve a horizontális szempontokat 
összegző részekben), de aztán a prioritások célcsoportjai között nem feltétlenül köszönnek vissza 
olyan esetekben sem, ahol pedig szükséges lenne. Sőt, arra is van példa, hogy még ezekben a 
„kötelező” összegző részekben sem esik szó a romákról egyáltalán, legfeljebb zárójelben, 
„kisebbségek” címszó alatt foglalkoznak velük a programírók egyetlen említés erejéig. (ld. KDOP 38. 
oldal) Mindez összességében várhatóan inkább negatív hatást generál majd, hiszen nem nevesíti az 
egyértelműen néven nevezendőt, amivel később segít elfedni a konkrét programalkotás során akár a 
legevidensebb célcsoportokat, közvetlen megoldásra váró problémákat, így például a foglalkoztatás 
növelése kérdésében a rendkívül alacsony szinten foglalkoztatott romákat. 

A KDOP különösen – és vélhetően tudatosan – nem nevezi meg a romákat mint célcsoportot nemcsak 
az általános esélyegyenlőségi összefoglalók, de egyetlen prioritásában se, ami valószínűleg inkább a 
– talán túlságosan – konkrét szintű tervezést szem előtt tartó retorikai eljárás, semmint a romák 
helyzetét alábecsülő szándék eredménye. Mindez azonban azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
olyan pontokon sem nevezik néven a romákat célcsoportként, ahol pedig egyértelműen szükség lenne 
rá és ami inkább kárt okoz azáltal, hogy nem hangsúlyozzák ki. Így például az VI. prioritási tengely a 
helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztést célozza, ezen belül közvetlen célként pedig 
többek között az alábbiakat fogalmazza meg (67. oldal):  
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• „a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok oldása a hatékony munkaerő-piaci 
politikák megvalósításával, amelyben kiemelt szerepet kap a helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések támogatása, melyek nagymértékben hozzájárulnak az 
esélyegyenlőség megteremtéséhez, 

• a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében 
meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása.” 

Mindkét területen egyértelműen meg lehet nevezni azokat a társadalmi csoportokat és köztük a 
romákat, amelyek jelenleg hátrányban vannak, akik tehát az esélyegyenlőségi szempont célcsoportjai, 
illetve akiket a közoktatás minőségi és területi egyenlőtlenségei mellett – azok eredményeként – 
társadalmi te mészetű egyenlőtlenségek is sújtanak. Ha egy ilyen prioritásban kimondjuk, hogy pl. a 
rendkívül alacsony foglalkoztatottságú, de foglalkoztatható csoportok közül melyek tartoznak biztosan 
– mások mellett – a kedvezményezettek közé, vagy ha szólunk szegregált vagy speciális tantervű 
osztályokba járó, azaz enyhén fogyatékosnak minősített roma gyerekek egyértelmű hátrányairól és 
annak felszámolását tűzzük ki célul, nagyobb valószínűséggel éri el valódi célcsoportját és ezáltal 
eredeti szándékát egy tervezet, mintha homályos körülírásokból vagy túláltalánosító címkék alapján 
csak utalnak rájuk. És akkor még nem is szóltunk arról, hogy ezeket az elvárható intézkedéseket – 
mint minden programot – megfelelő struktúrában (egy komplex programcsomag logikus részeként), 
megfelelő indikátortok segítségével monitorozva szabadna csak életbe léptetni, amitől pl. a közép-
dunántúli helyzet még nagyon távol van. 

r

Vannak azonban kifejezetten jó példák is a fentiek ellentételezéseként, így például a dél-dunántúli 
program, amely konkrétan megnevezi a romákat sújtó problémákat, az általánosított szinten is 
nemcsak a „szokásosakat”, hanem az épp adekvát hívószavakat sorolja fel és azt is kiemeli, hogy 
tennivalók során indikátorokkal kell mérni a romák hátrányainak felszámolását célzó intézkedések 
eredményességét. (DDOP 49. oldal) 

Az általános esélyegyenlőségi hitvallás kinyilvánítása ellenére nem tökéletes ugyan az a kép, amelyet 
az egyes prioritások etnikai érzékenysége kapcsán a DDOP-ban olvashatunk, de az összes Operatív 
Programhoz képest még mindig inkább pozitív az egyenleg: így például a 4.3. A humán 
közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés prioritása külön kiemeli a konkrét célok egyikeként 
a roma telepek problémáját. 

 (DDOP 66. oldal). Ugyanez a prioritás tartalmazza az egészségügyi és szociálpolitikai fejlesztések 
tervét is, ami szintén egyértelműen a romák számára is releváns terület, hiszen a szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés illetve rosszabb egészségi állapotuk és a szociális ellátórendszer nagyobb 
arányú igénybevételén keresztül a roma lakosság kiemelt jelentőségű ezeken a területeken. 

Az összességében pozitívan kiemelendő Dél-dunántúli OP mellett még inkább így minősíthető a 
Nyugat-dunántúli és az Észak-magyarországi Operatív Program, amelyek a legösszeszedettebben 
közelítik meg a romák hátrányos helyzetét és javasolnak rá komplex szemléletű, a releváns területeket 
érintő intézkedéscsomagot(például NyDOP 47. oldal)  

Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez az egyetlen regionális program, amely a komplex 
szemléletű regionális fejlesztés keretében, külön a romákra utalva kiemeli a digitális szakadék 
problémáját és célul tűzi ki az info-kommunikációs ellátottság növelését a romák által nagy számban 
lakott kistelepüléseken, így az információhoz való hozzájutást a más szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel azonos szinten kezeli. 

Aránylag hasonlóan pozitívan ítélhető meg az Észak-alföldi régió is a romák helyzetének javítását 
célzó programjain keresztül, ugyanakkor a jószándék ellenére is alapvetően előítéletes 
megállapításból (és újfent rossz számadatból) indul ki (49. oldal):  

„Az észak-alföldi régióban kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű roma 
népesség társadalmi integrációjára is. A régió népességének több mint 3 %-át (mintegy 50.651 főt – 
KSH Népszámlálás, TeIR) kitevő roma lakosság nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, 
alacsony képzettségük és társadalmi szocializációjuk hiánya miatt sem tudnak integrálódni a 
munkaerőpiacra.”  

A szocializáció hiánya mint a munkaerő-piaci részvétel alapvető gátja olyan szemlélet, amit a romák 
alulfoglalkoztatottságának egyik valódi gátjaként értelmezhetünk, és amely szemlélet a munkaerő-piac 
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minden oldalán, munkaadók és (nem roma) munkavállalók, munkaerő-piaci vezetők között sajnos 
részben egyaránt megtalálható, s amely romákkal szembeni munkaerő-piaci diszkriminációt táplálja. 

A legtöbb ROP-ban prioritásként szerepel a versenyképes (helyi) gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, 
amelynek részeként a munkahelyteremtés, a vállalkozások indításának ösztönzése a roma lakosság 
egyik legjelentősebb problémáját, a rendkívül alacsony szintű foglalkoztatottságot kezelhetné, mind 
célzott programokkal, mind pedig nemcsak romáknak, de a romákat igen nagy arányban magába 
foglaló hátrányos helyzetű munkavállalóknak létesített programok, főként aktív munkaerő-piaci 
programokon keresztül. Hiába domináns azonban ez az elem a regionális Operatív Programokban, és 
hiába egyértelmű a roma lakosság érintettsége ebben a tekintetben, konkrét említésük csak ritkán 
fordul elő ezekben a prioritásokban.  

A GOP konkrétan megnevezi és ki is emeli azokat a hátrányos helyzetű csoportokat, amelyeket 
megfelelő program esetén kifejezetten előnyben kíván részesíteni (52. oldal). 

4.3.2.3. Etnikai vagy érintettség alapon célzott programok 

Alapvető kérdés, hogy etnikai szempontból kifejezetten célzott programok szükségesek-e a romák 
helyzetének javításához vagy az efféle pozitív megkülönböztetés helyett olyan programokat kell 
alkotni, amelyekben nem szerepel külön célcsoportként a roma lakosság, de amely szükségszerűen 
érintettségüknek megfelelő mértékben foglalkozik majd velük. A hatékony és jogos megoldás valahol 
középúton van, azaz ha egy adott területen diszkriminálják a romákat pusztán származásuk alapján 
és ezért nem jutnak egyenlő esélyekhez (pl. munkaerő-piaci diszkrimináció, lakóhelyi szegregáció), 
akkor jogos az etnikai alapú pozitív megkülönböztetés, ám ugyanez nem szükségszerű, ha egy adott 
intézkedés olyan hátrányon kíván segíteni, amely a romákat  

• nem kifejezetten azért sújtja, mert romák, azaz nem éri őket az adott területen 
származásukból fakadóan diszkrimináció vagy olyan nem szándékolt hatás, 
amely etnikai okra vezethető vissza, 

• akkor is érinti, ha nem emeljük ki az etnikai dimenziót, mert az adott hátrányos 
helyzetű csoportban felülreprezentáltak (pl. alacsony iskolázottságú fiatalok), így 
szükségszerűen nagy arányban kellene a programoknak elérnie őket. 

Nem kell tehát konkrétan megnevezni a romákat mint célcsoportot abban az esetben, ha olyan 
hátrányos helyzet javítása a cél, amely egyértelműen érinti a romákat, ugyanakkor nemcsak a roma 
lakosság, hanem a hasonló helyzetű nem roma népesség is hátrányt szenved az adott szempontból. 
A ROP-ok többségében szerepel a városrehabilitáció mint prioritás, ami általában a leszakadóban 
lévő városrészek fizikai és társadalmi problémáin – ideális esetben – komplex szemlélettel kíván 
javítani, s ennek részeként kimondva vagy kimondatlanul gyakran a roma lakosság 
életkörülményeinek javításáról is szó van. Komplex módon, szociális kérdésként (és nem például 
gazdasági célként vagy vonzó vállalkozási környezetként) kezeli ezt a kérdést a Dél-alföldi Régió, 
amelynek integrált, szociális jellegű városrehabilitációs prioritása így fogalmaz: „a szociális 
városrehabilitációs akciók a települések fizikailag leromlott, slumosodó területeit érintik. Az intézkedés 
keretei között lehetőség nyílik olyan városrész-megújítási programok lebonyolítására, melyek 
középpontjában többlakásos lakóépületek és környezetük fizikai és szociális megújítása áll.” (81. 
oldal) Ez a szemlélet jól illusztrálja tehát azt a lehetséges megközelítést, amely a romák helyzetét nem 
etnikailag célzott programmal kívánja hatékony módon jobbítani, hanem probléma-alapú célcsoport-
meghatározásával a romák várhatóan érintettségüknek megfelelően találhatóak meg a 
kedvezményezettek között.  
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4.3.3.FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, ami a 
népesség 5,7 százaléka. Közöttük legnépesebb a mozgássérült emberek csoportja (kb. 40%).  

A fogyatékos személyek több mint 86 százalékának egy, 12 százalékának két, és mindössze 2 
százalékának van három fogyatékossága. A fogyatékos emberek 8% él intézeti háztartásban.  

4.3.3.1. A hatásbecslést nehezítő tényezők 

4.3.3.1.1. A fogalmak tisztázatlansága és az adatgyűjtés problémái 

A népszámlálási adatgyűjtés 2001-ben meglehetősen részletes volt, ám az önmeghatározáson 
alapuló kérdezés számos pontatlanságot eredményezhet. Gond lehet az is, hogy ekkor a 
fogyatékosság blokk a népszámlálás csak egyik alkérdés-sorozata volt, s mindig magasabb arányt 
hoznak a célzottabb adatfelvételek, például az egészségi állapotról szólók. A megkérdezettek kb. 
egyötöde nem volt egyik főbb fogyatékossági csoportba se besorolható, az egyéb kategóriába esett. 
Ennek oka lehet például a fogalom kitágítása a rész-képesség zavarokkal és tanulási nehézségekkel 
élőkre, a nagy arányú idős ember. 

A helyzet elemzését nehezíti, hogy a különböző adminisztratív adatbázisok különböző értelmezéseket 
és fogalmakat használnak. Ezek közül legfontosabb a megváltozott munkaképességű emberek és 
fogyatékos emberek csoportja közötti átfedés. A foglalkoztatással összefüggő statisztikák a 
megváltozott munkaképességű emberek nagyobb csoportjáról szólnak, ennek csak – ismeretlen 
méretű – részhalmaza a fogyatékos emberek csoportja. A létszámbecslés talán nem is annyira fontos, 
mint az életviszonyok pontosabb feltárása célzott beavatkozások kezdeményezéséhez. Ehhez 
azonban, a fogyatékos emberek népességen belüli relatíve kis csoportja miatt nagy mintás 
adatfelvétel lenne szükséges. Ezért jelentős előrelépés lenne a TÁMOP-ban jelzett rendszeres 
nagymintás adatfelvétel. 

A gondokat szaporítják a rendkívül szigorú adatvédelmi szabályok. Célzott vizsgálatot azért is nehéz 
készíteni, mert a fogyatékos emberek csoportjából sem lehet mintát venni, hiszen nincs olyan 
„lajstrom”, ami ezt lehetővé tenné. Illetve jó lehetőséget kínálna maga a népszámlálás, de onnan az 
adatvédelem miatt ez nem lehetséges. (Kísérletet tettünk erre például az intézetben élők helyzetének 
feltérképezésére, de nem kaptunk engedélyt.) Ennek ellenére több értékes vizsgálat született mégis e 
tárgykörben egy-egy fogyatékos csoportról, de a jelzett mintavételi problémáktól nem mentesen.  

4.3.3.1.2. Bizonytalan jogszabályi környezet 

A rendszerváltás óta eltelt időszak törvényalkotási munkája több lényeges kérdésben érintette a 
fogyatékos embereket. Elsőként a közoktatási törvényt23 kell kiemelnünk, mely a fogyatékos 
gyermekek jogává tette az integrált oktatásban való részvételt. Az úgynevezett szociális törvény24 
rendszerbe foglalta a pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat, s 
az ellátási felelősséget a helyi önkormányzatok szintjére delegálta. A fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségével foglalkozó, hosszú vajúdás után megszületett törvény25

                                                     

 megerősítette a 

 
23 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról  

24 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

25 1998. évi XXVI tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
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fogyatékos emberek Alkotmányban is deklarált, teljes jogú társadalmi tagsághoz fűződő jogát, kijelölte 
a társadalmi részvétel megvalósulásának célterületeit, s különféle intézkedéseket is megfogalmazott. 
Az Országos Fogyatékosügyi Program a törvény megvalósításának útját jelölte ki. 

Az ún. Esélyegyenlőségi Törvény határidőket is megjelölt a végrehajtáshoz, például az 
akadálymentesítés ütemezéséről. Ezt nem sikerült a kormányzatoknak tartani és törvénymódosítást 
nyújtott be, ám a Köztársasági Elnök „megfontolásra” visszaküldte azt.26 

Hasonlóképpen bizonytalanságot eredményez, hogy a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú 
komplex rehabilitáció és a rokkantnyugdíjazás rendszerének reformjával kapcsolatos szabályozások 
még nem teljesek, csupán a változások főbb irányait jelző kormányhatározat27 született meg. 

4.3.3.1.3. Az indikátorok hiánya és hibái 

Joggal feltételezhetjük, ahol nem alkotnak indikátort a változások nyomon követhetővé tételére, ott cél 
helyett inkább kívánságról lehet beszélni. Nem mentik a helyzetet a jelzett adatgyűjtési nehézségek 
sem. A TÁMOP-ban a fogyatékos emberek munkavállalási esélyeinek változását és a speciális 
nevelési igényű gyermekek helyzetét jellemző indikátort alkalmaznának és a program részeként 
akarják előállítani a kiinduló helyzetet jellemző adatokat. A GOP a fogyatékos emberek arányát mérné 
a program hatására létrehozott új munkahelyeken. Az EM_ROP a támogatott akadálymentesített 
intézmények számát tartaná számon. A többi programban nem szerepel ilyen típusú indikátor. Ez 
annál is inkább sajnálatos, mert például az akadálymentesítettséget nem lehet túl nehéz nyomon 
követni. 

4.3.3.2. Stratégiai fontosságú prioritások 

A fogyatékos emberek helyzetének változásával kapcsolatban csak a TÁMOP-ot, TIOP-ot és a 
regionális Operatív Programokat érdemes alaposan szemügyre venni. Ugyan a többi programban is 
szerepel „kötelező esélyegyenlőségi betétként” utalás a csoport helyzetének javítására, de nem tudni 
hogyan kívánják ezt elérni. (Talán a GOP az egyetlen kivétel.) 

A programok fogyatékos emberek helyzetére gyakorolt hatása lehet közvetett és közvetlen. Közvetett 
a hatás, ha nem a programtervezők és kivitelezők kifejezetten ilyen irányú szándékának 
következménye a változás (pl. ha javulnak a tömegközlekedési viszonyok, akkor a fogyatékos 
emberek is inkább eljutnak munkahelyekre, javul a munkaerő-piaci helyzetük). Terjedelmi okokból 
ezekkel a feltételezhető hatásokkal nem foglalkozunk. Közvetlen a hatás, ha egyértelmű akarat és a 
kivitelezés részleteire is utaló programterv eredménye. 

Négy ilyen program elemmel foglalkozunk részletesen. Ezek: 

1. foglalkoztatás és komplex rehabilitáció; 

2. oktatás; 

3. szociális intézményfejlesztés és 

4. akadálymentesítés. 

                                                                                                                                                                      
25 Sólyom László 2006. március 2-án az Alkotmány 26. § (2) bekezdésében biztosított jogkörével élve megfontolásra 
visszaküldte az Országgyűlésnek az egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt. 
http://www.keh.hu/keh/kozlemenyek/20060302eselyegyenlosegi_tv.html 

 

27 2191/2006 (XI.15.) Kormányhatározat 
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4.3.3.2.1. Foglalkoztatás és komplex rehabilitáció  

Nem egyértelmű a kívánt hatások meghatározása a foglalkoztatással és komplex rehabilitációval 
kapcsolatban.  

Kívánt hatás lehet a fogyatékos emberek foglalkoztatási rátájának emelkedése. A TÁMOP „veszteség-
csökkentésről” (elveszett GDP) is szól, amikor közli, az új rokkantak száma 0,7%-os GDP vesztést 
eredményezett a 2004. évi GDP százalékában kifejezve. (9. táblázat) Cél lehet az államháztartás jóléti 
kiadásain belül a rokkantsági nyugdíjra fordított kiadások csökkentése. Pozitív irányú hatás lehet a 
fogyatékos emberek életminőségének javulása vagy a fogyatékos és nem-fogyatékos emberek közötti 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkenése. Fogódzók híján mi a kérdést úgy értelmezzük, hogy a 
legfontosabb cél a fogyatékos emberek foglalkoztatási szintjének emelése, minél nagyobb arányú 
integrálásuk a nyílt munkaerőpiacra. Ez másodlagos hatásként társadalmi egyenlőtlenség csökkentő 
és mérsékli a nyugdíj kiadásokat is.  

Az 1990-es évtized alapvető munkaerő-piaci változásai 2001. évre a fogyatékos személyek körében 
amúgyis alacsonynak mondható foglalkoztatotti arányt 9 százalékra csökkentették. Bár az egy 
fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága is rendkívül alacsony (10%), a halmozottan fogyatékos 
emberek gyakorlatilag teljesen kiszorulnak a munkaerőpiacról.  

A foglalkoztatási támogatások meghatározó részét – a legtöbb európai országban – a nyílt munkaerő-
piacon működő gazdálkodó szervezetek kapják, s jóval kisebb arányban részesednek ebből a védett 
szervezetek. A személyre vonatkozó támogatások mindenekelőtt a munkahely megtartását, ezt 
követően a nyílt foglalkoztatás megvalósítását célozzák, s csak ezek sikertelensége esetén szolgálják 
a védett foglalkoztatást. Magyarországon eddig a támogatási rendszerben szervezeti- és nem 
szükséglet- vagy eredmény- preferencia érvényesült. A támogatások elsősorban a szervezet jogállása 
alapján differenciáltak, nem az integrációhoz szükséges intézkedések költségigénye szerint. 28 

Védett foglalkoztatás zajlott eddig a célszervezetekben, a szociális foglalkoztatóknál, melyek 
önkormányzati intézményként működnek és a szociális intézményekben – ahol 2004. évben 8600 
személy volt munkaviszonyban (közülük 6118 fő célszervezeti foglalkoztatás keretében). A 
célszervezetek számára az új jogszabályok akkreditációs kötelezettséget írtak elő, s ezt a dotáció 
feltételéül szabták; a szociális tárca újra szabályozta a szociális bentlakásos intézmények 
foglalkoztatási formáit (munka-rehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás) és az ehhez 
igénybe vehető támogatásokat.  

Magyarországon jelenleg nagyon szűk az a mozgástér, melyben a fogyatékos embereknek 
foglalkoztatási lehetőség kínálkozik. A becsült adatok alapján – összesen kb. 60.000 fogyatékos 
embert foglalkoztatnak.29

                                                     

. Ebből a célszervezeteknél, kvázi védett formában, 2004-ben 36.000 sérült 
ember volt munkaviszonyban. Az önkormányzati tulajdonban működő szociális foglalkoztatók 
munkaadói szerepe – részben financiális okok miatt – minimálisra zsugorodott. Az elmúlt években 
ugyan felerősödött az alternatív foglalkoztatás szerepe, de ezek a non-profit (karitatív, alapítványi stb.) 
szervezetek csak igen kis létszámot képesek aktivizálni.  

A munkaügyi statisztikák szerint 2004-ben összesen 45 002 megváltozott munkaképességű személy 
kereste fel az ÁFSZ intézményeit álláskeresési vagy szolgáltatások igénybevételének szándékával. 
(Nem tudni közülük hány volt fogyatékos ember.) Ez az érték ugyan 37%-kal magasabb, mint 2000-
ben, de még mindig kevés fogyatékos (megváltozott munkaképességű) ügyfelet tudnak elhelyezni a 
nyílt munkaerőpiacon. Az állami foglalkoztatási szolgálat munkatársai nem rendelkeznek a munkaügyi 
ismereteken túlmutató fogyatékosügyi és szociális ismeretekkel és készségekkel, folyamatosan 
működtetnek olyan programokat is, amelyekre egyáltalán nincs kereslet. (pl. önfoglalkoztatás 
támogatása; lakhatási támogatás; csoportos szállítás támogatása vagy a gyakorlati képzés 
támogatása). A felnőttképzési intézmények nagyobb része nem alkalmas a fogyatékos emberek 
képzésére (3-4%-uk vesz részt képzésben) az akadálymentesítés valamint speciális metodika 
hiányában. Kilenc intézményből álló regionális hálózatot szerveztek e speciális igények kielégítésére, 
többségük akadálymentes, ugyanakkor csak egy olyan intézmény van (Székesfehérváron), amely 

 
28 Jelentős mértékben támaszkodtam a következő tanulmányra: Gere-Szellő (2005)  

29 Nemzeti Fejlesztési Terv helyzetfelmérés adatai alapján 
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képes bentlakásos képzést is biztosítani. 2001-ben 2395 regisztrált megváltozott munkaképességű 
munkanélküli került képzésbe, 2004-ben 1103-ra csökkent a számuk. Az elhelyezkedések 
minőségéről, tartalmáról, rehabilitációs értékéről, a programok hatékonyságáról nincsenek megbízható 
információk.  

Az új jogszabályok illetve jogszabály tervezetek, a 100 lépés program, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv illetve a TÁMOP program alapvető változásokat sejtet a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatási rendszerében.30 

A Foglalkoztatási Törvény (1991. évi IV. törvény) a foglalkozási rehabilitációt az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat, illetve a megyei munkaügyi központok tevékenységi körébe integrálta, amit a különböző 
szolgáltatások, és aktív eszköztámogatások segítségével valósít meg. E feladat ellátása érdekében 
1998-ban a munkaügyi központok rehabilitációs munkacsoportot hoztak létre és kialakították 
kirendeltségi rehabilitációs koordinátorok rendszerét, valamint 18 Rehabilitációs Információs 
Centrumot hoztak létre. Ám a rehabilitáció továbbra is alapvetően medikális szemléletű maradt, nem 
komplex és formálisan működtek a különböző munkáltatói, helyi, területi rehabilitációs bizottságok és 
szinte semmilyen hatást nem gyakoroltak a foglalkozási rehabilitációra. A megváltozott 
munkaképességű munkanélküli személyek részvétele az aktív programokban ugyanakkor az 
átlagosnál alacsonyabb, valamint az ÁFSZ rehabilitációs kapacitása jelenleg is legfeljebb a 
szükségletek 10%-át tudja kielégíteni.31  

A foglalkozási rehabilitáció a munkaviszonyban állók esetében a munkáltató kötelezettsége. A 
foglalkozási rehabilitáció azonban a munkáltató megfelelő szakértelme, eszközei és forrásai 
hiányában általában elmarad.  

A TÁMOP és TIOP együttesen számba veszi e célok elérésének eddigi nehezítő tényezőit és a javítás 
főbb eszközeit. Kormányzati intézkedés keretében egy tárcához tartozó intézmény rendszerbe 
kívánják integrálni az eddig alacsony együttműködést tanúsító, dezintegrált aktív szociális és 
foglalkoztatási intézményrendszer bizonyos funkcióit. Természetesen a szervezeti átalakítás még 
önmagában nem garantálja a tényleges együttműködést. A szolgáltatások hozzáférésében feltétlenül 
pozitív hatása lesz, ha a célok szerint a munkaerő-piaci szolgáltatások minden kistérségben 
elérhetőek lesznek. A hatékonysághoz azonban az is szükséges, hogy az ÁFSZ munkatársai 
fogyatékosságügyi és szociális ismeretekkel, készségekkel is fel legyenek vértezve, ehhez pedig 
célirányos képzések kellenek.  

Már régen időszerű, hogy átalakuljon a megváltozott munkaképességűvé minősítés rendszere, s ne 
az elveszett, hanem a fejleszthető képességekre koncentráljon. Ezt írja elő a WHO klasszifikációs 
rendszere is. Ehhez a minősítést végző intézményekben jelentős kapacitásbővítésre lesz szükség. 
Mivel a modern fogyatékosságügyi politika alapelve, hogy minden személy rehabilitálható valamilyen 
szinten, fontos a szakmai standardok kialakítása és következetes betartatása, mert félő, ahogy a 
munkanélküliség és a segélyezés elől menekülő embereket a rendszer lágyszívűsége miatt az 
indokoltnál nagyobb arányban rokkantosította, most – főleg jelentős politikai nyomás esetén – az 
indokoltnál nagyobb arányban fogja rehabilitáltnak minősíteni és munkavégzésre alkalmasnak 
nyilvánítani. A munkavállalással összefüggő pénzbeli támogató rendszer átalakítása megtörtént, kész 
a rokkantsági nyugdíj rendszer reformjával kapcsolatos elképzelés is. Egyértelmű a tervezett eljárás 
logikai láncolata: felülvizsgálat-minősítés-rehabilitáció (járadék) -munkaerő-piaci szolgáltatások, vagy 
rokkantsági nyugdíj. Az nem egyértelmű az általunk megismert tervezetekből, hogy milyen eljárásban 
kezelik azokat az embereket, akiket majd rehabilitáltnak nyilvánítanak, mégsem találnak munkahelyet. 
Feltehetőleg ők, munka és társadalombiztosítási „előéletük” függvényében a többi (nem fogyatékos) 
emberhez hasonlóan jutnak ellátásokhoz. Ekkor nagy a veszélye, hogy ilyen nagy tömegű, 
feltehetőleg (adat nincs) többségében alacsony iskolai végzettségű, megkopott vagy sohasem volt 
munkatapasztalatú ember iránt a munkaerőpiacon nem fog egy csapásra kereslet támadni, s nem 
történik más, minthogy a rehabilitációs folyamat végén egy, az állam számára költségesebb ellátásból 
(rokkantsági nyugdíj) átkerülnek egy olcsóbb ellátási, a szociális segélyezési rendszerbe. Ez 

                                                      
30 Forrás: A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
honlapja, http://www.fmm.gov.hu  

31 Gere i.m. 
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nyilvánvalóan csökkenti majd a költségvetési kiadásokat, de nem javítja – sőt rontja – az érintett 
fogyatékos emberek életminőségét, egzisztenciális biztonságát. 

A rehabilitációs folyamat komplexé tétele rendkívül fontos fejlemény lesz. Ennek három eleme nem 
kap elég hangsúlyt a tervezetben.  

Egyrészt hangsúlyozni kell, hogy a rehabilitációs folyamatnak nem csupán komplexnek, hanem 
tartósnak, egy életen át tartónak kell lennie, s pozitív kimenete a munkavállaláshoz szükséges 
képességeken túl az önálló élet vitelének lehetősége is. 

Másrészt kevéssé esik szó a pszichés és szociális rehabilitációról, s ezt nem helyettesíti a 
szakirodalomban jól ismert, de a közvélemény számára eufemisztikusnak érzékelhető képessé tevés 
fogalom sem. Ennek minden létező dokumentumban és intézkedésben történő pontos és erőteljes 
hangsúlyozása azért lenne fontos, mert az egészségügyi és foglalkoztatási rendszer, melyek bázisán 
a komplex rehabilitációs szolgáltatások megszületnek, rendkívül hierarchikus felépítésű és az eddigi 
tapasztalatok alapján nagyon nehezen „engedik be” a másfajta szakértelmeket, másfajta szakmák 
képviselőit. 

Harmadsorban nem esik szó a TÁMOP-ban arról sem, hogy a fogyatékos emberek családjára is ki 
kellene terjednie a komplex rehabilitációs folyamatnak. Azok a családtagok, akik segítségre szoruló 
fogyatékos hozzátartozójukat gondozzák (a megfelelő intézmények hiánya miatt vagy mert ez az utat 
választják) és ezért kiesnek a munka világából szintén támogató szolgáltatásokat igényelnek, hogy „el 
tudják engedni” hozzátartozójukat, s újra munkát vállaljanak. 

Az utóbbi években erősödött a civil szféra részvétele a foglalkozási rehabilitációban. Számos 
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás működik, és részben az Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium modellprogramjainak köszönhetően új, innovatív szolgáltatások is megjelentek. 
(Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Támogatott Foglalkoztatás – Salva Vita Alapítvány, Motiváció 
Alapítvány komplex munkaközvetítő és tanácsadó szolgálatot működtet, 4M Megoldás 
Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak program, Zala megyében). 
Számukra újabb időszakra szóló finanszírozást hozhat a program. Megerősödésük eredménye nem 
elsősorban a munka világába bevezetett személyek számában lesz majd csupán mérhető, hanem az 
általuk alkalmazott innovatív gyakorlatok elterjesztésében. 

4.3.3.2.2. Oktatás, képzés 

A fogyatékos emberek munkavállalási lehetőségeit, az előítéleteken és az akadályokkal teli 
környezeten túl egyértelműen meghatározza az össznépességnél alacsonyabb iskolai végzettség.  

A magyar oktatásügy ugyan megkésve, de követte a fogyatékos gyermekek iskoláztatásában 
bekövetkezett változásokat: az elkülönített iskolarendszer mellett megjelent az integrált oktatás 
lehetősége is. „Az 1993-as közoktatási törvény (későbbi módosításaival) hivatalos keretet adott az 
integrációs kezdeményezéseknek. (…) Sajnos, az önkormányzatok és az iskolák részéről még mindig 
az információhiány, a bizonytalanság vagy egyenesen az értetlenség a jellemző.”32 

A közoktatási törvény befogadó és liberális szemlélete és a hozzá csatlakozó finanszírozási rendszer 
nem szándékolt káros mellékhatásokkal is jár. A törvény a hiperaktív gyerekektől a díszgráfiás 
gyerekekig mindenkit besorol a fogyatékos kategóriába.33 A fogyatékos gyermekek után járó 
normatíva emelkedésével együtt nőtt a fogyatékos gyerekek száma a magyar oktatásban,34 
feltehetőleg az iskolafenntartó önkormányzatok forrásaik szűkössége miatt úgy tesznek szert 
többletforrásokra, ahogy lehet, például a fogyatékossá nyilvánítható (sokszor csak „rossz”) gyermekek 
számának növelésével. 

                                                      
32 Speciális szükséglet vagy fogyatékosság? A befogadó pedagógia helye a magyar közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle 
2003. január. Csányi Yvonne-nal, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar tanszékvezető főiskolai tanárával 

33 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/fogynormativa.pdf 

34 : http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/gyogyped_diagr.pdf 
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A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint35 2006-ban a valamivel több, mint 5000 fogyatékos 
gyermek 73%-a részesül integrált óvodai ellátásban. A nem integrált gyógypedagógiai képzésben 
részt vevők, illetve ezen gyermekcsoportok száma is emelkedett. 2005/2006-ban 175 ilyen csoportban 
valamivel több, mint 1400 gyermek kapott gyógypedagógiai nevelést. Idén gyógypedagógiai 
oktatásban 61 ezer általános iskolás vesz részt, fele az integrált, másik fele nem integrált képzésben. 

Míg a fogyatékosnak minősített gyermekek aránya az Európai Unióban 2,5-3% körül mozog, addig 
Magyarországon ez az arány 5,3% (más adatok szerint 7%) és az elmúlt években/évtizedekben ez az 
arány folyamatosan nőtt.36 Nagyok az aránytalanságok ebből a szempontból a települések között: 
vannak ma olyan iskolák, ahol a helyi gyermekek 20%-a tanul az enyhe fokban értelmi fogyatékosok 
osztályaiban.” A hátrányos helyzetű, a jogérvényesítéssel élni kevésbé tudó, köztük kiemelten a roma 
gyermekek erőteljesen felülreprezentáltak a fogyatékosnak minősítettek között. Míg az 1974/75-ös 
tanévben durván minden negyedik speciális iskolába járó tanuló volt roma, addig ez az arány az 
elmúlt két évtizedben folyamatosan emelkedett, az 1992-es iskolastatisztika már 42%-os arányról 
számolt be.”37 

A népszámlálási adatok szerint magasabb a romák aránya a fogyatékos emberek körében és iskolai 
végzettségük a nem-roma fogyatékos emberekénél is alacsonyabb. A cigány fogyatékos emberek 
tanulási esélyei a nem cigány fogyatékosokénál is rosszabbak: a 2001-es Népszámlálás szerint 
majdnem kétharmaduk az általános iskolát sem fejezte be, s továbbtanulni mindössze 4,5 
százalékuknak volt lehetősége. A cigány fogyatékos nők hátrányai a férfiakénál jelentősebbek: közel 
háromnegyedük nem fejezte be az általános iskolát sem. A fogyatékosság típusa szerint a cigány és 
nem cigány nemzetiségű fogyatékos emberek összehasonlításánál két jelentős különbség figyelhető 
meg: az előbbiek körében jóval alacsonyabb a mozgássérültek és magasabb az értelmi fogyatékos 
emberek aránya.  

Mindezek miatt az oktatási kormányzat különféle intézkedésekkel próbálja romák iskolai 
szegregációját mérsékelni, a fogyatékos gyermekek szakszerű integrált nevelését ösztönözni és a 
gyermekek fogyatékossá nyilvánításának erősödő tendenciáját visszaszorítani. Elkezdődött a 
fogyatékosok osztályába sorolt tanulók felülvizsgálata és ’normál’ tagozatú osztályokba 
visszahelyezése. Kiegészítő normatívákat (felzárkóztató, integrációs) vezettek be a hátrányos 
helyzetű (sokszor roma) tanulók képzése minőségének javítására, a szegregáció mérséklésére. 

A súlyosan fogyatékos gyermekeket 1993 előtt „képezhetetlennek” nyilvánították, nem voltak 
tankötelezettek, ők csupán úgynevezett fejlesztő felkészítésben részesülnek. A közoktatási törvény 
2005. évi módosítása után ezek a gyerekek is tankötelesek lesznek, minden tanulói jogviszonnyal járó 
kedvezményt – például diákigazolványt – megkapnak. A jelenlegi heti pár óra helyett húsz órát 
töltenek majd, a pályázati támogatással újonnan kialakított fejlesztő iskolai részlegekben. Az új 
rendszer a szülők munkavállalási lehetőségeit is javíthatja majd.  

Az oktatási rendszert érintő fejlesztések hatását mérni hivatott indikátorok a szegregáció 
csökkentésének mértékére és az integráltan nevelt gyermekek arányának növekedésére 
koncentrálnak. Nem nyújtanak információt az integráció minőségéről, pedig az ún. rideg integrációban 
képzett gyerekek (megfelelő eszközök, módszerek és szakemberek hiánya) az integrált környezetben 
erősebben és fájdalmasabban szegregálódhatnak, mint sorstársaik között. 

A TÁMOP forrásokat kíván biztosítani az oktatási kormányzat már megkezdett intézkedéseihez: 
többek között a gyermekek fogyatékossá minősítésének felülvizsgálatához, a speciális iskolákból, 
osztályokból történő visszaintegráláshoz, az iskolai szegregáció csökkentését elősegítő 
programokhoz, módszertani fejlesztésekhez, a középiskolai lemorzsolódás megakadályozására. 
Külön művelet-típus foglalkozik az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrációjának támogatásával. 

Mindez elsőrendűen fontos cél, de hosszú távon tud csak változásokat indukálni. Rendkívül fontos, 
hogy az emelt szintű normatíva és a fogyatékossá minősített gyermekek számának emelkedése 

                                                      
35 KSH jelenti. Gazdaság és társadalom 2006/3 Budapest http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel20603.pdf 

36 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/gyogyped_diagr.pdf 

37 Program a nem-fogyatékos gyermekek enyhe fokban fogyatékossá minősítésének visszaszorításához 
2003. június 24. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=125&articleID=906&ctag=articlelist&iid=1 
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közötti összefüggést szem előtt tartva, hogy a program valóban az integrált nevelésre ösztönözzön, 
hogy folyamatosan monitorozzák és vizsgálják felül a fogyatékossá minősített gyerekek képességeit, 
mert nagy a veszélye annak, hogy a többlet forrás megszerzése érdekében tovább nőhet a 
fogyatékossá minősített gyerekek aránya. 

Külön módszertant és képzéseket kellene támogatni a fogyatékos felnőttek képzésére, átképzésére, 
hiszen az ő nehézségeiket az oktatási rendszertől való esetlegesen hosszú távolléten kívül speciális 
hátrányaik is fokozzák. 

4.3.3.2.3. Szociális szolgáltatások 

A családok életvitelét jelentősen befolyásolja, hogy a családban él-e fogyatékos gyermek vagy sem. A 
2001-es Népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyeket magukba foglaló családok 19 
százalékában van fogyatékos gyermek. A házaspáros családoknál ez a mutató 15, az egyszülős 
családoknál 45 százalék azt jelezvén, hogy a fogyatékos gyermek születése, nevelése olyan többlet 
terheket ró – a megfelelő segítő szolgáltatások hiánya miatt is – a családokra, hogy gyakran a 
párkapcsolatok felbomlásához vezet. Így döntő többségében a fogyatékos gyermek és fiatal 
gondozásával, segítésével kapcsolatos terhek az anyákra maradnak. A házi segítségnyújtás, a 
nappali ellátások, az integrált bölcsődei, óvodai szolgáltatások hiányosságai miatt az anyáknak nincs 
más választásuk, mint vagy otthon maradnak gyermekükkel és kilépnek a munkaerőpiacról vagy 
bentlakásos intézetben helyezik el kisebb vagy nagyobb gyermeküket. Még nehezebb a helyzet 
azoknál a családoknál, ahol a szülők is fogyatékosok, a fogyatékos gyermekeket gondozó családok 
19 százaléka tartozott 2001-ben ebbe a körbe.  

A saját háztartásukban élő fogyatékos embereket segítő szolgáltatás a házi segítségnyújtás, a 
támogató szolgálatok és igénybe vehetik a nappali intézményi szolgáltatást nyújtó ellátásokat is.  

A TÁMOP-ban közölt adatok szerint a települések 48%-ban nem működik házi segítségnyújtás és 
továbbra is komoly kapacitás-hiányokkal küzd a fogyatékossággal élő emberek nappali ellátása, s 
nagyfokú különbségek mutatkoznak a hozzáférés tekintetében a városi és vidéki térségekben élők 
között. A nappali, és a rehabilitációs, reszocializációs célú bentlakásos szolgáltatások nem készítik fel 
megfelelően a gondozottakat a későbbi önálló életvitelre, és ezáltal a munkaerő-piaci kihívásokra. 

Az 1993-ban elfogadott Szociális Törvény lényegében a szakosítások nyomán létrejött 
intézményrendszert rögzítette, s csak több éves késéssel, az Sztv 1999-es módosításával került sor a 
lakóotthoni ellátási forma szabályozására. Az 1999-es törvénymódosítás vezette be az előgondozást, 
a felülvizsgálatot és az egyéni gondozási tervet, ezenkívül előírta a helyi önkormányzatok számára 
szolgáltatástervezési koncepció készítését.  

2004-ben a 109 fogyatékosok napközi otthonainak szolgáltatásait 2498 fő vette igénybe. A tartós 
bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézetek közül gyermekkorú fogyatékosok otthonában 
1993-ban 4596 fő, 2004-ben 2226 fő nyert elhelyezést. 2004-ben a 34 intézmény közül 22 volt állami, 
döntő többségében önkormányzati fenntartású. A felnőttkorúak intézményeiben 1993-ban 8070 fő, 
2004-ben jóval több, 13900 fogyatékos személy élt. A 269 intézmény közül 186 volt állami 
(önkormányzati) fenntartású. Az intézetek többsége nagylétszámú, mindössze 969 fő élt a korszerűbb 
ellátást biztosító kislétszámú lakóotthonban (269 intézmény).38 

A TÁMOP és TIOP forrásai jelentős változtatásokat idézhetnek elő e rendszerben. Az alapellátások 
közül a házi segítségnyújtás és a napközbeni ellátások kiterjesztése csupán önkormányzati 
forrásokból nem lenne lehetséges. Az intézményrendszer bővülésével és a szolgáltatási paletta 
színesedésével az érintett fogyatékos emberek komplex rehabilitációja eredményesebb lehetne, 
esélyük lenne bekapcsolódni a munka világába és nem utolsó sorban, főként – ha ezek mentális, 
szociális és munkavállalásra felkészítő szolgáltatásokkal társulva valósulnak meg – a gondozói 
munkát végző nők munkavállalási esélyeit fokozná.  

                                                      
38 Szociális Statisztikai Évkönyv 2004. KSH, 2005. 
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A tartós és az átmeneti bentlakást nyújtó felnőtt és gyermek intézmények többsége még mindig 
rendkívül korszerűtlen, drágán fenntartható, nagy létszámú, a településektől távol lévő intézmény, 
hosszú várólistákkal. Az alapszolgáltatások kiépítetlensége és az önkormányzatok finanszírozási 
ellenérdekeltsége is e korszerűtlenebb ellátást nyújtó intézményi formák felé „tereli” az igénylőket. A 
kis létszámú, lakóotthoni rendszerű intézmények ugyan jelentős javulást eredményezhetnek az 
érintettek életminőségében, de a teljes szolgáltatás-választási szabadságot önmagukban nem 
teremtik meg, ha a lakóközösségben, saját otthonukban történő önálló élet vitelének feltételei nem 
teremtődnek meg. A valós áttörést az jelenthetné, ha a nagy létszámú intézményekből lakóotthonokba 
kerülhetnének az emberek, s ott a komplex rehabilitáció eszközrendszerének igénybevételével – akik 
számára ez lehetséges és ezt választják – fokozatosan készülhetnének fel a támogatott, személyre 
szabott szolgáltatásokkal megerősített önálló életre. 

4.3.3.2.4. Akadálymentesítés 

A komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés a társadalmi életben való részvétel 
esélyét teremti meg a fogyatékos emberek számára. A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján a már meglévő középületek 
akadálymentesítését legkésőbb 2005. január 1-ig kellett volna elvégezni. Különböző adatok forognak 
a középületek akadálymentesítettségéről. Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. 
(II. 16.) OGY határozat szerint39 a „2004. évi adatszolgáltatások alapján az önkormányzatok 
fenntartásában lévő középületek mintegy 13,3%-a volt akadálymentes. A minisztériumok 
fenntartásában lévő középületek tekintetében ez az arány igen eltérő annak függvényében, hogy az 
adott tárca fenntartásában hány középület van, átlagosan ez az arány 60-70%-os.” Több éve folyik az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fizikai akadálymentesítése, mára az épületek több mint 50%-a, a 
megyei szolgáltatóhelyek (Rehabilitációs Információs Centrumok) 80%-a a kerekesszékkel élő 
emberek számára is akadálymentes. 2003-ban központi program keretében megkezdődött az 
akadálymentesítés a kommunikációjukban akadályozott – siket és nagyothalló, vak és súlyos 
látássérült, értelmi fogyatékkal élő – ügyfelek számára is. 2005 nyarán az intézmények többségében – 
18 megyei munkaügyi központban és a nagyobb kirendeltségeken, valamint 5 munkaerő-piaci 
képzőközpontban – megvalósult a többcélú akadálymentesítés. Az esélyegyenlőségi törvény 
módosítása a középületeken túlmenően a mindenki által használt, alapvető közszolgáltatások 
akadálymentesítését is előírja az állami felelősség körébe tartozó közszolgáltatások, valamint az 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületek esetében. A központi államigazgatás területén 
2010-ig, az önkormányzati fenntartású intézmények esetében 2013-ra tolódna ki az 
akadálymentesítés határideje.  

Mindehhez hatalmas előrelépést jelentene a TIOP-ban és a különböző Regionális Operatív 
Programokban támogatni kívánt akadálymentesítés, a kapcsolódó képzések (építészmérnök, 
informatikus alapképzés részévé váljon az egyetemes tervezés elmélete és gyakorlata, építési 
hatóság szakembereinek továbbképzése stb.), az akadálymentesítés egységes módszertanának 
kidolgozása. 

A hatások pozitív irányának meghatározása itt viszonylag egyszerűnek tűnő feladat: nőnie kell az 
akadálymentesített középületek számának. A kérdés ismét a milyen minőségben. Az 
akadálymentesítés jó és rossz példáival egyaránt találkozhatunk. A megépített rámpa, lift önmagában 
nem elégséges, ha nincs az épületben akadálymentesített mellékhelyiség. (Az akadálymentesítés 
fogalma és gyakorlata – a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve – magában foglalja a 
mozgáskorlátozott emberek szükségletein túl a kommunikációjukban akadályozott látás és hallássérült 
valamint értelmi fogyatékos emberek igényeit is. (Az EKOP pl. akadálymentes tartalomszolgáltatást 
ígér.) A magyar építészeti előírások már régóta kötelezik az új középületek készítőit az 
akadálymentesítettségre, mégis a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány ilyen irányú pályázati 
tapasztalatai szerint ez sok esetben nem történik meg és az építésügyi hatóságok rendre 
engedélyezik a jogszabály ellenesen felépített létesítmények fennmaradását is. A programokból 

                                                      
39 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A06H0010.OGY 
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kirajzolódó akadálymentesítési dömping csak akkor lesz valóban eredményes, ha szigorú szakmai 
monitorozás és kötelező módszertani felkészítés kíséri.  

Összefoglalóan elmondható, a fogyatékos (megváltozott munkaképességű) emberek támogatási 
rendszerének átalakítása rendkívül jelentős súlyt képvisel az új program időszakban. Komplex, 
hozzáférhető, szakmai felkészítéssel megalapozott projektek esetén a fejlesztések komoly 
változásokat eredményezhetnek. Aggodalomra is okunk van azonban. Még azok az oktatási-képzési 
programok sincsenek készen, amelyekkel a megváltozott minősítési rendszert, komplex rehabilitációt 
alkalmazni lehetne, ugyanakkor jelentős a politikai nyomás az intézkedések azonnal megkezdésére. A 
munkaerő-piaci szervezetrendszer sem áll készen a fogyatékos emberek speciális problémáinak 
kezelésére. Az akadálymentesítésben egyik legfontosabb lehetséges szereplő, a KöZOP (50. oldal) 
így fogalmaz: „Fontos horizontális célkitűzésünk a közlekedés akadálymentességének javítása. Az 
indokolt közlekedés-fejlesztési igények sokasága és a KözOP korlátozott forrásai azt nem teszik 
lehetővé, hogy az akadálymentesítést ebben az időszakban önálló beavatkozásként jelenítsük meg a 
programban. A fogyatékkal élők esélyeinek javítását azonban minden új projekt esetében 
érvényesíteni kívánjuk. A fejlesztésre kerülő infrastrukturális létesítmények mindegyikénél, az alap- és 
kiszolgáló létesítmények, a járműállomány fejlesztésénél, valamint az információkhoz való hozzáférés, 
a tájékozódás szempontjából figyelembe vesszük az akadálymentesítés követelményének való 
folyamatos megfelelést. E követelmény teljesítését a projektek befogadásának feltételéül szabjuk.” 
Nem tudjuk e cirkalmas gondolatsort másként értelmezni, mint hogy fontos a cél, de nincs forrás rá. 
Pedig a szakszerű akadálymentesítés jóval költségesebb, mint azt a laikusok gondolnák. 

4.3.4. SZEGÉNYEK (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYEREKSZEGÉNYSÉGRE) 

Az Európai Unió a „szociális dimenzióra” a 90-es évektől fordított erőteljesebb figyelmet. Ennek egyik 
fontos állomásaként a Nizzai Csúcson elfogadták a Közösség öt évre szóló szociálpolitikai programját, 
az Európai Szociálpolitikai Menetrendet, majd a lisszaboni csúcsértekezleten 2000-ben az új program 
részeként megfogalmazódott a társadalmi kohézió erősítésének szükségessége, s ezzel 
összefüggésben az európai szociális modell megerősítésének igénye. E célok elérésében 
kulcsfontosságúnak minősítették a szegénység és a társadalmi kirekesztődés mérséklését, s 
elindították, az ilyen irányú politikák összehangolását segítő nyitott koordinációt, s a társadalmi 
kirekesztés elleni közösségi akcióprogramot. A lisszaboni célok félidős felülvizsgálata a prioritások 
átrendezését eredményezte (a foglalkoztatási kérdések kerültek a középpontba), de továbbra is 
napirenden maradt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem.  

Magyarország a Nemzeti Stratégiai Jelentés 2006-2008 című, az elkövetkező évek, a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló terveit összefoglaló dokumentumban három prioritást 
jelölt ki: a munkaerő-piaci befogadás erősítését, az inaktivitás csökkentését; a gyermekszegénység 
elleni küzdelmet és a területi és lakhatási hátrányok mérséklését. 40 

Az uniós tagállamok előző periódusban végzett szegénység és kirekesztés csökkentésére irányuló 
tevékenységét értékelő jelentésben (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006 41) a 
Magyarország előtt álló főbb kihívásokat így foglalták össze: 

• foglalkoztatás-bővítés, a magas inaktivitás mérséklése beleértve a pénzbeli 
ellátórendszert; 

• megfelelő nyugdíjak és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága; 
• a szegénység és kirekesztés elleni harcra fordított erőforrások növelése, különös 

tekintettel a roma kisebbségre, a kormányzati szervek közötti együttműködésre és 
a civil társadalom mozgósítására; 

• a népesség egészségi állapotának, a munkaegészségügyi és munkavédelmi 
rendszereknek a javítása és 

                                                      
40 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16285&articleID=30804&ctag=articlelist&iid=1 17.oldal 

41 Annex to the draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Council of the European Union, Brussels, 28 
February 2006 
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• az egészségügyi rendszer hatékonyságának fokozása. 
Mindezt azért tartottuk szükségesnek előrebocsátani, mert elsősorban – a költségvetés nehéz 
helyzete miatt – az uniós források fogják döntő részben megteremteni az alapot mindezen célok 
megvalósításához, bár a társadalombiztosítási rendszer átalakításának költségeit nyilván nem lehet 
EU-s forrásokra terhelni.  

A következő időszakra szóló magyar Operatív Programokat talán túlságosan is megérintette a változó 
lisszaboni prioritások szellemisége, a TÁMOP kivételével a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
kérdésével szinte egyáltalán nem foglalkoznak, s ezek egy része is csupán helyzetleírás vagy 
általános cél, konkrét intézkedés kijelölése nélkül. A regionális Operatív Programokban a szegénység 
csökkentésére irányuló szándék közvetlenül általában az esélyegyenlőségi részekben vagy a 
horizontális célok felsorolásaiban szerepel. 

Pozitív közelítéssel úgy fogalmazhatnánk, sokszor nem tudják, de teszik, vagyis az OP-ok és ROP-ok 
majdnem minden intézkedésének lehet közvetetten szegénység csökkentő hozadéka is és hatással 
lehetnek a legkülönfélébb szegénység által veszélyeztetett csoportok életminőségére. Majd a 
megvalósítás dönti el, hogy a programozók viszonylag árnyalt szegénység felfogása (nem egyszerűen 
jövedelmi kérdésként kezelik, hanem lakhatási, kulturális, települési-térségi, egészségügyi, oktatási, 
etnikai stb. problémaként is) csupán retorikai fordulat vagy valós eredményeket hozó felfogás-e. 

A leghatékonyabb szegénységcsökkentő hatást a foglalkoztatás bővülése fejtheti ki. Ilyen típusú célok 
minden programban megfogalmazódnak. E témával bővebben egy másik tanulmány foglalkozik. 
Mégis meg kell ismételnünk egy másutt már jelzett aggályunkat, miszerint nem látjuk, hol lenne 
kereslet a gazdaságban az alulképzett vagy korszerűtlen tudású emberek tömegeire. És a rokkantsági 
nyugdíj rendszer átalakítása – erről is szóltunk már a fogyatékos emberek helyzetével kapcsolatban – 
kimondottan szegénységfokozó hatású lehet, ha a rehabilitáltnak tekintett emberek nem találnak 
munkát és átkerülnek a segélyezési rendszerbe. 

A regionális Operatív Programok városrehabilitációs elemei – hacsak az ott élő hátrányos helyzetű 
csoportokat nem telepítik más kedvezőtlen lakókörnyezetbe és fenn is tudják tartani a jobb minőségű 
és ezért nyilván drágább lakásokat – javíthatják az ott lakók életkörülményeit, mérsékelhetik a 
lakhatási szegénységet. Az ilyen típusú programokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok42 arra utalnak, 
hogy a fejlesztési erőfeszítések elsősorban infrastrukturális jellegűek, az önkormányzatok a 
szükséges pénzügyi és humán erőforrás híján vannak, a tervek és a megvalósulás között elkopik a 
komplexitás. A ROP-ok a szegénytelepek, szegények lakta településrészek fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedései csak akkor lesznek sikeresek és valóban szegénység és társadalmi kirekesztés 
csökkentő hatásúak, ha hiteles és az érintettek bevonására épülő szükséglet felmérésre alapulnak, az 
előítéleteket is oldó közösségfejlesztési tevékenység kíséri őket, nem csupán infrastrukturális 
beruházásokat, hanem foglalkoztatási és oktatási, képzési program elemeket is tartalmaznak, azaz 
valóban komplex eszközöket alkalmaznak, lesz elégséges forrás és ami talán a legfontosabb, erős, a 
változtatásra irányuló akarat jellemzi az önkormányzati vezetést.  

Elsősorban a TÁMOP, de a regionális Operatív Programok többsége is kistérségi szinten is 
gondolkodik. Egy, a különböző jövedelem felvételeket összehasonlító vizsgálat településtípus szerint 
nézte a lakosok jövedelmi színvonalának eltéréseit és megállapította, hogy „a fővárosban élők 
jövedelmi színvonala és jövedelmi különbségei 2004-ben is messze meghaladták az országos átlagot. 
A Budapesten élők átlagos egy főre jutó nettó jövedelme az országos átlagnál 27,5%-kal volt 
magasabb 2004-ben, ezt követte a megyei jogú városokban, majd az egyéb városokban élőké, míg az 
egy főre jutó jövedelem a községekben élő háztartások esetében volt a legalacsonyabb.” 43 S a 
községi települési méret csökkenésével a szegénységi kockázatok tovább növekednek.44 A 7/2003. (I. 
14.) kormányrendelet 1092 települést és 42 kistérséget minősített hátrányos helyzetűnek. Míg Nyugat-
Európában a rurális térségek civilizációs deficitje csökkent az elmúlt évtizedekben, Magyarországon 

                                                      
42 pl. romatelep-felszámolási program 

43Keszthelyiné Rédei Mária és Szabó Zsuzsanna I. A jövedelmek színvonalának és eloszlásának alakulása Magyarországon az 
elmúlt másfél évtizedben. In: Jövedelmi helyzet, jövedelemeloszlás, 2004 (Válogatott tanulmányok) KSH 2006. 

44 Éltető Ödön és Havasi Éva (2006): A szegénység jellemzői a kilencvenes évek közepén és napjainkban. In: Jövedelmi 
helyzet, jövedelemeloszlás, 2004 (Válogatott tanulmányok) KSH 2006. 
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nőttek a különbségek. Ezért is nagyon fontosak a szolgáltatások hozzáférhetésének javítását 
kistérségi szinten célzó intézkedések.  

A Nemzeti Stratégiai Jelentés45 arról ír, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével 
legalább 25 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex – gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, 
képzési, infrastrukturális, közösségfejlesztési felzárkóztatását indítják el. E konkrét értéknek nem 
találtuk nyomát a programokban, pedig a források innen teremtődhetnek elő. A közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása érdekében több helyütt megjelenik a kistelepülési feladatellátás dominanciája 
helyett a kistérségi szintű, a méretgazdaságosságot érvényesítő feladatellátás kialakításának 
segítése. Erre több okból van szükség. Egyrészt Magyarország 3145 települése között 1708-ban 
élnek kevesebben, mint 1000 fő, ami felveti a méretgazdaságosság kérdését: a szolgáltatásokat 
ezeken a településeken csak rendkívül drágán lehet megszervezni. Másrészt a tömegközlekedéssel 
kapcsolatos problémák (ritkák a járatok, drága a jegy) ezeket a településeket sújtják nagyobb 
arányban. Magyarországon az igazgatás decentralizált rendszerében a szociális ellátásokért viselt 
felelősséget a települési és megyei önkormányzatok viselik. A szociális törvény szabályozza, hogy a 
települések méretének megfelelően milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Így például egy 
kábítószerfüggő személy, ha 10.000 főnél kisebb településen él nem juthat helyben szolgáltatáshoz, 
csak a legközelebbi nagyobb településen – ha kellőképpen motivált, hogy oda menjen, van pénze a 
nem túl olcsó tömegközlekedésre és türelme kivárni az egyes helyeken nagyon ritka járatokat. Az 
önkormányzati rendszer régen esedékes átalakítását az teszi lehetetlenné, hogy kétharmados 
parlamenti többséget igényelne, s a kormánypártoknak nincs ekkora többségük az országgyűlésben. 
Így a kormány – helyesen – pénzügyi ösztönzőkkel támogatja a települések és intézmények közötti 
együttműködéseket a közigazgatásban, a közoktatásban, az egészségügyben és a szociális 
ellátásokban. 

A gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatos kormányzati, retorikai szintű elköteleződés 
elszántságát is megkérdőjelezi, hogy alig akad program, amely megemlítené a gyermekszegénységet. 
A gyermekszegénység csökkentése önálló prioritásként csupán a TÁMOP-ban jelenik meg, ez 
önmagában még nem volna baj, hiszen ott a helye. A szülők foglalkoztatását, a korai 
képességfejlesztés és az oktatás jelentőségét hangsúlyozzák, s célul tűzik ki a képességfejlesztésen 
túl a nők munkavállalását is elősegítő bölcsődei hálózat fejlesztésének fontosságát. Jelzik, a 
kérdéskör kezelése a ROP szintű tervezés feladata is, ám ott, mint a gender mainsteaming 
problematikával kapcsolatban már írtuk, nem elég hangsúlyosan fogalmazódik meg. Némiképp javít a 
szándékok megítélésén, hogy jó indikátorokkal kívánják mérni a változásokat, s egy átfogó – a 
születéstől induló – nagymintás követéses interdiszliplináris vizsgálatot is terveznek. 

4.3.5. HÁTRÁNYOS TERÜLETEKEN ÉLŐK 

A halmozottan hátrányos helyzetű térségek problémája – értelemszerűen – különböző súllyal jelenik 
meg a regionális és az ágazati Operatív Programokban.  

Bár a fogalomhasználat nem egységes, arról, hogy melyik dokumentum mit ért halmozottan hátrányos 
helyzetű vagy „leszakadó” térségeken, háromféle megközelítés körvonalazódik a fejlesztési 
dokumentumokban.  

• Az egyik – ami azokat a ROP-okat jellemzi, amelyekben túlnyomó a hátrányos 
helyzetű kistérségek aránya46

                                                     

 – a 64/2004. (VI. 15.) számú, érvényben lévő 
kormányrendelet által lehatárolt 48 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (illetve 
közülük a szóban forgó régióhoz tartozókat) jelöli meg az egyes intézkedések 
kitüntetett célterületeiként,  

• más régiók hasonlóan kezelik az országos besorolás értelmében nem, de a régió 
átlagához mérten gyengébben teljesítő kistérségeket – ez a megközelítés a 
fejlettebb régiókat jellemzi, elsősorban a Közép-magyarországi Régiót.  

 
45 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16285&articleID=30804&ctag=articlelist&iid=1 

46 A területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek száma 95 a kormányrendelet szerint, ebből 48 kistérség 
sorolódott a leghátrányosabb kategóriába.  
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• Végül a TÁMOP-ban felbukkan egy harmadik megközelítés, amely egy, az 
érvényben lévő kormányrendeletnél szűkebb körű, „legrosszabb helyzetű” 
kistérségi kört, továbbá a leromlott városrészeket nevezi meg bizonyos komplex 
programok majdani beavatkozási területeként.  

 
Közös az értelmezések mögött a periférikus elhelyezkedés (belső és külső perifériák) és a térbeli 
hátrányoknak a gazdasági és társadalmi hátrányokkal való szoros összefonódása, egymást 
feltételező, (le)szorító mivolta. A kölcsönös feltételezettség éppen úgy jellemzi a munkaerőpiac 
keresleti és kínálati oldalát, mint az ott élők számára helyben/térségben adott életminőségi faktorokat 
(ez alatt főként infrastrukturális és a környezet állapotával kapcsolatos tényezőket értenek a tervezők), 
az elérhető közszolgáltatások körét és a foglalkoztathatóságban, a képzettségben, az egészségi 
állapotban megnyilvánuló „emberi minőséget”.  

Azt, hogy a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban az ÚMFT-ben szereplő négy fő témakör 
(gazdaságfejlesztés, infrastruktúra- és környezetfejlesztés, közszolgáltatás-fejlesztés vagy/és az 
elérhetőség javítása, humán erőforrás-fejlesztés) és azok részletezése egy részleges paradigmaváltás 
körvonalazódása, amely érinti a halmozottan hátrányos helyzetű térségek kezelésének kérdését is, 
éspedig nemcsak a versenyképesség vagy felzárkóztatás dilemmája tekintetében, az alábbiakkal 
támasztható alá: 

• A paradigmaváltás egyik tünete az, hogy a hátrányos helyzetű régiók 
többségében is nagy hangsúlyt helyeztek a tervezők a versenyképesség 
erősítésére. (Korábban a fejlettebb régiók versenyképesség-hangsúllyal, a 
fejletlenek felzárkóztatás-hangsúllyal terveztek, illetve a versenyképesség 
erősítését megelőző feladatként jelölték meg a felzárkóztatást. Horváth, 2006: 
454–455).  

• A második említésre méltó tünet az, hogy a gazdaságfejlesztési vonatkozású 
beavatkozások zöme nem az egyes vállalatok közvetlen támogatására helyezi a 
hangsúlyt, hanem a versenyképesség feltételeinek javítására, amely a 
célcsoportok túlnyomó többsége szempontjából közvetett támogatásokat jelent. 
(Horváth, 2006: 39) 

• A koncentráció elvének a „tematikus” szűrés elvével kombinált megjelenése (csak 
egyes településkategóriák és bizonyos ágazatok támogathatósága), az 
innovativitás képességének erősítése is e csokorba sorolható.  

• Végül az összekötések és kapcsolatok erősítése, amely a gazdaságfejlesztési 
beavatkozások terén a klaszter-képződés támogatásában, a közlekedésfejlesztés 
terén az elérhetőség kérdéskörének kitüntetett kezelésében nyilvánul meg is e 
paradigmaváltás részeként, elemeként értelmezhető.  

Ugyanakkor csak részlegesnek tekinthető a szemléletváltás, mert a megvalósítás eszközeiben még 
mindig túl nagy hangsúlyt kapnak a hagyományos eszközök: pl. az ipari park-fejlesztések, az 
útépítések stb. (bár utóbbi tekintetében a korábban elmaradt fejlesztések nyomán sürgetővé vált, 
nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeink is szerepet játszanak.) 

Ami a hátrányos helyzetű térségek érintettségét illeti, az a félő, hogy az ÚMFT-ben megmutatkozó 
paradigmaváltásnak ezek a térségek, és az itt élők inkább lesznek elszenvedői, mint haszonélvezői, 
éspedig az alábbi okok következtében: 

– Az innováció- és gazdasági környezet javítására orientált, vagy/és a hagyományos iparágaktól 
az új, tudás-alapú iparágak felé mozduló fejlesztéspolitika a regionális központok erősítését 
szolgálja, ami nem baj, sőt, szükséges, ám megfelelő rásegítő intézmények nélkül nem ér el a 
halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekig és fordítva: a hátrányos helyzetű 
kistérségekben élők közül nagyon kevesen, ha egyáltalán, lesznek képesek kapcsolódni a 
régió-központok gazdaságához, mégpedig a keletkező munkahelyek jellege, exkluzivitása 
miatt: többségük ugyanis magas képzettségű munkavállalók számára kínál majd 
munkalehetőséget.  

– Az a napi és heti ingázáson alapuló, „vidéki lakóhely – városi munkahely” képlet, amely a 
kilencvenes évek elejéig, közepéig jellemezte a központ – hátrányos helyzetű vidék 
kapcsolatot a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben gyakorlatilag megszűnt. Ezt igazolják 
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azok az elemzések, amelyek a hátrányos helyzetű kistérségekben élők ingázási esélyeinek 
drámai mértékű romlását mutatják (Bihari és Kovács 200447), amelyet – többek között – az 
alacsony képzettségűek foglalkoztatását lehetővé tevő munkahelyek tömeges megszűnése 
mellett, a bérekhez képest magas ingázási költségek, következésképpen csekély ingázási 
képesség/hajlandóság48 magyaráz (Kertesi, 2000; Bartus, 200349). Fontos hangsúlyozni, hogy 
ez a problémakör kifejezetten a periférikus elhelyezkedésű, halmozott hátrányokkal küszködő 
kistérségeket sújtja. A nagyvárosi gazdaságok és egyes, európai rendszerekbe illeszkedő 
autópályák dinamizáló hatása ugyanis kétségtelenül erős, összefüggő ingázó övezeteket 
alakított ki Nyugat-Dunántúltól, a Közép-magyarországi Régión keresztül legalább 
Kecskemétig (Bihari és Kovács, 2004). Ez, t.i. a gazdaság fő sodrába történő integráció 
lehetősége az, amelyet a leghátrányosabb helyzetű térségek / települések nélkülöznek (ez 
definiálja periférikus elhelyezkedésüket), és éppen ennek megszüntetése volna a célja a 
leszakadó térségekbe irányuló, az elérhetőséget javító KözOP és ROP fejlesztéseknek. Míg 
azonban a zsáktelepülések elzártságát oldó és a meglévő alsóbb rendű utak minőségét javító 
fejlesztések elfogadható arányt látszanak képviselni a fejlesztéseken belül a regionális 
Operatív Programoknak köszönhetően, addig a közlekedés-szervezésben kívánatos 
paradigma-váltás (gerincvonalak és ráhordó járatok) hiányában mégsem várható átütő javulás 
a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségében, legalábbis nem minden régióban50

                                                     

. Pedig a 
perifériák számára a megfelelő közlekedési eszköz, s nemcsak az út, hanem a rajta 
közlekedő járat, a szalmaszálat jelenti, amelybe belekapaszkodhatnak. Egy közelmúltban 
megjelent tanulmány eredményeit idézve: „Nem biztos, hogy az ingázás támogatása elvezet a 
helyi munkanélküliség nagymértékű csökkenéséhez (ez további tényezőktől is függ), abban 
azonban biztosak lehetünk, hogy a közlekedés javítása olyan mobilitási korlátokat távolítana 
el, amely miatt ma a településen élő összes munkavállaló nehéz helyzetben van…” (Köllő 
2006: 16)  

– Ugyanakkor a városokba történő migráció eddigiekhez képest nagyobb ereje sem 
prognosztizálható lehetséges kitörési pontként, mert munkaerő-felszívó képességük a 
központok gazdasági erejével nem nő arányosan, mivel a technológia-intenzív és 
tudásbázisra építkező termelés térnyerését a termelékenység fokozása és nem a 

 
47 Az elemzés 30 olyan kistérséget különített el, amelyek a legtöbb mutató tekintetében a fejlettségi hierarchia alján 
helyezkednek el, és amelyekben kisebb vagy nagyobb mértékben felütötte a fejét a szegény, többségében roma népesség 
települési, sőt több településre kiterjedő szegregációja. Ezekben a kistérségekben a kistérségi és mikrotérségi központ-szerepet 
betöltő településeken is csökkent az ingázók száma (5 százalékkal), s ezzel egyedül álltak a tízelemű csoportosításban. Ami 
azonban még jobban jellemzi kisugárzó erejük romlását, az a bejárók számában bekövetkezett csökkenés: 2001-ben a 
szegregálódó kistérségek központi funkciójú településein az 1990. évihez képest 45%-kal csökkent a bejárók száma, ami a 
központok átlagáéhoz képest 24 százalékponttal rosszabb vonzerő-kapacitást jelent. S ha így állnak a központok, ennél sokkal 
rosszabbak a központi funkciót nélkülöző települések mutatói. A szegregálódó térségek falvaiban 40 százalékkal csökkent a 
foglalkoztatás és az ingázók száma, 47 százalékkal a munkahelyek és 48 százalékkal a bejárók száma. Ebben a települési 
körben az ingázás visszaesésének mértéke rí ki a leginkább, 25 százalékponttal marad el a funkció nélküli települések 
átlagához mérten. 

48 Az ingázás és az iskolai végzettség szorosan összefüggő tényezők: minél magasabb a munkavállaló iskolai végzettsége, 
annál magasabb ingázási hajlandósága. A fejlett pólusok közötti ingázás jól példázza ezt az alacsonyabb települési szinten is 
érvényes összefüggést.  

49 Az ingázás kibocsátó és célterületeinek munkanélküliségi rátája és az ingázás költségei közötti összefüggéseket elemzi Köllő 
János egy tanulmánya nyomán Kertesi Gábor, arra a következtetésre jutván, hogy különösen az alacsony iskolai végzettségűek 
tekintetében elviselhetetlenül nagy esélykülönbség áll fenn a különböző régiókban az eltérő felvevő képességű és 
megközelíthetőségű munkaerőpiacokra való eljutás vonatkozásában. Vizsgálatai alapján megállapította, hogy mintegy 
negyedmillió munkavállalási korú községi lakos számára aránytalanul sokba kerülne az ingázási költségek megfizetése. 
(Kertesi, 2000. 793-794.) Bartus kiegészíti, illetve valamelyest korrigálja Kertesi megállapításait egy, az újra elhelyezkedő volt 
munkanélküliek körében folytatott kérdőíves vizsgálat tanulságai alapján. Eszerint feltűnően kevés azoknak az ingázóknak a 
száma (mintegy 20%), akik saját költségükre ingáznak. Kertesi megállapítása durván szólva tehát így módosul: olyan drágák az 
ingázási költségek a munkavállalók 80 százaléka számára, hogy nem vállalják az ingázást, csak ha költségtérítésben 
részesülhetnek. Ha ez a feltétel teljesül, akkor azonban mindkét nem esetében 90 százalékos az ingázási hajlandóság. 
Másrészt Bartus rámutat arra, hogy fordított összefüggés áll fenn a munkáltatók költségtérítési hajlandósága és a kistérség 
munkaerőpiacának jellemzői között, mivel a munkanélküliség nagyságával fordítottan arányos a jó munkaerő megtalálásának 
valószínűsége. (Bartus, 2003) 

50 Bár van kivétel is, így pl. az EAOP, amely „elsősorban olyan fejlesztéseket támogat, ami elősegíti a hátrányos helyzetű 
térségek bekapcsolását a regionális gazdaságba” (48. oldal) vagy a DAOP, amely a közlekedésfejlesztés egyik kiemelt 
céljaként nevezi meg azt, hogy javuljon a hátrányos helyzetű kistérségek elérhetősége. (67. oldal) 
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foglalkoztatás bővítése hajtja (Nemes Nagy és Németh, 2005: 95). A lakóhelyi mobilitás eddig 
is gyenge pontja volt az egyes iparágak és a nagyüzemi mezőgazdaság összeomlásával 
összefüggő munkaerő-piaci anomáliák oldásának. Ebben szerepet játszottak a település- és 
régióközi mobilitást korlátozó tényezők, az önkormányzati- és magán bérlakások hiánya, a 
költözést fontolgató munkavállalóra háruló kockázat túlzott mértéke (Hegedűs, 2003: 86). 
Pedig komoly változást, a perifériákon torlódó szegénység nyomásának csökkenését a 
nagyvárosokba irányuló migrációtól várhatjuk, nemcsak azért, mert történelmileg nem 
kínálkoznak a vidéki területek tömeges munkaerő feleslegének levezetésére más példák, mint 
a munkahelyek kínálatával rendelkező központokba vándorlás (Pouliquen, 2001: 84), hanem 
azért is, mert az alacsony munkanélküliségi rátájú kisvárosok magas munkanélküliségű 
vonzáskörzetük számára kínált migráció útján létrejövő foglalkoztatás-javító ereje igen 
korlátozott, amit igazolnak Kertesi és Köllő (2003) számításai.51

                                                     

 Így továbbra is fennmarad, sőt 
erősödik a nagyon alacsony képzettségű, egyre nehezebben foglalkoztatható munkaerő 
torlódása a perifériákon.  

– Az a viszonylagosan nagy hangsúly, amelyet a (köz)szolgáltatások elérhetőségének és 
minőségének javítása kap mind a ROP-okban52, mind egyes OP-okban, a területi hátrányok 
szempontjából kissé elkésett intézkedéscsomagnak mondható – amely nyilvánvalóan az 
önkormányzati finanszírozás ellehetetlenülésével és a kérdéskör közigazgatási 
reformösszefüggéseivel magyarázható –, ám nem érinti a leglényegesebb, a területi 
egyenlőtlenségeket kiváltó tényezőket. Ugyanis „míg a rendszerváltás előtt [a területi 
egyenlőtlenségek legfőbb elemei] elsősorban a lakossági infrastruktúra színvonalában, a 
közszolgáltatások elérhetőségében nyilvánultak meg, mára a regionális különbségek 
meghatározó tényezőivé a jövedelmek és a foglalkoztatás egyenlőtlenségei váltak” (Nemes 
Nagy és Németh, 2005:87), hozzátehetjük, a közszolgáltatások elérhetőségének romlása 
mellett. 

– A fejlesztéspolitika területi értelemben vett célterületévé az OP-okban és a ROP-okban 
egyaránt a városok váltak, amelyek jó esetben egészülnek ki a városi ranggal nem 
rendelkező, mikrotérségi központokkal főként aprófalvas régiók ROP regionális Operatív 
Programjaiban. A közszolgáltatások elérhetőségének javítását célzó fejlesztések elsősorban a 
kistérségi központokra irányulnak, amelyek közül a közlekedésszervezésnek döntő 
jelentősége van mind a szolgáltatások, mind a munkahelyek elérhetősége szempontjából. 
Ebben az esetben különösen fontos, hogy a kistérséget ne valamiféle zárt egységként kezelje 
a fejlesztéspolitika, s a vonzáskörzeti központok elérhetőségét javítsa függetlenül attól, hogy 
az a saját vagy szomszédos kistérség központját jelenti-e. Kertesi és Köllő számításai szerint 
a falvakban élőknek a szomszédos régiók központjainak megközelítését tekintve fennálló 
hátrányos helyzete gátja a saját központokhoz való erőteljes igazodásnak is (Kertesi – Köllő 
2003: 402), ami másik oldalról azt erősíti meg, hogy valóságos vonzáskörzeti központok 
megközelíthetőségét kell javítani, annyiét, amennyiét csak lehet. 

– A városfejlesztés középpontba állítása a regionális Operatív Programokban csak abban az 
esetben nem eredményezi a már most is jelentős hátrányban lévő községek, városhiányos 
kistérségek további leszakadását, ha egyrészt sikerül áttörést elérni a periférikus térségek 
megközelíthetőségének javítása terén, és másrészt megfelelő koordináció alakul ki a 
különböző OP-okhoz és az ÚMVP-hez allokált támogatási összegek területi-településtípusok 
szerinti allokációját illetően. 

–  A telephelyválasztásta termelési tényezők elérhetősége határozza meg. Ebből a szempontból 
a leghátrányosabb helyzetű, egytől egyig periférikus elhelyezkedésű (kis)térségek helyzete a 
közeljövőben nem változik meg. Már csak azért sem, mert a magas munkanélküliségű 

 
51 „ …a magas munkanélküliségtől sújtott kistelepülés, illetve az alacsony munkanélküliségű kisváros közti migráció volumene 
mindössze arra elegendő, hogy a két település munkanélküliségi rátája közötti eredetileg meglévő 20 százalékos különbséget 
öt év alatt 1,1-1,8 százalékkal csökkentse.” (Kertesi és Köllő, 2003: 401). 

52 Pl. EAOP (40. oldal): „A versenyképesség növelése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a leszakadó térségek 
felzárkóztatására, életminőségük javítására, ezen belül infrastrukturális elmaradottságuk csökkentésére, a munkahelyekhez és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, a gazdasági diverzifikáció növelésére, az épített és természeti környezet 
megóvására és fejlesztésére, a helyi közösségek dinamizálására.” NyDOP 5. specifikus prioritása (44. oldal) a helyi 
sajátosságokra épülő közszolgáltatásokat támogató infrastruktúra fejlesztése. 
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régiókban bekövetkezett 20–25 százalékos bércsökkenés sem elég nagymértékű ahhoz, hogy 
a hazai és külföldi tulajdonú cégeket a fejlett(ebb) és drágább bérköltségű régiókból ide 
vonzza.53

                                                     

 Hosszabb távon a trianoni határok virtualizálásától várható az északkeleti-keleti 
perifériák újraintegrálása elszakított városközpontjaik gazdasági ereje által, rövidtávon 
azonban további stagnálás, sőt egyes periférikus elhelyezkedésű kistérségekben további 
hanyatlás várható. (Fazekas 2005: 68) 

– Míg a pólusok fejlesztése szempontjából érthető és elfogadható (bár kiegészítendő) a 
fejlesztéspolitika, addig a turizmus hangsúlya a ROP-okban eltúlzottnak látszik, még akkor is, 
ha az ágazat csak a ROP-okból és az EMVÁ-ból lesz támogatható.  

A halmozottan hátrányos helyzetű téregységek számára az ÚMFT-ben jelen lévő, de hangsúlytalan 
(vagy/és kidolgozatlan) támogatási formák hozhatnak előrelépést vagy/és akadályozhatják a további 
leszakadást. Ilyenek például  

– a képzetlen munkaerőt is foglalkoztatni képes, főként de nem kizárólagosan a hagyományos 
iparágakban működő cégek közvetlen és közvetett eszközökkel történő támogatása,  

– az önfoglalkoztatást és mikro-vállalkozásfejlesztést célzó intézkedések, ilyenek indulásának 
támogatása (induló vállalkozásokat csak az Észak-magyarországi ROP támogat, miképpen 
roma vállalkozók számára nevesített programelem is csak ebben a ROP-ban található), 

– a technológiafejlesztést célzó, a versenyszabályokat nem sértő adó- és járulékkedvezmények, 
más közvetlen támogatások (ld. pl. GOP, KMOP), 

– a fejlesztési szemléletben megmutatkozó innovációnak egy, a hátrányos helyzetű térségekre 
szabott és hosszú távú munkálkodásra berendezkedő változata, amely 

• a helyi és a külső erőforrások mobilizálásának kombinálásában, mert csak e kettő 
együtt hozhat sikert (Terluin és Host, 2000),  

• nonprofit szervezetek és/vagy önkormányzatok és/vagy kormányzati programok 
által közvetített támogatott (szociális) gazdasági lehetőségekben (Kertesi 2005: 
39) 

• a városok elérhetőségét ténylegesen biztosító, kétszintű közlekedési rendszer 
kifejlesztésével, amelyben a primer szintet a gerincvonalak képviselik, a 
szekunder szintet a falvakból induló ráhordó járatok, amelyek közül csak a 
csúcsidőben közlekedők rendszeresek, a csúcsidőn kívüli „járatok” alternatív 
megoldásokat reprezentálnak (iránytaxik, falugondnoki járatok stb.) (NLO 2004.) 

• természetes vonzáskörzetekben gondolkodik és nem(csak) statisztikai 
egységekben, 

• komplex, a humán- és fizikai fejlesztéseket összekapcsoló, multi-szektorális 
beavatkozásokban gondolkodik, azaz komplex térségi rehabilitációt céloz (Kertesi 
2005:39),  

• teret hagy a helyi tervezés / koordináció / animáció számára is, sőt, támogatja azt. 
Ezen a ponton paradoxonként felvethető, hogy: 

– Közvetlen, technológiai fejlesztést célzó támogatást a GOP és a fejlett régiók (közép-
magyarországi, nyugat-dunántúli) regionális Operatív Programjai tesznek lehetővé, a 
fejletleneké nem, vagy csak elenyésző mértékben. 

– Félő, hogy a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségét ténylegesen javító, a nagyvárosok és 
agglomerációjuk körén túllépő, alternatív közlekedés-szervezési megoldások (ráhordó helyi 
és/vagy szociális járatok) nem, vagy nem megfelelő mértékben ill. skálán lesznek 
támogathatók.  

Még néhány ide kívánkozó megjegyzés: 

 
53 Ennek számos oka van, többek között a fejlettebb régiókban realizálódó befektetések magasabb megtérülési rátája, a 
vállalat-közi kapcsolatokban megnyilvánuló és pozitívan visszaható spill over hatás, vagy a magasabb képzettségű munkaerőtől 
elvárható és ténylegesen teljesülő magasabb termelékenység (Kertesi és Köllő, 2003). 
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– A kizárólagosan statisztikai kistérségekben gondolkodó fejlesztéspolitika méltánytalanul 
kirekeszti azokat a településcsoportokat, amelyek nagy kiterjedésű, több-pólusú 
kistérségekben vagy nagyvárosok körül helyezkednek el (pl. a Kaposvári kistérség zselici 
tájegysége vagy a Siklósi kistérség Dráva-menti községei, egyes Közép-Tisza-vidéki és 
tiszazúgi település-együttesek stb.). Ezért a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre irányuló 
program célterületének meghatározásakor a lehatárolás hatálya alá tartozó statisztikai 
kistérségek mellett a több hátrányos település által érintett, ám nem hátrányos helyzetű 
kistérséghez tartozó tájegységek, mikrotérségek is jogosultságot kapjanak.  

– Halaszthatatlan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésére irányuló komplex 
program részletesebb tartalmi és eljárásrendi kérdéseinek kidolgozása az elemek flexibilis 
kombinálhatóságának biztosítása mellett.  

– A hátrányos helyzetű térségek fejleszthetősége szempontjából az elnyerhető források 
nagyságának és az alkalmazás innovativitásának, a helyi erőforrásokhoz való illeszkedésnek, 
a kombinálhatóságnak, rugalmasságnak egyenlő fontossága van. (Ezért nem ítélhető meg az 
ÚMFT egyszerűen aszerint, hogy az intézkedések a versenyképesség fokozását vagy a 
felzárkóztatást célozzák: kevesebb, de jól célzott támogatással jelentős előrelépés érhető el a 
hátrányos helyzetű térségekben is.) 

4.4. Az Operatív Programok várható hatása a hátrányos 
helyzetek egyes komplex formái és mechanizmusai 
esetében 

Korábban már utaltunk arra (a 4.2.1. fejezetben), hogy a hátrányos helyzetek az Operatív 
Programokban  

– vagy általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek 
megnevezésre,  

– vagy esetlegesen egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv érvényesülésének 
fontosságát hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett három) csoport sorolódik fel,  

– vagy hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás 
formájában54

                                                     

  

fordulnak elő. A kivétel a TÁMOP, ahol (mint azt a diszkriminációról és szegregációról, valamint a 
társadalmi tőkéről szóló részben a továbbiakban olvasható lesz) pontos utalások vannak a hátrányos 
helyzetek közötti átfedésekre, sőt olykor ezek mechanizmusaira is. Ebben a részben három olyan 
társadalmi folyamatot mutatunk be, amelyekre az Operatív Programok finomra hangolásánál, s még 
inkább a kivitelezés során figyelni kellene, mert az egymásba fonódó hátrányos helyzetek 
csökkentése ennek hiányában nem sikerülhet. Ezek 

– a szegénység etnicizálódása, ami Magyarország esetében elsősorban azt jelenti, hogy 
hosszú távú és nagy tehetetlenségű folyamatok eredményeképpen a szegénység esélye és a 
roma származás egyre erősebben kapcsolódik össze, 

– a korábbi és az újonnan kialakuló virtuális világbeli egyenlőtlenségek egymást erősítő hatása, 

– a diszkrimináció és a szegregáció fennmaradása-erősödése.  

 
54 Lásd például DDOP (49. oldal) 
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4.4.1. SZEGÉNYSÉG ETNICIZÁLÓDÁSA 

Ladányi és Szelényi három országban folytatott kutatása (Ladányi-Szelényi, 2002) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a hátrányos helyzetek különböző formái nem csupán egymással, de a roma 
származással is igen erősen együtt járhatnak. A hátrányok kumulálódásának megakadályozása 
általában, de a származással való szoros összefüggése különösen célja kell, hogy legyen egy olyan 
foglalkoztathatóságot célzó eszközrendszernek, mint az Operatív Programok összessége. 

Találunk is utalást a szegénység etnicizálódásának a veszélyére, s vannak olyan célokat 
megfogalmazó részek, illetve prioritási tengelyek, ahol a szegénység etnicizálódása ellen ható tervek 
megfogalmazódnak. Ilyen például a DDOP-ból a roma származás elemzése kapcsán idézett 
esélyegyenlőségi program (49. oldal), s még inkább a TÁMOP speciális céljának és egyik prioritási 
tengelyének egy-egy bekezdése (2.2.6., 44-45. oldal és 3.1.2., 70. oldal). 

Ezekből az idézetekből az is kiolvasható, hogy a jelenséget komplex folyamatként lehet csak 
megérteni. Részben mert maga a szegénység is sokféle eredetű (lakás, fogyasztás, jövedelem), s 
ezek az elemek egymást is erősítik. Továbbá, ha a szegénység származási és területi metszetben is 
koncentrálódik, akkor mindezen folyamatok összeépülése útfüggő folyamatokat55 indíthat el, ami nem 
csupán az egyes egyének vagy háztartások esetében jelenti a „romaként szegény” szubkultúra 
kialakulását, hanem az adott területen, szervezetben (iskola, foglalkozási szegmens) olyan 
intézmények kialakulását eredményezi (előítélet, diszkrimináció, szegregált helyzetek, stb.), amelyek 
fenntartják a szegénység etnicizálódásának folyamatát.  

Ugyanez a komplex – bár a társadalmi tőke megközelítésre (lásd később) kevésbé érzékeny – 
megoldás olvasható ki a GOP esélyegyenlőségi politikáinak felsorolásából (2.4.1., 53. oldal). 

A helyi fejlesztés is hathat a szegénység etnicizálódásának növelése irányába. Ez persze olykor 
elkerülhetetlen (mint azt a közmunkaprogramokról kimutatták), de például a következő idézet alapján 
történő fejlesztés esetében az esélyteremtés kifejezetten ezt fogja eredményezni. 

„A megvalósítandó fejlesztések olyan tevékenységeket céloznak meg, amelyek képesek a 
munkahelyek megteremtésére kis méretben, helyi szintű szükségleteken és 
lehetőségeken alapulva. Olyan termelő jellegű munkahelyek megteremtése támogatandó, 
(infrastruktu ális be uházásokkal), melyek képesek szociálisan hátrányos helyzetű r r
munkaerővel fenntartható módon, önerőből működni.  

Olyan helyi munkahelyteremtő programok megvalósulását látjuk szükségesnek, melyek 
szervesen kapcsolódnak az egyes prio itásokon belül megvalósuló infrastrukturális r  
fejlesztésekhez, komplex térségfejlesztési programokhoz és a hátrányos helyzetű 
csoportok, például romák munkaerő-piaci reintegrációjára törekszenek” (DDOP, 67. oldal). 

A jellemző azonban inkább az, hogy a hátrányos helyzeteket egyenként, vagy ami még rosszabb – 
mert ez a teljes érdektelenség szöveges megnyilvánulásaként fogható fel – felsorolás formájában 
„tudják le” az esélyegyenlőséget. Ilyen például  

– az egyébként sok jó elemet tartalmazó és társadalmi tőke-érzékeny javaslat a KEOP 
horizontális politikáinak sorában, mely szerint a „fejlesztéseknek és eredményeinek (pl. 
hozzáférés, foglalkoztatás) a helyi társadalom lehető legszélesebb körében hasznosulnia kell. 
Ennek érdekében az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, fogyatékossággal élők, roma 
emberek) számára kedvező program- és projektelemeket – lehetőség szerint az érintettek 
bevonásával – folyamatosan azonosítani, és az érintettek ezekhez való hozzáférését aktívan 

                                                      
55 Az útfüggőség elméletének klasszikus műve egy technológia-történeti esszé (ismerteti Sik, 2001). Ebben azt mutatja be a 
szerző, hogy egy felfedezés során esetlegesen alkalmazott (utólag elfogadhatónak, de nem a legjobbnak bizonyuló) megoldás 
miként tesz szert akkora tehetetlenségi erőre, hogy – noha erre már semmi technológiai indok nincs – azóta is minden műszaki 
módosítást túlél. A közgazdaságtan számára az útfüggőséget okozó pozitív visszacsatolási folyamatok erejének legfontosabb 
oka az, hogy az elsőként beruházókat nem nagyon lehet árversenyben lehagyni, mert mire a később piacra lépők megjelennek 
ők már felfuttatták termékeik mennyiségét, s ezért könnyebben tudnak alacsonyabb fajlagos költséggel termelni, továbbá aki 
korábban kezdett, az több tapasztalatra tesz szert mind a termelés, mind az értékesítés terén, ezért eredeti előnyét a termék 
minőségének javításával, a termelési folyamat költségeinek csökkentésével, a vásárló megdolgozásával fokozni tudja. 

T Á R K I   1 4 0
 



4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

támogatni kell. A fejlesztések megvalósítása során előnyben kell részesíteni a családbarát, 
rugalmas foglalkoztatási formákat” (kiemelések az eredeti szövegben, II/8 pont, 41. oldal). 

– a Dél-Alföldi Régió Operatív Programja csak általánosságban és kötelességszerűen 
foglalkozik a hátrányos helyzetű csoportokkal, azok közül is nem teljes körűen válogatva: 
(DAOP 56. oldal). 

4.4.2. A MEGLÉVŐ EGYENLŐTLENSÉGEK NÖVEKEDÉSE A VIRTUÁLIS VILÁGBAN 

A digitális szakadékról tudjuk, hogy néhány eltéréssel – mint például a korcsoportok közötti különbség 
– az eleve meglévő társadalmi egyenlőtlenségekhez illeszkedve, azokat növeli (Angelusz et al, 2004). 
Ha ezt mint a hátrányos helyzet egy újabb, de a korábbiaknál nem kevésbé halmozódásra hajlamos 
elemét tekintjük, akkor üdvözölnünk kell minden olyan prioritást, amely ez ellen hat az Operatív 
Programokban.  

Ilyen megoldási javaslatokat többet is találunk az Operatív Programokban  

– A GOP esélyegyenlőségi politikái között olvasható például (53. oldal), hogy a fogyatékkal élők, 
a megváltozott munkaképességűek és a nők foglalkoztatásának esélyeit növelhetik az IKT 
technológiák támogatása révén a távmunka nyújtotta lehetőségek. 

– A Nyugat-Dunántúli Régió a regionális Operatív Programok közül egyedüliként világít rá arra, 
hogy a romák (és – tehetjük hozzá – általában a hátrányos helyzetűek) társadalmi 
integrációjának elősegítéséhez ma már nem elegendő csak a hagyományos értelemben vett 
„csatornákat” használni (oktatás, foglalkoztatás stb.), hanem az információkhoz való 
hozzáférés is kulcsfontosságúvá vált ebben a folyamatban. Ennek értelmében a NyDOP 
(NyDOP 47. oldal) 

A digitális szakadékkal kapcsolatban egy társadalmi rétegződéstől részben független gyanú is 
felvetődött, hogy a virtuális világ elterjedése gyengíteni fogja a meglévő közösségek erejét, a mainál is 
jobban elválasztja egymástól a társadalom tagjait. Ezzel szemben újabb elemzések arra hívják fel a 
figyelmet, hogy alkalmas módon létrehozva a virtuális világ inkább építi, mint rombolja a közösséget56. 
Ha ez igaz, akkor olyan projektek beindítása, amelyek elősegítik a társadalmi tőke fejlesztését 
(közösség épülése, civil társadalmi aktivitás növelése, emberek közötti hálózatok fennmaradása) sok 
szempontból is hasznosak lehetnek. Így: 

– az ilyen rásegítés olyan hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálódhat, amelyeket 
egyébként is célcsoportnak tekint az ÚMFT (fiatal, pályakezdő, roma, nő, fogyatékos), 

– olyan módon alkalmazna pozitív diszkriminációt, ami kevéssé váltana ki ellenhatást a 
kedvezményektől nem érintett csoportokban (mert időleges, mert olyat fejleszt, amit nem 
mástól vesz el, mert jól átlátható), 

– nagy az extrenális hatás, amennyiben a kedvezményezetteken túl (akik foglalkoztathatósága, 
emberi tőkéje, önbecsülése, közösségben elfoglalt státusza, kapcsolatrendszere nő) azok is 
élvezik az ilyen fejlesztés hatását, akik maguk nem vesznek részt a projektben (mint 
közösségi ház látogathatják az intézményt, információt kaphatnak, csökkenhetnek a 
generációk és általában a társadalmi csoportok közötti feszültség). 

4.4.3. DISZKRIMINÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ  

Mint azt a szegénység etnicizálódása kapcsán már érzékeltettük, a diszkrimináció és szegregáció 
egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalmak. Fontos azonban látnunk, hogy a két jelenség között 
lényeges eltérések vannak, amelyek miatt az Operatív Programok rájuk gyakorolt hatása is eltérően 
lehet sikeres.  

                                                      
56 A fenti vitában megjelenő nézeteket jól összefoglalja Molnár (2003). 
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A ma érvényes jogi diszkrimináció fogalom57 magában foglalja a szegregáció fogalmát is. Szociológiai 
szempontból azonban a két fogalom között lényeges különbség, hogy míg a diszkrimináció konkrét 
helyzetben való viselkedést jelent, addig a szegregáció egy helyzet, ami korábbi folyamatok 
eredményeképpen alakult ki58, s amelynek kialakulásának esélyét ugyan növeli a diszkrimináció (s 
viszont), de aminek okai más természetűek is lehetnek. 

A diszkrimináció elleni harc esetében az Operatív Programok, ha érintik is a diszkrimináció jelenségét, 
azt legfeljebb „tiszteletkörként” teszik, hiszen a diszkrimináció csökkentése szabályozási feladat, amit 
következésképpen a fejlesztési tervek csak nagyon közvetetten befolyásolhatnak, a diszkriminációra 
ható cselekvési program hatását indikálni pedig végképp reménytelen. Ilyen még a diszkrimináció 
közvetlen kontextusának tekinthető média előítéletesség csökkentésének és a kormányzati 
diszkrimináció-ellenes szervezetek támogatásának terve is (TÁMOP, 3.5.7, 98. oldal). 

Nem tisztázott ugyanis, hogy milyen módon függ össze előítélet és diszkrimináció, illetve nem lehet 
tudni, hogy a diszkrimináció-ellenes kormányzati akciók hatása mekkora, milyen tartós, s milyen 
esetleges bumeráng-hatásokkal járhat. 

Ezzel szemben a pozitív diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelem jól befolyásolható fejlesztési 
eszközökkel. A pozitív diszkrimináció többféle formája közül az esélyteremtés alkalmas arra, hogy a 
fejlesztő munka tárgya legyen (TÁMOP 2.3.1. 45–46. oldal). 

Jó példa a pozitív diszkrimináció esélyteremtési változatának alkalmazására a korábban látott TÁMOP 
3.1.2. prioritási tengelyben szereplő megoldás, ahol a hátrányos helyzetűeket segítő általános 
esélyteremtő megoldások mellett a romák helyzetét külön is javító programokat javasolnak.  

Vannak más fejlesztési tervek is, amelyek felruházhatóak lennének pozitív diszkriminációs jelleggel. S 
ezek azért is nagyon alkalmasak lennének erre, mert jól láthatóan (tehát nagy externális hatással) és 
stigmatizáció-mentesen tennék ezt. Ilyen lehetne például 

– a GOP 3.3.prioritási tengelye, ahol a romák, fiatalok, nők, a hátrányos településeken élők 
kedvezményezettsége az üzleti, információs, piacfejlesztési tanácsadó szolgáltatás képzése 
és munkába állítása során (73. oldal), 

– az EKOP térségi közös közigazgatási szolgáltató központja, a közüzemi és egyéb lakossági 
szolgáltatóknak egy helyre telepített ügyfélszolgálata, ami által „kulturált módon, egy helyen, 
egy időben történhet az ügyfélfogadás, az állampolgárok tájékoztatása és az egyszerű ügyek 
helyben történő intézése” (2.1, 36. oldal) 

– Az ÁROP 2.1 esetében megjelenik a nők középvezetővé válásának szempontja. Ugyanakkor 
a felvetés komolyságát megkérdőjelezi az indikátor hiánya, s nem kevésbé a tervezett 
cselekvések nagyon általános és zavaros szövege (42. old.). Kérdés az is, hogy vajon 
ugyanilyen módon miért nem gondolnak a tervezők a roma származásúak esélyeinek 
növelésére59

                                                     

. 

– A következő idézetben szereplő elképzelés például pozitív diszkrimináció nélkül az elképzelt 
esélyegyenlőség-növekedés ellentétét fogja okozni.  

 
57 Magyarországon az Esélyegyenlőségi Törvény védett tulajdonságokat (nem, faj, bőrszín, nemzetiség, kisebbségi 
hovatartozás, életkor, vallás, szexuális irányultság, egyéb) határoz meg, amelyekre irányuló ötféle magatartás jelenti az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértését. Ezek a következők: közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, 
jogellenes elkülönítés (szegregáció) és megtorlás. A diszkrimináció fogalmáról részletesen lásd Sik-Simonovits, 2006. 

58 A szegregáció fogalmával kapcsolatos bizonytalanság lehet az oka annak, hogy egy-két helyen sajátos szegregáció 
értelmezéssel találkoztunk. Ilyen például a DDOP-ban a munkaerőpiac vertikális és horizontális szegregációja (56. oldal), illetve 
az ÉMOP-ban a szegregáció hosszabb idejére tett megjegyzés (45. oldal), mintha létezhetne rövid távú szegregáció. 

59 Hogy milyen következetesek e téren a tervezők, azt mutatja, hogy az ÁROP 2.3 összefoglalása során – noha természetesen 
nagyon általánosságban – ismét hangsúlyozzák a nők esélyei fokozásának fontosságát, de a roma származásúakról itt sem 
esik említés. 
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„Az Operatív Programok várható hatása néhány kiemelt fontosságú hátrányos helyzetű 
csoport esetében A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megvalósulását a magasabb 
minőségű, magasabb képzettséget igénylő és magasabb hozzáadott értéket képviselő 
foglalkoztatási lehetőségek vonzásán keresztül segíti elő, mely magában foglalja az 
alacsonyabb képzettséget igénylő munkahelyek kiváltását, az iparban történő 
foglalkoztatás terén megnőtt női esélyegyenlőséget”(KDOP, 39. oldal). 

Ugyanis a munkaerőpiacon pozitív diszkriminációt jelentő mechanizmusok nélkül a várt átalakulás 
során inkább növelni fogja a nemek közötti egyenlőséget, amennyiben a jobban fizető új 
munkahelyekre inkább férfiakat vesznek fel60.  

– A KDOP 1.3 beavatkozási területe (56. oldal)61, illetve a DDOP egyik műveleti csoportja 
(53.oldal)62

f

, s a KMOP 4.1-es prioritás tengelyének egy hasonló eleme (67. oldal), az ÉMOP 
városrehabilitációra kitalált intézkedéseinek sora (68. oldal) alkalmas lenne, hogy helyi 
hátrányos helyzetű fiatalokat (esetleg pályakezdőket, nőket, roma származásúakat, illetve 
meghatározott fogyatékossággal élőket), előnyben részesítsenek. 

A szegregációval jól lehet a tervezés során foglalkozni, hiszen – megfelelő adatbázis megléte esetén – 
empirikusan jól mérhető jelenség (következésképpen a helyzetértékelésben van róla adat, illetve 
standard indikátorok állnak a folyamatok követésére rendelkezésre).  

A TÁMOP-ban sokféleképpen jelenik meg az oktatási szegregációval szembeni ellépés 
(2.2.2-es  2.2.4-es és 2 2.6-os speciális célok, illetve 3.3.2-es, 3.3.3-as és 3.3.4 es , . -
prioritási tengelyek. A foglalkozási szegregáció kisebb súllyal szerepel a TÁMOP-ban 
(3.1.2-es és 3.2.2-es prioritási engelyek), ugyanakkor a területi szegregáció – ugyan nem t
tisztázott, hogy miért az egészségmegőrzéssel együtt – komplex és tá sadalmi tőke r
érzékeny fejlesztési elképzelésekkel támogattatik 

A művelet-típus főbb tevékenységei: 

– A kiemelt leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex fejlesztésének támogatása  

– Települési szegregáció csökkentése, az ott élők társadalmi integrációs folyamatainak 
felgyorsítása (telep- és telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjának támogatása). (3.5.3., 93-
94. oldal)” 

4.5. Az Operatív Programok hátrányos helyzetekre 
gyakorolt hatása a tervezési folyamat és a végrehajtás 
várható módja esetében 

Feltehető, hogy az Operatív Programok sok szempontból hosszan tartó hatással lesznek a magyar 
társadalomra. S nem is csak (talán nem is elsősorban?) azáltal, ami pénzt elosztanak ezek alapján, 
hanem ahogy 

– ennek tervezése megtörténik, 

– az ezt előkészítő egyeztetések lezajlanak, 

– intézményesedik a végrehajtás, a monitorozás, az értékelés. 
Mindezek során szervezetek alakulnak meg és át, erőviszonyok adódnak, szerepek szocializálódnak, 
viselkedési szabályok rögzülnek. Vagyis kialakul egy olyan intézmény és szubkultúra, ami korábban 

                                                      
60 Ugyanakkor a munkahelyek nemek között kvóta alapon történő elosztása negatív következményekkel járhat, tehát az sem 
mindegy, milyen rásegítő mechanizmus segítségével történik a beavatkozás. 

61 Ami az innovációt elősegítő szervezetépítést, képzést tervezi. 

62 Ami a KKV-ket támogató tanácsadó hálózat kiépítését tervezi.  
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nem vagy nem ilyen erejű volt. Ha mindez igaz, akkor azt is állíthatjuk, hogy mindennek 
megváltozatása nagyon nehéz lesz, másként az Operatív Programok útfüggőség-gyárak. 

Éppen ezért érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a tervezési folyamat pillanatnyi állása szerint 
milyen gyakorlat van kialakulófélben. Ehhez most négy kis adalékkal járulunk hozzá. Felvázoljuk, 
hogy: 

– Mennyiben érzékeny a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára? 

– Milyen módon hatnak a hátrányos helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az 
Operatív Programok? 

– Milyen hatásuk van az alkalmazott indikátoroknak? 

– Milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének? 

4.5.1. A TÁRSADALMI TŐKE 

A tervezés társadalmi tőke érzékenysége azért lényeges, mert  

– a társadalomnak érdeke ennek növelése,  

– az Operatív Programok – megfelelő adatbázis kialakítása esetén – alkalmas kereteket 
jelenthetnek a társadalmi tőke tervezésére, sőt 

– az Operatív Programokban megfogalmazott tervek megvalósulásának-fenntarthatóságának 
egyik záloga is lehet maga a társadalmi tőke63. 

 
A társadalmi tőke fontosságát felismerték a tervezési folyamat irányítói. Az ÚMFT előkészítési 
fázisában ez a szempont nem csak megjelent a szakértői vitákban, de külön tanulmány (Sik, 2005) 
vizsgálta a társadalmi tőke szerepét különböző országok tervezési gyakorlatában. Az elemzés 
rámutatott, hogy a kormányzatnak célszerű beruháznia a társadalmi tőkébe64, ám ezt csak gondos 
előkészítés után és társadalmi ellenőrzés mellett szabad tennie, s mivel a társadalmi tőke növekedése 
csak hosszú távon érhető el, ezért a kormányzati erőfeszítések hatására gyors és látványos változást 
elvárni hiba lenne (Social Capital, 2002)65.  

A Világbank társadalmi tőke projektje jól megfogalmazza a társadalmi tőke fejlesztési projektekben 
való alkalmazásának legalapvetőbb elveit (Social Capital, 1999). Ezek a részvétel, a 
tevékenységeknek a helyi körülményekhez való adaptálása és a partnerség elve. A kanadai 
kapcsolati hálózatokra koncentráló fejlesztési elképzelésekből azt is leszűrhetjük, hogy csak ritkán 
szabad a kormányzatnak közvetlenül a társadalmi hálózatok alakulásába beavatkoznia (Social 
Capital, 2005). Legjobban a fejlesztési programok társadalmi tőke tudatosságának növelésével 
segítheti a kormányzat a társadalmi tőke növekedését. Ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az 
„áthidalás elve” is, mely szerint az összetartó társadalmi tőke többnyire magától is létrejön, ezért a 
csoportok közötti kapcsolatok fejlesztésére kell több külső erőforrást koncentrálni (Putnam-Feldstein, 
2003).  

Az ÚMFT második változatában a helyzetértékelésben a diszkriminációval és szegregációval 
foglalkozó „A társadalmi zárványok” alcímet (2.3.5.4.) viselő fejezetet követően jelenik meg önálló 
alfejezet címeként (2.3.5.5.), hogy a társadalmi tőke „kevés, de gyarapodó”. A stratégiai feladatok 
kitűzése során (3.14. fejezet) a kohézió három dimenziója (gazdasági, területi és társadalmi) – vagyis 

                                                      
63 Mindezekről lásd Social Capital, 1999 és Sik, 2005 

64 Kanadai kutatók szerint mivel a kormányzat elkerülhetetlenül hat a társadalmi tőkére, ezért jobb, ha ezt tudatosan teszi 
(Social Capital, 2005). 

65 Egy ausztrál elemzés arra is figyelmeztet, hogy a társadalmi tőke orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a „normális” 
fejlesztési gyakorlattól (Latham, 2000). Az ilyen közpolitika megvalósítását ugyanis éppen annak kellene elvégeznie, aki ebben 
ellenérdekelt, tudniillik a központi fejlesztési hivatal és bürokrácia. A sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, 
amikor és ahol a helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásban, közös értékeket vallanak, 
informális kapcsolataik kiválóak, tehát, ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke. 
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a szegregáció, a diszkrimináció negatív értelemben és a társadalmi tőke pozitív értelemben – együtt 
szerepel. Mi több, a stratégiai célokhoz hozzárendelt indikátorok közül egy a diszkrimináció tervezett 
csökkenésének közvetett66 (az előítéletesség mértéke), egy pedig a társadalmi tőke növekedésének 
részleges67

 

                                                     

 (az általánosított bizalom mértéke) indikálására szolgál.  

A fentiek alapján várható volt, hogy az Operatív Programokban egymásra utalóan jelenik meg a 
társadalmi kohézió három dimenziója. A kérdés csak az volt, hogy miképpen tudják az Operatív 
Programok készítői ágazati és területi szempontok szerint adaptálni, illetve cselekvési programokká 
formálni, és alkalmas indikátorokkal ellátni a nemzeti stratégia ezen három elemét. 

Az Operatív Programokban sok helyen, noha gyakran eltérő elnevezések alatt (bizalom, általánosított 
bizalom, közösség, szolidaritás, civil társadalmi aktivitás), jelenik meg a társadalmi tőke fogalma68. A 
DDOP-ban például a 4.3. prioritási tengely hatására a tervezet írói azt várják, hogy „erősödik a helyi 
közösségek összetartó ereje és a társadalmi kohézió, valamint a leginkább szegregált rétegek 
társadalmi bevonása.” (69. oldal) Hasonló a szóhasználat a DAOP IV. prioritási tengelye esetében, 
amely a humáninfrastruktúra-fejlesztéseket, ezen belül a társadalmi befogadást és részvételt 
támogató infrastruktúra-fejlesztéseket tűzi ki célul, amelynek megvalósulása során cél az „önkéntes 
munka elterjesztése, társadalmi részvétel és szolidaritás elősegítése, közösségi kezdeményezések 
támogatása.”. (73. oldal)

A legkidolgozottabb formában a társadalmi tőke koncepciója a TÁMOP-ban található, ld. az „A 
társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása” elnevezésű átfogó célt (2.2.6., 
44–45. oldal, ill. 3.5. prioritási tengelyt, 91. oldal). 

A konkrét indikatív műveletekben is megtalálhatóak a társadalmi tőke különböző elemei, mint azt a 
korábban már említett 3.1.2-es, 3.3.3-as és 3.5.3-as prioritási tengelyekadott részei mutatták, míg.a 
3.5.7-es prioritási tengely esetében a társadalmi tőke növelése a fejlesztés fő célja.  

A társadalmi kohézió erősítéséhez kapcsolódó fejlesztések erősítik a helyi közösségek önszerveződő 
képességét többek között az alábbi tevékenységeken keresztül: 

– közösségfejlesztés kapacitásainak bővítése, szakemberek és önkéntesek képzése: helyi 
közösségi, civil kezdeményezések, szakmai hálózatok fejlesztése, szakemberek és 
önkéntesek képzése; 

– a társadalmi tervezés és kontroll gyakorlatának elterjesztése; 

– közösségi programok indítása, a közösségi részvétel erősítése helyi civil szervezeteken 
keresztül;  

– térségi fejlesztéseket elősegítő helyi és térségi közösségi kezdeményezések, partneri 
együttműködések támogatása” (97–98. oldal). 

Ebben a gondolati ívben tehát megtalálható minden elem, ami szavatolhatja a társadalmi tőke-
orientált fejlesztés hasznosságát: 

– a hátrányos helyzet több elemét összekapcsolja, 

– a megvalósításban hangsúlyt helyez a helyi szempontok figyelembe vételére, 

– ebben a folyamatban a helyi szakértők és civil szervezetek bevonásával tervez eljárni, 

– a végrehajtást indikátorokkal követi,  

– s ennek monitorozásában is szerepet kapnak a nem-állami szervezetek. 

A fenti példán kívül a társadalmi tőke a maga komplexitásában kevés Operatív Programban jelenik 
meg. Ilyen például az ÁROP 1.1. prioritási tengelye (35-36. oldal), illetve a DDOP 4.2.7. prioritása (62. 
oldal). 

 
66 Sőt a közvetítettség helyett valószínűleg a torzítás lenne a pontosabb fogalom, lásd Sik-Simonovits (2006). 

67 Lásd a társadalmi tőke különböző elemei (bizalom, civil társadalmi aktivitás, társadalmi normák és kapcsolati tőke) közötti 
kapcsolatok elemzését Sik (2005). 

68 A regionális Operatív Programokban leggyakrabban ez a városrehabilitáció, a barnamezős fejlesztése kapcsán történik 
(például KDOP 3.2. beavatkozási területe, a KMOP 4.5-ös prioritási tengelye, az ÉMOP 4.3. prioritási tengelye).  
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Az identitás, a lokálpatriotizmus a társadalmi tőke ritkán emlegetett, de igen fontos eleme, amely a 
közösség (újra?) építésének, a kapcsolatrendszerek működésének, a bizalomnak egyaránt 
letéteményese lehet69

                                                     

.  

Ahhoz azonban, hogy egy fejlesztés valóban társadalmi tőke érzékeny legyen, komolyan kell venni 
azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a társadalmi tőke fejlesztése során felmerülnek. Ezeket 
jól foglalja össze egy ausztrál tanulmány. Ebben azt olvashatjuk, hogy: 

– A társadalmi tőke orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a „normális” fejlesztési 
gyakorlattól, mivel hatalmas erők feszülnek egy olyan fejlesztési gyakorlat meghonosításával 
szemben, amely a központi fejlesztés rutinjával, bürokráciájával szemben próbál 
tevékenykedni, ezért a sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, amikor és 
ahol a helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásba, 
kapcsolatuk kiváló, tehát ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi 
tőke.  

– Csak az alulról kiinduló kezdeményezések esetében lehet remélni a társadalmi tőke 
kialakulását. A kormányzati ösztönzés ezeket nem helyettesítheti, de – mivel nem ismeri senki 
a társadalmi tőke fejlesztésének társadalmi mechanizmusait – adott esetben elfojthatja vagy 
eltorzíthatja. Következésképpen csak nagyon óvatos, közvetett és kísérleti jellegű kormányzati 
fejlesztés ajánlatos. 

– A társadalmi tőke-fejlesztést elősegíteni törekvő kormányzati politika saját elosztási alapelveit 
(szabványos elosztás és számonkérés) kell, hogy megváltoztassa. Mivel az erőforrások 
elosztásának gyakorlatát a szabványok, a számszerűsíthető eredmények, a jól ellenőrizhető 
és rövidtávon értékelhető hatások jellemzik, a társadalmi tőke-orientált fejlesztés ezeknek az 
elveknek mindenben az ellentétét feltételezi. Hiszen a fejlesztések eredménye hely- és 
„kistársadalom”-specifikus, aligha számszerűsíthető és biztosan nem mutatkozik meg 
rövidtávon. Következésképpen a társadalmi tőke-érzékeny fejlesztői gyakorlat azt is jelenti, 
hogy el kell fogadnunk, a fejlesztésnek sokféle, összemérhetetlen és rövidtávon bizonytalan 
kimenetű eredménye lehet. És ez nem lehet egyszerű a tömegtermelés elvein alapuló 
kormányzati fejlesztés-termelő szervezet és az ebben szocializált fejlesztő számára. 

– A társadalmi tőke fejlesztési elvei tagadják, de legalábbis leértékelik a fejlesztés forrásául 
szolgáló szereplőket, vagyis a kormányzatot és a politikát. Ez a paradoxon értelemszerűen 
nehezíti a társadalmi tőke érzékeny fejlesztési politika érvényesülését, hiszen melyik politikus, 
illetve milyen állami tisztviselő képes arra, hogy olyan módon allokáljon pénzt és hatalmat, 
hogy tudja, a sikeres fejlesztés eredménye saját hatalmának és erőforrásainak csökkenése 
lesz. (Stewart-Weeks (2000), in Füzér et al 2005). 

Hozzátehetjük a fentiekhez, hogy a társadalmi tőkére érzékeny tervezés és kivitelezés során az 
egyszerű és gyors megoldások ellentétes hatásokat válthatnak ki, mint amiket elvárnánk ettől a 
megoldástól, mert ez formális beavatkozáshoz, pénzszóráshoz, s hosszabb távon a társadalmi tőke 
koncepciójának diszkreditáláshoz vezet. Így például  

– nem szabad olyan öncélú megoldással élni, mint a civil szervezetek terjedelmének növelése 
(lásd az ÉAOP 4. prioritását 79-80. oldal70), vagy a 

– annak feltételezése, hogy csak azért, mert a munkaerő-piaci beavatkozás a helyi szervezetek 
bevonásával történik, ez automatikusan az esélyegyenlőség csökkenését fogja eredményezni 
(KDOP, IV. prioritási tengely átfogó célkitűzése (67. oldal).  

 
69 Más kérdés, hogy a KMOP nem rendel indikátort az identitásépítés sikerességének mérésére. 

70 Továbbá az, hogy az ismeretlen kiinduló értékhez képest 10%-os növekedést tűz ki célul az indikátor leginkább az indikátor 
komolytalanságát jelzi. 
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4.5.2. AZ OPERATÍV PROGRAMOK EGYÜTTES HATÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
CSOPORTOKRA  

Általános veszély, hogy a foglalkoztatás-orientált fejlesztés nem biztos, hogy kedvezően hat a nem-
foglalkoztatás által sújtottak helyzetére. Csak példaképpen,  

– a foglalkoztatás növelése nem feltétlenül hat kedvezően a társadalom minden csoportjára 
(például a háztartások önellátó tevékenysége csökken, ami válsághelyzetekben sokszor az 
egyetlen túlélést biztosító intézménye a háztartásoknak), továbbá  

– nem szándékolt hatásként az Operatív Programok közötti – sok okból hasznos, sőt 
elkerülhetetlen – munkamegosztás (Operatív Programok között, operatív és regionális 
Operatív Programok között) egyes foglalkoztatástól függő hátrányos helyzeteket elkerül 
(például ha a sikeres Operatív Programok azt eredményezik, hogy csak a foglalkoztatás 
egyes formáihoz kapcsolódó hátrányos helyzetek tűnnek el). 

További veszély, hogy bizonyos hátrányos helyzetek nem orvosolhatók csupán foglalkoztatással vagy 
a foglalkoztatás körülményeinek javításával, hiszen pl. a hátrányos helyzetű kistérségekben élők 
bizonyos szolgáltatásokhoz nem fognak attól jobban hozzáférni, hogy van munkájuk, ettől legfeljebb 
annak a valószínűsége nőhet, hogy elköltözik a hátrányos helyzetű településről, de ezzel nem oldódik 
meg az ottmaradók helyzete.  

Az OP-ok és a ROP-ok közötti munkamegosztásból (nem tagadva ennek hasznát természetesen) 
másfajta gondok is fakadhatnak. Így például  

– ha az Operatív Programok közötti munkamegosztás azt eredményezi, hogy minden a 
hátrányos helyzettel kapcsolatos szempont figyelembe vétele a TÁMOP feladata, akkor sok 
nagyléptékű beavatkozásnál az esélyegyenlőség szempontja csak az EU-s elvárások 
minimumának való, „indikátormentes” megfelelés marad csupán, 

– ha a TÁMOP-TIOP viszonyban (ami mindkét Operatív Programban megfelelő utalásokkal van 
alátámasztva) a TIOP nem más, mint a TÁMOP „hardvere”, vagyis akkor még ez a „hátrányos 
helyzet közeli” program is érzéketlen maradhat a hátrányos helyzetekre, mondván, arra ott 
van a TÁMOP, mint a tevékenységek „szoftvere”. 

– a munkamegosztás akadályozhatja azt, hogy az Operatív Programok hátrányos helyzetűekre 
gyakorolt hatásai eredményének mérésére tervezett adatfelvételek több Operatív Program 
indikátorait is ellássák információval. Márpedig ez egyaránt szolgálná a fenntarthatóság elvét 
és növelné az elemzés szakmai színvonalát. Például a bizalom71 növekedése megjelenik az 
ÁROP 1.1. és a TÁMOP 3.5. prioritási tengelyében72, de indikátorként egyetlen helyen sem 
szerepel. Márpedig ha  

• lakossági mintán (hogy viszonyítási alapunk legyen),  
• többször ismételve (hogy jobban lehessen becsülni a változások mértékét (vagy 

igazolni annak hiányát), s ezzel egy időben  
• a programok által megcélzott és ezen belül az érintett lakosságra reprezentatívan 

(hogy a hatást megbízhatóan tudjuk mérni), 

                                                      
71 A bizalom definiálása során (Sik, 2005) megkülönböztethetjük a bizalom univerzális (ezen belül az állam intézményei, illetve 
az emberiség egészére irányuló) és partikuláris változatait. Az intézményekbe, illetve az emberekbe általánosságban vetett 
bizalom a társadalom egészére irányul, ezért tekinthető univerzalisztikusnak. A partikuláris bizalom esetében ezzel szemben a 
személyes ismeretség (a korábbi jó tapasztalatok, a csoport szankcionáló képessége, a kikényszeríthető szolidaritás, a közös 
értékrend (Portes-Sensenbrenner, 2001) garantálja az egyén bizalmának magas szintjét. A partikuláris bizalmon belül 
megkülönböztetjük a gyenge és az erős kötődést feltételező csoportok iránt érzett bizalmat, amire azért van szükség, mert 
feltételezzük, hogy a személyes kapcsolatok e két köre esetében a bizalom eltérő alapokon jön létre, eltérő mechanizmusok 
éltetik, és társadalmi hatása is eltérő lehet. 

72 A TÁMOP 3.5. prioritási tengelyének célja, amelyet az indikátorok között említ, de amelyet indikátorral nem mér: „A hátrányos 
társadalmi helyzetben lévők, szegénységben élők arányának csökkentése, a helyi közösségek erősítése, a civil szervezetek 
támogatása, kapacitásainak megerősítése, a bizalom és az állampolgári részvétel fokozása.” Az ÁROP bizalommal kapcsolatos 
célkitűzésének szószerinti idézetét ld. fentebb. 
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• s a hátrányos helyzetűeket alkalmas méretű almintán túlsúlyozva (hogy ezekről a 
társadalmi csoportokról is teljes lakosságéval és az érintettekével azonos 
megbízhatóságú tudásunk legyen), 

• komplexen (a bizalom több eleméről és az erre ható tényezőkről, hogy 
elemzésünk ne csak leírással, de magyarázó modellel is szolgálhasson) 

– vizsgálnánk a bizalom alakulását, akkor feltehetően több Operatív Programot kiszolgáló, s 
ezek együttes hatását mérni (a hátrányos helyzetű csoportokra vonatkoztatva is) képes 
indikátorhoz juthatnánk73. 

 
Az Operatív Programok közötti munkamegosztás nem szándékolt hatása lehet az is, hogy az EKOP 
stratégiájában hogyan szerepelhet egy kommunizmusból itt ragadt, de egy országos „hardver”-
szolgáltatás kiépítése esetében nem abszurd cél („mindenki számára egyenlő hozzáférés”(25. oldal)), 
s eközben ne legyen a hátrányos helyzeteknek indikátora a prioritási tengelyeknél. Az ellenmondás 
oka nyilván, hogy az EKOP ebben a TÁMOP-ra és a TIOP-ra kíván támaszkodni (27. oldal). Ami – 
feltéve, hogy az utóbbiakban lesznek szakemberek, akik az EKOP szakmai szempontjait figyelembe 
tudják venni a speciális társadalmi csoportok (36. oldal) számára kialakítandó rásegítő 
mechanizmusok kialakítása során – eleget tesz a hatékonyság, a munkamegosztás és specializáció 
elveinek, de kérdés, hogy a majdani felhasználókról kialakított ideáltípusba belefér-e egy hátrányos 
helyzetű csoporthoz tartozó ember. Ha a fenti elvekből indulunk ki, akkor nem, mert akkor az átlagos 
felhasználóra szabad csupán koncentrálni. Márpedig belátható, hogy a 2. prioritási tengelyben 
megfogalmazott célok (36. oldal) így nem teljesülhetnek. 

Hiszen belátható, hogy a felsorolásban szereplő társadalmi csoportok (eltekintve a tisztázatlan 
tartalmú „hátrányos helyzetűek”-től, ami éppúgy fedheti a roma származást, mint a hátrányos 
helyzetek halmozódását) eltérő okokból térnek el az átlagos magyar felhasználó ideáltípusától, ami 
azt feltételezi, hogy eltérő rásegítő technikákat igényel felkészítésük az e-kormányzás elérésére.  

Márpedig ennek elérését a két indikátor épp úgy nem tudja nyomon követni, mint ahogy az átfogó 
célok bizalom és elterjedtség orientált két indikátora sem (68. oldal), pedig mindezek az indikátorok – 
megfelelő adatbázis megléte esetén – kidolgozhatók oly módon is, hogy a hátrányos helyzetű 
csoportok körében mérjék a feltételezett változásokat. 

A területi és társadalmi egyenlőtlenségek természetesen nem függetlenek egymástól74. Ebből 
azonban nem következik, hogy a területi egyenlőtlenség megszüntetése esetén megszűnnének a 
társadalmi különbségek is. Márpedig ez a hamis feltételezés olvasható ki a TIOP specifikus céljainak 
(2.2. szakasz; 28. oldal) meghatározásából: 

Eltekintve attól, hogy ha a területi különbségek csupán csökkennek, akkor eleve képtelenség, hogy 
mindenki azonos eséllyel férjen a szolgáltatásokhoz hozzá, hamis az a feltételezés, hogy a területi 
egyenlőtlenség csökkenése automatikusan a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenését is 
eredményezi. Hiszen a hozzáférés eltérő fizikai lehetőségei, az intézmények „használatához” 
szükséges tudás és társadalmi tőke eltérő mennyiségben és tartalommal áll a társadalom különböző 
csoportjainak rendelkezésére. Ez a feltételezés ugyanis akkor lenne csupán igaz, ha  

– az infrastruktúra fejlesztésére nem hatnának a feltételezett használóval kapcsolatos 
feltételezések,  

– ha az infrastruktúra kiépítése a ráépülő hozzáférést biztosító eljárásrendtől függetlenül jöhetne 
létre. 

A hátrányos helyzetekre érzéketlen, kizárólag a területfejlesztésre koncentráló fejlesztési modell 
paradoxona, hogy mindenképpen növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ha kudarcot vall, akkor az 
elvesztegetett fejlesztési beruházás érintetlenül hagyják az eredetileg meglévő egyenlőtlenségeket. 
Ugyanakkor, ha sikeres a program, akkor azok, akik nem hátrányos területeken szegények, azok nagy 
eséllyel kimaradnak a fejlesztés nyújtotta lehetőségekből. 

                                                      
73 Itt érdemes megemlíteni a társadalmi tőke (melybe gyakran beleértik a bizalmat is) fejlesztésének azon paradoxonát, mely 
szerint ugyan belátható e tényező fontossága, de mivel lassan növelhető a viszonylag gyors eredmény elérésében érdekelt 
bürokrácia sosem érdekelt ebbe belekezdeni (v.ö. ültessünk tölgyfát). 

74 Csak példaképpen lásd Ladányi János műveit (pl. Ladányi, 2005). 
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Végül, két példa is van, amikor a hátrányos helyzetűekkel való érdemi foglalkozásra történt 
hasznosnak tűnő kísérlet, de amelyek nem hatottak a többi Operatív Programra. 

– A GOP-ban például a másutt általában egyenszöveggel „letudott” esélyegyenlőség esetében 
kidolgozott és innovatív75 (bár nem feltétlenül minden részletében tökéletes76), s ugyanakkor 
realista-fenntartható esélyegyenlőségi politika alfejezet található (2.4.1-es alfejezet az 52-53. 
oldalon). 

– A KEOP-ban nagyon konkrét megoldásokat dolgoztak ki arra, hogy a projektek megvalósítása 
során milyen módon szándékoznak az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe venni (38. 
oldal 3-8. számú, illetve (közvetve) a 15. számú megfontolásai).77

                                                     

  

4.5.3. A NEM MEGFELELŐEN MEGVÁLASZTOTT VAGY NEM JÓL SPECIFIKÁLT 
INDIKÁTOR VISSZAÜT 

Az alapvető gond sok Operatív Program esetében, hogy  

– nincs indikátor (a rengeteg lehetséges példából – mert sok és alapvető indikátor hiányzik – az 
egyik legszembetűnőbb a hátrányos helyzetűek szempontjából pl. a TÁMOP 3.3. prioritása 
(79–80. oldal), amelynek célja a minőségi oktatás biztosítása mindenkinek, de csak általános 
szinten méri ennek megvalósulását, a különböző hátrányos helyzetű csoportokra nem, pedig 
a szegregáltan tanuló vagy speciális tantervű osztályba utalt roma tanulók számának 
csökkentése alapvető indikátor lenne itt de ilyen pl. a TIOP 3.3.2. prioritási tengelye is, ahol a 
„társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok” (60. oldal) egyike sem jut 
indikátorhoz ), vagy ha van  

– az indikátorok előállításának, a szükséges információk gyűjtésének módja és forrása nincs 
megnevezve (a számtalan lehetséges példából a legszembetűnőbb lehet pl. a TIOP specifikus 
céljai (2.2.), mert sem a kezdő-, sem a célérték, sem az indikátor képzésének módja vagy 
forrása sincs megadva), vagy ha meg van adva, 

– az indikátorok jó része hatás- vagy eredmény értékelésére alkalmatlan mutatókból áll78, de ha 
nem akkor sem történik általában kísérlet a hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére az 
indikátorokban. Ilyen például a DAOP V. prioritási tengelye, amely általában „Térségfejlesztési 
akciókat” céloz meg, s melynek egyik kiemelt célja a „Elmaradott kistérségek térségszervező 
funkcióval rendelkező településeinek fejlesztése attraktivitásuk fokozása, a vállalkozások 
üzleti infrastrukturális környezetének fejlesztése, valamint a magánberuházások és a 
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében.”. (76. oldal) A prioritási tengelyhez rendelt 
indikátorok azonban csak általában kívánják mérni az elégedettséget, a fejlesztések által 
érintett lakosok és az új munkahelyek számát, mindenféle differenciálás nélkül, így az itt 
tervezett intézkedéseknek a hátrányos helyzetűekre illetve azok egyes csoportjaira gyakorolt 
hatásáról nem tudhatunk meg semmit annak ellenére, hogy maga az intézkedés kifejezetten 
őket (is) célozza. 
 

 
75 Például az esélyegyenlőségi minimum elve, illetve a várhatóan pozitív hozadékkal kecsegtető beavatkozások példái. 

76 Az önértékelésen alapuló bírálati rend. Ennek innovatív és más Operatív Programok számára is ajánlható eleme, hogy nem 
teszi minden jelentkező számára kötelezővé (következésképpen elkerülhetetlenül formálissá) az esélyegyenlőségi célok 
„maximalizálását”, de „díjazza” ennek meglétét. Viszont ennek teljesülése nem kellően kontrollált, s ezeket a folyamatokat 
legfeljebb primitív – semmivel össze nem hasonlítható – output indikátorral lehetne nyomon követni.  

77 Ugyanakkor – a korábban látott GOP-os példával ellentétben – kísérlet sincs téve e megfontolások megvalósulásának 
indikátorokkal való követésére.  

78 Így például az ÉAOP 4. specifikus célja esélyegyenlőségének mérésére hivatott mutató (77. oldal) első megközelítésben 
érthetetlen (A női foglalkozási ráta a férfi foglalkozási ráta aránya….), második megközelítésben torz (mert a férfiak 
foglakoztatásának romlása javítja az esélyegyenlőtlenséget), harmadik megközelítésben semmitmondó, mert a női 
foglalkoztatás tud úgy is javulni, hogy az igen szegregált és esélyrontó legyen (rosszul fizető, három műszakos, határozott idejű 
munka, egyetlen foglalkozásban, rossz munkakörülmények között).  
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Az ÁROP egyaránt jól példázza az indikátor hiányának, illetve a rossz és nem jól specifikált 
indikátorválasztásnak a hibáit. Annak ellenére, hogy az ÁROP stratégiai részében több helyen is 
megjelenik az egyenlőtlenség csökkentésének, a társadalmi kohézió növelésének szempontja (21., 
23. és 25. oldalak), a prioritási tengelyekben mindez 

– már vagy csak általánosságban jelenik meg, amihez nincs indikátor hozzárendelve (például az 
ÁROP 1.1. külön alfejezetben foglalkozik a társadalmi partnerek bevonásának kedvező 
hatásaival, de ehhez nem rendel hozzá indikátort79, de ilyen a szervezeti kultúra, a 
„hozzáállás” (ÁROP 1.2.), a kezdeményezőképesség (ÁROP 3.2.) vagy a személyi állomány 
ethosza és elkötelezettsége (ÁROP 2.3.) fogalma is, de leginkább a nők vezetővé válásának 
szempontja (ÁROP 2.1.), ami pedig igazán könnyen lenne mérhető, 

– vagy olyan indikátort találunk, amely csak nagyon „zajosan” méri a hátrányos helyzetre 
gyakorolt hatást vagy nem érzékeny a hátrányos helyzetek mérésére, noha lehetne (az ÁROP 
1.1. esetében mindkét indikátor ilyen, hiszen a legalább 4 szolgáltatási területet lefedő feladat 
ellátási tervvel rendelkező kistérségek létrejöttét a hátrányos helyzetű kistérségek esetben 
külön is lehetne mérni, illetve az átlagos ügyintézési idő (amit80 a felhasználók teljes körén 
belül a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozókra külön is lehet vizsgálni81

                                                     

).  
 
A KEOP példamutató alapossággal kidolgozott indikátorai82 eltekintenek ezek hátrányos helyzetre 
való érzékenyítéséről, tehát hogy ne csak az összes lakos, de ezen belül egyes hátrányos csoport is 
viszonyítási alapja legyen az indikátoroknak. 

A TIOP esetében feltűnő, hogy az indikátorok között alig van olyan, amelyik a hátrányos helyzetekre 
érzékeny volna. Ez azért sajátos, mert – ha csupán „hardver” formájában is – a TIOP a két 
„emberarcú” Operatív Program egyike.83 Ezért érthetetlen, hogy 

– 3.1. prioritás-tengely esetében az internet-hozzáféréssel rendelkező tantermek arányát miért 
nem látják hasznosnak a hátrányos helyzetű területen lévő tantervek esetében külön is mérni, 

– a 3.3. prioritás-tengely első indikátora esetében a nyugdíj előtt állók kohorszára, illetve nemek 
szerint miért nem tartják szükségesnek indikátorokat számolni, 

– a 3.4. prioritási tengely HKF-re alapozott kiadási összetétel mérése miért nem számolandó a 
hátrányos területen élők, a hátrányos helyzettel általában szorosan átfedő háztartástípusok 
körében. 

A DDOP 3.3.3-as specifikus céljának teljesülését mérő indikátor (34. oldal) például nem csak azért 
rossz, mert például ha a fejlettség általában csökken, de ez relatíve kevésbé történik a legfejletlenebb 
kistérségben, akkor az indikátor sikeres egyenlőségcsökkenésről tanúskodik, hanem, mert az 
egyenlőtlenséget egyetlen és szélső értékkel méri, ami érzéketlen a köztes helyzetű hátrányokra. 
Hasonló, de még ennél is nagyobb torzítást eredményez az ÉAOP azon kísérlete, hogy a közlekedési 
elérhetőség javulását (2.2.2 specifikus cél) a legjobb és legrosszabb elérthetőségi kategóriákba 
tartozó kistérségek hányadosával mérje.  

Az ÉMOP hátrányos helyzetekre az átlagosnál érzékenyebbnek tűnő programja leginkább csak output 
indikátorokat mutat be, de ezek is legfeljebb gyenge kísérletek a hatások megjelenítésére. Például 
nincs komolyan vehető indikátor a városrehabilitáció hatását és eredményét mérésére (4.3. prioritási 
tengely), és nem értékelhető az a cél, hogy a támogatási össze 41-45%-a az elmaradott 
kistérségekben legyen felhasználva (73. oldal). 

 
79 Noha a másutt használt általánosított vagy intézmények iránti bizalom megfelelően specifikált (a hátrányos helyzetű 
csoportokat megfelelően súlyozó) mérése erre alkalmas lehetne. 

80 Már ha a terv készítői komolyan gondolják, hogy ezt mérni is fogják, s nem a kedvezményezett bürokrácia fogja magamagáról 
jelenteni a sikeres fejlesztés tényét. 

81 A diszkrimináció tesztelés olcsó és megbízható módszerével (Sik-Simonovits, 2006). 

82 Ami nem jelenti, hogy minden tekintetben jók ezek az indikátorok. Például a lakosságnál a háztartások köre alkalmasabb 
viszonyítási alap lenne. Azt sem lehet tudni, hogy mi lesz az indikátorok forrása, mert a résztvevők outputjának a 
megbízhatósága kérdéses lenne. 

83 Empirikus érvként állhat itt továbbá, hogy mint az első részben írtuk, a TIOP elődje (HIOP) volt a hátrányos helyzetek 
említésének rangsorában a második. 

T Á R K I   1 5 0
 



4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

Általában kérdés, hogy az elégedettség alkalmas-e indikátornak. Ugyanis az elégedettség esetében 
nem egyszerűen az a gond – ami minden indikátor esetében felvethető –, hogy a mérendő 
beavatkozáson kívül még nagyon sok más tényező függvénye, hanem az is, hogy attitűdről lévén szó 
az „objektív” tényezőktől eltérően viselkedik. Például sokkal érzékenyebb esetleges, akár csupán a 
mérés időpontjában létező múlékony hatásokra. Ráadásul az elégedettség magas vagy alacsony 
értéke mögött nagyon eltérő okok húzódhatnak meg, attól függően, hogy mennyire fontos az adott 
szolgáltatás a kérdezettnek, illetve, hogy mit gondol, mennyire fontos az másoknak. Ezért nem biztos, 
hogy helyes az elégedettség mérésére alapozni az Operatív Programok eredményének vagy 
hatásának mérését, mint az az EKOP vagy az ÁROP átfogó célja, illetve a GOP (24. számú indikátor 
(108. oldal)), a DDOP 4.3.6-os prioritása (70. oldal) és az ÁROP speciális (2. prioritási tengely, 73. 
oldal) céljai esetében történik. Ami a hátrányos helyzet evvel a gondolatmenettel való összefüggését 
illeti, feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetűek nem biztos, hogy elégedetlenek az e-kormányzással 
vagy a közigazgatás minőségével, valószínűbb, hogy nincs erről véleményük. Ennek sok oka lehet 
(például nem érzékelik ezek létét, vagy az átlagnál kevésbé hajlamosak a véleményalkotásra), a 
lényeg, hogy esetükben az elégedettség mérése összetettebb feladat, mint ahogy az jelenleg az 
Operatív Programokban elképzelve van. 

Kérdés végül, hogy lehet-e azonos indikátort alkalmazni különböző Operatív Programok esetében. 
Ugyanis ebben az esetben kérdéses, hogy a mért változásokon belül lehetséges-e a kétféle program 
hatását elkülöníteni. Már persze, ha nem feltételezzük, hogy a hatást a két beavatkozás csak 
együttesen hozhatta létre84

                                                     

. Ilyen feltételezés – a két program már emlegetett hardver és szoftver 
viszonya – húzódhat meg a TIOP és a TÁMOP azonos indikátor-alkalmazásai esetében. Így például a 
TIOP 3.1. és a TÁMOP 3.3. indikátorai erősen átfednek, a TIOP 3.3. és a TÁMOP 3.1. indikátorai 
pedig teljesen azonosak. 

4.5.4. AZ INDIKÁTOROK ADATOKKAL VALÓ ELLÁTÁSA  

A hátrányos helyzetű csoportok közül jogi szempontból elvileg nem lehet indikátort alkalmazni a 
romákkal illetve a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, mert az adatvédelmi törvény értelmében nem 
lehet szenzitív tulajdonságokról adatot gyűjteni, azaz pl. egy program esetén nem lehet a résztvevők 
vagy érintettek mellett megjelölni etnikumukat vagy egészségi állapotukat, csak ha maguk definiálták 
magukat akként (de ez számos program esetén kivitelezhetetlen). Ebből következően megfelelő 
adatgyűjtést sem lehet végezni ezekről a csoportokról, még olyan evidensen hasznos, ámde neutrális 
szempontból sem, mint pl. egy foglalkoztatási programba bevontak körében a romák vagy fogyatékkal 
élők aránya. Valóban nem is léteznek például a roma népességről adatot szolgáltató adatbázisok, a 
KSH a népszámlálás erősen megkérdőjelezhető pontosságú kisebbségi adatain kívül egyáltalán nem 
gyűjt romákkal kapcsolatos adatot és egyedi célzott adatfelvételeken kívül csak az egy évtizedben 
egyszer lebonyolított Kemény István-féle cigányvizsgálatokból tájékozódhatunk. 

A fenti helyzet alapvetően emberi jogi aspektusának maximális támogatása mellett is el kellene 
gondolkodni olyan megoldásokon, amelyek segítségével a szenzitív tulajdonságokkal rendelkező 
társadalmi csoportokról is lehetne valamilyen módon adatgyűjtést végezni. Ez a fejlesztéspolitikai és 
egyéb politikai célú programok létrehozását, monitorozását és általában a társadalompolitikai és 
társadalomtudományi kutatást teszi lehetetlenné éppen olyan társadalmi csoportokkal kapcsolatban, 
amelyeknek nagy szüksége lenne a megalapozott, hasznos és nem csupán udvariasságból velük 
foglalkozó programokra. Mindezek pedig megfelelő alapot nyújthatnának arra, hogy ezekről a 
hátrányos helyzetű csoportokról is szülessen kellő gyakorisággal megfelelő indikátorok előállításához 
adatot szolgáltató, rendszeres és nem túl ritka adatgyűjtés, ezáltal megoldva a jelenleg nagy 
problémákat okozó adathiányt.  

Ez azt is jelenti, hogy ha még lenne is szándék és lehetőség az OP-okban és ROP-okban jó 
indikátorok alkalmazására, a hátrányos helyzeteket célvizsgálattal lehet csak felderíteni. Kifejezetten 
hiányzik például a roma népességre vonatkozó rendszeres és átfogó adatfelvételi gyakorlat, hiszen a 
jellemzően tízévenként sorra kerülő Kemény István vezette roma vizsgálatok minden előnyük ellenére 

 
84 Ami még el is fogadható az átfogó célok (2.1.) vagy a specifikus célok esetében ,ahol az Operatív Programok megvalósulása 
is általánosabban értékelhető (például TIOP 2.2.3. és TÁMOP 2.2.6.). 
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túlságosan ritkán kerülnek sorra ahhoz, hogy fejlesztéspolitikai intézkedések, programok 
monitorozásához vagy értékeléséhez támpontot adhassanak. Efféle adatgyűjtésre tesz 
szándéknyilatkozatot a TÁMOP, amelyet nemcsak az adott OP, hanem minden OP horizontális 
szempontjainak érvényesítése megkívánna. 

Fontos kiemelni, hogy a célzott vizsgálatokkal történő adatgyűjtések nemcsak a programok utólagos 
értékelésekor hasznosak, hanem még azokat megelőzően is szükséges lenne az adott célterület 
szempontjából adatfelvételeket végezni, hogy a programok lezárása után a kezdeti állapotot rögzítő 
adatok ismeretében értékelhessük az elvégzett fejlesztéspolitikai feladatokat. Megfelelő viszonyításai 
alap, azaz például a kiinduló állapotot bemutató adatpont ismerete nélkül a legjobban kitalált indikátor 
sem több egy olyan számadatnál, amelyet nagyon nehéz önmagában értékelni. 

Ugyanakkor még ha van is megfelelő információs alapot nyújtó adatforrás, akkor sem biztos, hogy 
összességében is megfelelő a konkrét adatbázis egy adott indikátor előállításához vagy programok 
monitorozásához, értékeléséhez. 

Természetesen nem lehetséges jó és hasznos indikátorokat bevonni az OP értékelésébe, ha ehhez 
nem áll rendelkezésre megfelelő információbázis. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
esetében legalább két dimenzióban merülnek fel komoly problémák az adatgyűjtéssel kapcsolatban: a 
romák és a fogyatékkal élők esetében. Ennek részben adatvédelmi okai vannak, hiszen e csoportokról 
a fennálló jogszabályok szerint nem gyűjthetők olyan adminisztratív célú személyes adatok, mint az 
etnikumra vagy az egészségi állapotra vonatkozók. Ugyancsak nehézséget jelent a finanszírozás 
kérdése, hiszen az ilyen típusú célzott kutatások forrásigényesek. Amíg azonban célzott adatfelvételek 
nem készülnek, addig – még ha lennének is jól definiált indikátorok – információ hiányában azok 
összegyűjtése és elemzése nem lehetséges. Javasoljuk továbbá a programok nyomon követését 
célzó adatgyűjtések módszertanának kidolgozását, az adatvédelmi szabályok összehangolását, illetve 
– akár a technikai segítségnyújtás rovására – ismétlődő és területileg koncentrált felvételsorozat 
elindítását abból a célból, hogy a romákra és a fogyatékkal élőkre vonatkozó indikátorok is 
előállíthatóak legyenek.  

A megfelelő adatforrás hiánya lehet részben a korábban hiányolt hátrányos helyzetre való 
érzékenyítés elmaradásának oka. Például a TIOP 3.3. prioritás tengelyének mindkét indikátorának 
alakulását fontos lenne ismerni a roma származásúak esetében (mint a szegregáció és/vagy 
diszkrimináció hatása), ám ez a feltételezett adatforrásból (ÁFSZ adatfelvétel) lehetetlen.  
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

4.1. melléklet. Az Operatív Programoknak a kiemelt hátrányos helyzetű csoportokra 
gyakorolt várható hatásának összegzése prioritási tengelyenként 

M4.1. GOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv 
 Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
K+F és innováció a 
versenyképességért 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) 
komplex fejlesztése 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 

A modern üzleti környezet erősítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen csökkenti, + – csökkenti, 0 – nincs hatással, – -növeli, – – – jelentősen növeli a hátrányokat 
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

M4.2. TÁMOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

 A hatás iránya és erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv 
 Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 

0 + 0 ++  + + + ++ + ++ 

Az alkalmazkodóképesség javítása 0 + + ++ + ++ + + + ++ 
Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek 0 0 + + 0 ++ ++ ++ + ++ 

Az emberi erőforrások fejlesztése a 
minőségi képzés, a kutatás és innováció 
területén 

0 0 0 + 0 + 0 0 0 + 

Egészségmegőrzés és a társadalmi 
befogadás, részvétel erősítése 0 0 + + 0 + + ++ + ++ 

 

M4.3. TIOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 0 + ++ + ++ + ++ 0 + 
Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 0 0 0 + + + + ++ + ++ 

A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 

0 + + ++ + ++ + ++ + ++ 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

M4.4. KözOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének javítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Térségi elérhetőség javítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Közlekedési módok 
összekapcsolása…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése 0 + 0 + 0 + 0 0 –  – 

 

M4.5. KEOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Egészséges, tiszta települések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 
Vizeink jó kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Természeti értékeink jó kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hatékony energia-felhasználás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

M4.6. ÁROP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + 

Az emberi erőforrás minőségének 
javítása 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 

A kormányzási és megújulási 
képesség javítása 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

 

M4.7. EKOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak… + ++ + + 0 0 0 0 0 + 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés 0 + + + 0 0 0 + 0 + 

Kiemelt fejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HÁTRÁNYOS HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐINEK NÉHÁNY HATÁSMECHANIZMUSA 

M4.8. KMOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 

A régió vonzerejének fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése 0 + + ++ 0 + 0 + 0 + 

Települési területek megújítása + + 0 + + ++ + + + ++ 

 

M4.9. ROP-ok prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Versenyképesség javítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A regionális és helyi jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra  0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 

Turisztikai potenciál erősítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Település- és térségfejlesztés 0 0 + ++ + ++ + + + ++ 
Humán infrastruktúra fejlesztése + + + ++ + + + ++ + + 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

5. Társadalmi elosztási hatások 

5.1. Összefoglaló 

A fejezet az ÚMFT Operatív Programjait a társadalmi elosztási hatások szempontjából értékelte, úgy 
keresztmetszetben, mint hosszmetszetben, tehát az életpálya mentén. Összefoglalóan 
megállapíthatjuk, hogy az OP-okat a társadalmi elosztási hatások szempontjából kettősség jellemzi: 
rövid- és középtávon a magyar gazdaság versenyképességének erősítését célzó fejlesztési 
programok várhatóan növelik a kereseti és területi, illetve településhierarchia szerinti 
egyenlőtlenségeket, míg a humán erőforrás fejlesztését célzó programok várhatóan csökkentik a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a foglalkoztatás növelésén keresztül pedig a kereseti és 
háztartási jövedelmek egyenlőtlenségeit.  

A hatások eredője nagymértékében függ a végrehajtás során megvalósuló forrásarányoktól és a 
programok hatékonyságától. Várakozásaink szerint tehát az uniós fejlesztési erőforrások hazai 
felhasználása az előttünk álló, tehát 2007 és 2013 közötti programozási időszakban, illetve azt 
követően, önálló és aggregált hatásként a társadalmi egyenlőtlenségek kismértékű növekedésével jár 
majd együtt, ám a társadalom szerkezetét nem érik a rendszerváltást követő időszakhoz hasonló 
sokkok. A fejlesztési források felhasználásának nyertesei egyértelműen a jól képzett, diplomás 
fiatalok, valamint a kormányzati programokból – az elosztást aktívan befolyásolva, vagy azt 
egyszerűen csak befogadva – közvetlenül részesülők (járadékosok), tehát a beruházók, szolgáltatók, 
a fejlesztések által érintett intézményekben dolgozók lesznek, de a központi és a helyi közigazgatás is 
profitál majd a programokból. Hosszú távon, a korai humántőke-fejlesztést célzó programok hatására 
a fiatalabb korosztályokon belüli különbségek mérséklődhetnek. 

A fejlesztési programok nyomán a generációk, ezen belül pedig a fiatal, illetve a középkorú és idős 
korosztályok közötti egyenlőtlenségek növekedésére számítunk. A gyorsan felzárkózó gazdaságok 
esetében megfigyelt mechanizmusok mentén kialakuló generációs szakadék olyan feszültségek 
forrása lehet, mely a politikai intézményrendszeren keresztüli áttételeken, a gazdasági növekedést 
visszavetheti. 

Általános megállapításainkat az alábbiak szerint részletezhetjük. 

1. Az Operatív Programok horizontális ex-ante értékelésén belül ez a fejezet a társadalmi elosztási 
hatásokat, mint horizontális szempontot vette figyelembe. Az értékelés során arra törekedtünk, hogy 
ezeket a hatásokat olyan módon mutassuk be, amely a folyamatok leírását tartalmazza, míg a 
normatív állításokat kerüli. A hatékony fejlesztéspolitika és a társadalmi egyenlőtlenség csökkenése 
között nyilvánvalóan átváltási hatások vannak. Azt gondoljuk, hogy az egyenlőtlenségek növekedése 
nem mindig és nem minden dimenzióban káros. Éppen ellenkezőleg, vannak olyan esetek, amikor az 
egyenlőtlenség növekedése elengedhetetlen következménye a fejlődésnek, más esetekben pedig az 
egyenlőtlenségek csökkenése káros folyamatokra utal. Például, ha a magas képzettségűek között 
magas a külföldre távozók aránya, akkor az az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, de 
hatékonysági veszteségeket okoz. Ha viszont sikerül itthon tartani őket, az a versenyképesség 
dimenziójában egyértelmű nyereség, miközben növeli az egyenlőtlenséget.  

2. Az alapvetően a versenyképesség és a gazdasági növekedés átfogó céljához kapcsolható 
programok, vagyis a GOP, valamint a KözOP és a ROP-ok egyes elemei, a célt elsősorban a 
termelékenységnövekedés révén tervezik elérni. Ez pedig a magasan képzett munkaerő iránti 
keresletet és így a bérek egyenlőtlenségét növeli, a képzetlen munkaerő iránt nem, vagy csak 
kismértékben támaszt keresletet. A képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti vagy 
foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is megmutatkozhat. Rövid- és középtávon, tehát az előttünk álló 
programozási időszakban lehetséges következmény a keresetek és a háztartási jövedelmek 
képzettség szerinti különbségeinek növekedése. A technológiai vagy intézményi változások erőteljes 
generációs hatással is járnak, az ország további technológiai felzárkózása éles generációváltáshoz, a 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

fiatalabb korosztályok relatív helyzetének jelentős javulásához vezet. Hosszú távon az addicionális 
gazdasági növekedés, cete is pa ibus már a munka- és háztartásjövedelmek kiegyenlítődését is 
eredményezheti. A fejlesztési pólusokra alapozott gazdaságfejlesztés, valamint a városokra alapozott 
térségfejlesztés, a területi és településhierarchia szerinti egyenlőtlenségek mélyülését valószínűsíti. 

r r

3. A foglalkoztatottság növelését, illetve a humán erőforrás minőségének javítását célzó programok (a 
TÁMOP, a TIOP, valamint a KözOP és ROP-ok egyes elemei) célrendszerének egyik eleme az 
alacsony foglalkoztatottságú, képzetlen, és/vagy elmaradott területeken élő munkaerő helyzetének 
javítása. E programok jellemzően aktív munkaerő-piaci politikákban gondolkodnak, melyek 
hatékonyságát azonban számos kritika éri, így hatékonyságuk és egyenlőtlenségcsökkentő hatásuk 
bizonytalan. E munkaerő-piaci csoportok foglalkoztatási esélyeinek javulását, és ezen keresztül a 
kereseti és jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését eredményezné a régió- és kistérségi központok 
elérhetőségének javulása, mely növeli a tőke- és a munkaerő-mobilitását, csökkenti a munkakeresés 
és munkavállalás költségeit, továbbá megkönnyíti a térségközpontok közszolgáltató intézményeihez 
való hozzáférést. A közlekedésfejlesztés prioritásai között azonban ez nem jelenik meg, vagy nem 
hangsúlyos. A tőke- és munkaerő-mobilitás hatása ugyanakkor nemcsak az egyenlőtlensége 
csökkenésének, hanem növekedésének irányában is mutathat, ha az a tőke és a képzett munkaerő 
elvándorlásával jár együtt. 

4. A fejlesztési programok, különösen az infrastrukturális beruházások hatékonyságát csökkentheti a 
járadékvadászat, aminek következtében az erőforrások – az akciótervek szintjén – nem feltétlenül a 
leghasznosabb célokra kerülnek felhasználásra, a beruházást nem feltétlenül a legkedvezőbb 
feltételeket biztosító szereplő hajthatja végre, a járadékvadászat során pedig produktív erőforrások 
pazarlódnak el. A járadékvadászat torzító hatása minden esetben érvényesülhet, amikor az állam 
közösségi forrásokból ruház be, a következő időszakban várható, nagy volumenű, külső (nem a 
magyar állampolgárok adójából származó) erőforrások beáramlása és elosztása esetén ez a veszély 
fokozott. Szélsőséges esetben a kívülről érkező források hosszú távon akár károsak is lehetnek, 
amennyiben ellustítják a közbeszerzésen résztvevőket és eltompítják a közkiadások hatékony 
elköltését szavatoló közfigyelmet.  

5 Az Operatív Programok összességét tekintve szembetűnő a közigazgatásra fordított erőforrások 
nagysága. Egy korszerű, mind a humán erőforrást, mind pedig az infrastruktúrát tekintve minőségi 
közigazgatástól hatékony működés, és ennek nyomán a közjó előmozdítása remélhető. Azonban, 
még ha a közigazgatás modernizálását célzó programok hatékonyak és sikeresek lesznek is, elvonják 
a forrásokat más fejlesztésektől. Míg a központi és helyi közigazgatásban dolgozók kétségtelen 
nyertesei lesznek ennek az elosztásnak, a társadalmi hatások összességében jótékonyabbak 
lennének a források alternatív szerkezetű felhasználása esetén. 

6. Kétségtelen, hogy az uniós alapokból érkező erőforrások elköltésének módja komoly jelentőséggel 
bír az ország által kitűzött stratégiai célok elérésében, az így finanszírozott programoknak pedig 
számottevő társadalmi elosztási hatásai lesznek. A jövedelmi és más dimenziókban mért 
egyenlőtlenségek alakulása tekintetében ugyanakkor, mind rövid, mind pedig hosszú távon ennél 
jelentősebb hatásokra számítunk a fejlesztési programokon kívüli eszközök (pl. adópolitika, a 
munkaerő-piac szabályozása, a nagy jóléti rendszerek működtetése) részéről, valamint a közvetlen 
politikai döntéshozatal hatáskörén kívül eső folyamatoktól. 

7. Az OP-ok és ROP-ok összességét tekintve megállapítható, hogy az azok nem tartalmaznak 
hatásindikátorokat. Ez azzal a következménnyel jár majd a nyomonkövetés és az ex-post értékelés 
fázisában, hogy nem lehet elkülöníteni a programok önálló hatását a foglalkoztatottságra, illetve a 
humán erőforrás minőségének változására. A társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás 
monitorozása szóródás-típusú indikátorok révén lenne megragadható, de már néhány fontosabb 
paraméter szerinti bontás is alkalmas lehet a társadalmi csoportok közötti különbségek változásának 
monitorozására.  

Javaslatainkat, az OP-ok társadalmi elosztási hatásainak értékelése alapján, az alábbiak szerint 
fogalmazhatjuk meg. 

1. Általában indokoltnak tartjuk az emberi tőke típusú beruházások – természetesen nem mindenáron 
való és nem kizárólagos – preferálását az infrastrukturális beruházásokkal szemben, mert azoktól a 
kimeneti oldalon jobb megtérülés remélhető. Ezen belül, a humántőke fejlesztési programokra fordított 
forrásokat a leghatékonyabban az életpálya egészen korai szakaszaiban, tehát az óvodai, illetve a 
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közoktatás korai fázisában lehetne felhasználni. Ezek az eszközök a rövidtávú hatásokkal szemben 
értelemszerűen a hosszú távú megtérülést preferálják, ám mind a növekedés ösztönzése, mind pedig 
az esélyek egyenlőtlenségének csökkentése szempontjából eredményesebbek lehetnek, mint az aktív 
munkaerő-piaci politikák. Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy az esélyek egyenlőtlenségnek e 
programoktól várható csökkenése hogyan jelentkezik kimeneti oldalon, tehát az egyenlőtlenségi 
szerkezetben. Indokolt lenne számottevő erőforrások koncentrálása ilyen típusú programokra.  

2. Azon programok esetében, ahol annak értelme van, fontos lenne követéses vizsgálatok elvégzése 
a programban részt vevő egyének, háztartások körében, a program ideje alatt és annak lezárását 
követő időszakban, az adott program esetében szakmailag indokolt időtartamra. Ez biztosíthatja a 
beruházások hozamának mérését, illetve a programok hatékonyságának ex-post megítélését. Az 
Operatív Programok szövegei egyes esetekben explicite meg is neveznek ilyen vizsgálatokat 
(pályakövetés, kohorszvizsgálat), javaslatunk szerint ezt minden esetben meg kellene tenni, ahol a 
követés más módon nem megoldható. Az így gyűjtött adatok (is) akkor hasznosulhatnak optimálisan, 
akkor segíthetik leginkább a politikai döntéshozatalt, ha minél szélesebb körben hozzáférhetővé és 
kutathatóvá válnak. 

3. A policy döntések, így a fejlesztéspolitikai beavatkozások értékelésekor figyelemmel kell lennünk 
nemcsak azok hatékonyságára és keresztmetszeti méltányosságára, hanem a társadalmi programok 
gazdasági és politikai fenntarthatóságára és megfelelőségére, valamint az együtt élő generációk 
közötti méltányosságra és kockázatmegosztásra. Javasoljuk tehát, hogy – a Nemzeti Számlák 
rendszeréhez hasonlóan, mely többek közt a kormányzat, a vállalatok és a háztartások közötti 
jövedelemáramlását mutatja be – az életpálya-szemlélet érvényesítésével készüljön egy olyan, az 
Egyesült Államokban kialakított sztenderdet követő számlarendszer is (Nemzeti Transzfer Számlák), 
amely a közösségi és magántranszferek együtt élő generációk közötti áramlását (újraelosztását), 
valamint az ennek nyomán létrejövő vagyonképződést és -megszűnést összegzi. 

4. Javasoljuk, hogy minden nagyobb beruházást előzzön meg költség-haszon elemzés, hogy el 
lehessen dönteni, melyik beruházás kecsegtet költségarányosan nagyobb eredménnyel. 

5.2. Bevezetés 

A 2007 és 2013 közötti időszakban az Európai Unióból érkező fejlesztési források felhasználása, ha 
nem is mérhető a rendszerváltás sokkjához, de döntően befolyásolhatja a magyar társadalom 
szerkezetének alakulását. Ebben a helyzetben a fejlesztési források felhasználását biztosító 
programoknak kulcsszerepe van, egyrészt a bruttó hozzáadott érték és ezen keresztül az 
életszínvonal hatékony növelésében, másrészt az ebből származó előnyök szétterítésében a 
társadalom tagjai között. A magyarországi társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségeket döntően 
meghatározó paraméterek köre jól behatárolható: iskolázottság és gazdasági aktivitás. Ezen túl 
jelentős szerepe van még a területi különbségeknek, a családok demográfiai összetételének vagy az 
etnikai hovatartozásnak. Az alábbiakban ezért azokat a fő mechanizmusokat azonosítjuk, melyek a 
felsorolt közvetítőkön keresztül határozzák meg a társadalom tagjainak az egyenlőtlenségi 
szerkezetben elfoglalt helyét. 

Az Operatív Programok horizontális ex-ante értékelésén belül ez a fejezet a társadalmi elosztási 
hatásokat, mint horizontális szempontot veszi figyelembe. Az értékelés során arra törekszünk, hogy 
ezeket a hatásokat olyan módon mutassuk be, amely a beavatkozások nyomán várható folyamtok 
leírását tartalmazza, míg a normatív állításokat kerüli. Amint azt a jelentés bevezetőjében már 
részletesebben is tárgyaltuk, úgy véljük, hogy a hatékony fejlesztéspolitika és a társadalmi 
egyenlőtlenség csökkenése között átváltási hatások vannak. Azt gondoljuk tehát, hogy az 
egyenlőtlenségek növekedése nem mindig és nem minden dimenzióban káros. Éppen ellenkezőleg 
vannak olyan esetek, amikor az egyenlőtlenség növekedése elengedhetetlen következménye a 
fejlődésnek. Például, ha a magas képzettségűek között magas a külföldre távozók aránya, akkor az 
egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, de hatékonysági veszteségeket okoz. Ha viszont 
sikerül itthon tartani őket, az a versenyképesség dimenziójában egyértelmű nyereség, miközben 
növeli az egyenlőtlenséget. 
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5.2.1. ELMÉLETI ALAPOK ÉS FŐBB HATÁSMECHANIZMUSOK 

5.2.1.1. Egyenlőtlenségeket alakító mechanizmusok a munkaerőpiacon és tőkepiacon 

A jövedelmi egyenlőtlenségek az egyének által a munkaerőpiacon és a tőkepiacon realizált 
jövedelmek egyenlőtlenségeitől függnek elsősorban. Ezen kívül szintén befolyásolják a jövedelmi 
egyenlőtlenségeket azok a demográfiai folyamatok, amelyek meghatározzák, hogy ezek a személyes 
jövedelmek hogyan kombinálódnak háztartási jövedelemmé: a háztartás-alapítás, a párválasztás és a 
gyermekvállalás folyamatai. Ugyancsak fontos szerepet játszik a jövedelmi egyenlőtlenségek 
alakulásában, hogy az adóztatás és állami transzferek révén megvalósuló újraelosztás mennyire 
képes a munkaerő-, illetve tőkepiacon kialakult egyenlőtlenségeket tompítani. Az alábbi összefoglalás 
az egyenlőtlenségeket alakító munkaerő-piaci és tőkepiaci mechanizmusokat tárgyalja, az 
egyenlőtlenségek demográfiai tényezőivel és adók illetve transzferek révén megvalósuló 
újraelosztással nem foglalkozunk, hiszen ezek nem jelentik a fejlesztéspolitika beavatkozási területeit. 

Munkajövedelmek egyenlőtlensége 

Az egyének munkajövedelmeinek egyenlőtlensége származhat egyrészt a ledolgozott órák számának 
egyének közötti eltéréséből másrészt az egyéni órakeresetek eltéréséből. A ledolgozott órák száma 
eltérő lehet az egyéni munkakínálatok különbségei miatt, vagyis amiatt, hogy különböző emberek 
eltérő időt szeretnének dolgozni. A gazdaságilag inaktívak egyáltalán nem jelennek meg 
munkakínálatukkal a munkaerőpiacon, de a gazdaságilag aktívak között is vannak, akik teljes 
munkaidős, vannak akik részmunkaidős munkát akarnak vállalni. A tényleges foglalkoztatást 
természetesen nemcsak a munkakínálat, hanem a munkakereslet is meghatározza: a gazdaságilag 
aktívak egy része kap olyan munkaajánlatot, amelyet elfogad (foglalkoztatottak), mások viszont nem 
kapnak ilyen ajánlatot (munkanélküliek). A munkajövedelmek eloszlásának egyenlőtlensége tehát 
értelemszerűen függ a foglalkoztatottság alakulásától. A foglalkoztatottság növekedése azonban nem 
feltétlenül jelenti a munkajövedelmek eloszlásának egyenlőbbé válását: amennyiben a 
foglalkoztatottság eleve magasabb munkajövedelmekkel rendelkező csoportokban növekszik, például 
a magasabb iskolai végzettségűek körében, vagy azon háztartások körében, ahol egyébként is van 
dolgozó felnőtt, akkor ennek a munkajövedelmek egyenlőtlenségének növekedése lesz a 
következménye. 

Az órabérek különbségeinek vizsgálatánál abból indulhatunk ki, hogy versenyző piacon a profitjukat 
maximalizáló vállalatoknál a dolgozók bére termelékenységükhöz igazodik, a vállalatok annyit 
hajlandóak fizetni egy alkalmazottnak egy órányi munkájáért, amennyi ennek a munkaórának a 
hozzájárulása a vállalat bevételeihez. Empirikus vizsgálatok a kereseteknek iskolai végzettség, 
életkor, nem, gazdasági szektor, régió, etnikum szerinti egyenlőtlenségeit vizsgálják leggyakrabban. 

Az emberi tőke elméletének központi állítása, hogy a képzés, pl. az iskolai oktatásban való részvétel 
megnöveli az egyén termelékenységét, és ez fejeződik ki az iskolázottabb, képzettebb egyének 
magasabb bérében (Becker, 1967). Az iskolázottság szerinti kereseti különbség alakulását a 
képzetlen és képzett munkaerő iránti kereslet és kínálat változásaival szokták magyarázni. Számos 
elemzés született például a kereseti egyenlőtlenségeknek az OECD-országokban a nyolcvanas 
években megfigyelhető növekedéséről. A legjellemzőbb folyamat ezekben az országokban a képzett 
munkaerő relatív bérének növekedése volt, annak ellenére, hogy közben annak kínálata is 
növekedett, tehát az egymást követő korosztályokban egyre többen szereztek középfokú végzettséget 
vagy felsőfokú diplomát. Ez csak úgy mehetett végbe, ha a képzett munkaerő iránt a kínálat 
növekedésének mértékét meghaladó keresletnövekedés mutatkozott. A keresletnövekedés forrásával 
kapcsolatban többféle elmélet született (Gottschalk és Smeeding, 1997). Egyes elméletek szerint a 
fejlett országokban a kereseti egyenlőtlenségek növekedésének a globalizáció, vagyis termelési 
tényezők (tőke és munka) mobilabbá válása valamint a nemzetközi kereskedelem intenzívebbé válása 
a forrása. A tőke mobilitása és a kereskedelem lehetővé tette, hogy bizonyos munkaerő-igényes 
iparágakban a fejlett országokból a termelés egy része olyan országokba helyeződjön át, ahol 
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bőségesen áll rendelkezésre olcsó, képzetlen munkaerő. A termelés áthelyeződése miatt a fejlett 
országokban, ezekben az iparágakban a képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkent, emiatt pedig 
béreik a képzett munkavállalók béreihez képest csökkentek, így növekedett a keresetek eloszlásának 
egyenlőtlensége. Az empirikus vizsgálatok azonban azt bizonyítják, hogy a fejlett országokban egyes 
iparágakon belül is megfigyelhető volt a keresetek szóródásának növekedése. Ez – a kutatók 
hipotézise szerint – olyan technológiai változások nyomán mehetett végbe, amely minden szektorban 
megnövelték a képzett munkaerő termelékenységét (Aghion et al., 1999). Például olyan általános 
(nem iparágspecifikus) technológia tömegessé válása, mint a számítógép, a technológiát kezelni 
képes munkavállalók termelékenységét minden iparágban megnöveli, és ezáltal minden szektorban 
növeli a képzett munkaerő iránti keresletet.  

A dolgozók termelékenysége nemcsak képzésben vagy iskolai oktatásban való részvétel miatt 
növekedhet. A dolgozók munkájuk során is szert tehetnek olyan tapasztalatokra, amelyek 
hatékonyabbá teszik munkájukat, növelik a termelékenységet. Az életkor előrehaladtával a dolgozók 
egyre több tapasztalatot halmoznak fel, így egyre termelékenyebbek lesznek, és ennek megfelelően 
magasabb bért kapnak. Ugyancsak a béreknek az életkorral való emelkedését valószínűsíti, hogy az 
évek előrehaladtával a dolgozóknak több lehetőségük van megtalálni azt a munkahelyet, ahol 
leginkább termelékenyen tudnak dolgozni. 

Azonos iskolai végzettségű és életkorú dolgozók bérei sem egyformák azonban, jelentős szóródást 
mutattak ki kutatások, pl. a munkahely régiója szerint. Ha a munkaerő akadálytalanul változtathatná 
helyét az országban, akkor ilyen regionális különbségek nem alakulnának ki. A munkaerő azokba a 
régiókba települne át, amelyekben a foglalkoztatási esélyek kedvezőbbek vagy a keresetek 
magasabbak, így ez a mechanizmus a regionális/helyi bérkülönbségek kiegyenlítődéséhez vezetne 
(Kertesi és Köllő, 1998). A valóságban azonban jelentős különbségek vannak régiók bérszintje között. 
Ez úgy lehetséges, hogy az ország munkaerőpiaca nem egységes, hanem területileg szegmentált, 
regionális, térségi, helyi munkaerőpiacokra bomlik. A munkaerőpiac területi szegmentáltáságnak oka, 
hogy a munkaerő mobilitása korlátozott. A magas közlekedési költségek miatt sok esetben nem éri 
meg az egyéneknek a közeli városok munkaerőpiacára való ingázás. A lakáspiac korlátozott 
mobilitása is sokakat megakadályoz abban, hogy a kedvezőbb lehetőségeket kínáló térségbe 
költözzenek át. 

A különböző típusú munkaerő iránti keresleti és kínálati viszonyok illetve mobilitási költségek mellett a 
munkaerő-piaci intézményrendszer is hat a keresetek szóródására. A munka-gazdaságtani irodalom 
részletesen tárgyalja a szakszervezetek szerepét a bérszínvonal és a foglalkoztatás alakulásában. Az 
elméletek lényegében azt mondják, hogy amennyiben egy szakszervezet jelentős alkuerővel 
rendelkezik, vagyis a munkavállalók jelentős részét tudják mozgósítani, akkor a munkáltatóval 
folytatott bértárgyalásokon magasabb bért tudnak elérni, mint a dolgozók egyenként, ez viszont 
magasabb munkanélküliséghez vezethet. A bértárgyalások három szintjét szokták megkülönböztetni. 
Ezek a decentralizált, vállalati szintű béralku, az ágazati szintű és az országos szintű bértárgyalás. A 
keresetek szóródása értelemszerűen növekszik a bértárgyalási szint decentralizáltságának fokával. A 
vállalati béralku fontosságát támasztják alá az olyan empirikus bizonyítékok, mint például a vállalatok 
termelékenysége és a vállalatnál fizetett bérek közötti összefüggés erőssége, valamint a bérek és a 
helyi munkanélküliség összefüggésének erőssége is (Köllő, 2000). A különböző iparágak közötti 
kereseti különbségek is származhatnak az iparágak bértárgyalási rendszerének eltéréséből: azokban 
az iparágakban, amelyekben a szakszervezetek jelentős alkuerővel rendelkeznek a bérek szintje 
magasabb (hasonló iskolai végzettségű, tapasztalatú munkaerő béréhez viszonyítva), mint más 
iparágakban.  

A diszkrimináció is lehet forrása a munkaerőpiacon tapasztalt egyenlőtlenségeknek. A diszkrimináció 
alapulhat előítéleten, de forrása lehet a munkavállalók termelékenységével kapcsolatos tökéletlen 
információ is (Piketty, 2001). Ez utóbbi az ún. statisztikai diszkrimináció esete, amikor a munkáltatók 
az egyének termelékenységét nem ismerik pontosan, viszont valamilyen külső forrásból ismerik a 
munkavállalók különböző csoportjainak átlagos termelékenységét. Egy felvételi döntésnél a 
munkáltatók egy adott jelölt képességeiről, motiváltságáról csak korlátozottan tudnak tájékozódni, 
viszont külső információik alapján esetleg arra a következtetésre juthatnak, hogy bizonyos társadalmi 
csoportok tagjai között általában (átlagosan) kevesebben vannak azok, akik az adott munka 
elvégzéséhez szükséges képességeknek, motiváltságnak a birtokában vannak, mint más társadalmi 
csoportban. Mivel azt gondolják, hogy az adott csoport tagjai között általában kevesebben felelnek 
meg a munka követelményeinek, csak akkor fogják alkalmazni őket, ha a felvételi teszteken, 
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beszélgetéseken kiemelkedően jól szerepelnek, vagyis az ő felvételüknél szigorúbb 
követelményrendszert alkalmaznak.  

Egyenlőtlenségek a tőkepiacon 

A gazdasági növekedés hagyományos, a tőkepiacok tökéletességét feltételező elmélete a vagyoni 
különbségek kiegyenlítődését valószínűsíti. A tőkepiaci verseny arra készteti a hitelezőket, hogy minél 
magasabb hozamú befektetéseket finanszírozzanak. Tökéletes tőkepiacok esetén a hitelezők 
tökéletesen informáltak a vállalkozások várható nyereségével kapcsolatban, így mindazok a 
vállalkozók, akik magas hozamú vállalkozásba fognak, mindig kapnak hitelt tevékenységük 
folytatásához, függetlenül attól, hogy mennyi saját tőkével rendelkeznek. Ennek következtében – 
amennyiben betéti és hitelkamatok közötti különbség nem túl nagy – a vagyoni egyenlőtlenségek 
hitelezők és hitelfelvevők között fokozatosan csökkennek. A hitelpiac azonban jellemzően nem 
tökéletes: a hitelezők sosem lehetnek tökéletesen informáltak az egyes vállalkozások jövőbeni 
sikerességével kapcsolatban. Nem tudhatják pontosan, hogy a vállalkozás valóban olyan 
jövedelmező, és csak annyira kockázatos, mint ahogyan a vállalkozó állítja. Nem tudhatják, hogy a 
vállalkozó valóban mindent megtesz-e a sikerért és nem fog-e eltűnni az esetleges nyereséggel 
tartozásának törlesztése előtt. Mindezek miatt a hitelezők általában valamilyen biztosítékot (kaució) 
követelnek meg a vállalkozóktól, vagy megkövetelik, hogy saját tőkét (önrészt) is használjon fel a 
projekt finanszírozásánál. Ennek következtében a tőkeerősebb vállalkozók több hitelt tudnak felvenni, 
így nem tökéletes tőkepiacok esetén a kezdeti vagyoni egyenlőtlenségek nem csökkennek, hanem 
tovább éleződnek (Piketty, 2001). 

Ugyancsak a tőkepiaci egyenlőtlenségek növekedése irányába hathat a járadékvadászat.85 Ez a 
piactorzító mechanizmus a tökéletlen szerződések (incomplete contract) szakirodalmának 
továbbgondolása, mely szerint a felek hiányos és aszimmetrikus informáltsága, valamint az előre nem 
látható környezeti változások miatt a gazdasági tranzakciók nem szabályozhatók tökéletesen 
szerződések által. Egy szerződés bizonyulhat túl részletesnek vagy ellenkezőleg, hiányosnak. Ez 
lehetőséget teremt az opportunista viselkedésre. E probléma kezelésére különböző intézményi 
megoldások adhatók, melyek a reziduális jogok ilyen vagy olyan szétosztására épülnek. A 
szakirodalom egyik ága a pályázati-közbeszerzési szerződésekkel foglalkozik, hiszen a pályázatok 
kiírása, a közbeszerzési szerződések megkötése során fellépő információs problémák, a fentiekhez 
hasonlóan, nem kívánt irányba terelhetik a pályázók viselkedését. A szóban forgó szakirodalom 
passzív pályázóval számol. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az érintettek komoly 
erőfeszítéseket tesznek a szabályozás vagy a pályázati kiírások befolyásolására. A kormányzati 
beavatkozások, sokszor nem szándékolt mellékkövetkezményként, mesterséges monopóliumokat 
hoznak létre, vagy jövedelmet csoportosítanak át egyes társadalmi csoportoktól más társadalmi 
csoportokhoz. Az ebből származó hasznokat („járadékokat”) a gazdasági szereplők megkísérelhetik 
szándékosan is előállítani azáltal, hogy erőforrásokat mozgatnak meg a kérdéses extrajövedelmeket 
generáló kormányzati döntések befolyásolására („a mesterséges monopóliumok előállítása érdekében 
folyó szabad verseny”). Ezek az erőforrások improduktívak és így társadalmi költséget jelentenek, 
nem szándékolt és nem hatékony újraelosztáshoz vezethetnek.  

Területi egyenlőtlenségek 

A hagyományos növekedés-elméletben egyes régiók/országok jövedelme azért lehet alacsonyabb 
más térségek jövedelmi szintjénél, mert termelési tényezőkkel való ellátottságuk, rosszabb, a 
munkaerő mennyiségéhez képest kevés tőkével rendelkeznek. Ha a termelési tényezők nem mobilak, 
akkor a fejletlenebb régiók felzárkózása csak úgy lehetséges, ha a jövedelem nagyobb részét 
takarítják meg és fordítják tőkeképzésre, mint a fejlettebb régiók. A termelési tényezők szabad 

                                                      
85 A TÁRKI elemzést készített a nemzeti fejlesztési Ügynökség jogelődje (Nemzeti Fejlesztési Hivatal) részére, amelyben a 
járadékvadászat kérdéskörét részletesen is körüljárja. (TÁRKI, 2005) 
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mozgása esetén azonban a fejletlen régió felzárkózása sokkal gyorsabb lehet. A tőke csökkenő 
hozadéka esetén a tőketulajdonosoknak megéri a fejletlenebb régióba befektetni, hiszen itt magasabb 
a tőke hozama, a munkaerő számára pedig a magasabb béreket ígérő fejlettebb régióba költözés 
lehet vonzó. Ez a két mechanizmus a régiók tényezőellátottságában mutatkozó különbségek gyorsabb 
kiegyenlítődéséhez vezet. 

Újabb közgazdasági elméletek (elsősorban az „új gazdaság-földrajz elmélete”) felhívják a figyelmet 
arra, hogy bár a gazdasági fejlettség területi különbségeit természetesen a régiók/országok adottságai 
(termelési tényezőkkel való ellátottsága, piac mérete) is meghatározzák, ugyanakkor eredetileg 
hasonló adottságokkal rendelkező területek fejlődési pályája között is jelentős eltérés lehet. Ezen 
elméletek szerint bizonyos feltételek mellett a gazdasági tevékenység agglomerálódásának kumulatív 
folyamata indul meg (Ottaviano és Puga, 1998). Ilyen kumulatív folyamat indulhat meg a munkaerő 
mobilitása esetén. Képzeljük el, hogy két teljesen azonos régió van, és egy vállalat valamilyen okból 
telephelyet vált, az egyik régióból a másikba költözik. Ekkor a vállalatot fogadó régióban az adott 
szektor vállalatainak profitjára csökkentőleg hat, hogy a termékeik piacán fokozottabb versenyben kell 
helytállniuk. A vállalatok szaporodó száma azonban ebben a régióban egyre nagyobb keresletet 
támaszt a termelési tényezők iránt, emelkednek tehát a munkabérek. Amennyiben az eredeti régióban 
élő lakosság elég mobil, akkor ők is átköltöznek a másik régióba, aminek következtében a régió piaca 
növekszik és munkaerővel való ellátottsága javul, ez pedig növeli ebben a régióban a vállalatok 
profitját. Ez további vállalatokat késztethet telephelyük megváltoztatására, és az így beinduló folyamat 
során a régiók közötti fejlettségi különbség fokozatosan növekszik. A munkaerő immobilitása esetén is 
lehetséges ilyen kumulatív folyamat, például a vállalatok közötti direkt input-output kapcsolatok révén, 
vagyis azáltal, hogy egyes vállalatok termékei inputok más vállalatok termeléséhez. Ilyen esetben egy 
vállalat áttelepülése egy másik régióba a piac bővülését jelenti a régió azon vállalatai számára, 
amelyeknek a termékeit az adott vállalat inputként használja, és csökkenti azon vállalatok költségeit, 
amelyek számára a vállalat terméke jelent inputot. A bővülő piac illetve a csökkenő termékárak 
további vállalatok számára teszi vonzóvá a költözést. Az elmélet szerint teljesen azonos régiók 
divergálásának ez a kumulatív folyamata nem indul be akkor, ha magasak a kereskedelem költségei, 
ekkor telephely-változtatás esetén a fokozódó verseny profitcsökkentő hatása dominál. Ha azonban a 
kereskedelem költségei elég alacsonyak, akkor megéri a vállalatoknak telephelyet váltani, mert a 
távolabbi régióban is versenyképesek tudnak maradni termékeikkel. Az elméletek tehát felhívják a 
figyelmet arra, hogy a kereskedelem költségeinek csökkentése (vámok, mennyiségi korlátozások 
eltörlése, vagy a közlekedési infrastruktúra javítása révén) bizonyos feltételek mellett kedvez a 
gazdasági tevékenység további koncentrálódásának.  

5.2.1.2. Esélyegyenlőtlenség 

A társadalom tagjai közötti egyenlőséget fontosnak tartó társadalomtudósok és szociálpolitikusok 
figyelme egyre gyakrabban fordul a társadalmi kimenetek (jólét) egyenlőségének előmozdítása felől az 
esélyekben, vagyis a különböző kimenetek elérésének valószínűségében megnyilvánuló egyenlőség 
előmozdítása felé. Ez a koncepció számot vet azzal, hogy a kimenetek egyenlőtlen eloszlása lehet az 
egyéntől független, külső hatások eredménye, de lehet egyéni döntések, egyéni preferenciák és 
beállítottságok, erőfeszítés eredménye is. A koncepció védelmezői szerint nem lehet mindenfajta 
egyenlőtlenséget illegitimnek tekinteni, a társadalompolitikának elsősorban az egyéntől független, 
külső hatások, kényszerítő körülmények eltéréséből fakadó egyenlőtlenségeket kell mérsékelnie, az 
egyéni döntések, erőfeszítések eltéréseiből fakadó különbségeket viszont nem.  

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos elképzelések különbözhetnek aszerint, hogy pontosan milyen 
típusú esélyegyenlőtlenségeket tartanak illegitimnek és milyeneket elfogadhatónak. Az 
esélyegyenlőtlenség megszüntetésének alapprogramja szerint akkor nincs esélyegyenlőség, ha jogi 
és hozzáférési akadályok vannak bizonyos kategóriába tartozó emberek érvényesülése előtt. Az 
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében ezeket az akadályokat kell megszüntetni. Például a 
társadalompolitikának elő kell segítenie azt, hogy azonos adottságú (képzettség, képességek stb.) 
jelöltek egyenlő eséllyel versenyezzenek egy munkahelyért nemüktől, bőrszínüktől függetlenül. Az 
esélyegyenlőtlenség erősebb programja szerint az emberek közötti különbségeket nemcsak a 
diszkrimináció nem indokolja, de a családi háttér okozta különbségek sem legitimek. Például az 
oktatás terén legyenek azonosak a különböző hátterű gyerekek esélyei arra, hogy egy adott 
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iskolaérettségi szintet elérjenek. E felfogás képviselői szerint csak a természetes adottságokból, 
tehetségből fakadó különbség legitim, a családi háttérből (neveltetés, család anyagi-kulturális 
státusza) fakadó különbségeket a társadalompolitikának ellensúlyozni kell. Az esélyegyenlőség 
maximalista (és kevesek által vallott) programja szerint az emberek közötti státuszkülönbségeket – az 
egyéni erőfeszítéseken kívül – semmilyen más fent említett dimenzió sem indokolja, vagyis a 
természetes adottságok eltérése sem legitim. A munkaerő-piaci diszkriminációról már ejtettünk 
néhány szót, itt az egyenlőtlenségek családi átörökítésének mechanizmusait tárgyaljuk röviden. 

Az egyenlőtlenségek átörökítésének családokban zajló egyik mechanizmusa erőforrásoknak a 
közvetlen átörökítése. A szülők a gyermek iskoláztatásával illetve vagyoni transzferekkel (pl. 
lakásvásárláshoz nyújtott anyagi segítség, örökség) közvetlenül befolyásolják gyermekeik későbbi 
jövedelmi helyzetét. Az emberi tőke elmélete a gyermek taníttatásával kapcsolatos családi döntést egy 
befektetési döntéshez hasonlítja, amelynek során a szülők arról döntenek, hogy a iskoláztatásba való 
befektetéssel vagy közetlen vagyoni transzferekkel segítsék gyermekeiket (Becker és Tomes, 1986). 
A szülők anyagi hátterének a továbbtanulásra (iskolázásra) való hatása függ a családot körülvevő 
intézményi környezettől. Amennyiben a családok vehetnek fel hitelt a gyermek taníttatására, tehát azt 
ígérve, hogy később a gyermek kereseteiből törlesztik majd a tartozást, a szülők anyagi háttere nem 
befolyásolja a tanulási döntést, mert a szülők saját fogyasztásuk feláldozása nélkül biztosíthatják 
gyermeküknek az optimális iskoláztatási szintet. Amennyiben a gyermekek jövőbeni jövedelmeinek 
terhére nem lehet hitelt felvenni, a szegényebb szülők kevesebbet tudnak gyermekük iskoláztatására 
fordítani, mint a jobb módú szülők, mert az iskoláztatás érdekében más fontos fogyasztásról kell 
lemondaniuk. Valóságban a tőkepiacok tökéletlensége miatt a hitelpiac szereplői jellemzően nem 
nyújtanak emberi tőke-befektetés céljából hitelt, így a szülők anyagi helyzete befolyásolja az 
iskoláztatási döntéseket. Ilyen esetben a jövedelmeknek a szegényebb családok javára történő 
újraelosztása nemcsak az egyenlőtlenségeket csökkenti, hanem a hatékonyság javulását is jelenti, 
mert ezáltal a szegényebb családok képessé válnak arra, hogy az optimális iskolázást biztosítsák 
gyermekeiknek. 

A szülők kedvezőtlen anyagi helyzete tehát azáltal is hátráltathatja a gyermek iskolai előmenetelét, 
hogy a család nem tud kifizetni olyan kiadásokat (pl. különórák, korrepetálás), amelyek szükségesek 
lennének a gyermek fejlődéséhez. Különösen jelentős lehet ez a hatás a kistelepüléseken élők 
esetében, ahol nincsen középiskola, tehát az iskolába járás jelentős utazási vagy kollégiumi 
elszállásolási költségekkel jár. Ilyen esetben a jövedelmeknek a szegényebb családok gyermekeinek 
iskoláztatására történő újraelosztása nemcsak az egyenlőtlenségeket csökkenti, hanem a 
hatékonyság javulását is jelenti, mert ezáltal a szegényebb családok képessé válnak arra, hogy az 
optimális iskolázást biztosítsák gyermekeiknek. A család rossz anyagi helyzete azonban nemcsak 
azáltal hat a gyerek fejlődésére, hogy a szülők esetleg nem tudnak megvásárolni valamilyen a 
fejlődést elősegítő terméket, szolgáltatást, hanem közvetve a szülő-gyermek kapcsolat minőségén 
keresztül is. A családi környezet ugyanis egyes családokban jobban másokban pedig kevésbé segíti 
elő az iskolai sikerességhez szükséges képességek, ismeretek elsajátítását. A fejlődéspszichológiai 
irodalom felhívja a figyelmet arra, hogy a szülői készségek, a szülő-gyermek kapcsolat minősége és 
az otthoni tárgyi környezet változatossága nagymértékben befolyásolja a gyermek fejlődését. A család 
kedvezőtlen anyagi helyzete csökkentheti a szülők képességét arra, hogy „jó szülők” legyenek, vagyis 
otthon megteremtsék annak feltételeit, hogy a gyermek tanulmányaiban sikeres legyen (Mayer, 1997). 
A szegénység olyan pszichikai stresszhatásként éri a szülőket, amely megnehezíti, hogy kellő időt 
fordítsanak gyermekeikre, és megfelelően stimuláló környezet biztosításával elősegítsék fejlődésüket. 
Az iskolai illetve munkaerő-piaci sikeresség szempontjából fontos képességeknek a korai szocializáció 
során való átadása tehát szintén elősegíti az egyenlőtlenségek nemzedékek közötti átörökítését.  

Ugyanitt fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a nemzetközi szakirodalom egy szegmense a kora 
gyermekkori fejlesztő beruházások hatékonysága mellett érvel nemcsak a jövőbeli termelékenység-
növelés, hanem az esélyek kiegyenlítésének szempontjából is. Az empirikus eredmények 
alátámasztják az iskolarendszerű képzés, ezen belül is az óvoda és az általános iskola döntő 
jelentőségét a humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására. (pl. Heckman és 
Masterov, 2006; Karoly és Bigelow, 2005; Minnesota, 2000; Rolnick és Grunewald, 2003) E 
programok hatékonysága különösen szembetűnő a felnőttkori kiegyenlítő mechanizmusokkal (pl. 
felnőttképzés) összehasonlítva. 

Fontos csatornája az egyenlőtlenségek átörökítésének a különböző társadalmi helyzetű családok 
lakóhelyi elkülönülése, szegregációja. A jövedelmi rétegek lakóhelyi elkülönülése szintén az 

T Á R K I   1 6 5
 



5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

egyenlőtlenségek továbbörökítése irányába hathat, mert a szegénynegyedben felnövő gyermekek 
nem látják maguk előtt a magasabb jövedelműek „jó példáját”, és olyan kultúrát alakítanak ki, amely 
megnehezíti a felemelkedést. Különösen súlyos probléma, ha a szegregáció az intézményekben is 
megjelenik, tehát ha például a szegény családokból származó és/vagy tanulási problémákkal küzdő 
gyermekeket külön osztályban, iskolában oktatják. 

5.2.1.3. Kohorszok közötti egyenlőtlenségek 

Az egyenlőtlenségek eddig tárgyalt mechanizmusai különböző társadalmi csoportoknak egy adott 
időpontban eltérő jövedelmi helyzetével kapcsolatosak. A jövedelmi helyzet azonban a teljes életpálya 
vonatkozásában is értelmezhető. Az életpálya fiatalkori inaktivitás szakaszára, aktív életszakaszra és 
időskori inaktív életszakaszra osztható. Ebben a szemléletben a különböző korcsoportok között 
(például az aktív korúak és gyermekek között) időben állandó jövedelmi különbségek nem fontosak, 
hiszen az emberek életpályájuk során minden életszakaszt megtapasztalnak, így életpályák közötti 
egyenlőtlenségről ilyen esetben nem beszélhetünk. Életpályák közötti egyenlőtlenség olyan esetben 
keletkezik, ha valamilyen egyenlőtlenségeket befolyásoló mechanizmus eltérő mértékben érint 
különböző kohorszokat. Ilyen kohorszok közötti egyenlőtlenségeket generáló mechanizmus lehet pl. 
egy technológiai váltás, amely azokat a kohorszokat hozza előnybe, akik a technológia megjelenése 
idején fiatalok. Ők már eleve ezt a technológiát tanulhatják meg, amely révén munkájuk 
termelékenysége javul. Az idősebb korosztályok tagjainál nehezebb lehet az új technológiák 
megtanulása, ráadásul korábbi ismereteik, munkatapasztalatuk is elértéktelenedik a munkaerőpiacon. 
A kohorszok közötti egyenlőtlenségeket természetesen a társadalompolitika is befolyásolja. Például a 
nyugdíjrendszer hozzájárulhat a gazdasági növekedésnek a kohorszok közötti egyenlőtlenséget 
mélyítő hatásának mérsékléséhez. A gazdasági növekedésből ugyanis alapvetően azon kohorszok 
tagjai profitálnak, melyek a növekedés időszakában gazdaságilag aktívak, azon kohorszok tagjai 
azonban, melyek már túl vannak az aktív életszakaszon, nem. Felosztó-kirovó nyugdíjrendszer 
esetén, ha a nyugdíjak indexálása a bérek növekedését is figyelembe veszi, akkor a gazdasági 
növekedés (amennyiben ez a bérek növekedését is magával hozza) az időskori inaktív 
életszakaszban levők jövedelmi helyzetét is javítja. 

5.2.2. ELEMZÉSI KERET 

Az előző pontban bemutattuk azokat az elméleti megfontolásokat, melyek az állam fejlesztési célú 
beavatkozásainak elemzéséhez támpontokat nyújthatnak, és leírtuk azokat a főbb 
hatásmechanizmusokat, melyek révén a környezetben bekövetkező változások hatására a jövedelmi 
és társadalmi egyenlőtlenségek szerkezete átalakulhat, a társadalmi csoportok egymáshoz 
viszonyított relatív helyzete változhat. 

Az ÚMFT Operatív Programjainak horizontális, a társadalmi elosztás hatások dimenziója szerinti ex-
ante vizsgálatakor az a célunk, hogy a fejlesztési programok hatását vizsgáljuk a társadalmi 
egyenlőtlenségekre, hogy a fejlesztések relatív nyerteseit és veszteseit azonosítsuk. Azt vizsgáljuk 
tehát, hogy várhatóan milyen hatások és mellékhatások keletkeznek a beavatkozások nyomán, 
melyek a kiinduló helyzethez képest az egyes társadalmi csoportok relatív pozícióit számottevően 
megváltoztathatják. Ezek az előrejelzések minden esetben az Operatív Programokban leírt 
fejlesztések önálló hatására vonatkoznak.  

Az előző pontban bemutatott megfontolások és mechanizmusok alapján megállapíthatjuk, hogy 
korosztályok közötti újraelosztás kérdése mindennapos társadalmi és politikai viták tárgya. Az 
erőforrásokért nem csupán jövedelmi és vagyoni alapon megkülönböztethető csoportok küzdenek: az 
egyes generációk érdeke is ellentétes. E viták értelmezése során érdemes megkülönböztetni  

(a) az adott időpillanatban jelentkező, keresztmetszeti újraelosztást, mely többnyire az aktív 
életszakaszukban lévő korosztályoktól az inaktív életszakaszukban lévő korosztályok felé 
irányul, és  

(b) a teljes életpályák közötti, hosszmetszeti újraelosztást.  
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Attól függően, hogy egyes kormányzati intézkedések vagy külső sokkhatások esetén egy korosztály 
hol tart az életpályáján és hogy a szóban forgó intézkedés illetve sokk hatása időben miként 
jelentkezik, a keresztmetszeti és a hosszmetszeti hatások nagyban különbözhetnek egymástól. 

Az értékelés mindkét fentebb definiált, tehát kereszt- és hosszmetszeti dimenzióban egyaránt 
vizsgálja az OP-ok stratégiájának és fejlesztési tengelyeinek várható újraelosztási hatásait. Az 
értékelések jellemzően a társadalmi csoportok relatív jövedelmi helyzetére vonatkoznak, amely több 
dimenzióban is megragadható: háztartási jövedelmek, munkajövedelmek, tőkepiaci jövedelmek, vagy 
pl. az életminőség egyenlőtlenségeiként. A kimeneti egyenlőtlenségek mellett az esélyek 
egyenlőtlenségéről is beszélhetünk, például a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esetében. 
Minden esetben igyekszünk egyértelművé tenni, hogy egy adott kontextusban melyik dimenzió 
releváns, és hogy az értékelés ezek közül éppen melyikre koncentrál. Főszabályként azonban a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket tartjuk szem előtt, annál is inkább, mert több-kevesebb áttétellel, 
minden más dimenzióban megfigyelt egyenlőtlenség a jövedelmek egyenlőtlenségében is megjelenik.  

Egy-egy beavatkozás nagyon sok társadalmi csoportot érinthet. A társadalmi elosztási hatások 
értékelése során nem vállalkozhatunk arra, hogy az érintett csoportokat teljes körűen azonosítjuk és 
elemezzük. Értékelésünk olyan dimenziókban definiált csoportokra fókuszál, mint a jövedelmi helyzet, 
iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gazdasági ágazat, szektor, régió, terület, 
településhierarchia, életkor vagy a nem. Az értékelés során, részben a rendelkezésre álló 
infrastruktúra hiánya, részben a programok, beavatkozások kidolgozottságának foka miatt ugyancsak, 
nem vállalkozhatunk a társadalmi elosztási hatások számszerű becslésére sem. Ugyancsak fontosnak 
tartjuk leszögezni, hogy értékelésünk az OP-ok és ROP-ok 2006. december elején hatályos 
dokumentumai, a tervezők által azokban leírt információk alapján történik. Annak előrejelzése, hogy a 
tervezői szándékok a végrehajtás fázisában miként valósulnak majd meg, egy mélyebb politikai-
gazdaságtani kutatás tárgya lehetne, mely a jelenlegi elemzés kereteit meghaladja.  

5.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

A GOP fő célja a tartós gazdasági növekedés előmozdítása. Ezt a célt alapvetően 
termelékenységnövekedés révén akarja elérni, elsősorban a tudásintenzív, magasabb hozzáadott 
értékű tevékenységek támogatásával a tömegtermelés helyett. Az átfogó célhoz kapcsolódó 
specifikus célok (a K+F és innováció, a vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése, 
információs társadalom és a modern üzleti környezet előmozdítása és a humán tőkeállomány 
minőségének előmozdítása) szintjén sem jelenik meg az egyenlőtlenségek valamilyen aspektusának 
csökkentése. 

Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.1/a. (keresztmetszet) és M5.1/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 

5.3.1. PRIORITÁSOK 

1. Prioritás: K+F és innováció a versenyképességért 

A kutatás-fejlesztés és az innovációra épülő tudásintenzív iparágak fejlesztése több dimenzióban is 
hozzájárulhat az egyenlőtlenségek növekedéséhez, így a területi egyenlőtlenségek növekedése, az 
iskolázottság illetve az életkor szerinti jövedelmi különbségek éleződése várható.  

Az K+F és innovációs tevékenységre alapozott fejlesztési stratégia szükségképpen térbelileg 
koncentrált: a kutatóbázisok (egyetemek) és vállalatok innovációs együttműködése, az innováció 
tovagyűrűzési (spill over)-hatásai csak a kutatási kapacitás és a vállalkozások kritikus tömegének 
megléte esetén várható. Ezt tükrözi, hogy a GOP a fejlesztési pólusokra építve tervezi az innovációs 
tevékenység fejlesztését. Mindez, legalábbis rövidtávon a gazdasági fejlettség térbeli koncentrációját 
fokozza, a területi egyenlőtlenségeket növeli.  
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A termelékenység növekedésére alapuló gazdaságfejlesztés a magasan képzett munkaerő iránti 
keresletet növeli, a képzetlen munkaerő iránt nem (vagy csak kismértékben) támaszt keresletet. A 
képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti vagy foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is 
megmutatkozhat. Amennyiben a munkaerő-piaci intézményrendszer olyan, hogy a keresetek 
alkalmazkodhatnak a megváltozott keresleti/kínálati viszonyokhoz, akkor a képzettség szerinti kereseti 
különbségek növekedése várható. Amennyiben a keresetek lefelé nem rugalmasak (nem 
csökkenhetnek bizonyos szint alá), akkor az alacsony végzettségűek foglalkoztatási pozíciójának 
romlása várható. Mindkét lehetőség következménye valószínűleg a háztartási jövedelmek képzettség 
szerinti különbségeinek növekedése. 

A GOP program nem szól az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának növelésének 
lehetőségéről. Magyarországnak ebben van lemaradása az EU országokhoz képest, ezért a kereseti, 
illetve jövedelmi különbségek csökkentéséhez az alacsony képzettségűek foglalkoztatásának 
növelésére lenne szükség. 

A technológiai fejlődésen alapuló fejlesztés a fiatal korosztályokat hozza helyzeti előnybe az idősebb 
munkavállalókkal szemben, hiszen a fiatalabbak már a fejlett technológiát tanulhatják, míg 
technológia-váltás esetén az idősebbek szakértelme elértéktelenedik. Ha a felnőttképzés ezt nem 
ellensúlyozza, a fiatal korosztályok relatív munkaerő-piaci helyzete javul az idősebb korosztályokhoz 
képest. Az aktív korúak és a nyugdíjasok relatív helyzetének várható alakulásához figyelembe kell 
venni, hogy a termelékenység növekedése a bérek növekedésével is jár. Amíg a nyugdíjak indexálása 
a reálbér alakulásától is függ, a termelékenység és a bérek növekedése a nyugdíjas korosztályok 
jövedelmi helyzetét is javítja, ugyanakkor a nyugdíjindexálás jelenlegi szabálya (svájci indexálás) 
szerint reálbér-növekedés esetén az aktívak helyzete folyamatosan javul a nyugdíjasokéhoz képest 
(az átlagos nyugellátás értéke csökken az átlagbérhez képest). A hatásokat befolyásolja a használati 
oldal, így például az egészségügyi fejlesztések az idősebb korosztályok relatív helyzetét javíthatják. 

2.prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k  komplex fejlesztése )

A vállalkozások technológiai és szervezeti fejlesztésének egyenlőtlenségeket növelő és csökkentő 
hatása is lehet. Egyes technológiai fejlesztések (pl. vállalkozások infokommunikációs eszközeinek 
fejlesztése) és szervezeti fejlesztések munkahelyek megszűnéséhez vezetnek, mégpedig elsősorban 
az alacsony képzettségű dolgozók munkahelyei kerülhetnek veszélybe. A munkaerőpiac 
rugalmasságától függ, hogy ezek a dolgozók máshol találnak-e állást. Amennyiben a merev 
munkapiaci szabályozás nem engedi, hogy a bérek a termelékenységi viszonyokhoz 
alkalmazkodjanak (pl. magas minimálbér), úgy a képzetlen munkaerő elhelyezkedési nehézségei 
tovább fokozódnak, ezáltal az iskolázottság szerinti foglalkoztatási és jövedelmi különbségek 
erősödnek. Az Operatív Program ugyanakkor említi az elmaradott térségekben megvalósuló 
munkahelyteremtő beruházások támogatását is, amely növelheti ezekben a térségekben a 
foglalkoztatást, és ezáltal a jövedelmi különbségek csökkenéséhez vezethet. A vállalkozások 
fejlesztése hozzájárulhat a vállalkozások jövedelmezőségének növeléséhez, életképességük 
fokozásához. Ez egyrészt a hazai kis és középvállalkozói réteg megerősödését segíti elő, amely a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket fokozza, hiszen ez a társadalmi réteg a jövedelemeloszlás felső 
tizedeiben helyezkedik el.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése 

Ebbe a prioritásba tartozó intézkedések jövedelem-eloszlásra gyakorolt hatása sem egyértelmű. A 
korszerű infokommunikációs infrastruktúra, a vállalati telephelyek fejlesztése, a vállalkozások részére 
történő üzleti tanácsadás a vállalkozások hatékonyságát javíthatja. A hatékonyság javulásának 
jövedelmi hatása a piac szerkezétől is függ: amennyiben a vállalat termékeinek piacán sok vállalat 
versenyez, akkor elsősorban a fogyasztók láthatják ennek hasznát az árak csökkenése révén. Ha a 
vállalat termékeinek piacán a verseny korlátozott, akkor a hatékonyság javulása a tulajdonosok 
profitját is emeli, ami a jövedelmei különbségek növekedését jelenti.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 
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4. prioritás: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 

A kisvállalkozások számára nyújtott hitelek és a mikrohitelezés a tőkepiaci egyenlőtlenségeket 
csökkenti. A tőkepiaci tökéletlenségek miatt ugyanis a nagyobb tőkével rendelkező vállalkozók 
könnyebben jutnak hitelhez, a tőkével nem rendelkező vállalkozók viszont, akik nem tudnak elegendő 
biztosítékot vagy önrészt felmutatni nem, vagy csak drágán kapnak kölcsön. A tőkeszegény 
vállalkozók hitelfelvételi korlátainak lebontása a tőkejövedelmek egyenlőtlenségeit csökkenti. A teljes 
jövedelem-eloszlásra való hatása az ilyen intézkedéseknek azon múlik, hogy az így hitelhez jutó 
vállalkozók a jövedelmi rétegződésben hol helyezkednek el. Amennyiben szegények vagy alsó-
középosztályi helyzetben levők középosztályhoz való felzárkózását segíti elő, a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkennek, amennyiben a felső középosztály vállalkozási lehetőségei javulnak, az 
egyenlőtlenség növekedhet is.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

5.3.2. INDIKÁTOROK 

Külön indikátorokat javasol az OP horizontális céljaihoz. Más indikátorok esetében nem jelenik meg az 
egyenlőtlenségek mérséklésének szempontja. 

5.4. Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

Az aktivitás növelése jelentősen befolyásolhatja a társadalmi egyenlőtlenségeket, attól függően, hogy 
milyen mechanizmusokon keresztül, a gazdaság mely ágazataiban fejti ki hatását. A jövedelmi, illetve 
általában a társadalmi egyenlőtlenségek fő meghatározói az iskolázottság és a gazdasági aktivitás, a 
jövedelmi helyzetüket tekintve rosszabb helyzetben lévők foglalkoztatásának növelése alkalmas lehet 
a társadalmi különbségek csökkentésére. A GOP azonban, mint ahogyan erről már szóltunk, a 
gazdasági növekedést a termelékenységnövekedés révén akarja elérni, elsősorban a tudásintenzív, 
magasabb hozzáadott értékű tevékenységek támogatásával a tömegtermelés helyett, ami viszont az 
egyébként kirívóan alacsony foglalkoztatottságú szakképzetlen népesség relatív helyzetét, annak 
ellenére, hogy hosszabb távon feltételezhetünk pozitív tovagyűrűző (spill over) hatásokat is – tovább 
ronthatja. Azt is tudjuk azonban, hogy – mint azt a prioritási tengelyeket tárgyaló részben 
részletesebben is kifejtjük – a munkanélküliek, különösen a tartós munkanélküliek és az inaktívak 
integrálása, foglalkoztathatóságának javítása csak alacsony hatékonysággal végezhető el. A 
közoktatás jelenleg több empirikus kutatás által is kimutatott torzító hatásai miatt, annak jelentősebb 
reformja nélkül, a jövőben a munkaerőpiacra lépő generációk esetében is kétséges a belépés 
esélyeiben megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkenése. 

5.4.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Az OP prioritási tengelyei részben több irányban is próbálkoznak a munkaerő-kínálat mennyiségének 
és minőségének növelésével. Az alábbiakban ezek társadalmi elosztási hatásait egyenként is 
értékeljük. Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.2/a. (keresztmetszet) és M5.2/b. 
(hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

1. prio itási tengely (az OP 3.1. pontja): A foglalkoztathatóság ejlesztése, a munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése. 

r  f

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése prioritás, sikeres 
implementálás esetén a hatások akár a jövedelemegyenlőtlenségek, illetve a szegénység 
csökkenését eredményezheti. A „Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés” pontban a 
tervezők jól azonosították a kritikus foglalkoztatási helyzetű csoportokat (fiatalok, idősebb 
munkavállalási korúak, romák, nők, megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok). E csoportok 
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többségének a jövedelemegyenlőtlenségi helyzetben elfoglalt helye ugyancsak kedvezőtlen, 
szegénységi kockázata átlag feletti, tehát munkaerő-piaci pozíciójuk erősödésétől relatív jövedelmi 
helyzetük javulása, és ezen keresztül az egyenlőtlenségek csökkenése is várható.  

Az aktív munka-erőpiaci programok hatékonyságát illetően azonban a nemzetközi szakirodalom 
meglehetősen megosztott. Az OECD által a kilencvenes évek elején ajánlott foglalkoztatáspolitikák 
hatásáról több elemzés is készült, melyek egyben a következtetések levonását és újabb policy 
javaslatok megfogalmazását is tartalmazzák. (lásd pl. Heckman, LaLonde és Smith, 1999; Martin és 
Grubb, 2001, Brandt et al., 2005, Boone és van Ours, 2004) Az aktív munkaerő-piaci eszközök 
tekintetében a megállapítások meglehetősen kritikusak (különösen igaz ez Heckman és társai 
tanulmányára), és a javaslatok a foglalkoztatottság-növelés alternatív eszközeit preferálják. Számos 
megállapítás közül kiemelhetjük, hogy  

– a kilencvenes években Európa-szerte bevezetett aktív munkaerő-piaci politikák hatása a 
foglalkoztatottságra és a munkanélküliségre nem volt egyértelmű, a költség-haszon arány 
pedig kifejezetten kedvezőtlennek mondható;  

– azok a programok hatékonyak, melyek a készségfejlesztést intenzív álláskereséssel társítják, 
párhuzamosan a foglalkoztatási szolgálatok ilyen irányú feladatok ellátására való 
felkészítésével; ezzel szemben a közmunkaprogramok vagy a szubvencionált munkahelyek 
létrehozása alacsony megtérülésű vagy teljesen terméketlen; 

– a képzések akkor a leghatékonyabbak, ha iskolarendszerűek és a fiatalokra irányulnak; 

– általában a jóléti programoktól való függőség csökkenti az egyéni hajlandóságot a 
készségfejlesztő beruházásokra és a munkaerő-piaci részvételt; 

– a hosszú távú megtérüléssel járó beavatkozások (oktatás) nagyobb hatékonyságúak; 

– a programok tervezésekor fontos egy egységes életpálya-szemlélet, vagyis annak 
felismerése, hogy a korai készségfejlesztés a későbbiekben további humántőke 
beruházásokra ösztönöz. 

A hatékonysági szempont alapján tehát az erőforrások koncentráltabb felhasználására lenne szükség 
egyrészt a nagyobb sikerrel kecsegtető programok (intenzív álláskereséssel párosuló 
kompetenciafejlesztés) finanszírozására, másrészt azon munkaerő-piaci csoportok preferálásra (pl. 
fiatalabb korosztályokhoz tartozó munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, gyermeknevelés 
után a munkaerő-piacra visszatérő nők), melyek esetében az aktív munkaerő-piaci eszközök 
leghatékonyabb felhasználásra számíthatunk. Ez részben a kereseti egyenlőtlenségek csökkenését 
eredményezi, amennyiben a sikeresen visszatérők munkajövedelemhez jutnak, másrészt azok 
növekedése irányába hat, hiszen a programokból kimaradók vagy azt követően sikertelenül munkát 
keresők abszolút és relatív helyzete is romlik. Az aggregált hatás tekintetében a nemzetközi 
szakirodalom is bizonytalan. (összefoglalóan lásd Brandt et al., 2005) Az aktív munkaerő-piaci 
programokhoz képest alternatív foglalkoztatáspolitikai, vagy tágabb értelemben gazdaságpolitikai 
eszközök bizonyos esetekben nagyobb hatékonysággal bírnak (munkaerő-piac rugalmassá tétele, 
adópolitika, stb.). 

Összességében, amennyiben a prioritási tengely végrehajtása a tervezők szándékai szerint valósul 
meg, a munkaerő-piaci aktivizáláshoz tartozó programoktól, a foglalkoztatottság társadalmi csoport-
specifikus javulása révén az egyenlőtlenségek csökkenése remélhető. E hatás teljesebb 
kibontakozását korlátozza azonban a prioritási tengely által is megnevezett aktív munkaerő-piaci 
programok kétséges hatékonysága. Az ÁFSz fejlesztése vagy a szociális gazdaság támogatása 
azonban még ennél is kétségesebb hatású. A beavatkozások relatív nyertesei rövidtávon a sikeresen 
átképzett munkanélküliek és az átképzési szolgáltatást nyújtók, hosszabb távon pedig az adófizetők is 
lehetnek.  

Mivel ezek a programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás 
nem várható.  
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2. prioritási tengely (az OP 3.2. pontja): Az alkalmazkodóképesség javítása. 

A prioritási tengely középpontjában a felnőttoktatás és a vállalkozások alkalmazkodóképességének 
támogatása áll. A munkavállalók humán tőke felhalmozása, így az alkalmazkodóképességét biztosító 
kulcskompetenciák fejlesztése valóban feltétele az elhelyezkedésnek és a munkaerő-piacon 
maradásnak, és pozitív hatással van a keretekre is. Az a tény, hogy a technikai fejlesztések üteme ma 
gyorsabb, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt volt, kettős hatással jár. Egyrészt a képzettség 
nélküli munkavállalók elhelyezkedési esélyei romlanak, ami a keresztmetszeti és kiváltképp az 
életpálya-keresetek különbségeinek növekedésére vezet. Másrészt azonban a gyorsuló technikai 
fejlődésnek speciális hosszmetszeti hatása is van. Mivel a munkába álláskor átlagosan várható 
élettartam az elmúlt évtizedekben nőtt, a technológiaváltások között eltelt átlagos idő pedig lerövidült, 
a pályakezdés idején felhalmozott tudás piaci élettartama egy sor területen, és épp a kvalifikáltabb 
munkák esetében, lényegesen rövidebbé vált, mint a munkaképes életszakasz. Tehát nem pusztán a 
képzettség szerinti kereseti különbségek nőttek, hanem a magasabb képzettségűek kor-kereseti 
görbéje is ellaposodott (Kézdi és Köllő, 2002). Egy-egy új, speciális szakértelemhez kötött technológia 
megjelenése megrendítheti a középkorú és idősebb, de még munkavállalási korú munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetét, ellehetetlenítheti újra elhelyezkedésüket egy esetleges állásvesztés esetén 
és megtörheti kor-kereseti görbéjüket. Kutatási eredmények (Augusztinovics, 2005) mutatják, hogy 
ennek következménye a nyugdíjba vonulásig felhalmozott átlagos szolgálati idő csökkenése, 
következésképp az időskori relatív szegénység növekedése lesz a következő évtizedekben. Az új 
technológia elterjedésével foglalkozó szociológiai szakirodalom megállapításai szerint (Feder és 
Slade, 1984 és a rákövetkező kutatások) a korai követők között erősen felülreprezentáltak a fiatalok, a 
lemaradók között pedig az idősek. Hasonló megállapításra jutott az újdonságok átvételét különböző 
szituációkban vizsgáló közgazdasági szakirodalom is (Becker, 1999). Ennek következtében a 
technológiai vagy intézményi változások erőteljes generációs hatással járnak. Ha ezt nem 
ellensúlyozzák a változásokhoz való alkalmazkodást támogató programok, illetve az élethosszig tartó 
tanulás programjai, akkor az ország további technológiai felzárkózása a keresetek növekvő 
egyenlőtlenségéhez, éles generációváltásokhoz és rövid átlagos aktív életszakaszokhoz vezet. Az 
alkalmazkodóképességet javító, a főként a szakképzésre és a felnőttképzésre építő eszközrendszer 
hatékonysága azonban nem egyértelmű. 

A nemzetközi és részben hazai empirikus eredmények azt mutatják, hogy a felnőttkori képzésben való 
részvétel meglehetősen egyenlőtlenül oszlik el a potenciális népességben kor, iskolázottság és 
vállalatméret szerint. A programokat jellemzően a magasan képzett, fiatalabb munkavállalók veszik 
igénybe. (OECD, 2003; Varga, 2006) Magyarországon megfigyelhető, hogy a nem iskolarendszerű 
képzésben való részvétel, illetve a fontosabb kulcskompetenciák birtoklása növelik a foglalkoztatás 
valószínűségét, sőt ezek hatásának kiszűrését követően csökkenek az iskolai végzettség szerint 
megfigyelhető különbségek. (Varga, 2006) 

A prioritási tengely által beavatkozások közül ezért azoktól várhatjuk a munkajövedelmek 
egyenlőtlenségeinek csökkenését, amelyek a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű 
csoportokra céloznak, mégpedig olyan módon, hogy az általános kompetenciák fejlesztése előtti idő- 
és pénzügyi erőforrás-korlátokat lebontják. Ugyancsak fontos szempont az, az OP által is azonosított 
pozitív externális hatás, amit a szülői generációk kompetenciáinak fejlesztése révén megjelenhet a 
gyermekek generációjában. Az egymást erősítő pozitív hatások akkor lehetnek a legnagyobbak, ha 
ezek a programok egyéni szinten is összekapcsolhatók lennének azokkal a korai készségfejlesztő 
programokkal, melyek a gyermekekre irányulnak és melyek az OP 3. és 5. prioritásaiban jelennek 
meg. A pozitív hatásokat tompíthatja az a tény, hogy e képzések hatékonysága nem egyértelmű, és 
erősen függ a képzésben potenciális résztvevő fő társadalmi jellemzőitől, korábbi karrierútjától és 
kapcsolatától a munkaerő-piaccal. A vállalatok, elsősorban a nagyobb méretű cégek szakmai 
fejlesztőprogramjainak társadalmi támogatása ugyanakkor inkább az egyenlőtlenségek növekedése 
irányába hathat.  

Nem tudni pontosan, milyen eszközökkel tervezik megvalósítani, milyen eredményeket remélnek a 
tervezők általában a szemléletformálástól, illetve a szakképzés presztízsének, társadalmi 
megítélésének növelésétől. A piaci visszacsatoló mechanizmusok e tekintetben szükségtelenné teszik 
az állami beavatkozást és a közösségi erőforrások pazarlását. 

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható.  
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

3. prioritási tengely (az OP 3.3. pontja): A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek.  

A prioritási tengely a kompetencia alapú oktatás támogatását, a közoktatási rendszer 
hatékonyságának javítását, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
megteremtését, valamint az eltérő oktatási igényű csoportok integrációjának támogatását nevezi meg 
fő intézkedéstípusként. Míg az aktív munkaerő-piaci programok és a felnőttképzés hatékonyságát 
illetően megoszlik a nemzetközi szakirodalom véleménye, a legfrissebb kutatási eredmények 
egyértelműen arra utalnak, hogy az iskolarendszerű képzés, ezen belül is az óvoda és az általános 
iskola, döntő jelentőségű a humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására, és erre 
vonatkozóan empirikus eredményekkel is szolgálnak. (pl. Heckman és Masterov, 2006; Karoly és 
Bigelow, 2005; Minnesota, 2000; Rolnick és Grunewald, 2003) Ugyanezek a vizsgálatok arra is 
felhívják a figyelmet, hogy a kezdeti előnyök és hátrányok egyaránt akkumulálódnak. E korai 
fejlesztőprogramok pozitív hatása kettős, amennyiben ezek sikeres implementálásától nemcsak a 
résztvevők majdani termelékenységének, életpálya-jövedelmének, illetve ennek folyományaként adó- 
és járulékfizető képességének javulását, hanem az esélyek kiegyenlítődését, így a társadalmi és 
jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését is remélhetjük. Kertesi és Kézdi (2006a) tanulmánya hazai 
adatokon ad becslést annak a hatásnak a nagyságára, melyet a – szülők állásvesztésével mért – korai 
életszakaszbeli humán tőke akkumuláció elégtelensége gyakorol az iskolai továbbtanulásra. A 
szerzők megállapítása szerint a hatás nagyon erős: minden egyes addicionális év, amelyet a gyermek 
szülei a munkaerőpiacon töltenek, 1,5-2 százalékkal csökkenti a gyermek iskolai lemorzsolódásának 
kockázatát. Az eredmények azt is megmutatták, hogy a korai, iskolakezdés előtti életszakaszban ez a 
hatás erősebb, mint iskolás korban. Ugyanez a szerzőpáros számol be egy addicionális roma fiatal 
érettségihez juttatásának várható pozitív költségvetési hatásairól, hazai adatokon végzett empirikus 
elemzés keretében. (Kertesi és Kézdi, 2006b).  

Mindezek alapján az OP prioritásai közül ettől várható leginkább, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez jelentősen hozzájárul, igaz erre a hatásra – a rendszerek tehetetlenségi ereje és az 
életkori meghatározottság miatt – csak hosszútávon lehet számítani. Rövid távon a hozzáférési 
esélyek kiegyenlítődésével lehet számolni. A hosszmetszeti hatásokat döntően meghatározza, hogy a 
programok erősen korhoz kötöttek, ezért a generációk közötti egyenlőtlenségek felerősödnek. A 
beavatkozás társadalmi elosztási hatásának fő dimenziója a kor, de fontos meghatározó e tekintetben 
a családi háttér is. A beavatkozások nyertesei a fiatal és meg nem született korosztályok, míg 
vesztesei a középkorú és idős generációk.  

4. prio itási tengely (az OP 3.4. pontja): Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a
kutatás és az innováció területén.  

r  

 

A prioritási tengely a felsőoktatás minőségi fejlesztését és a Nemzeti Kiválóság Program elindítását 
tervezi. E prioritás esetében a várható társadalmi hatások, a képzetlen munkaerőnek az innováció és 
a technológiai fejlődés kiszorító hatása révén, egyértelműen az egyenlőtlenségek növekedése, az 
amúgy is kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkező társadalmi csoportok relatív pozícióinak 
romlása irányába mutatnak. Ezzel párhuzamosan, mint az új technológiák megjelenésekor mindig, az 
iskolázottak, az urbánus környezetben élők és a fiatalok helyzete javul, már az erőforrásokhoz való 
közvetlen hozzáférés révén is. A hatások rövid és hosszútávon egyaránt jelentkezhetnek, és arra 
számítunk, hogy mind keresztmetszetben, mind pedig hosszmetszetben, tehát a generációk között 
megfigyelhető lesz. Az egyenlőtlenségek növekedését valamelyest, de nem számottevően 
ellensúlyozhatja a programok nyomán esetleg megnövekvő foglalkoztatottság, amennyiben az a 
kedvezőtlenebb helyzetű munkavállalók körében jelentkezik. 

5. prioritási tengely (az OP 3.5. pontja): Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel 
erősítése. 

A prioritási tengely által megnevezett intézkedéstípusok meglehetősen szerteágazóak. A 
foglalkoztathatóság javítása, illetve általában a munkaerő-piacra való belépés előmozdításának 
eszközei között így megjelenik az egészségfejlesztés, az egészségügyi szolgáltatások szerkezeti 
átalakítása, a szegregációt csökkentő komplex fejlesztések, korai készségfejlesztő programok, a 
halmozottan hátrányos helyzetűek hozzáférési esélyeinek javítása, a szociális ellátórendszer 
fejlesztése, a helyi közösség és a civil társadalom erősítése, a kulturális szolgáltatások fejlesztése 
vagy a bűnmegelőzési programok.  
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Ezek közül azoktól várható a foglalkoztatottság növekedése és a hozzáférési esélyek javulása az 
egyenlőtlenségi szerkezetben kedvezőtlen pozíciókat elfoglaló társadalmi csoportok körében, amelyek 
a korai humán tőke akkumulációra összpontosítanak. Ezek közül is kiemelkednek a 3.5.4. pontban 
leírt gyermek és ifjúsági fejlesztő programok, de a 3.5.1. pontban foglaltak közül az egészségügyi 
prevenció is. Korábban már megfogalmaztuk megállapításainkat az óvoda és az általános iskola döntő 
jelentőségéről a humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására. Érdemes lenne ezekre 
koncentrált erőforrásokat fordítani. A hátrányos helyzetű térségekre, valamint a településeken belüli 
szegregáció csökkentésére irányuló komplex fejlesztések eredményesek lehetnek, ám sok múlik a 
végrehajtáson. A hazai tapasztalatok eddig nem túl bíztatóak, vagy azok monitorozása elmaradt, 
holott e tapasztalatok értékelése elengedhetetlen lenne a továbblépéshez. A romák foglalkoztatási 
helyzetének javítását célzó eddigi programokról esetében is a negatív tapasztalatok dominálnak. 
(Köllő, 2005) 

A rendkívül szerteágazó támogatások miatt azok aggregált elosztási hatása nehezen becsülhető meg. 
Összességében a prioritás tengelytől keresztmetszeti hatásként tehát rövidtávon a társadalmi 
egyenlőtlenségek változatlanságát, esetleg – a foglalkoztatottság szelektív növekedése esetén – 
kismértékű csökkenését, míg hosszú távon egyértelműen azok csökkenését várjuk. Az 
egyenlőtlenségek csökkenése főként a kor, az iskolázottság és a településhierarchia mentén várható.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható.  

5.4.4. INDIKÁTOROK 

A TÁMOP által használt indikátorok között nem találunk hatásindikátorokat, ezért nem lehet majd 
elkülöníteni a programok önálló hatását a foglalkoztatottságra, illetve a humán erőforrás minőségének 
változására, és ez nagyban nehezíti majd az értékelést. A társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt 
hatás monitorozása szóródás-típusú indikátorok révén lenne megragadható, de már néhány 
fontosabb paraméter szerinti bontás is alkalmas lenne a társadalmi csoportok közötti különbségek 
változásának monitorozására. Ilyen indikátor például az OP által a „Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek” prioritás esetében használt, a PISA egyéni eredményeinek szóródásában a 
szülők végzettségének különbsége, illetve az iskolák minőségi különbségei által magyarázott rész. 

5.5. Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztése Operatív 
Program (TIOP) 

A TIOP közvetlenül kapcsolódik az TÁMOP-hoz, amennyiben átfogó célként ugyanazt, vagyis az 
aktivitás növelését nevezi meg, specifikusan a humánerőforrás minőségének javításával. Az OP a 
humán erőforrás minőségének javítását a szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül 
célozza. Az infrastruktúra-fejlesztésre felhasznált források az emberi erőforrás fejlesztésére 
felhasználtak alternatívái, így más mechanizmusokon keresztül járulnak hozzá az átfogó cél 
érvényesüléséhez és mások a társadalmi elosztási hatások is. Általánosságban megfogalmazható az 
az aggály a programmal kapcsolatban, hogy az infrastruktúrára irányuló beruházások esetében a 
járadékvadászat komolyan csökkentheti a beruházások megtérülését. 

Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.3/a. (keresztmetszet) és M5.3/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

5.5.1. PRIORITÁSI TENGELYEK  

1. prioritási tengely (az OP 3.1. pontja): Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. 

A beavatkozások az oktatási infrastruktúra fejlesztésénél részben a fiataloknak nyújtandó 
alapképzésre (közoktatás), részben a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére 
koncentrál. A prioritási tengelytől, különösen az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának fejlesztésétől, 
rövidtávon – főként a területi, illetve a településhierarchia dimenziójában – a hozzáférési esélyek 
javulása várható, amennyiben az összekapcsolódik a közlekedés-fejlesztéssel, illetve ha az 
informatikai infrastruktúra kistérségeken belüli egyenlőtlenségei is csökkennek. Hosszabb távon önálló 
hatásként a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenésére számítunk. Ezt a hatást csökkentheti azonban 
az a tény, hogy a TÁMOP és TIOP együttesében aránytalanul nagy hangsúly van az infrastruktúrán, 
miközben az oktatási kimenet elsősorban a pedagógus munkájának minőségétől függ. A 
beavatkozások relatív nyertesei a kistelepüléseken, hátrányos térségekben élők, valamint az 
infrastruktúra fejlesztését végző járadékosok.  

A TÁMOP esetében szóltunk arról, hogy mind a növekedés, mind pedig az esélyegyenlőség 
szempontjából azoknak a programok hatékonyak, melyek a készségek fejlesztését az életciklus korai 
szakaszaira koncentrálják, azonban ez a megközelítés tartós negatív generációs hatásokkal járhat. A 
technológia jelenlegi fejlődési üteme mellett ugyanis nem csupán a szaktudás évül el gyorsabban, 
mint amennyi ideig az emberi életciklus munkaképes ideje tart, hanem az alaptudás is. A középkorú 
vagy idősebb munkavállalási korú népesség számottevő része azért szorul ki a munkaerőpiacról, mert 
alapképzettségének elavulása túl költségessé teszi, hogy munkáltatója szakmailag tovább képezze. A 
sikeres szakképzés ugyanis gyakran csak akkor lehetséges (vagy csak akkor valósítható meg 
költséghatékonyan), ha a munkavállaló legalább alapszinten kommunikál egy idegen nyelven, 
készségszinten tudja használni a számítógépet, egészségtudatos, képes életpályában gondolkodni, 
tájékozódik az Interneten vagy egyéb olyan, nem szakma-specifikus, hanem az alapképzés körében 
elsajátítható tudás vagy szemléletmód birtokában van, amelyekhez annak idején nem férhetett hozzá 
az iskolában. A generációk közötti hatás nem egyértelmű: a felnőtt generációk esélyei romlanak a 
munkaerő-piacon a képzettebb generációk belépésével, de pozitív tovagyűrűző (spill over) hatást 
feltételezhetünk. Hosszmetszetben a relatív nyertesek a fiatal, még inaktív generációk, míg a 
vesztesek közé a munkaerőpiacon lévő fiatalabb korosztályok tagjai közül azokat sorolhatjuk, akik 
nem tudnak rugalmasan alkalmazkodni az utánuk jövő, jobban képzett generációk támasztotta 
versenyhez. 

2. prioritási tengely (az OP 3.2. pontja): Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. 

Mivel az egészségi állapot mutatói szoros kapcsolatot mutatnak a korral, illetve más társadalmi-
demográfiai háttérváltozókkal, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének általános célkitűzése, az 
egészségben és munkaképesen eltöltött életszakasz növelése révén hozzájárulhat a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az intézkedésekben megjelölt infrastruktúrafejlesztés egyben 
tompíthatja az egészségügyi szolgáltatások terén elindult struktúraváltás egyes elemei nyomán 
várhatóan növekvő hozzáférési egyenlőtlenségeket, ezt a hatást tompíthatja az infrastruktúra-
fejlesztés. Ugyanebbe az irányba hathatna, ha az otthoni ápolás esetében a jelenlegi, de főként a 
várhatóan növekvő kereslethez igazodva növekedne a kínálat. Ezzel ugyanis növekedhetne a kereslet 
az egyébként alacsony foglalkoztatottságú szakképzetlen munkaerő iránt. Az infrastrukturális 
fejlesztések hatékonyságát azonban jelentősen ronthatja a járadékvadászat.  

Bár az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének korprofilja határozott generációs különbségeket 
mutat, az idősebb kohorszoknak címzett közkiadási programok csak akkor indukálnak generációk 
közötti esélykülönbségeket, ha a programok hosszú távon nem fenntarthatóak, tehát a mai fiatalabb 
kohorszok idős korában már nem hozzáférhetőek. 

3. prio itási tengely (az OP 3.3. pontja): A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást segítő 
infrastruktúra fejlesztése. 

r  

A társadalmi befogadást segítő infrastruktúra fejlesztése hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenség 
csökkenéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok relatív pozíciójának javításával. A fejlesztési források 
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok helyzetét javítják, részben a foglalkoztathatóság 
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javításával. Az infrastrukturális fejlesztések relatív nyertesei egyrészt a szolgáltatások igénybevevői, 
tehát a munkanélküliek, fogyatékkal élők, intézményi népesség, másrészt az intézményekben 
dolgozók. Fontos ugyanakkor ez alkalommal is megemlíteni, hogy a kimenet szempontjából az 
infrastruktúrafejlesztés alacsonyabb hatékonyságú az emberi tőke típusú beruházásoknál. 
Generációsan nem koncentrált programok, ezért hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

A beavatkozások hatásukban várhatóan generációsan nem koncentráltak. 

4. prioritási tengely (az OP 3.4. pontja): A kulturális infrast uktú a fejlesz ése. r r t

A kulturális infrastruktúra fejlesztésének jelentős szerepe lehet a humántőke és a kapcsolati tőke 
akkumuláció folyamatában. Azzal lehet azonban számolni, hogy igénybevételi oldalon a felhasználói 
kör változatlan marad a fejlesztés előtti helyzettel összehasonlítva. Nem számítunk érdemi elosztási 
hatásokra, bár a felhasználók kedvezőbb feltételek között vehetik igénybe a kulturális 
szolgáltatásokat, ami e tekintetben az egyenlőtlenségek kismértékű növekedését eredményezheti. A 
járadékvadászattal ez esetben is komolyan számolni kell. Az infrastrukturális fejlesztésre fordított 
erőforrások hatékonyabban felhasználhatók lennének a kompetenciafejlesztéssel (kereslet-oldali 
fejlesztés).  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

5.5.2. INDIKÁTOROK 

Lásd TÁMOP. 

5.6. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) 

Az OP átfogó stratégiai céljai az elérhetőség javítása a versenyképesség növelése és a társadalmi-
területi kohézió erősítése céljából valamint a közlekedés környezetkímélő fejlesztése. A célok szintjén 
tehát explicite megjelenik a területi egyenlőtlenségek csökkentése. Ugyanakkor az OP sehol nem 
említi az elérhetőség szempontjából legfontosabb problémát jelentő zsákutcás települések, illetve 
aprófalvas térségek kérdését, ahol a mikrotérségi/kistérségi központba való eljutás lehetőségének 
fejlesztése elsőrendű fontosságú, hiszen e nélkül a munkaerőpiac és a kistérségi központra 
összpontosuló közszolgáltatások nem elérhetőek a kistelepülések lakói számára. Ezekre a kérdésekre 
a regionális Operatív Programok térnek ki.  

A közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó programok hatásaikban generációsan nem 
koncentráltak, ezért hosszmetszeti hatásokra nem számítunk. Az értékelést összefoglalóan a 
Melléklet M5.4/a. (keresztmetszet) és M5.4/b. (hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

5.6.1. PRIORITÁSOK 

1.prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása 

A régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása a nemzetközi hálózatba kapcsolódó 
vasútvonalak korszerűsítése, a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése révén elsősorban a nagyvárosok 
elérhetőségét javítja. Ezek a fejlesztések minden bizonnyal megkönnyítik az ország kevésbé fejlett 
keleti országrészében is a régióközpontok és egyéb nagyvárosok elérését. Mindez vonzóbbá teheti 
ezeket a térségeket a befektetők számára, és így elősegítheti a területi egyenlőtlenségek 
csökkenését. Ugyanakkor, ahogy az elméleti bevezetésben a területi egyenlőtlenségeket alakító 
mechanizmusok tárgyalásánál felhívtuk rá a figyelmet, a közlekedés fejlesztése nem feltétlenül segíti 
elő a gazdasági tevékenység térbeli szétterjedését, és a térségek közötti fejlettségi különbségek 
csökkenését. A vállalatok területi koncentrálódásának a vállalatok jövedelmezőségére pozitív és 
negatív hatásai is lehetnek. Amennyiben a kereskedelem költségei magasak, akkor a vállalatok csak 
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az adott térség fogyasztóit tudják elérni termékeikkel. Ilyenkor a koncentrálódás csökkenti a vállalatok 
profitját, mert az adott régió piacán sok vállalat versenyez, ennek következtében a vállalatok 
igyekeznek egymástól térbelileg inkább távol termelni, vagyis a gazdasági tevékenység térben 
szétterjed. Amennyiben a kereskedelem költségei alacsonyak, a vállalatok termékeiket távolabbi 
régiók piacaira is el tudják szállítani, így megérheti nekik koncentrálódni, ha a vállalatok egymáshoz 
való közelségének jelentős externális hasznai vannak. A kereskedelem költségeinek csökkenése tehát 
nem feltétlenül segíti elő az elmaradottabb térségek gyorsabb fejlődését, és ezáltali felzárkózását. 

2.prioritás: Té ségi elérhetőség javítása r

r

A térségi elérhetőség javítása prioritás a gyorsforgalmi utakhoz csatlakozó és a régiók egyes térségeit 
összekötő főutak fejlesztését, a közlekedési ágazatok regionális/térségi összehangolását és a távolági 
közlekedési módok fejlesztését tűzi ki célul. Ezeknek a programok feltehetően javítják a 
régióközpontok és a régiók perifériális térségei közötti közlekedési kapcsolatokat. Ez hozzájárulhat 
ahhoz, hogy ezek a perifériális térségek jobban bekapcsolódjanak az áruk, a tőke és a munkaerő 
áramlásába. Ahogy az előző prioritásnál jeleztük, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a régiók perifériái 
gyorsabban fel tudnak zárkózni a régióközpontokhoz. 

3.prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása 

Ez a prioritás olyan programok megvalósítását tűzi ki célul, amely biztosítaná a nemzetközi 
kereskedelmi útvonalak mentén fekvő logisztikai központoknak a többféle közlekedési módon való 
elérhetőségét. Ennek a prioritásnak az egyenlőtlenségi hatása nehezen értékelhető. A programoknak 
az ilyen logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások lehetnek a nyertesei.  

4.prioritás:Városi és elővá osi közlekedés fejlesztése 

A városi és elővárosi közlekedés fejlesztése értelemszerűen a nagyobb városok és agglomerációik 
lakóinak kedvez, illetve azoknak, akik ezekbe a városokba ingáznak. Az intézkedés tehát a 
településhierarchia mentén meglevő egyenlőtlenségeket fokozza, hiszen a falusi lakosság kevésbé 
részesül ennek eredményeiből. 

Meg kell említeni a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó projektek egyenlőtlenségi hatásainak 
számbavételénél a járadékvadászat lehetőségét is. Mint ahogy arra már több ízben fény derült, egyes 
vállalatok a nagyobb infrastruktúra-beruházások közbeszerzési pályázatainál megpróbálják a kiírás 
befolyásolásával növelni annak esélyét, hogy elnyerjék a projektet. Emiatt nem feltétlenül az adott 
feladatot leghatékonyabban elvégezni képes vállalkozás hajtja végre a beruházást. 

5.6.2. INDIKÁTOROK 

Az indikátorok szintjén nem jelenik meg a kistérségi központok elérhetőségének javulása. Javasoljuk 
olyan indikátor felvételét, amely a kistelepülések esetében a kistérségi központ elérési idején alapszik. 

5.7. Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) 

A KEOP egyetlen stratégiai cél helyett egy hármas célrendszert állít a középpontba: (1) az 
életminőség javítása a szennyezések csökkentésével, (2) értékvédelem és megőrzés, valamint (3) 
megelőzés, takarékosság, hatékonyság. E célrendszeréhez kapcsolódóan, a tervezők összesen hat 
prioritási tengelyt neveztek meg: (1) egészséges, tiszta települések, (2) vizeink jó kezelése, (3) 
természeti értékeink jó kezelése, (4) a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, (5) hatékony 
energiafelhasználás, (6) fenntartható termelés és fogyasztói szokások ösztönzése. 

A fejlesztési programok tehát alapvetően a környezet állapotának, ezen keresztül pedig az 
életminőség és az egészségi állapot javítását célozzák. Mivel az életminőség eloszlása a 
népességben, a jövedelemhez hasonlóan és azzal viszonylag szoros kapcsolatban, 
egyenlőtlenségeket mutat, a vonatkozó fejlesztések járhatnak társadalmi elosztási hatásokkal. A 
fejlesztések várhatóan olyan földrajzi területen valósulnak meg, ahol a probléma fennáll, vagy ahol 
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ilyen fejlesztésre még nem került sor, bár hasonló problémákat más földrajzi területen már kezeltek. 
Ezért általános várakozásunk az OP beavatkozásaival, mindenekelőtt az első hárommal és az 
utolsóval kapcsolatban az, hogy csökkentik a jó környezethez való hozzáférés, ezen keresztül pedig 
az életminőség egyenlőtlenségeit. A fejlesztések nyertesei a beruházások által érintett térségek lakói, 
valamint a járadékosok, tehát a beruházások kivitelezői, a szolgáltatások nyújtói lehetnek. A 
keresztmetszeti elosztási hatások a régió, a terület és a településhierarchia dimenzióiban 
érvényesülhetnek.  

Azt is megállapíthatjuk, hogy a környezeti állapot javítását célzó beruházások hatása csak hosszú 
távon érvényesül, míg az, egyébként igen költséges, beruházásokat most kell megfizetni. Ebből 
adódik, hogy a most induló beruházások nyomán mindenekelőtt a felnövekvő generációk 
életminősége javul. Hosszmetszetben tehát generációs újraelosztási hatásokkal, a korosztályok 
közötti egyenlőtlenségek növekedésével számolhatunk. A nyertesek a fiatal és felnövekvő generációk, 
míg a vesztesek a középkorú és idősebb generációk lesznek. 

Az előzőekben leírtakhoz képest (részben) eltérő hatásmechanizmusokkal és hatásokkal 
számolhatunk a 4. és 5. prioritás, tehát a megújuló energiaforrás-felhasználás és a hatékony 
energiafelhasználás esetében. Az első esetben az elosztási hatások jellemzően az iparág szereplői 
között várhatók, tehát a megújuló energiaforrások előállítói a fejlesztések nyertesei, míg az ehhez 
képest alternatív energiaforrások előállítói annak vesztesei lesznek. Hosszmetszetben az előzőekben 
tárgyalt beavatkozások esetén bemutatott mechanizmusok érvényesek és hasonló hatásokkal kell 
számolnunk. 

A hatékony energiafelhasználás esetében a közszféra és a vállalkozói szektor működési költségeinek 
csökkenése várható, illetve ennek tovagyűrűző hatásként a szolgáltatások, termékek díjainak 
csökkenése. A lakossági szektorban, fejlesztések nyomán, távhőszolgáltatás korszerűsítésével 
költségcsökkenésre számíthatunk. Ennek megfelelően a fejlesztések nyertesei a távfűtéses 
lakásokban élők, valamint a járadékosok (szolgáltatást végzők, beszállítók), relatív vesztesei pedig a 
nem távfűtéses lakásokban élők lesznek. Mivel ezek a programok generációsan nem koncentráltak, 
hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

Mindkét prioritási tengely esetében fokozottan kell számolni a járadékvadászatból fakadó 
hatékonyságcsökkenéssel. 

A KEOP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.5/a. (keresztmetszet) és M5.5/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 

5.8. Államreform Operatív Program (ÁROP) 

A közigazgatás megújítását célzó Operatív Programok stratégiai célként a közigazgatás 
teljesítményének javítását tűzik ki. A két OP közötti „munkamegosztás” szerint az ÁROP céljai, 
hatóköre és eszközei általános jellegűek, míg az EKOP kifejezetten az informatikai alapú 
szolgáltatások fejlesztéséről szól. 

Az ÁROP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.6/a. (keresztmetszet) és M5.6/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 

5.8.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Az ÁROP beavatkozásai esetében a társadalmi elosztási hatások elsősorban a hozzáférési 
esélyeken, azok változásán keresztül ragadhatók meg, ezek eredményezhetnek kisebb változásokat a 
társadalom egyenlőtlenségi szerkezetében. 

1. prio itási tengely (az OP Prioritási engelyek” fejezetének 1. pontja): A folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 

r „ t
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A prioritási tengelyek közül ettől várható leginkább, hogy végrehajtása számottevő társadalmi 
elosztási hatással jár. Megvalósulástól függően, rövidtávon a hozzáférési esélyek 
egyenlőtlenségeinek növekedésére/kiegyenlítődésére, hosszú távon azok kiegyenlítődésére 
számítunk. A jogi szabályozás és az ügymenet egyszerűsödése, továbbá a szolgáltatások 
minőségének javulása annak függvényében csökkenti vagy növeli a hozzáférés esélyeit és így a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy a fejlesztés, pl. területileg vagy település-hierarchia szerint 
milyen eloszlást mutat majd a jelenlegi helyzethez képest. A régióközpontok súlyának növekedése, 
közigazgatási központtá válása az egyenlőtlenségek növekedése irányába hathat, amennyiben 
elérésük a személyes szolgáltatások igénybevételéhez nagyobb költséget jelent, mint a 
megyeközpontoké. Ez a központoktól távolabb, nehezen megközelíthető településeken élők relatív 
helyzetét ronthatja. A kistérségi társulások tervezett ösztönzése ezt a hatást ellensúlyozhatja. 
Ugyancsak fontos meghatározója lehet a hozzáférési esélyek alakulásának a szolgáltatások 
fejlesztésének összekapcsolása az igénybevételére alkalmas tudás és készségek, tágabban a 
humántőke fejlesztés sikerességével. Szintén hatással van ebből a szempontból a hozzáférés 
egyenlőtlenségeire, hogy a közszolgáltatások többcsatornás elérésében (online, telefonos, 
személyes) milyen arányok alakulnak ki, mennyiben egészítik ki vagy helyettesítik egymást. 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

2. prio itási tengely (az OP Prioritási tengelyek” fejezetének 2. pontja): Az emberi erőfo rás 
minőségének javítása 

r „ r

r  r

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, ez a prioritási tengely csak belső, a 
közigazgatásban dolgozók közötti egyenlőtlenségekre gyakorolhat hatást. Ebben az értelemben 
önállóan is elemezhető a fejlesztések köztisztviselőkre, mint önálló társadalmi csoportra gyakorolt 
hatása. Összességében, a célok teljesülése esetén, a köztisztviselők, illetve a közigazgatás 
szerveinek társadalmi elfogadottsága, és így a köztisztviselők elégedettsége is növekedhetne. A 
javasolt beavatkozások, elsősorban a javadalmazás teljesítményfüggővé tétele, növelheti a belső 
egyenlőtlenségeket. A közigazgatás korszerűsítése a tisztviselői karon belül életkor és iskolai 
végzettség szerint is egyenlőtlen hatásokkal jár. Bár az emberi erőforrás minőségének javítása a 
közigazgatásban dolgozók körében eredményezhet generációs hatásokat is, társadalmi méretekben 
ennek kihatásai csekélyek. 

3. prio itási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 3. pontja): A ko mányzási és megújulási 
képesség javítása 

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

5.8.2. INDIKÁTOROK 

A hatásindikátorok hiánya e program esetében is megfigyelhető. A társadalmi hatások mérése 
érdekében javasoljuk az első prioritási tengely esetében a legalább 4 szolgáltatási területet lefedő 
szolgáltatási tervvel rendelkező kistérségek valamilyen jóléti mutatója (pl. egy főre jutó GDP) szerinti 
megoszlásának vizsgálatát, valamint az átlagos ügyintézési időnek a lakosság, illetve a vállalatok 
részére nyújtott szolgáltatások szerinti elkülönített mérését, továbbá annak kistérségek közötti 
megoszlásának monitorozását is.  

5.9. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

Az EKOP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.7/a. (keresztmetszet) és M5.7/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. A három prioritási tengely közül a másodiknak lehet megfigyelhető társadalmi 
elosztási hatása. 
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5.9.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

1. prioritási tengely (az OP Prioritási tengelyek” fejezetének 1. pontja): A közigazgatás és a 
közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 

„

 (

-

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

2. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 2. pontja): A közigazgatási 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések szolgáltatások 
eljuttatása az ügyfelekhez) 

Az e-közigazgatásról szóló legfrissebb kutatás (Molnár, szerk., 2005/2006) többek között megállapítja, 
hogy  

– Magyarországon a digitális szakadék különösen az iskolai végzettség, de a jövedelem, a 
települési hierarchia és az életkor szerinti dimenziókban is nagyon mély;  

– a kínálati oldali fejlesztések nem eredményezték az információs társadalom összetételének 
változását;  

– az idősek, a kistelepüléseken élők és a romák kedvezőtlen helyzetben vannak mind az elérés, 
mind a használat szempontjából;  

– a fogyatékkal élők és a leszakadó rétegek bevonása hosszadalmas folyamat; 

– az infokommunikációs eszközök elterjesztését szolgáló magyarországi állami programok nem 
bizonyultak hatékonynak. 

Mindezt figyelembe véve, az elektronikus szolgáltatások fejlesztésével mindenekelőtt a jobb 
társadalmi helyzetű, a rendelkezésre álló szolgáltatásokat már ma is igénybe vevő réteg még 
kedvezőbb helyzetbe kerül, hiszen a tranzakciós költségek csökkenése mindenekelőtt náluk 
jelentkezik. A hozzáférés egyenlőségének biztosítása csak hosszabb távon képzelhető el, 
mindenekelőtt az infokommunikációs tudás és készségek minél szélesebb körű elterjesztésével, illetve 
fejlesztésével. A TÁMOP-ban a középfokú oktatásban e célra elkülönített keret megfelelő 
felhasználása erre például alkalmas lehet, ám ez esetben is problémaként felmerül a középfokú 
oktatásig el nem jutók vagy onnan kimaradók leszakadása. 

A digitális írástudás markáns életkor szerinti különbségei tartós generációs különbségeket 
okozhatnak. Azok a korosztályok, amelyek fiatalkorban, részben még az iskolapadban készségszinten 
elsajátították a számítógép használatot, az Interneten való tájékozódást és a gépi kiszolgálású 
ügyfélszolgálati rendszerekkel való kommunikációt könnyen férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz és 
információkhoz, miközben az idősebb generációkhoz tartozók nem tudják használni ezeket a 
rendszereket. Ez a szociálpolitikában a igénybevételi ráták (take up rates) címszó alatt vizsgált 
jelenséghez vezethet: egyes célzott közszolgáltatások esetenként azért nem jutnak el a címzettekhez, 
mert azok nem tudják végrehajtani a hozzáféréshez szükséges procedúrát. A jelenség ahhoz 
hasonlítható, ahogy az írásbeliségre építő közszolgáltatások kibővülése kívül tartotta azokat a 
generációkat, amelyek körében az analfabétizmus még általános volt. Azzal a különbséggel, hogy a 
mostani technológiaváltások sokkal gyorsabbak, sűrűbben követik egymást, tehát egy kohorsz 
esetében akár több efféle váltás is bekövetkezhet, ráadásul az emberek jobban rá vannak szorulva a 
közszolgáltatásokra (vagy a hasonlóan modern infokommunikációs technológiát alkalmazó piaci 
intézményekre), mert kevésbé támaszkodhatnak a nagycsaládi szervezetre. 

Rövidtávon a hozzáférési esélyek egyenlőtlenségének növekedésével kell számolni, amennyiben a 
tranzakciós költségek csökkenése elsőként a jobb társadalmi helyzetű, iskolázottabb csoportoknál 
jelentkezik. Ezt a növekedését tompíthatja az alternatív elérések (személyes, telefonos ügyintézés), 
vagy például a térségi szolgáltató központok fejlesztése. Hosszú távon azonban a fejlesztések hatása 
a keresztmetszeti egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, amennyiben az ehhez kapcsolódó 
kompetenciák fejlesztése sikeres. Hosszmetszetben azonban egyértelműen az egyenlőtlenségek 
növekedésével kell számolni, amennyiben a digitális írástudás markáns életkor szerinti különbségei 
tartós generációs különbségeket okozhatnak. Az elektronikusan is elérhető és igénybe vehető 

T Á R K I   1 7 9
 



5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

szolgáltatások körének bővülése és az elektronikus szolgáltatások díjának csökkentése (más, az OP 
hatáskörébe nem tartozó fejlesztésekkel és szabályozásokkal párhuzamosan) hozzájárulhat a kereslet 
növekedéséhez olyan társadalmi csoportokban is, amelyek jelenleg egyáltalán nem tartoznak a 
potenciális igénybevevői körhöz. Összességében bizonyosan a relatív nyertesek közé tartoznak az 
elektronikus közszolgáltatásokat igénybevételének készségével és infrastruktúrájával rendelkező 
csoportok, valamint a szolgáltatásokat, vagy azok infrastrukturális hátterét biztosító járadékosok, míg 
a fejlesztések relatív vesztesei értelemszerűen az elektronikus közszolgáltatásokat igénybevételének 
készségével és infrastruktúrájával nem rendelkező csoportok. Generációs metszetben egyértelmű 
nyertesek a fiatal inaktív és fiatal felnőtt generációk, míg a középkorú és idősebb generációk relatív 
vesztesek lehetnek. Megállapításaink nemcsak a lakossági, hanem a vállalkozói szektorra is 
érvényesek. A társadalmi elosztás fő dimenziói ez esetben a kor, az iskolázottság, a 
településhierarchia és a gazdasági aktivitás lehetnek. 

3. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 3. pontja): Kiemelt fejlesztések 

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

5.9.2. INDIKÁTOROK 

A társadalmi elosztási hatások azonosítása és nyomon követése a választott indikátorok főbb 
társadalmi-demográfiai dimenziók (pl. régió, település-hierarchia), illetve a közszolgáltatások típusai 
szerinti bontásban történő előállításával érhető el. A 2. prioritási tengely esetében javasoljuk továbbá 
az ügyintézési időnek a lakosság, illetve a vállalatok részére nyújtott szolgáltatások szerinti elkülönített 
mérését. 

5.10. Regionális Operatív Programok (ROP) 

5.10.0. A ROP-OK ÁLTALÁNOS ÉRTRÉKELÉSE 

A Regionális Operatív Programok szerkezetüket, a specifikus célokat és a tervezett beavatkozások 
jellegét, típusát tekintve komoly hasonlóságokat mutatnak. Ezért az alábbiakban először röviden 
néhány általános értékelő megállapítást teszünk a társadalmi elosztási hatások dimenziójában, majd a 
ROP-okat külön-külön is tárgyaljuk. A Közép-Magyarország Regionális Operatív Programot (KMOP) 
teljesen önállóan értékeljük. Jelezzük, hogy a társadalmi elosztási hatások szerint releváns, a GOP, 
az TÁMOP és a TIOP esetében általánosan tárgyalt problémák jellemzően a ROP-okban is 
megjelennek, speciálisan a régióra fókuszálva. 

A ROP-ok fő intézkedéstípusainak értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.8/a. (keresztmetszet) és 
M5.8/b. (hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

5.10.0.1. A ROP-ok célrendszere és a főbb beavatkozás-típusok 

A ROP-ok által követett stratégiai, illetve az azokhoz rendelt specifikus célok alapvetően két átfogóbb, 
a társadalmi hatásokat tekintve gyakran ellentétes irányú cél alatt foglalhatók össze: a gazdasági 
versenyképesség javítása és a regionális kohézió erősítése. Ez a kettős felosztás legtisztábban a 
DAOP-ban jelenik meg. A stratégiai és az ahhoz kapcsolódó specifikus célok cél eléréséhez rendelt 
beavatkozásokat alapvetően öt típussal lehet lefedni: (1) regionális versenyképesség javítása, (2) a 
regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, (3) turisztikai potenciál erősítése, 
(4) település- és térségfejlesztés, (5) humán infrastruktúra fejlesztése. 
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Ezek az eszközök nagyobbrészt egyértelműen hozzárendelhetők az előzőekben definiált átfogó 
specifikus célokhoz, másrészt viszont jelentős átfedések is lehetnek, például a közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztés vagy a térségi fejlesztések esetében. Ezért a társadalmi hatások jelentős 
mértékben attól függenek, hogy a forrásokat mely programokra koncentrálják, és azok mennyire 
lesznek sikeresek. Két ROP esetében figyelhetjük meg, hogy prioritási tengelyek előzőekben felsorolt 
szerkezetétől kismértékben eltér. A KD ROP a humán- és közlekedési infrastruktúra fejlesztését egy 
prioritási tengely keretében kezeli, míg az ÉA ROP a térség- és területfejlesztést a humán 
infrastruktúra fejlesztéssel tárgyalja összevontan. 

1. beavatkozás-típus: a regionális versenyképesség javítása. 

A regionális versenyképesség javítása, a GOP-mal összhangban, alapvetően 
termelékenységnövekedés révén, elsősorban a tudásintenzív, magasabb hozzáadott értékű 
tevékenységek támogatásával valósulna meg. Kivételt jelent ez alól a dél-dunántúli régió és az észak-
alföldi régió, melyek Operatív Programjában a feldolgozó ágazatokban érdekelt vállalkozások 
fejlesztése is hangsúlyos. Amint azt már a GOP értékelése esetében is felvetettük, ennek társadalmi 
elosztási hatása az egyenlőtlenségek növekedése irányába mutat, rövid- és középtávon 
mindenképpen. A termelékenység növekedésére alapuló gazdaságfejlesztés a magasan képzett 
munkaerő iránti keresletet növeli, a képzetlen munkaerő iránt nem (vagy csak kismértékben) támaszt 
keresletet. A képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti vagy foglalkoztatási pozíciójuk 
romlásában is megmutatkozhat. Amennyiben a munkaerő-piaci intézményrendszer olyan, hogy a 
keresetek alkalmazkodhatnak a megváltozott keresleti/kínálati viszonyokhoz, akkor a képzettség 
szerinti kereseti különbségek növekedése várható. Amennyiben a keresetek lefelé nem rugalmasak 
(nem csökkenhetnek bizonyos szint alá), akkor az alacsony végzettségűek foglalkoztatási 
pozíciójának romlása várható. Mindkét lehetőség következménye valószínűleg a háztartási 
jövedelmek képzettség szerinti különbségeinek növekedése. 

A technológiai fejlődésen alapuló fejlesztés a fiatal korosztályokat hozza helyzeti előnybe az idősebb 
munkavállalókkal szemben, hiszen a fiatalabbak már a fejlett technológiát tanulhatják, míg 
technológiaváltás esetén az idősebbek szakértelme elértéktelenedik. Ha a felnőttképzést nem 
fejlesztik, akkor a fiatal korosztályok relatív munkaerő-piaci helyzete javul az idősebb korosztályokhoz 
képest. Az aktív korúak és a nyugdíjasok relatív helyzetének várható alakulásához figyelembe kell 
venni, hogy a termelékenység növekedése a bérek növekedésével is jár. Amíg a nyugdíjak indexálása 
a reálbér alakulásától is függ, a termelékenység és a bérek növekedése a nyugdíjas korosztályok 
jövedelmi helyzetét is javítja, ugyanakkor a nyugdíjindexálás jelenlegi szabálya (svájci indexálás) 
szerint reálbér-növekedés esetén az aktívak helyzete folyamatosan javul a nyugdíjasokéhoz képest 
(az átlagos nyugellátás értéke csökken az átlagbérhez képest). 

Az egyenlőtlenségeket csökkentő hatással is rendelkezhet a vállalkozások támogatása, amennyiben 
alacsony jövedelmű rétegeknek a középosztályhoz való felzárkózását segíti elő. Ilyen hatása lehet 
például a mikrohitelezésnek. A KKV-k támogatása növelheti is az egyenlőtlenséget azáltal, hogy 
megerősödik a hazai középvállalkozói réteg, amely a jövedelem-eloszlás felső tizedeiben helyezkedik 
el. Ugyanez mérsékelheti is a jövedelmei egyenlőtlenséget, ha elmaradott térségekben megvalósuló 
munkahelyteremtő beruházások támogatásról van szó. A településhierarchia szerinti 
egyenlőtlenségeket ugyanakkor növelhetik is ezek a programok, amennyiben a regionális fejlesztések 
alapvetően a városokra támaszkodnak.  

2. beavatkozás-típus: a regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktú a. r

A régiók főútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a közlekedést a régiók perifériális térségeibe. Ez a 
vállalkozások számára vonzó lehet, de egyúttal a munkaerő elvándorlását is megkönnyíti. A régiók 
mellékútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a kistelepülések lakói számára a térségi központok 
elérését, így csökkentve a tranzakciós költségeket. A programok egyenlőtlenség hatása a konkrét 
megvalósítástól függ. A fejlesztések nyertesei az egyes régiók városainak lakói, a fejlesztett főutak, 
mellékutak mentén élők lehetnek, míg a relatív vesztesek a programokból kimaradó településeken, 
térségekben élők. Az elosztási hatások fő dimenziói értelemszerűen a terület és a településhierarchia 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 
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3. beavatkozás-típus: a turisztikai potenciál erősítése. 

A ROP-ok ezen prioritási tengelyei elsősorban a már meglevő turizmus-központok (nagyvárosok, 
tóparti ill. gyógyfürdővárosok stb.) fejlesztését tartalmazzák. Ezek a programok fokozhatják a 
települések közötti egyenlőtlenségeket. A turizmusfejlesztés várhatóan kismértékben, de növeli majd a 
foglalkoztatottságot. A fejlesztések nyertesei a turizmusipar program által érintett szereplői, illetve a 
fogyasztók lehetnek, míg a relatív vesztesek a programokból kimaradó településeken, térségekben 
élők. 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

4. beavatkozás-típus: térség- és településfejlesztés. 

A beavatkozás-típus eszközeit olyan programok jelentik, mint például a települések infrastrukturális 
fejlesztése, fizikai és szociális jellegű rehabilitáció. A térség- és településfejlesztés tengely esetében 
számos hatásmechanizmus működésével kell számolnunk, melyek mentén egymással ellentétes, 
vagy más–más dimenzión jellemző társadalmi elosztási hatás jelenhet meg.  

A településfejlesztés-célú beavatkozások hangsúly, bár a célok között a hátrányos helyzetű 
kistelepülések fejlesztése is szerepel, jellemzően a városokon, illetve a kistérség-központokon van. 
Ennek kettős hatása lehet: a fejlesztéseket megelőzően elmaradottabb városok hátrányát 
csökkentheti, miközben a kistelepülések relatív hátránya még inkább növekedhet. Arra is számítani 
lehet azonban, hogy ez utóbbi esetben, az áttételes hatások a kistelepülések lakónak abszolút jólétét 
növelik. Az egyenlőtlenségekre gyakorolt hatások fontos meghatározója lehet az a bizonytalanság, 
mely egyrészt abból fakad, hogy a fejlesztési források nem minden városba, kistérségi központba 
jutnak el, vagy az eloszlás nagyon egyenlőtlen lehet, másrészt a források felhasználása nem lesz 
egyenletesen hatékony. 

A fejlesztések által érintett térségekben, településeken, vagy településrészeken az életminőség-
javulása várható, elsősorban a környezet állapotában bekövetkező pozitív változások nyomán. Ez 
értelemszerűen előnyösebb helyzetbe hozza az érintett területek lakóit, szemben azokkal, akiket a 
fejlesztések nem érintenek.  

Ugyancsak számítani lehet a lakások, illetve más ingatlanok felértékelődése a fejlesztések nyomán. 
Ennek elosztási hatása ugyancsak nem egyértelmű. A rehabilitáció végbemehet új ingatlanok 
építésével (a meglévők lebontásával vagy anélkül), vagy a meglévők felújításával. Az ott lakók ennek 
függvényében a korábbinál lényegesen kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, amennyiben ingatlanaikat 
meg tudják tartani. Ismert mechanizmus azonban a rehabilitált területeken élők kiszorulása a 
fejlesztések hatására. Ez különösen az ingatlanok tulajdonjogával, vagy egyéb erőforrással nem 
rendelkezőket érintheti. A fejlesztések által érintett településrészek közvetlen környezetében élők, 
externális hatásként, ugyancsak nyertesekké válhatnak, anélkül, hogy a beruházások őket közvetlenül 
érintenék.  

A beavatkozások pozitív hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatottságra, egyrészt a beruházások 
munkaerő-igénye, másrészt a hátrányos munkaerő-piaci pozícióban lévők integrálásán, harmadrészt 
pedig a fejlesztéseknek a vállalkozások sűrűségének növekedésén keresztül, de ezek a hatások 
erősíthetik is egymást. 

Hatásukban generációsan nem koncentrált programok. 

5. beavatkozás-típus: a humán infrastruktúra fejlesztése. 

A prioritási tengely beavatkozásai nyomán, a térségi integrációban megvalósuló intézményfejlesztés 
révén a közoktatás, egészségügyi és szociális ellátás intézményeinek színvonala javul, ami 
alapvetően az egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat. Az infrastruktúra fejlesztése ugyanakkor, 
amint azt a TIOP értékelése esetében részletesebben is bemutattuk, felveti a járadékvadászat 
kockázatát, mely a források hatékony felhasználásának rovására mehet. A fejlesztések nyertesei a 
szolgáltatásban részesülők, a járadékosok (infrastrukturális fejlesztésekben közreműködő 
vállalkozások, intézmények fenntartói, dolgozói) lehetnek. 

A humán infrastruktúra fejlesztését célzó programok esetén a generációk közötti hatás nem 
egyértelmű, ágazatonként eltérő lehet, a TIOP esetében már tárgyalt mechanizmusok mentén. 
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5.10.0.2. Indikátorok 

A ROP-okban szereplő indikátorok között nem találtunk olyat, amely gazdasági fejlettség vagy humán 
szolgáltatások területi egyenlőtlenségeit mérné (szóródás típusú indikátorok). 

5.10.1. NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (NYDOP) 

A ROP átfogó célja a gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és a 
foglalkoztatás elősegítése érdekében. Ehhez négy specifikus cél kapcsolódik: gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése, turizmus fejlesztése, városok megújítása és a helyi illetve kistérségek infrastruktúra-
fejlesztése. Az OP a specifikus célok keretében is részletesen tárgyalja a területi kiegyenlítés 
kérdését. A fejlesztési pólusok versenyképességének növelése, a kis- és középvárosok fejlesztése 
mellett a kistelepülések lakóinak közszolgáltatásokkal való ellátásának kérdését emeli ki az OP, 
szükségesnek tartva a kistérségi társulások létrejöttét és a térségközpontok elérhetőségének 
javítását.  

A gazdaságfejlesztési prioritáson belül a Győr fejlesztési pólusra épülő vállalkozásfejlesztési, 
befektetés-ösztönzési intézkedések a régión belüli területi egyenlőtlenségek növekedéséhez 
vezetnek. A területi egyenlőtlenségek növekedését ugyanakkor mérsékelheti, hogy ez a ROP célul 
tűzi ki a helyi és kistérségi érdekeltségű vállalkozások fejlesztését is, különösen az aprófalvas 
térségekben (Vas, Zala megye). Bár ez a ROP a GOP-nál kevésbé hangsúlyozza a K+F, az innováció 
szerepét a gazdaságfejlesztésben, de célul tűzi ki a magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó 
vállalkozások befektetéseinek ösztönzését, ami az iskolázottság szerinti jövedelmi különbségek 
éleződésének irányába hat. Ugyancsak ebben a prioritásban a humánerőforrás-fejlesztés is említésre 
kerül, elsősorban a térségi integrált szakképzési központok (TISZK) és a felsőoktatási intézmények 
fejlesztése révén. Az oktatási fejlesztések emelik a lakosság iskolázottságát, javítva ezáltal 
foglalkoztathatóságukat, ami a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat, különösen ha 
az olyan rétegekre fókuszál, amelyekre jellemző az alacsony iskolai végzettség, középiskolai 
lemorzsolódás. 

A turizmusfejlesztési prioritás a régió nagyvárosainak és egyéb jelentős vonzerővel rendelkező 
turistacélpontjainak (pl. Hévíz, Bük) turisztikai fejlesztését tűzi ki célul, amely a települések közötti 
egyenlőtlenségek növekedéséhez vezethet a régióban, hiszen ezek többnyire eleve a régió magasabb 
jövedelmű települései közé tartoznak.  

A városfejlesztési prioritás értelemszerűen elsősorban a városi lakosság számára kedvező, ilyen 
értelemben a város- falu egyenlőtlenség növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a prioritás keretében a 
városon belüli egyenlőtlenségeket csökkentő szociális jellegű tevékenységek is említésre kerülnek, így 
pl. a hátránykompenzáló oktatási programok, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, 
telepfelszámolások révén a szegregáció csökkentése. 

A negyedik prioritás a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztését irányozza elő. A 
ROP szükségesnek tartja a régió belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztését is, elsősorban a 
perifériális, zsákutcás települések elérhetőségének javításával. A négy és ötszámjegyű utak építése, 
felújítása, a vasúti mellékvonalak korszerűsítése hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben megnyilvánuló területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, azáltal, hogy a térségi 
központok kistelepülésekről is könnyebben elérhetőkké válnak. 

A helyi és térségi közszolgáltatás-fejlesztési prioritás a közszolgáltatások elérhetőségében meglevő 
egyenlőtlenségek csökkentését célozza. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása (helyi alapellátás 
fejlesztése, prevenciós és komplex rehabilitációs központok kialakítása, kiskórházak számának 
csökkentése), megteremti annak esélyét, hogy minőségi szolgáltatást vehessenek igénybe a 
kistelepüléseken élők is, amennyiben a kórházi központok elérhetősége is biztosított. A szociális 
ellátás (családsegítő, gyermekjólét) fejlesztése egyrészt az elérhetőségi egyenlőtlenségeket mérsékli, 
a bölcsődei kapacitások növelése a nők foglalkoztatottságának növekedését segíti. A közoktatási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen óvodai, alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának 
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fejlesztése, többcélú oktatási társulások hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepülési iskolák hátránya 
felszereltségben, az oktatás minőségében csökkenjen. 

5.10.2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KDOP) 

A ROP stratégiai célja, hogy a Közép-dunántúli Régió a gazdasági-társadalmi innováció révén a 
magyar régiók között megőrizze kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét. Ezt a 
stratégiai célt az OP elsősorban régió gazdasági centrumaira építve képzeli el, de fontosnak tartja, 
hogy a centrumok fejlődése továbbgyűrűzzön és a középvárosok bekapcsolásán keresztül a 
hátrányos területekre is kiterjedjen. A régió specifikus fejlesztési céljai között a regionális kohézió 
erősítése is megtalálható, ezt elsősorban infrastrukturális beruházások révén, az alapfokú oktatás 
fejlesztésén, a foglalkoztatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésén keresztül igyekszik 
előmozdítani, továbbá szükségesnek tartja a régió közlekedési fejlesztéseinél. A stratégia horizontális 
szempontjai is kitérnek a munkaerőpiacról tartósan kiszorult vagy veszélyeztetet társadalmai 
csoportok munkaerő-piaci reintegrációjára, amelyet az alapfokú oktatás fejlesztése mellett a hátrányos 
helyzetű kistérségekben megvalósuló beruházások is elősegítenek. 

Az első prioritási tengely a regió gazdaságának fejlesztését tűzi ki célul. Ezt a célt egyrészt vonzó 
gazdasági környezet kialakításával (ipari parkok, inkubátorházak fejlesztése), innovatív és 
versenyképes gazdasági együttműködések, hálózatok támogatásával, az innováció feltételeinek 
javításával és a képzési, tanácsadási rendszer fejlesztésével. Mint ahogy már korábban is jeleztük az 
innováció-orientált gazdasági fejlesztés a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek fokozódásához vezet, a 
képzett, diplomás, elsősorban a fiatal diplomás munkaerő iránti kereslet növelésével. Az innovációs 
fejlesztések területi eloszlása is egyenlőtlen, hiszen ilyen vállalkozások csak ott működhetnek, ahol a 
megfelelően képzett munkaerő kellő számban rendelkezésre áll, tehát nagyvárosokban, azon belül is 
elsősorban az egyetemi városokban. Az OP alapján ez a prioritás kiemelten a fejlesztési pólusokra 
irányul, a régió elmaradottabb kistérségeire irányuló fejlesztési elképzelések illetve a kisvállalkozások 
támogatása nem szerepel. Az OP a vidéki mikrovállalkozásokat csak hálózati együttműködés, 
klaszterfejlesztés címszó alatt tervezi támogatni, egyéb programok (pl. mikrohitelezés) nincsenek 
említve. Mindezek miatt a gazdasági fejlettség régión belüli területi egyenlőtlenségeinek 
növekedésére lehet számítani, mind a centrum-periféria és város-falu dimenziókban.  

A második prioritás a régió turizmusának fejlesztése egyrészt a turisztikai kínálat minőségi fejlesztése 
másrészt a menedzsment és marketing erősítése révén. A programok a jelentős turisztikai vonzerővel 
rendelkező térségeket támogatják (pl. Balaton vagy olyan nagyvárosok, mint Székesfehérvár, 
Veszprém, Esztergom), és mivel ezek többnyire a térség fejlettebb települései, így a régión belüli 
területi egyenlőtlenségek fokozódnak. Ezen programok „nyertesei” tehát leginkább azok a 
turizmusiparban működő vállalkozások, amelyek ezeken a településeken működnek.  

A harmadik prioritás a régió városainak integrált fejlesztését tűzi ki célul. A városok fejlesztése 
nyilvánvalóan elsősorban a városi lakosság jólétét növeli, a falusi lakosság ezeknek csak közvetve 
haszonélvezője. A városokon belül a városközpontok fejlesztése mellett az OP a leromlott 
lakóövezetek rehabilitációját, a hátrányos helyzetűek által lakott településrészek megújítását, és 
ezáltal a szegregáció csökkentését is tervezi, ami a városokon belüli egyenlőtlenségek 
mérséklődéséhez vezet. A régión belüli területi különbségek kiegyenlítését szolgálja az is, hogy míg a 
városközpontok fejlesztése elsősorban a jelentős történelmi örökséggel és térségi központi funkcióval 
bíró városokra irányul, addig a leromlott lakóövezetek fejlesztése program elsősorban a volt bányász-
városokat célozza. 

A negyedik prioritás a kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések révén megkönnyíti a kistelepülések 
lakóinak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az OP a helyi foglalkoztatási kezdeményezések 
támogatását, a bölcsődei-óvodai ellátás és az alapfokú oktatás infrastrukturális fejlesztését, a 
kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatásokat és a prevenciót emelik ki. 
Ugyanitt szerepel az elérhetőség fejlesztése térségi jelentőségű közutak és a közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztésén keresztül. Mindezek csökkentik a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben meglevő területi egyenlőtlenségeket. 
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5.10.3. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DDOP) 

A ROP stratégia átfogó célja a dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb régióihoz, illetve 
2013-ig a leszakadás folyamatának megállítása. A specifikus célok között a magas környezeti 
minőség elérése és a versenyképes gazdaság megteremtése mellett a régión belüli társadalmi 
egyenlőtlenségek növekedésének megállítása is megjelenik. A stratégia területi céljai között találjuk a 
kistérségi és mikrotérségi központok gazdasági és szolgáltatási szerepének erősítésének célját. 

A gazdaságfejlesztési prioritás ebben az OP-ben a vállalkozások klasztereződése, az inkubátorházak 
fejlesztése, a kisvállalkozások részére nyújtandó tanácsadás mellett említi a regionális innováció 
támogatását is, de itt ez kevésbé hangsúlyos, mint más ROP-ok esetében. Az OP világosság teszi, 
hogy nemcsak az innováció orientált ágazatokat és vállalatokat kívánja támogatni, hanem a 
hagyományos feldolgozóipari ágazatokat is, amelyek képzetlen munkaerőt is foglalkoztatnak 
(textilipar, bőripar, élelmiszeripar). A Dél-dunántúli régió esetében tehát kevésbé várható az 
iskolázottság és életkor szerinti egyenlőtlenségek növekedése, mint a hangsúlyozottan innováción 
alapuló fejlesztést tervező térségekben. Amennyiben a hagyományos iparágakra is kiterjedő 
fejlesztési programok az alacsony képzettségű munkaerő foglalkoztatását növelni tudják, akkor az a 
jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat. Ugyanakkor a gazdaságfejlesztési prioritás 
elsősorban Pécsre, mint országos fejlesztési pólusra és a regionális növekedési zónákra irányul, tehát 
a régión belüli területi egyenlőtlenségek fokozódása várható. 

A turizmusfejlesztési prioritás a turisztikai magterületek (pl. Pécs, Dél-Balaton, Villány, Kaposvár stb.) 
fejlesztése mellett a fejletlenebb, korábban jelentős vonzerővel nem rendelkező Dráva-menti, és 
Belső-Somogy térségek turisztikai fejlesztését is előirányozza. Ezáltal mérséklődik a turisztikai 
fejlesztéseknek a régión belüli területi különbségeket erősítő hatása.  

A humán közszolgáltatások fejlesztése prioritás fókuszában az esélyegyenlőségi és a 
költséghatékonysági szempontok összeegyeztetése áll, amely a térség aprófalvas szerkezete miatt 
különösen problematikus. A fejlesztés iránya az integrált kis és mikrotérségi szolgáltató központok 
kialakítása, ami lehetővé teszi, hogy a kistelepülések lakói is jobb minőségű közszolgáltatásokhoz 
juthassanak hozzá. Itt külön említést nyer az óvodai és alapfokú oktatás fejlesztése. Ez azért fontos, 
mert a hátrányos társadalmi helyzet hatása kora-gyermekkori fejlesztéssel és képzéssel 
ellensúlyozható leginkább. Ezek azok a programok, amik leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek sikeresen vegyenek részt az alapfokú oktatásban, kisebb legyen 
körükben a középiskolai lemorzsolódás, és növekedjék foglalkoztathatóságuk. Ez tehát az 
esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez járul hozzá. A szociálisan hátrányos helyzetűek foglalkoztatását 
célzó helyi foglalkoztatási programok pedig a kistelepülések nehezen foglalkoztatható lakosságának 
kínálnak munkalehetőséget, ami a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentő hatással rendelkezik. A 
prioritás keretében megvalósuló programok elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségekre 
koncentrálnak, ezáltal csökkentve a régió területi egyenlőtlenségeit. Ezzel a tendenciával szembe 
megy ugyanakkor, hogy ebben a prioritásban szerepelnek a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 
program fejlesztései is. 

A közlekedésfejlesztési prioritás külön kitér a kistérségi központok elérhetőségének javítására, a 
zsáktelepülések közlekedési problémáinak megoldására. Az integrált szolgáltató központoknak és 
kistérségi centrumok elérhetőségének párhuzamos fejlesztése javítja a kistelepüléseken élők 
minőségi szolgáltatásához való hozzáférésének esélyét, ezáltal csökkenti a hozzáférési 
egyenlőtlenségeket. 

5.10.4. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉMOP) 

Az ROP átfogó célját kettősség jellemzi: a régió gazdasági versenyképességének javítása, 
figyelemmel a régión belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére. 

A beavatkozások közül a versenyképes helyi gazdaság megteremtése a vállalkozások innovációs 
képességének javításával és új technológiák terjesztésével, a vállalkozások együttműködésének 
erősítésével, új vállalkozások és ezzel együtt új munkahelyek létrejöttének ösztönzésével, és 
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logisztikai hálózat fejlesztésével képzeli el. Ennek alapvetően azon vállalkozók és alkalmazottaik 
lehetnek a haszonélvezői, akik a régió sikeres iparágainak (vegyipar és elektronikai gépgyártás) 
specializációjában részt tudnak venni. Területileg ez a Tiszaújváros-Miskolc-Kazincbarcika térséget 
jelenti. Ugyancsak pozitívan érinthetik a fejlesztések a logisztikai központkén megjelölt 
mezőkövesdi/mezőkeresztesi térséget.  

A turizmus jövedelemtermelő képességének javítás a régió kiemelkedő, de a jövedelmezőség 
tekintetében csak korlátozottan megmutatkozó turisztikai adottságaira épít. A szektorban dolgozók 
készségeinek fejlesztése humántőke beruházást igényel, mely elsősorban a fiatalabb, képzettebb 
korosztályok relatív helyzetét javíthatja. A turisztikai potenciál erősítése prioritás a legkedvezőbb 
lehetőségekkel rendelkező, kiemelt térségekben (Eger és térsége, Miskolc és a Bükk keleti térsége, 
Tisza-tó, Hollókő-Ipolytarnóc-Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja térsége, Aggtelek-Edelény térsége) 
javasolja az erőforrások koncentrált felhasználását. E térségek lakói számára ez a gyakorlat relatív 
helyzetük javulását eredményezheti.  

A ROP a település-rehabilitációt magánberuházások révén ösztönzi. A beavatkozás megnevezett 
területei javíthatják a hátrányos helyzetű csoportok (leromlott városi lakóterületeken, leromlással 
fenyegetett lakótelepeken élők) relatív helyzetét, ám ez komplex programok implementálásával is 
nehezen képzelhető el, különösen, ha nem járnak adekvát munkakereslet-növekedéssel az adott 
térségben. Szintén kedvezményezettjei lehetnek a programoknak a falusi településeken élők. Az 
infrastruktúra-fejlesztés javíthatja ugyan az ott lakók életminőségét, ám a párhuzamos 
munkahelyteremtés itt is a felzárkózás alapvető feltétele.  

A kistérségi infrastruktúra fejlesztése javítja a kistérségi központok elérhetőségét és az ott nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének színvonalát. Deklarált cél a kistérségek és települések közti 
egyenlőtlenségek mérséklése. A társadalmi kohézió erősítése, vonzó gazdasági, lakó környezet 
kialakítása a magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság és egyes térségek vagy 
településrészek szegregációjának problémáját próbálja enyhíteni. 

5.10.5. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉAOP) 

A ROP átfogó célja, hogy a régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint természeti és társadalmi 
érékeire építően erősítse a versenyképességet, a régión belüli területi különbségek pedig 
csökkenjenek. Ezt a programot árnyalják a specifikus célok. A tervezők a régió versenyképességének 
növelése szempontjából elsődlegesnek tartják a régió kistérségeinek, településeinek és kis- és 
középvállalkozásainak versenyképesebbé válását. A GOP-hoz kapcsolódóan a K+F tevékenységek 
kiemelt fontosságúak, ami a képzett munkaerő relatív helyzetének javulásával jár. Az elérhetőségek 
javulása a munkaerő mobilitásán keresztül kiegyenlítőleg hathat a területi különbségekre.  

A régió foglalkoztatottságának növekedése közvetlenül kapcsolódik a gazdaság 
versenyképességének javulásához. Ehhez kapcsolódóan a ROP a civil szervezetek munkaerő-piaci 
részvételének támogatását, az önfoglalkoztatás és vállalkozói hajlandóság erősítését nevezi meg a 
kritikus munkaerő-piaci helyzetű csoportok foglalkoztatásának előmozdítására. Ezek az eszközök 
azonban nem tűnnek sem alkalmasnak, sem hatékonynak a kívánt cél elérésében, nem pótolják a 
munkaerő-piaci sikerességhez nélkülözhetetlen, és az említet csoportok esetében hiányzó készségek 
pótlását. A megfelelő szerkezetű munkaerő-kereslet ugyancsak akadálya lehet e csoportok 
számottevő mértékű foglalkoztatásának.  

A régió területi különbségeinek mérséklése során a ROP kiemelten fókuszál a turisztikai 
fejlesztésekre, a helyi potenciál (Tisza, Tisza-tó, Hortobágy) kihasználásán keresztül. 

A gazdaság működési feltételeinek javítása prioritáson belül a fő célkitűzések a mikro-, kis- és 
középvállalkozások működési hatékonyságának növelése, valamint az alacsony gazdasági aktivitás 
növelése. A programok egyrészt a logisztikai, raktározási, kereskedelmi ágazathoz és a 
feldolgozóiparhoz kapcsolódó fejlesztéseket, másrészt a meglévő kistérségi és helyi jelentőségű ipari 
területek infrastrukturális ellátottságának és versenyképes szolgáltatási színvonalának növelését 
preferálja. Ezeknek összességében kiegyenlítő hatásuk lehet a jövedelmi és a területi különbségekre. 
Ebben a formájukban azonban ezek a preferenciák meglehetősen általánosan vannak 
megfogalmazva, így hatásuk is bizonytalan. 
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A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az ÉAOP elsősorban a 
hátrányos helyzetű területek elérhetőségének javítására koncentrál, ami a területi különbségek 
csökkenését eredményezheti a tőke és a munka mobilitásának növelés, illetve más tranzakciós 
költségek csökkentése révén egyaránt.  

A turisztikai potenciál erősítése, a tervezők megfogalmazása szerint, stratégiai jellegű a régió 
fejlesztése szempontjából. A gazdaságélénkítő, tovagyűrűző hatás révén a hátrányos helyzetű 
települések felzárkózása várható. A ROP e célkitűzése azonban a források elaprózódásához vezethet, 
amennyiben a kiemelt területek (Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy, Tisza-tó) mellett a még 
kihasználatlan potenciállal rendelkező területek bevonását is tervezi.  

A város- és térségfejlesztés csökkentheti a társadalmi egyenlőtlenségeket a pozitív tőkevonzási és 
foglalkoztatási hatásokon, valamint az életminőség javulásán keresztül a hátrányos helyzetű 
településeken, városrészekben. 

5.10.6. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DAOP) 

A ROP átfogó célja fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi 
különbségek kiegyenlítése. A specifikus célok ténylegesen is megjelenítik az átfogó célban megjelenő 
kettősséget: a gazdaság dinamizálását és a társadalmi kohézió erősítését. Mint arról a ROP-ok 
bevezetőjében már szóltunk, e két cél ellentétes egyenlőtlenségi következményekkel járhat, a 
második tompíthatja az első által létrehozott egyenlőtlenségeket. A városokra, illetve a régió nagyobb 
városait (Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Baja) összekötő tengelyekre alapozott fejlesztések 
növelhetik a területi és a településhierarchia szerinti különbségeket, míg a települések 
elérhetőségének javítás vagy a szociális gazdaság kiépítése a társadalmi különbsége enyhítését 
szolgálja.  

Az OP az egyes fejlesztési tengelyek várható hatásait is feltünteti. A regionális gazdaságfejlesztés 
prioritástól a tervezők a régió bruttó kibocsátásának növekedését várják. Ezen belül a kiemelt célok 
közül a KKV-k versenyképességének és a foglalkoztatottsági szintnek a növekedése mind az 
egyenlőtlenségek csökkenése, mind pedig azok növekedésének irányába mutathat, attól függően, 
hogy a fejlesztések mely ágazatokba történnek és területileg milyen eloszlást mutatnak majd. Az 
ágazati dimenzióban a program a biotechnológiához kapcsolódó, valamint az informatikai és 
szoftverfejlesztéseket preferálja. Ez a képzett munkaerő iránti kereslet növekedését eredményezi. A 
program területi preferenciái a regionális alközpontokat és a dinamikus kistérségi központokat említik. 
Mindezek összességében inkább a kereseti egyenlőtlenségek növekedését eredményezhetik. 

A turisztikai célú fejlesztések többirányúak, az egészség-, kulturális, szellemi és aktív turizmust is 
megcélozzák. A szakképzett munkaerő ebben az esetben is nyertese lehet a fejlesztéseknek. 
Területileg a speciális turisztikai adottságokkal rendelkező, ám hátrányos kistérségek is profitálhatnak 
a programokból (Tisza és vízgyűjtőjének mente, a Duna menti és a homokhátsági térség), bár a 
hangsúlyok itt is a régió nagyobb városaira és azok környékére helyeződnek.  

A közlekedési infrastruktúra fejlesztés egyrészt a gazdaság élénkítését célozza, és így az előző 
prioritásokat erősíti, a hátrányos helyzetű, a program által tételesen felsorolt kistérségek, valamint a 
kistelepülések elérhetőségének javításával azonban a területi egyenlőtlenségek csökkentésének 
irányába hathat.  

A humán infrastruktúra fejlesztések a területi hátrányokból eredő egyenlőtlenségek mérséklését 
célozzák, az ellátások differenciált, területileg is kiegyenlített fejlesztésével. Előnyt élveznek a 
hátrányos helyzetű kistérségek. A szolgáltatások elérhetőségének javítása a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok relatív helyzetét javíthatja. A prioritás kiemelten kezeli a bölcsődei ellátás 
fejlesztését, amely két módon is hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenéséhez. Rövid 
távon az anyák munkaerő-piaci (vissza)integrálásának lehet hatékony eszköze, hosszú távon pedig a 
korai készségfejlesztés feladatának való megfelelés esetén, a felnövekvő generációk 
esélyegyenlőségét növelheti. Hosszmetszetben a beavatkozás az aktív és a fiatal inaktív generációk 
relatív helyzetének javulását eredményezheti. 
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A településfejlesztési akciók egyszerre célozzák a városokat és a vidéki területeket. A területi 
egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás összességében a fejlesztési források tényleges felhasználásától 
függ.  

5.10.7. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KMOP) 

A KMOP önálló értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.9/a. (keresztmetszet) és M5.9/b. 
(hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

A KM ROP átfogó célja a régió versenyképességének javítása a fenntartható fejlődés elvének 
érvényesítés mellett. A tervezők ennek szellemében a stratégiai célok között a nemzetközileg 
versenyképes fővárosi térség megteremtése mellett a régió belső kohéziójának erősítését is 
megfogalmazzák. Tehát explicite megjelenik a területi egyenlőtlenségek mérséklésének célja, a 
leszakadó kistérségek, amelyekre felzárkóztatása legfontosabb megnevezésre is kerülnek (aszódi, 
nagykátai, ceglédi, monori, szobi).  

5.10.7.1. Prioritások  

Az első prioritás a tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás-orientált fejlesztése, ahogy a GOP 
esetében is megjegyeztük, az egyenlőtlenségek növekedését valószínűsíti. A kutatás-fejlesztés és 
innováció fejlesztése elsősorban a fiatal diplomás munkaerő iránti kereslet növekedését valószínűsíti, 
ami egyrészt a különböző iskolai végzettségűek közötti kereseti különbségek növekedéséhez vezet, 
másrészt pedig a fiatal korosztályok kereseti helyzetét javítja az idősebb munkavállalókhoz képest. 
Mivel az innovációs potenciál legnagyobb része Budapesten található a régión belül, ezért az 
innováción alapuló gazdaságfejlesztés a főváros és a régió többi része közötti egyenlőtlenségek 
növekedését is eredményezi. Ugyanakkor a régión belüli területi egyenlőtlenségek mérséklésének 
igénye is megjelenik a programban. A kistérségek versenyképességének és lakosságmegtartó 
erejének fokozása érdekében a telephelyfejlesztés, kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Parkok 
létesítése, fejlesztése kap hangsúlyt, elsősorban a régió leszakadó térségeiben. A vállalkozóvá válást 
segítik a szociális vállalkozások támogatása és hátrányos helyzetű célcsoportok számára szervezett 
specifikus képzések. Itt az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése is teret kap: hátrányos 
helyzetű csoportok vállalkozóvá válásának támogatása és a számukra nyújtott speciális képzések 
révén. A KKV-k fejlesztésénél, támogatásánál az OP területi preferenciák bevezetését tartja 
indokoltnak.  

Ahogy a GOP esetében is megjegyeztük a kis és középvállalkozások hitelhez jutásának 
megkönnyítése, a mikrohitelezési programok a tőkepiaci egyenlőtlenségek csökkentésével 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalkozói jövedelmek eloszlása egyenlőbb legyen. Ugyanakkor a 
háztartások összes jövedelmének egyenlőtlenségét csak akkor csökkentik, ha szegény vagy alsó-
középosztályi helyzetű csoportoknak a középosztályi helyzetbe való emelkedését elő tudják segíteni. 

A második prioritás a régión belüli közúti közlekedést, a régió külső közúti elérhetőségét és a 
közösségi közlekedést, elsősorban a főváros tömegközlekedését kívánja fejleszteni. Ezeknek a 
fejlesztéseknek a területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása egyrészt attól függ, hogy a konkrét 
programok szintjén mekkora lesz a fővárosi, illetve fővároson kívüli fejlesztések aránya. Ugyanakkor a 
KözOP tárgyalásánál is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a régióközpont és a periféria közötti 
közlekedési kapcsolatok javítása nem feltétlenül eredményezi a vállalakozásoknak, befektetéseknek a 
periféria felé való terjedését. Bizonyos feltételek mellett a közlekedési kapcsolatok javulása a 
termelési tényezőknek a régióközpontba való (tőke, munka) áramlását segítik elő, a gazdasági 
tevékenység területi egyenlőtlenségei ezáltal növekedhetnek is.  

A harmadik prioritás a régió turizmus-iparának fejlesztését irányozza elő. Ennek hatása a háztartások 
jövedelmeinek egyenlőtlenségére megbecsülhetetlen. A területi egyenlőtlenségek tekintetében a 
jelentősebb idegenforgalmi potenciállal rendelkező települések számára kedvezőek a programok. A 
program nyertesei ezeken a településeken a turizmus-iparban tevékenykedő vállalkozások lehetnek. 
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A 4. „Helyi és térségi jelentőségű fejlesztések” prioritás alatt tárgyalt intézkedések a humán 
infrastruktúra egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják. Az OP Kistérségi multifunkcionális központok 
felállítását tervezi, hogy az elmaradott kistérségekben is biztosítani lehessen a közszolgáltatások 
elérését (közoktatás, szociális alapellátás, egészségügy). Ide tartozik a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer fejlesztése és az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése: szűrőközpontok, 
kórházak modernizációja. A közoktatás fejlesztését egyrészt az óvodák, bölcsődék, iskolák 
infrastruktúrájának fejlesztése révén (épületek, számítógéppark), másrészt mikrotérségi integrált 
közoktatási hálózatok kialakítása révén képzeli az OP. A program célja a kistérségi központok 
elérhetőségének javítása is, a mellékutak fejlesztésével, hídépítésekkel a kistérségi települési 
kapcsolatok javítását célzó új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Ugyancsak említi az OP 
a munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését, ezen belül a 
Térségi Integrált Szakképző központok és a felnőttképzés infrastrukturális feltételeinek javítását. 
Mindezek a programok javítják a régió elmaradottabb térségeiben és a kistelepüléseken élőknek a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeit. 

Az ötödik prioritás városfejlesztési programokat és a barnamezős területek hasznosítására irányuló 
terveket tartalmaz. Ezek értelemszerűen a városi lakosság számára kedvező programok, de a 
városokon belüli egyenlőtlenségeket csökkentő hatással rendelkezhetnek, hiszen a városokban a 
lakótelepek és a szegregált lakóövezetek a fejlesztések célpontjai. 5.10.7.2. Indikátorok 

A 2. speciális célhoz kötődő indikátorok szóródás-típusú mutatók, tehát elvileg alkalmasak a régión 
belüli területi egyenlőtlenségek alakulásának mérésére, de az indikátorok megfogalmazása 
körülményes, csak sejteni lehet, hogy pontosan mit jelentenek. A területi egyenlőtlenségek 
szempontjából fontos 4. prioritás indikátora „A fejlesztések által közvetlenül (igénybevevőként) érintett 
népesség létszáma” nem alkalmas sem a fejlesztések hatásának, sem az egyenlőtlenségek 
csökkenésének mérésére. 

T Á R K I   1 8 9
 



5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

5.1. melléklet. Az Operatív Programok társadalmi elosztási 
hatásainak összegző értékelése 

A mellékletben a várható társadalmi elosztási hatásokat összegezzük a prioritási tengelyek szintjén, 
táblázatos formában. Ezek információtartalma az alábbiak szerint strukturálódik:  

- keresztmetszetben: 

– a beavatkozások hatásának iránya és nagyságrendje rövid-, illetve hosszútávon; az 
értékeléshez ötfokú skálát használunk: a beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – 
nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket; 

– a hatásmechanizmus rövid leírása; 

– a beavatkozások nyerteseinek és veszteseinek megnevezése, ahol azokat a társadalmi 
csoportokat listázzuk, melyek relatív helyzete az intézkedések hatására javul (RNyCs) vagy 
romlik (RVCs); 

– a beavatkozás mely dimenzióban gyakorolja a legerősebb hatást a társadalmi elosztásra: 
nem, kor, iskolázottság, jövedelem, gazdasági aktivitás, gazdasági ágazat, foglalkozás, régió 
vagy településhierarchia (a ROP-ok esetében a megfelelő dimenziók regionális szinten 
értendők). 

- hosszmetszetben: 

– a beavatkozások hatásának iránya és nagyságrendje rövid-, illetve hosszútávon; az 
értékeléshez ötfokú skálát használunk: a beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – 
nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket; 

– a hatásmechanizmus rövid leírása; 

– a beavatkozások nyomán relatíve nyertes (RNyG) és vesztes (RVG) generációk 
megnevezése. 

A fentiek értelmében ’+’ előjellel jelöljük az egyenlőtlenségek várható növekedését, míg ellenkező 
előjellel azok várható csökkenését. Ez a jelölés a szerzők részéről nem tartalmaz semmilyen 
értékválasztást, annak megválasztásánál az értelmezést szerettük volna megkönnyíteni az olvasó 
számára.  

Az Operatív Programok végrehajtásának nyomán várható társadalmi elosztási hatások értékelése 
során a prioritási tengelyekre, a célrendszer és a beavatkozások kapcsolatára, valamint az 
indikátorokra koncentráltunk. A Megrendelő részére 2006. november 13-án átadott teljesítés a 
helyzetelemzésre vonatkozó részeket is tartalmazott. Az ott leírtak abban a szakaszban még 
beépülhettek a dokumentumokba, ezen a szinten változás azonban ezúttal már nem várható. 
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M5.1.a. táblázat. A GOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és erőssége 

 Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási 
hatások fő 
dimenziói 

K+F és innováció a 
versenyképességért + + + + 

A forrásokat fejlesztési pólusokra koncentráltan 
költik el. Magasan kvalifikált munkaerő iráni 
kereslet növekedése. Járadékvadászat. 

fiatal és középkorú 
diplomások, 
járadékosok, 
fogyasztók 

idősek, 
képzetlenek, 
falusiak 

terület, 
iskolázottság, kor 

A vállalkozások (kiemelten a 
KKV-k) komplex fejlesztése +/- +/- 

A szervezet-fejlesztési, technológiai korszerűsítési 
programok gyakran csökkentik a munkahelyek 
számát, de a munkaerőpiac rugalmasságától függ, 
hogy a redundáns munkaerő talál-e munkát. 
Járadékvadászat. 

fogyasztók, 
járadékosok 

a munkaerő-piac 
rugalmasságának 
függvénye, hogy 
vannak-e 
vesztesek 

 

A modern üzleti környezet 
erősítése +/- +/- Hatékonyság-növekedés, árleszorítás, 

(piacszerkezet függvényében). Járadékvadászat. 
fogyasztók, 
járadékosok   

JEREMIE-típusú pénzügyi 
eszközök - - - 

A kkv-k relatív pozícióinak javítása, új 
vállalkozások beindításának segítése. A tőkepiaci 
egyenlőtlenségekre hat. 

   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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M5.1.b. táblázat. A GOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

K+F és innováció a versenyképességért + 

A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt 
korosztályokra koncentrálódnak. A hatásokat 
befolyásolja a használati oldal (pl. egészségügyi 
fejlesztések). 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, meg 
nem születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok.   

A modern üzleti környezet erősítése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok.   

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.2.a. táblázat. A TÁMOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási 
hatások fő 
dimenziói 

A foglalkoztathatóság 
fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése 

- - 
Az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyak bizonyos 
munkaerő-piaci csoportokban, de ez a hatékonyság 
korlátozott  

a programok résztvevői, 
járadékosok (az 
átképzők), adófizetők 
(hosszú távon) 

a programokból 
kimaradók  

iskolázottság, 
foglalkozás, kor 

Az alkalmazkodóképesség 
javítása - - 

Az általános kompetencia-fejlesztés a hátrányban lévők 
relatív pozícióját javíthatja már rövidtávon is, de a 
felnőttképzés hatékonysága korlátozott. 

a programok résztvevői, 
járadékosok (az 
átképzők), adófizetők 
(hosszú távon) 

a programokból 
kimaradók iskolázottság, kor 

Minőségi oktatás és 
hozzáférés biztosítása 
mindenkinek 

- - - 

A humán tőke akkumuláció lehető legkorábbi 
megkezdése: rövidtávon hozzáférési esélyek javítása, 
hosszú távon egyéni termelékenység-növekedés és 
jövedelemegyenlőtlenség-csökkentő hatás. Ezen felül 
pozitív spill over hatások. 

a fiatal inaktív korban 
lévő és még meg nem 
született korosztályok 

közép- és 
időskorúak kor, családi háttér 

Az emberi erőforrások 
fejlesztése a minőségi 
képzés, a kutatás és 
innováció területén 

+ + + + 

Az innováció és a technológiai fejlődés kiszorító hatása 
a képzetlen munkaerő esetében, foglalkoztatottság-
növekedés lehetséges (spill over hatás), de nem 
valószínű. 

fiatal városi diplomások, 
felsőoktatásban, 
kutatásban 
foglalkoztatottak 

alacsonyan 
képzettek, idősek 

iskolázottság, kor, 
településhierarchia 

Egészségmegőrzés és a 
társadalmi befogadás, 
részvétel erősítése 

-/0 - 

Hozzáférési esélyek növekedése, a 
foglalkoztathatóságot javító beavatkozások 
koncentrálása a hátrányos helyzetű csoportokra. A 
hatást csökkentheti az erőforrások elaprózottsága, a 
beavatkozások túlzott heterogenitása. 

A munkaerő-piaci 
belépésben korlátozott 
csoportok: alacsony 
végzettségűek, 
hátrányos térségekben 
élők 

- 
iskolázottság, 
terület, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.2.b. táblázat. A TÁMOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 

programok.   

Az alkalmazkodóképesség javítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok.   

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek ++ Hatásában generációsan erősen koncentrált, 
hosszmetszetben és hosszú távon érvényesül. 

fiatal korosztályok, 
meg nem 
születettek 

középkorú és 
idősebb generációk 

Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a 
kutatás és innováció területén ++ 

A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korú 
korosztályokba koncentrálódnak, ráadásul emberi 
tőke típusúak. 

fiatal felnőtt 
korosztályok 

középkorú és 
idősebb generációk 

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel 
erősítése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált 

programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.3.a. táblázat. A TIOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 

Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése - - - 

A humán tőke akkumuláció korai életszakaszban hatékony, az 
erre fordított fejlesztések esélyegyenlőség-növelő hatásúak 
hosszú távon. Ez ellen hat, hogy az output elsősorban a 
pedagógusi munka minőségétől és nem az infrastruktúrától 
függ. 

kistelepüléseken, 
hátrányos 
térségekben élők; 
járadékosok 

 kor, terület, 
településhierarchia 

Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése - - 

A kor, illetve más társadalmi-demográfiai háttérváltozók 
szerinti igénybevételi minták miatt egyenlősítő hatás. 
Járadékvadászat. 

idősek, 
járadékosok  kor, terület, 

településhierarchia 

A munkaerő-piaci részvételt és 
a társadalmi befogadást 
támogató infrastruktúra 
fejlesztése 

- - - - 
Az erőforrások a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetét javítja, részben a foglalkoztathatóság 
javításával. 

munkanélküliek, 
fogyatékkal élők, 
intézményi 
népesség, 
intézmények 
dolgozói, 
járadékosok 

 gazdasági aktivitás, 
iskolázottság 

A kulturális infrastruktúra 
fejlesztése a 
közösségfejlesztés 
szolgálatában 

0/+ 0/+ 

Nem várható a felhasználói kör összetételének változása. Az 
infrastrukturális fejlesztésre fordított erőforrások 
hatékonyabban felhasználhatók lennének a 
kompetenciafejlesztéssel (kereslet-oldali fejlesztés). 
Járadékvadászat. 

felhasználók; 
járadékosok 

kulturális 
szolgáltatást 
nem 
fogyasztók 

iskolázottság 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.3.b. táblázat. A TIOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése +/- 
A generációk közötti hatás nem egyértelmű: a felnőtt 
generációk esélyei romlanak a munkaerőpiacon a képzettebb 
generációk belépésével, de pozitív spill over hatás is várható. 

fiatal, még inaktív, 
továbbá meg nem 
született generációk

a már a munkaerőpiacon 
lévő fiatalabb korosztályok 
tagjai közül azok, akik 
nem tudnak rugalmasan 
alkalmazkodni az utánuk 
jövő, jobban képzett 
generációk támasztotta 
versenyhez 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 0 

Bár az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 
korprofilja határozott generációs különbségeket mutat, az 
idősebb kohorszoknak címzett közkiadási programok csak 
akkor indukálnak generációk közötti esélykülönbségeket, ha a 
programok hosszú távon nem fenntarthatóak, tehát a mai 
fiatalabb kohorszok idős korában már nem hozzáférhetőek. 

  

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.4.a. táblázat. A KözOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások 
fő dimenziói 

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének 
javítása 

+/- +/- 

A régióközpontok elérhetőségének javítása vonzóvá 
teszi a fejletlenebb régiókat is a befektetők számára, 
ugyanakkor a munkaerő számára is könnyebbé teszi a 
fejletlen régión kívüli munkavállalást. 

régióközpontok lakói, vagy 
régióközpontokba 
ingázók, fogyasztók 

 
térség 
(régióközpontok vs. 
régióperiféria) 

Térségi elérhetőség javítása +/- +/- 

Megkönnyítheti a közlekedést a régió perifériális 
térségeibe, illetve onnan a régió- és 
térségközpontokba. Az ingázási költségek csökkenésén 
keresztül ez növelheti a foglalkoztatottságot, de egyben 
a periferiális térségek gazdasági lemaradását is. 

régiók városainak lakói, 
régiók főútjai mentén élők  településhierarchia 

Közlekedési módok 
összekapcsolása…  0 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások. a logisztikai szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások   

Városi és elővárosi közösségi 
közl. fejlesztése + + 

A városi és elővárosi közlekedés fejlesztése a nagyobb 
városok és agglomerációik lakói számára teremt 
kedvezőbb lehetőségeket, csökkenti a tranzakciós 
költségeket. 

nagyvárosok lakói, 
nagyvárosokba ingázók  településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

T Á R K I  1 9 7  
 



5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.4.b. táblázat. A KözOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Az ország és a régióközpontok 

nemzetközi elérhetőségének 

javítása 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Térségi elérhetőség javítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Közlekedési módok 

összekapcsolása…  
0   

Városi és elővárosi közösségi 

közl. fejlesztése 
0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Hatásukban generációsan nem koncentrált programok. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.5.a. táblázat. A KEOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és erőssége

 Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

Egészséges, tiszta települések 
Vizeink jó kezelése 
Természeti értékeink jó kezelése 
Fenntartható termelés és 
fogyasztói szokások ösztönzése 

0 - 

A fejlesztések várhatóan olyan földrajzi 
területen valósulnak meg, ahol a 
probléma (még) fennáll. A hatások 
elsősorban hosszú távúak.  

a beruházások által érintett 
térségek lakói; járadékosok 

a beruházások által 
nem érintett 
térségek lakói 

régió, 
településhierarchia, 
kor 

A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése 0 - Elosztási hatások az iparág szereplői 

között várhatók. Járadékvadászat. járadékosok 

a nem megújuló 
energiaforrások 
előállításában 
érintettek 

gazdasági szektor 

Hatékony energia-felhasználás 0/- - 

A közszféra és a vállalkozói szektor 
működési költségeinek csökkenése 
(szolgáltatások, termékek díjainak 
csökkenése spill over hatásként). A 
lakossági szektorban a 
távhőszolgáltatás korszerűsítésével 
árcsökkenés. Járadékvadászat. 

a távfűtéses lakásokban élők; 
járadékosok 

a nem távfűtéses 
lakásokban élők 

gazdasági szektor, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

T Á R K I  1 9 9  
 



5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.5.b. táblázat. A KEOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Egészséges, tiszta települések + 
Vizeink jó kezelése + 
Természeti értékeink jó kezelése + 
A megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése + 

Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése + 

A környezeti állapot javítását célzó beruházások hatása csak 
hosszú távon érvényesül, míg az, egyébként igen költséges, 
beruházásokat most kell megfizetni. A most induló 
beruházások nyomán mindenekelőtt a felnövekvő generációk 
életminősége javul. 

fiatal és meg nem 
született generációk 

középkorú és idősebb 
generációk 

Hatékony energia-felhasználás 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.6.a. táblázat. Az ÁROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások 
fő dimenziói 

Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés +/0 0/- Az igénybevételhez szükséges tudás és készségek 

szintje és eloszlása egyenlőtlen a népességben. 

fiatalok, 
iskolázottak, 
városokban élők  

idősek, 
iskolázatlanok, 
falvakban élők 

iskolázottság, kor, 
településhierarchia 

Az emberi erőforrás 
minőségének javítása 0 0 Csak belső, a közigazgatásban dolgozók közötti 

egyenlőtlenségekre gyakorolhat hatást.  

a közigazgatásban 
maradók; 
járadékosok 

  

A kormányzási és 
megújulási képesség 
javítása 

0 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások. 

a központi 
közigazgatásban 
dolgozók, 
járadékosok 

  

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

M5.6.b. táblázat. Az ÁROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Az emberi erőforrás 
minőségének javítása 0 

Bár az emberi erőforrás minőségének javítása a közigazgatásban dolgozók 
körében eredményezhet generációs hatást, társadalmi méretekben ennek 
kihatásai csekélyek. 

  

A kormányzási és megújulási 
képesség javítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.7.a. táblázat. Az EKOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és erőssége

 Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási 
hatások fő 
dimenziói 

A közigazgatás és a 
közigazgatási szolgáltatások 
belső folyamatainak… 

0 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.    

A közigazgatási 
szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést…. 

+/0 +/- 

A tranzakciós költségek csökkenése elsőként a 
jobb társadalmi helyzetű csoportoknál 
jelentkezik. Rövidtávon az egyenlőtlenségek 
növekedését tompíthatja az alternatív elérések 
(személyes, telefonos ügyintézés) fejlesztése. 
Hosszú távon a kompetenciafejlesztés 
sikeressége esetén csökkentheti a hozzáférési 
egyenlőtlenségeket. 

az e-közszolgáltatások 
igénybevételének 
készségével és 
infrastruktúrájával 
rendelkező csoportok; 
járadékosok 

az e-közszolgáltatások 
igénybevételének 
készségével és 
infrastruktúrájával nem 
rendelkező csoportok 

kor, 
iskolázottság, 
település-
hierarchia, 
gazdasági 
aktivitás 

Kiemelt fejlesztések 0 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.    
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

M5.7.b. táblázat. Az EKOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások 
belső folyamatainak… 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.   

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést…. + 

A digitális írástudás markáns életkor szerinti 
különbségei tartós generációs különbségeket 
okozhatnak. 

fiatal és fiatal felnőtt 
korosztályok 

középkorú és idős 
korosztályok 

Kiemelt fejlesztések 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások   
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.8.a. táblázat. A ROP-ok prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások 
fő dimenziói 

Versenyképesség 
javítása 

+ + + + A forrásokat területre koncentráltan költik el, magasan 
kvalifikált munkaerő iráni kereslet növekedése. 

fiatal és középkorú 
diplomások, járadékosok, 
fogyasztók 

idősek, 
képzetlenek, 
falvakban élők 

iskolázottság, kor, 
terület, 
településhierarchia 

A regionális és helyi 
jelentőségű 
közlekedési 
infrastruktúra  

+/- +/- 

A régiók főútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a 
közlekedést a régiók perifériális térségeibe, ez a 
vállalkozások számára vonzó lehet, de a munkaerő 
elvándorlását is megkönnyíti. A régiók mellékútvonalainak 
fejlesztése megkönnyítheti a kistelepülések lakói számára 
a térségi központok elérését. A programok egyenlőtlenség 
hatása a konkrét megvalósítástól függ. 

régiók városainak lakói, a 
fejlesztett főutak, mellékutak 
mentén élők. 

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület, 
településhierarchia 

Turisztikai potenciál 
erősítése + + 

Elsősorban a már meglevő turizmus-központok 
(nagyvárosok, tóparti ill. gyógyfürdővárosok stb.) 
fejlesztését jelenti, ami a települések közötti 
egyenlőtlenségeket fokozhatja. Foglalkoztatás-
növekedés. 

a turizmusipar program által 
érintett szereplői, fogyasztók

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület (települések 
közötti 
egyenlőtlenség) 

Település- és 
térségfejlesztés +/- - 

Életminőség-javulás. Lakások, más ingatlanok 
felértékelődése a fejlesztések nyomán. Spill over hatás. 
Foglalkoztatottságra, vállalkozássűrűségre gyakorolt 
várható pozitív hatás. Városok, kistérségi központok 
preferálása. 

a fejlesztett településrészen, 
településen, térségben élők 
vagy oda települők; 
járadékosok 

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület, 
településhierarchia, 
jövedelem 

Humán infrastruktúra 
fejlesztése - - 

A térségi integrációban megvalósuló intézményfejlesztés 
révén a közoktatás, egészségügyi és szociális ellátás 
intézményeinek színvonala javul. 

szolgáltatásban részesülők, 
járadékosok (infrastrukturális 
fejlesztésekben 
közreműködő vállalkozások, 
intézmények fenntartói, 
dolgozói) 

 kor, terület, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.8.b. táblázat. A ROP-ok prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Versenyképesség javítása + 

A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korosztályokra 
koncentrálódnak, minél inkább emberi tőke típusúak, annál 
inkább; a hatásokat befolyásolja a használati oldal (pl. 
egészségügyi fejlesztések). 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, 
gyermekek, meg nem 
születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Turisztikai potenciál erősítése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Település- és térségfejlesztés 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Humán infrastruktúra fejlesztése +/-/0 A generációk közötti hatás nem egyértelmű, ágazattól függ.   
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.9.a. táblázat. A KM ROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs Az elosztási hatások fő 
dimenziói 

A tudásalapú gazdaság 
innováció- és vállalkozás-
orientált fejlesztése 

++ ++ 

A forrásokat területre koncentráltan költik el, 
magasan kvalifikált munkaerő iráni kereslet 
növekedése; járadékvadászat. De a KKV-k 
finanszírozási feltételeinek javítása (mikrohitel) a 
tőkepiaci egyenlőtlenségeket csökkenti. 

fiatal és középkorú 
diplomások, járadékosok, 
fogyasztók, hitelhez jutó 
kisvállalkozók. 

idősek, 
képzetlenek, 
falvakban, 
községekben 
élők 

iskolázottság, kor, 
terület, 
településhierarchia 

A versenyképesség 
keretfeltételeinek fejlesztése +/-/0 +/-/0 

Konkrét megvalósítástól függ, hogy a fővárosi 
fejlesztések mellett mennyire sikerül a többi város 
közlekedési kapcsolatait fejleszteni. 

Budapest és 
agglomeráció lakosai 

Pest megye 
nem Bp-re 
ingázó lakói 

Budapest agglomeráció 
vs. régió egyéb részei 

A régió vonzerejének 
fejlesztése + + A fejlesztések a turizmusipar szereplőire 

koncentráltak. 

a turizmusipar program 
által érintett szereplői, 
fogyasztók, fővárosi 
lakosság 

A beavatkozás 
által nem 
érintett 
települések. 

Budapest, Dunakanyar 
vs. egyéb települések. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének 
fejlesztése 

- - 

A térségi integrációban megvalósuló 
intézményfejlesztés révén a közoktatás, 
egészségügyi és szociális ellátás intézményeinek 
színvonala javul. 

intézményi 
szolgáltatásban 
részesülők, járadékosok 
(infrastrukturális 
fejlesztésekben 
közreműködő 
vállalkozások, 
intézmények fenntartói) 

  

Települési területek megújítása +/-/0 +/-/0 Városfejlesztési programok térbelileg koncentráltak, 
városokon belüli egyenlőtlenségeket csökkenti. 

városi lakosok, 
lakótelepek lakói, 
szegregált lakóterületek 
lakói 

 
városok jó, illetve rossz 
lakókörnyékei közötti 
egyenlőtlenségek. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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5. TÁRSADALMI ELOSZTÁSI HATÁSOK 

M5.9.b. táblázat. A KM ROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése + 

a fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korosztályokra 
koncentrálódnak, minél inkább emberi tőke típusúak, annál 
inkább; a hatásokat befolyásolja a használati oldal (pl. 
egészségügyi fejlesztések) 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, 
gyermekek, meg nem 
születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

A régió vonzerejének fejlesztése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése +/-/0 A generációk közötti hatás nem egyértelmű, ágazattól függ.   

Települési területek megújítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

6. Az Operatív Programok társadalmi 
egyeztetésének ex-ante értékelése 

6.1. Bevezető  

A partnerséggel kapcsolatos ex-ante vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv Operatív Programjainak tervezése során mi és milyen módon járul hozzá az állami 
fejlesztéspolitika elfogadottságához és a legitimitás növeléséhez86. E szempont figyelembe vétele nem 
öncélú, hiszen az alacsony legitimitású fejlesztéspolitika abszorbciós kapacitásai gyengék, míg a 
társadalmi konszenzus övezte célok és eszközök mozgósító ereje nagy, függetlenül a hozzárendelt 
források nagyságától.  

Az Operatív Programok legitimációjának megszerzéséhez és növeléséhez az államigazgatás számára 
kínálkozó legkézenfekvőbb eszköz társadalmi egyeztetések lebonyolítása. Ennek a folyamatnak két, 
egymástól ídőben és módszertanban is eltérő szakasza lehetséges. A közös politikaformálás során a 
dokumentum készítői a nem kormányzati szervek képviselőit a munka legkorábbi fázisába bevonva, 
majd javaslataikat rendre beépítve szerkesztik az anyagot, amely így ab ovo legitim termék. Ez a 
leginkább a skandináv országokban meghonosodott, onnan idővel az uniós tagállamok némelyikébe is 
átszivárgott metodológia idegen a magyar közigazgatás gyakorlatától. Az uniós tervezési alapelvek 
egyikeként számon tartott partnerség a hazai gyakorlatban legfeljebb az elkészült dokumentumok 
véleményezésére terjed ki.  

Semmiképpen nem tekinthető ezen elv érvényesítésének a lobbi-tevékenység, amely a partnerséggel 
ellentétben egy-egy részérdek befogadását szolgálja oly módon, hogy annak folyamata a többi 
érdekelt szereplő számára ismeretlen és befolyásolhatatlan. Ez az általánosan elterjedt 
nyomásgyakorló technika természetesen a magyar tervezési gyakorlatban sem ismeretlen. 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy milyen attitűdök mozgatják a partnerség során az 
államigazgatási szereplőket, illetve mi motiválja a stakeholdereket. Melyik csoport mit tekint a 
leghatékonyabb nyomásgyakorló eszköznek, és miként alkalmazza azt. Célunk tehát nem az volt, 
hogy a horizontális ex-ante elemzés dimenziói mentén, külön-külön felmérjük a társadalmi egyeztetés 
résztvevőit, motivációikat, a folyamat mikéntjét és eredményét. Természetesen a vizsgálat során a 
stakeholderek körében az egyes dimenziók mentén eltérő intenzitású tevékenységet tapasztaltunk, 
függően attól, hogy tevékenységi körüket ezek a dimenziók hogyan érintették.  

Nem tekintettük a vizsgálat céljának azt, hogy az egyes tárcáknak az egyes Operatív Programokkal 
kapcsolatos partneri tevékenységét külön-külön elemezzük, mivel azt az egyes programokkal 
kapcsolatos ágazati ex-ante elemzésnek kell nyomon követnie. Ennek az elemzésnek a tárgya tehát 
az államigazgatási szereplők összessége attitűdjének és tevékenységének, illetve néhány jelentős 
stakeholderi csoport magatartásának, majd ez alapján a dokumentumok legitimációjának a vizsgálata. 

6.2. Módszertan  

Az értékelés dokumentumelemzésre és két csoportban lefolytatott, 15-18 nyílt kérdésből álló 36 interjú 
tartalomelemzésére épül. Minden Operatív Programért felelős tárcának és régiónak a tervezés során 
a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban készült, elsősorban az interneten elérhető, illetve az NFH-tól 
megkapott dokumentációját áttanulmányoztuk. Fókuszcsoportos vizsgálatot folytattunk a stakeholderi 
kör minden fontos alcsoportjára lebontva. Ezzel párhuzamosan interjúkat készítettünk a regionális 

                                                      
86 Az Operatív Programok társadalmi egyeztetési folyamatát írja le a 6.1. melléklet. 
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6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

Operatív Programok esetében mind a hét regionális fejlesztési ügynökség képviselőjének a 
bevonásával, valamint a fejlesztéspolitika kormányzati intézményrendszerének vezetői közül a legtöbb 
szereplő megkeresésével. 

A tervezésben részt vevő, államigazgatásban dolgozó középvezetők jelentős része, kilenc szereplő 
szólalt meg az interjúkban: Balogh Tamás, az Egészségügyi Minisztérium Fejlesztéspolitikai és 
Stratégia Elemzési Főosztályának vezetője, Sziklai István, a Szociális-és Munkaügyi Minisztérium 
Tervezési-és Fejlesztési Titkárság főosztályvezető-helyettese, Kárpáti Andrea, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium Stratégiai Tervezési Főosztályának főosztályvezető-helyettese, Fukker 
Gabriella, a volt Informatikai és Hírközlési Minisztérium Fejlesztéspolitikai és EU-támogatások 
Főosztályának vezetője, Répássy Helga, a volt Országos Területfejlesztési Hivatal területfejlesztési 
elnökhelyettese, Tóth Renáta, Szociális és Munkaügyi Minisztérium Stratégiai Tervezési 
Főosztályának vezetője, Sági Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Főosztályvezetője, Horváth 
Viktor, a Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatás-fejlesztési Főosztályának munkatársa, valamint 
Soproni Gyula, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai 
Szakállamtitkárságának munkatársa.  

A hét régió mindegyikének egy tervezője is szót kapott: Gyulai Tamás, a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója, Szokolai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség tervezési csoportvezetője, Dr. Debreczeni Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség elnöke, Francsics László, az Észak-Magyarország Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
igazgatója, Heinrich Péter, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója, Fogarasi 
Gyula, a Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezető 
projektmenedzsere, valamint Benedek Zsolt, Budapest Főváros Önkormányzatának tanácsadója. 

A megkérdezett 20 stakeholder jól reprezentálja a nem kormányzati szervezeteket mind ágazati 
bontás szerint, mind pedig a képviselt társadalmi csoportoknak megfelelően. Az interjúalanyok a 
következő szervezetek vezetői voltak: Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Hungarian European 
Business Council, Magyar Természetvédők Szövetsége, EMLA Egyesület, Magyar Kórházszövetség, 
Magyar Bankszövetség, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Távkölési 
Érdekegyeztetési Fórum, Magyar Biokultúra Szövetség, International Road Transport Union EU 
Összekötő Bizottsága, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Munkaadók és 
Gyáriparosok Országos Szövetsége, WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, Hulladék 
Munkaszövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magyar Faluszövetség, Magyar Település- 
és Területfejlesztők Szövetsége, Magyar Turizmus Rt., Doktoranduszok Országos Szövetsége, 
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. 

A vizsgálat és az interjúk készítése során több ízben konzultáltunk Lantos Gabriellával, aki időközben 
a NFÜ kommunikációért felelős főigazgatója lett. 

Az interjúkat néhány, több tartalomelemzésre épülő kutatásban már közreműködött kérdezőbiztos 
készítette két egymásra több ponton reflektáló, nyitott kérdéseket tartalmazó interjúvázlat alapján. Az 
interjúvázlatokat a 6.1. melléklet tartalmazza. 

Az elemzés hipotézisének elkészítésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az interjúalanyok között 
a regionális tervezők sajátos csoportot alkotnak: egyrészt a saját régiójukon belül a tervek 
elkészítéséért felelős döntéshozók, másrészt azonban a Regionális Fejlesztési Ügynökségeknek a 
kormányzattól független jogállása miatt maguk is ún. nem kormányzati szervezetek (NGO-k) 
képviselői. Ennek megfelelően az interjúk során őket mind a két nézőpontból megszólaltattuk. Az 
interjúk később ezt a kezdeti feltevésünket alátámasztották. 

Az elemzés során az elsőként vizsgált terület a tervezési szakaszban alkalmazott egyeztetési 
eljárások számbavétele volt. Ide tartozik a közös politika-formálás (az egyes OP-ok készítése során 
mikor, milyen eszközök segítségével vonták be a társadalmi partnereket a terv előkészítésébe), a 
társadalmi partnerek kiválasztásának kritériumai (a horizontális elvek figyelembe vétele, az adatbázis 
nagysága, a kapcsolattartás módja és intenzitása, a visszacsatolás mikéntje, a nyilvánosság 
biztosítása), valamint az inputgyűjtés során alkalmazott technikák, a vélemények kezelése és 
megjelentetése a dokumentumban.  

A másik vizsgált terület a konzultáció volt, azaz az elkészült dokumentumok véleményeztetése során 
a korábbi fázisba is bevont, illetve az eddig még meg nem szólított stakeholderekkel kapcsolatos 
kommunnikációs csatornák feltérképezése. Ennek kapcsán vizsgáltuk a partnerek kiválasztásának 

T Á R K I   2 0 8
 



6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

kritériumait, a partneri kör nagyságát, a visszacsatolás mikéntjét, a nyilvánosság szerepét és 
módszereit, valamint az alkalmazott technikák számát és relevanciáját, továbbá az észrevételeknek a 
dokumentumokba épülésének technikáit és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal fórumait. 

Az elemzést a következő szempontok alapján készítettük:  

• Milyen mértékben felel meg az intézményrendszer által követett gyakorlat az 
uniós követelményeknek; 

• Milyen mértékben követik a hazai gyakorlatot (az OFK, illetve az Új Magyarország 
Program társadalmi egyeztetései során kialakított eljárásrendet) a tárcák és 
régiók;  

• Milyen mértékben felel meg a társadalmi egyeztetés a stakeholderek elvárásainak 
és milyen mértékben elégedettek vele a társadalmi partnerek;  

• A társadalmi egyeztetés hozzájárult-e a tervezési folyamat nyilvánosságához és 
kielégíti-e az átláthatóságra (transparency) vonatkozó elvárásokat. 

6.3. Jogszabályi háttér  

A stratégiai tervezésben való társadalmi részvétel fontosságát számos európai dokumentum 
hangsúlyozza. Ezek közül jelenleg a legfontosabbak az Európai Parlament és Bizottság 
1260/1999/EK rendelete, valamint ennek a rendeletnek az új programozási időszakra vonatkozó, még 
el nem fogadott általános rendelkezése a Strukturális Alapok felhasználásának alapvető szabályairól, 
továbbá az Európai Bizottság 2007-2013 időszakra vonatkozó rendelettervezete. A társadalmi 
részvételre vonatkozó szabályokat az Európai Bizottság COM (2002) 704. sz. állásfoglalása 
tartalmazza. Ugyanerre vonatkoznak különböző módszertani kézikönyvek is, a Világbank és az EBRD 
társadalmi részvételre vonatkozó ajánlásai és az Aarhusi Egyezmény (UNECE, 1998), amely 
környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szól.  

A tervezés fent részletezett uniós szabályozásában keret-jellegű javaslatok fogalmazódnak meg a 
társadalmi egyeztetés módszertanára és annak részleteire vonatkozóan. Ennek következtében a 
tagállamok saját hatáskörben dolgozhatják ki a partnerségre vonatkozó hazai rendeleteiket. 

A hatályos magyar jogszabályok is meghatároznak kötelezettségeket az állami szervek részére a 
társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban. Erre vonatkozó iránymutatás található a Magyar Köztársaság 
Alkotmányában (36§); A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben (20§ és 31§); A személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (19§).  

Az Európai Unió Strukturális Alapjaira vonatkozó, fent említett általános rendelkezés és a Bizottság 
állásfoglalása alapján a partnerség elve kiterjed a közösségi támogatások előkészítésére, 
finanszírozására, végrehajtására, monitoringára és értékelésére is. A rendelet leszögezi, hogy a 
hatékony és átlátható támogatás-felhasználás sikerének egyik kulcsa, hogy a helyi, regionális, ágazati 
és társadalmi csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek, mert ez alapján a 
rendelkezésre álló forrásokat a különböző szereplők képesek is lehívni, illetve felhasználni.  

A partnerség elvének megfelelően a társadalmi egyeztetési folyamat fontos szerepet játszik a 
Strukturális Alapokkal összefüggő nyilvánosság megteremtésében, a kommunikációban is. Az 
1260/1999/EK tanácsi rendelet 46. cikkében és a 1159/2000/EK bizottsági rendeletben a partnerség 
további célja között szerepel az, hogy a tagállamoknak a Strukturális Alapok által nyújtott 
támogatásokról a nyilvánosság bevonásával folyamatosan tájékoztatniuk kell az érintett szervezeteket 
és csoportokat annak érdekében, hogy értesüljenek az NFT előkészítésének azon munkáiról és 
folyamatáról, amelyek a végrehajtás során a későbbiekben jelentőséggel bírnak majd. 
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6.3.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉSHOZÓK ÉRTÉKELÉSE A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZA-
BÁLYOKRÓL  

A megkérdezettek többsége kielégítőnek tartja a partnerségre vonatkozó szabályozást. Úgy ítélik 
meg, hogy uniós és a hazai rendeletekben a partnerségre vonatkozó részek megfelelően tág keretet 
biztosítanak ahhoz, hogy az uniós fejlesztési dokumentumok társadalmi egyeztetési 
kötelezettségeinek a magyar közigazgatás eleget tegyen. A tervezők jórészt ismerik a téma 
szempontjából releváns szabályozást. Ezeket keretszabályként értelmezik, hiszen azok „sok játékteret 
hagynak az alkalmazóknak”. Általánosan elfogadott az a nézet körükben, hogy az Unió egyik tervezési 
alapelvét a partnerséget laza előírások határozzák meg. Ezért a tervezők szabadon dönthetnek az 
eljárásról, illetve a megvalósításról.  

A tervezők kisebb csoportja azonban ezt a szabályozást túl aprólékosnak tartja. „Inkább az a baj, hogy 
túl rövid idő alatt túl sok mindenre kiterjedően, túl széles körben, sokféle módon kell egyeztetni az EU-
s előírások szerint. Jó megismerni a szakma véleményét, de ez így túl bonyolult”. Elhangzott az is, 
hogy a társadalmi partnerek bevonása megnehezíti a tervezési munkát, bár azt nem akadályozza, 
ezért az erre vonatkozó szabályok követhetők és betarthatók.  

Több tervező szerint a korábbi gyakorlathoz képest nagy előrelépést jelent az, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség standardizálta az uniós egyeztetési folyamatot. Ennek hatására egy kölcsönös 
tanulási folyamat ment végbe a közigazgatásban, aminek eredményeképp az egyeztetés 
hatékonysága mérhetően javult. Ez többek között annak is köszönhető, hogy jórészt ugyanaz a kör 
foglalkozik partnerséggel már több, mint másfél éve. Mindezek alapján megállapítható, hogy pontos és 
egységes eljárási szabályok, illetve motivált és képzett döntéshozók nélkül a társadalmi egyeztetés 
sikere – miként más projekteké is – kétséges.  

Az Operatív Programok partnerségi folyamata egyes ágazatok számára – a korábbi uniós 
dokumentumok társadalmi egyeztetési folyamatai kivételével – újdonságnak számított. Az 
érdekegyeztetés azonban nem teljesen ismeretlen a magyar közigazgatásban sem. A Szociális-és 
Munkaügyi Minisztérium munkatársai elmondták, hogy saját partnerségi mechanizmusokat, 
intézményi eljárásokat alakítottak ki, elsősorban az Országos Érdekegyeztetési Tanács, másrészt a 
Gazdasági és Szociális Tanács (egyébként uniós mintára történő) létrehozásával. Ezek az 
intézmények az uniós „se nem túl laza, se nem túl kemény” szabályozása mellett működnek.  

Mivel tehát a partnerségi folyamat jórészt uniós előírások hatására és szabályozásával kezd 
meggyökeresedni Magyarországon, létezik olyan elképzelés tervezési körökben, hogy a magyar 
jogszabályokban nem kell a partnerekkel való kapcsolattartást szabályozni, hisz azt az uniós 
jogszabályok konkrétan rögzítik. A hazai jogszabályok ismeretsége érezhetően kisebb az uniós 
szabályozásénál, Számos esetben a tervezők a magyar szabályozás hiányosságai miatt inkább uniós 
egyeztetési szabályokra hivatkoznak a feladatok meghatározásakor.  

A magyar jogszabályok hiányosságai mellett a nyomásgyakorló csoportok érdekérvényesítő-
képességének gyengesége is hozzájárul ahhoz, hogy a partnerség gyermekcipőben jár: „ a 
keretszabályokat célszerű rögzíteni, de a többit az élet hozza ki, ha a partnerek nem nyomják, akkor 
akármilyen szabályok vannak, a formalitás szintjén fog maradni”.  

Emellett a partnereknek az uniós szabályokkal kapcsolatos ismeretei is hiányosak, emiatt az 
egyeztetés sikere még inkább kétséges lehet: „A társadalmi partnerek egy jelentős része még mindig 
pontosan nem ismeri a tervezést meghatározó jogszabályokat, azokat a tartalmakat, amelyeket 
megengedhetünk ezekben a tervekben. Így természetes, hogy megjelenik egy kívánságlista, 
amelynek egy része nem is támogatható. Gondolom ezt egy tanulási folyamat során a partnerek egy 
része képes lenne elsajátítani” 

A szabályozás és a kölcsönös tapasztalatok hiányosságai mellett a politikai megrendelés hiánya is 
hozzájárul a köztisztviselők bizonytalanságához: „Nálunk ez még gyerekcipőben jár: nincs arra 
egyértelmű iránymutatás, hogy mennyire kell a partnereket komolyan venni vagy mennyire nem. Ez 
megint egy kormányzati döntés, hogy azzal, ami megfogalmazódott a társadalom különböző 
szegmenseiben és érdekcsoportjaiban, azzal azonosul, és az alapján változtat, vagy pedig nem”.  
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A társadalmi egyeztetés optimális esetben – a rendeletek szerint – a tervezés több fázisára 
vonatkozik, gyakorlatilag az egész tervezési és végrehajtási folyamatot végigköveti.: „az egyik szint, 
az egyik kérdés, hogy miként kell egyeztetni. Pontosabban melyik stádiumában kell a dokumentumot 
egyeztetni, mennyi a megfelelő idő, amit kell hagyni. Van egy kész anyagod, és azt társadalmi vitára 
bocsátod, a partnerek elé tárod, fórumokat szervezel, Internetre teszed. A másik szint, a másik 
kérdés, hogy már akkor együttműködsz a partnerrel, mikor írod magát a dokumentumot. Az elsőnél, 
szigorúbb, jobban számon kérhető előírások, szabályozások vannak”.  

Bár a magyar közigazgatási gyakorlatban csak a már elkészült dokumentumokat bocsátják társadalmi 
egyeztetésre, mégis számos tervező úgy gondolja, hogy nemcsak a minimum követelményeknek 
tesznek eleget a partnerségi munka során, de jóval fölülmúlják azokat, bővebben értelmezik őket. A 
stakeholderek azonban ezt az álláspontot nem vagy csak részben igazolják vissza. 

6.3.2. A RÉGIÓK TERVEZÉSI VEZETŐK VÉLEMÉNYE AZ UNIÓS ÉS HAZAI 
RENDELETEK PARTNERSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL. 

A bevezetőben említettek szerint a régió tervezőit az ágazati tervezők és a stakeholderek közti 
csoportként azonosítottuk, sajátos jogállásuk és szerepük miatt. Ez az eljárásunk a régiós szereplők 
attitűdjeinek ismeretében helyesnek bizonyult.  

A régiók tervezői – az államigazgatási szereplőkhöz hasonlóan – általában ismerik és elégedettek a 
jelenlegi szabályozással, tekintettel arra, hogy ezek a keret-szabályok elegendő mozgásteret 
biztosítanak számukra.: „Azt hiszem, a 1264-es EU rendelet vonatkozik a partnerségre. Ez a rendelet 
két irányban fogalmazza meg a partnerséget. Az egyik a társadalmi egyeztetési vonal. A másik, egy 
projektnek a menete során megvalósuló, minél szélesebb körű együttműködés az államigazgatási, a 
befektetési, a civil, és az egyéb szférák között. Vertikálisan és horizontálisan is megfogalmazza a 
partnerséget ez a rendelet. Elég jól van kifejtve ez a dolog, a leszabályozása mellett. Elég jó 
mozgásteret hagy arra, hogyan lehet jól partnerkedni. Véleményem szerint, a jelenlegi szabályozás 
megfelelő, kielégítő.” 

Az uniós szabályozással ellentétben a hazai partnerségre vonatkozó szabályozást a régiós tervezők – 
az ágazati tervezőkkel ellentétben – nem tartják kielégítőnek, mivel – álláspontjuk szerint – csupán a 
tervezésre vonatkozó határozatok, illetve a 1076/2006-os központi intézményrendszerre vonatkozó 
kormányrendelet érinti a partnerség témakörét: „A „rendeletek” megfogalmazás, ebben az értelemben 
nem túl precíz. Ezek tulajdonképpen mostanában lettek elfogadva, mi is inkább rendelettervezeteket 
ismerünk. Az egyértelműen látszik, hogy a hazai gyakorlathoz képest az EU-s gyakorlat sokkal inkább 
épít a partnerségre. Az uniós szabályozást tartom olyannak, amely változást hozhat az érintettek 
közötti kommunikációban. Korábban ilyen nem volt. Most, hogy uniós szinten ezt kötelezővé teszik, 
egyre inkább tapasztaljuk, hogy szükség van rá, és már saját magunk kezdeményezzük, hogy 
kiterjesszük a „magunk háza táján” is. Összegezve, a keretek megfelelőek jelenleg, hiszen eddig 
semmi sem volt, ahhoz képest a mostani szabályozás elegendő. Ha már kialakul ennek a kultúrája, 
akkor gondolkozhatunk majd azon, hogy itt vagy ott mást kell előírni. Általánosságban elmondható 
azonban, hogy az EU miatt sok olyan szabály jött be, ami alapjaiban megrengette az eddigi 
bürokratikus szabályrendszert. Horizontálisabb, gyorsabb lett az információáramlás az államigazgatás 
szervezeteiben. Sok esetben ki lehet már kerülni a vertikális síkot. Kellett ez, de még mindig nem 
tesszük igazán jól”.  

Régiós szereplők magatartását alapvetően meghatározza a velük kapcsolatba kerülő különböző 
partneri körök eltérő szocio-kulturális összetétele. Ezért különbséget tesznek a társadalmi egyeztetés 
szintjei, a regionális és kistérségi egyeztetés között: „a tervezői munkának csak a csúcsán jelennek 
meg az EU-s dokumentumok, a készítőknél és a programozással hivatásszerűen foglalkozóknál. A 
kistérségi egyeztetéseken nem ismerik és nem is vevők rá. Hallottak róluk, de igazából a saját 
érdekeik mentén ítélik meg őket”.  

A régiós tervezők kettős szerepének köszönhetően – mint tervezők és mint stakeholderek is meg 
vannak szólítva a folyamatban – nagyobb szerepet tulajdonítanak a sikeres partnerségi 
együttműködésnek a terv legitimitása megteremtése érdekében: „Amit nem tilos, azt szabad – ezzel 
én egyet értek, feltéve, hogy a tervezők, döntéshozók komolyan veszik a partnerséget, és korrektül 
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alkalmazzák a szabályokat. Nincs szükség betűről betűre mindent szabályozni, ehelyett jó szándék 
kell mindkét oldalról”. Ez a legitimitás azonban a gyakorlatban – a szabályozás keret-jellegéből 
következő mozgástér miatt – gyakran sérül, a fentebb már említett nem egyértelmű politikai 
megrendelés következtében: „A jogi kipipáláshoz megfelelő kereteket teremtenek a rendeletek a 
társadalmi egyeztetés lefolytatására. A valódi egyeztetéshez a jogszabály megvan, de a források 
szűkösek, és általában mindig el van csúszva a tervezés. Az egyeztetéseken mindig lehet spórolni. 
Szerintem a lehetőséget megadják, de annak a lehetőségét is megadják, hogy lespórolják és 
formálissá tegyék. Ez valószínűleg a szándéktól és a lehetőségektől függ. Ideális állapot lenne, ha 
sikerülne minden tervvel kapcsolatban egy helyközi társadalmasítás. Ha megvan a célrendszer, akkor 
azt társadalmi vitára bocsátani, ha megvannak a főbb beavatkozások, akkor megint, tehát ne csak a 
dokumentum végén, amikor érdemi befolyása nincs a véleményeknek.” A régiós szereplők tehát 
kettős kötődésük miatt tervezőként is nagyobb mértékben képesek a nem kormányzati szervek 
képviselőinek szerepével kapcsolatos befogadó attitűd megfogalmazására. 

Természetesen még inkább így van ez akkor, amikor mint stakeholderek jelenítik meg magukat. A 
régióknak az ágazatokkal való szerepkonfliktusuk miatt számos nehézséggel kell szembenézniük a 
tervezés során: „A partnerség elve, jelszavai rendben vannak, a gyakorlatával van a probléma. Pl.: 
1076/2004-es kormányrendelet szerint a régiók az ágazatokkal azonos súllyal és ranggal vesznek 
részt a tervező munkában, ami intézményi és végrehajtási szakaszra is elővetít kompetenciákat. Ez 
odáig eljutott, hogy vannak önálló regionális Operatív Programok. Akkor ezek alapján számukra 
evidensnek tűnt, hogy a tervezéssel kapcsolatosan köröző tárcaközi anyagokat mi is megkapjuk, de 
ez az esetekben többségében nincs így, holott ez a partnerség alapvető eleme lett volna. Nekünk a 
tárcákkal ellentétben könyörögni kell ezekért”. Ez a probléma számos helyen felmerül a régiós 
tervezők véleményében, szembeállítva saját gyakorlatukkal, amikor széles körű, társadalmi 
partnerséget teremtettek a régióban. 

Összességében tehát a tervezők partnerséggel kapcsolatos attitűdjét két tényező befolyásolja. 
Egyrészt álláspontjukra jelentős hatást gyakorol üléspontjuk, az a tény tehát, hogy milyen szerepet 
töltenek be a tervezési folyamatban. A nagyobb legitimitással és pouvoirral rendelkező ágazati 
tervezők az uniós keret-szabályokat és az ahhoz lazán kapcsolódó, elnagyolt hazai szabályozást 
elfogadják, mert azok a mozgásterüket kellően szélesre tárják. A regionális szereplők azonban a 
jelenlegi hazai rendelkezéseket nem tartják alkalmasnak sem a programok mögötti legitimitás 
megteremtéséhez, sem pedig a saját tervezői kompetenciájuk megjelenítéséhez. Ezzel 
párhuzamosan mind két csoportot elbizonytalanítja az, hogy a partnerséggel kapcsolatos kormányzati 
filozófia kiérleletlen, és saját álláspont kidolgozása helyett kullog az uniós (nem különösen rigorózus) 
szabályozás után. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy a szervezetrendszerben dolgozók 
személyes motívumai túlságosan nagy befolyást gyakorolnak a hazai partnerségi folyamat 
alakulására. Ha – mint ez az interjúkból kitűnik – az uniós tapasztalatok birtokában elkötelezettek a 
nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés mellett, akkor a folyamatokat a 
minimumkövetelmények fölötti sztenderdek irányítják. Ez azonban nem kellő garancia arra, hogy a 
különféle társadalmi csoportokkal való együttműködés tartóssága miatt a dokumentumok kellő 
legitimációja megteremthető, még kevésbé pedig az, hogy az a folyamat végéig biztosítható.  

6.3.3. A STAKEHOLDEREK VÉLEMÉNYE A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE 
VONATKOZÓ UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYOKRÓL. 

A tervezők általános tájékozottságához képest a stakeholderek körében nagyon eltérő az uniós és a 
hazai rendeletek ismertségének mértéke. Léteznek szervezetek, amelyeknek fő tevékenységébe 
tartozik a vonatkozó jogi szabályozás vizsgálata (EMLA Egyesület, Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete). Azonban számos szervezet egyáltalán nincs tisztában a vonatkozó jogszabályok 
tartalmával, csupán egy nagyobb ernyőszervezet tagjaként kapcsolódik a folyamatba, és kizárólag 
szakmai tevékenységet folytat, és arról sem tud, hogy léteznek jogszabályok az unióban a társadalmi 
egyeztetésre vonatkozóan. Ezzel együtt is általánosságban elmondható, hogy a stakeholderek jó 
része nagyjából ismeri az uniós szabályozást. Ambivalensen értékelik azonban azt a tényt, hogy az 
uniós jogszabály a tagállamokra bízza a társadalmi egyeztetés részleteinek megtervezését. A 
stakeholderek szerint ez a szabadság veszélyeztetheti az egyeztetés színvonalát abban az esetben, 
ha a tagállamok csak a minimális követelményeknek tesznek eleget.  

T Á R K I   2 1 2
 



6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

A hazai jogszabályok értékelése különösen negatív az egyes stakeholderek körében. Ennek oka 
részben az, hogy hiányosak – vagy egyáltalán nem is léteznek – ezek a szabályok, részben pedig az, 
hogy nem teremtenek megfelelő kereteket a társadalmi egyeztetés szigorú és színvonalas 
betartatásához. 

Még abban az esetben is, ha a stakeholderek elégedettek a rendeletek elvi megközelítésével, 
szkeptikusak annak gyakorlati megvalósíthatóságát illetően: „soha nem a jogszabályon múlik az 
egyeztetés. A kérdésre válaszolva: igen, a szabályozást kielégítőnek tartom. Egy jól működő 
társadalomban, egy normális állam – partner viszonyban nem is kellenének erre vonatkozóan 
jogszabályok”.  

A szabályozásról a legkritikusabban egy, a fejlesztéspolitikában szakmai szervezetként számon tartott 
szervezet nyilatkozott. A Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége ismeri ugyan, de nem 
tartja kielégítőnek a jogszabályokat sem hazai, sem uniós szinten mert „az EU-ban általában és 
konkrétan is demokráciai-deficit van, az újonnan csatlakozóknál pedig hatványozottan. A társadalmi 
egyeztetés esetleges. A Vidékfejlesztési Tervvel vagy akár a Fejlesztési Stratégiai Tervvel 
összefüggésben az EU-s szabályok adnak konkrétumot a tervezési folyamatra és az 
intézményrendszerre is: a szociális partnereket, a civil szférát, a lakosságot hogyan kell tájékoztatni, 
bevonni. Viszont inkább formalizált az egész, akik ismerik – és a magyar civilisztikában működő 
szervezetek 4–5%-a ismeri csak – azok vezetői is csak lebegnek a tervet készítő közigazgatási 
menedzsment körül”. A stakeholderek a rendeletek legfőbb hibájának tekintik, hogy a laza 
szabályozás miatt általában nem áll rendelkezésre elegendő idő a véleményezésre, valamint, hogy az 
egyeztetés gyakran formális, csupán az unió figyelmének elterelését szolgálja. Javaslataik szerint 
olyan rendeleteket kellene készíteni, amelyek tartalmaznak konkrét intézkedéseket az egyeztetés 
kikényszerítésére és annak tartalmi színvonalának erősítésére. Így a kormány, valamint az illetékes 
államigazgatási szereplők nem tehetnének az egyeztetés kikerülése érdekében lépéseket, illetve a 
már létező egyeztetési formák szakmai színvonala is javulna: „Az, hogy a partnerséget társadalmi 
részvétellel milyen szinten kell megvalósítani, az sem egy egyértelmű dolog. Tág keretek, megengedő 
koncepció, kevés a követelmény, ezáltal sokkal több lehetőség is lenne arra, hogy a társadalmi 
részvételt szélesebb körben értelmezzék”. 

A jogszabályok betartására vonatkozó kérdésre több stakeholder jelezte, hogy az ágazati és 
regionális tervezők inkább az uniós jogszabályokat követik e jogszabályok minimális, formális 
természete miatt Ezek a szabályok azokban az országokban elégségesek lehetnek, amelyekben a 
partnerség elve a honi közigazgatási gyakorlat szerves eleme. Az uniós szokásjog és a partnerségre 
nyitott mentalitás azonban távol áll a magyar egyeztetési kultúrától. Általános véleményként 
fogalmazódik meg, hogy az államigazgatási szereplők a magyar szabályokat is csak többé-kevésbé 
tartják be : „Részben vannak technikai okai, hogy miért nem lehet betartani a szabályokat, de ez 
nagyon sokszor csak formális kifogás. Annak pedig sok értelme nincs, hogy az ember elmondta a 
véleményét, berakják egy fiókba, és a végén nem jelenik meg belőle semmi, és utólag kell harcolni”. 
Sok múlik a már kialakult kapcsolatokon, a háttérben mozgó lobby-tevékenységen, amik alapjaiban 
meghatározzák a partnerség egészét. Épp ezért minden megkérdezett szervezett egybehangzó 
javaslata volt: a hatékonyság javítása, aminek az egyeztetések politikai támogatottságának 
növekedése a feltétele.  

Összességében a nem kormányzati szervek képviselői sokkal kritikusabbak az egyeztetésre 
vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban, mint a tervezők. A hazai gyakorlattól idegen egyeztetési 
kultúra meghonosítása érdekében rigorózusabban szabályoznák a magyar államigazgatási szereplők 
tevékenységét, mert az uniós kereteket nem tartják elég kemény korlátnak a bizonytalan politikai 
megrendelések ellensúlyozására. 

6.3.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A társadalmi egyeztetés szereplői államigazgatási, régiós, valamint stakeholderi szinteken különböző 
szempontok alapján értékelik az egyeztetésre vonatkozó uniós és hazai rendeleteket, jogszabályi 
környezetet. Lényeges azonban a szemléletbeli különbség az egyeztetés jövőben szabályozásának 
lehetőségeivel kapcsolatban  

T Á R K I   2 1 3
 



6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

Az államigazgatási szereplők elégedettek azzal, hogy az unió és a hazai szabályozások nagy teret 
hagynak a tervezői munkák – ide tartozik a partnerség is – elvégzésére. Véleményük szerint a 
hatékonyságot az javítaná, ha konkrétan lehatárolt partneri körökkel folytathatnának egyeztetést, 
valamint ha a módosítások átvezetésére szánt idő hosszabb lenne. Ez értelemszerűen nem lenne 
kedvező bánásmód azzal a stakleholderi körrel kapcsolatban, amelyben nagy az egyeztetés iránti 
igény, de akik kapacitás hiány miatt nem tudnak „rohammunkákat” elvégezni.  

Az időfaktor kérdése kulcsfontosságú az egyeztetés szereplői számára, az erre vonatkozó 
szabályozások, valamint azoknak a hiánya veszélyezteti az egyeztetési folyamat sikerét. Ebben 
mindkét oldal egyet ért.  

Az egyeztetés átláthatósága és ennek konkrét jogszabályokban való rögzítése a tervezők számára 
nem olyan hangsúlyos szempont, mint a stakeholdereknek Viszont ők is nagy fontosságot 
tulajdonítanak annak, hogy a dokumentumok legitimációja és a társadalmi elfogadottsága a későbbi, 
végrehajtási fázisban növekedjen, Ezért a megkérdezettek egybehangzóan állást foglaltak amellett, 
hogy az egyeztetési folyamatot és annak gyakorlati megvalósítását is újra kell szabályozni.  

A regionális szereplők kettős kötöttsége attitűdjüket is árnyalja. A velük készült beszélgetések teszik 
nyilvánvalóvá, hogy a szabályozás újragondolása nem egyszerűen megoldható feladat, valamint, 
hogy az általános elvek lefektetése mellett mindenképpen szükség van a részletek kidolgozására, 
azok finomhangolására is. 

Összességében elmondható, hogy ma Magyarországon a társadalmi egyeztetés egy kölcsönös 
tanulási folyamat, aminek keretét és szabályrendszerét a gyakorlati tapasztalatok megszerzése során 
lehet majd sikeresen kialakítani. Ezeket a tapasztalatokat egy szervezetben (talán az NFÜ-ben) kell 
összegyűjteni és összefogni. Csak így alapozható meg hosszú távon a hatékony együttműködés az 
egyeztetés szereplői között.  

6.4. Partnerség célja és szerepe a társadalmi egyeztetési 
folyamatban. A különböző döntéshozói attitűdök 
elemzése és a stakeholderek bekapcsolása a tervezésbe. 

Az uniós rendeletekben megfogalmazott partnerségi elv szerint a hatékony és átlátható támogatás-
felhasználás sikerének egyik kulcsa az, hogy a tervezés során a helyi, regionális, ágazati és 
társadalmi csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek, mert ez alapján a 
rendelkezésre álló forrásokat a különböző szereplők képesek lehívni, és felhasználni. A partnerség 
elvének értelmében a társadalmi egyeztetési folyamat fontos szerepet játszik a Strukturális Alapokkal 
összefüggő nyilvánosság megteremtésében és a kommunikációban is.  

Ma Magyarországon azonban alapvető társadalmi probléma a közéleti ügyekben való alacsony 
részvételi hajlandóság. Ez annak ellenére így van, hogy a 30 000-t is meghaladja a bejegyzett civil 
szervezetek száma. Az egyeztetés szerepe éppen ezért kimagasló abban a partnerségi folyamatban, 
amely legitimációs keretet ad és társadalmi konszenzust teremt az uniós fejlesztési kérdésekben. A 
folyamatban résztvevő szereplők értékelése a partnerség céljáról és szerepéről rámutat a különböző 
attitűdök összeegyeztethető és ellentmondásos elemeire. 

6.4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉSHOZÓK VÉLEMÉNYE A PARTNERSÉG CÉLJÁRÓL 
ÉS SZEREPÉRŐL A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI FOLYAMATBAN 

Az államigazgatási döntéshozók és tervezők elvi szinten többnyire pozitív hatást tulajdonítanak a 
partnerségnek, mert jelentős a hozzájárulása a tervezés sikerességéhez. Megfogalmazódott, hogy 
amennyiben az egyeztetési feladatot mindkét fél – a tervező programíró és a véleményt adó szervezet 
is – komolyan veszi, akkor a társadalmi egyeztetési folyamat nagyban hozzá tud járulni a 
partnerséghez és a programok elfogadottságához. Azokban a minisztériumokban, ahol ezt 
felismerték, nem különálló feladatként kezelik az egyeztetést, hanem gyakorlatilag a tervezési 
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folyamatba épített munkamódszerként alkalmazzák: „kiderül, hogy amilyen fejlesztéseket egy 
minisztérium szervez például, vagy amilyen fejlesztéseket én tervezek, annak milyen a relevanciája. 
Úgy néz- e ki a túloldalról is az a dolog, amit én az íróasztalom mögül látok valamilyen módon. 
Emellett, jó a partnerségben, hogy új ötletek merülhetnek fel. Új megközelítési módok, amelyekre én 
magam nem is gondolnék”.  

A tervezők hasonlóan fontos elemnek tartják, hogy az érintett szereplők bevonása a szabályozás 
átalakítása során ahhoz is hozzájárul, hogy a változásokra jobban felkészülhessenek. A partnerségi 
egyeztetés során alkalmuk nyílik a stakeholdereknek arra, hogy olyan szempontokra is felhívják a 
figyelmet, amelyekkel a tervező nem számol. E nélkül az ismeret nélkül a szabályozás nem igazodna 
a valósághoz, mert a partnerek gyakorlati tudásukkal és tapasztalataikkal, a saját mikrokörnyezetükből 
kitekintve jobban láthatnak egy-egy szakterületet, mint a tervezők: „Abszolút nyertünk a partnerektől új 
inputot. Az IT területe egyébként is nagyon speciális, nagyon gyorsan változik, gyakorlatilag kétévente 
teljesen új trendek jönnek elő, és nem csak az eszközökben, hanem az alkalmazásokban is. És ez 
egy tipikusan olyan terület, amelyben ha versenyhátrányt szenved az ország, akkor az mindenkinek 
rossz”.  

Az azonban, hogy mennyire térül meg a minisztérium számára a befektetett energia, elsősorban a 
partnerek felkészültségétől függ. A hozzáértés egyrészt szakmai tájékozottságot jelent, másrészt azt, 
hogy mennyire ismerik konkrétan az II. NFT módszertani kereteit: „lehet, hogy szakmailag jó a 
javaslat, de nem beépíthető, mert pl. nem támogatható vagy más egyéb szempontból nem illeszkedik 
az NFT-be. Vannak, akik nagyon értenek hozzá, és sok múlik azon is, hogy egy-egy szervezetben 
személy szerint kik dolgoznak”. A tervezők szerint azonban a partnerek, stakeholderek jelentős része 
nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy érdemben 
bekapcsolódhassanak a tervezési folyamatba: „a társadalmi szervezetek számára ez egy olyan 
tanulási folyamat, amelyben megmérettetnek a saját képességeik és kapacitásaik, és megtanulhatják 
azt, hogy a politika-formálásnak és a politika-befolyásolásnak nagyon sok eszköze van. Ha addig nem 
is jutunk el, hogy mi döntünk a politikai döntéshozók helyett, legalább mondjunk alternatívákat, hogy 
az általunk megfogalmazott alternatívákból a döntéshozók választani tudjanak, vagy legalábbis 
próbáljunk meg hozzájárulni ezen alternatívák kialakításához”.  

A szabályozással kapcsolatos, kevéssé kritikus tervezői vélemények ismeretében váratlan az, hogy a 
tervezők között létezik egy markáns kisebbség, amely tisztában van azzal, hogy az államszervezet a 
nyomásgyakorló csoportok hiányában könnyen kihasználja monopolisztikus helyzetét: „Két ponton 
lehet belenyúlni a megújulási képesség erősítésébe, vagy alulról a szerződéses partnereken 
keresztül, vagy felülről és az a politika, mert a közigazgatás vezetője a politika. Hogy felülről milyen 
megújulás jön, az egy külön téma. De ez alulról jövő nyomás hiányzik. Ezt kellene megerősíteni. A 
munkacsoportban a közösségfejlesztők töltik be ezt a szerepet, az egyének összeszervezésével aztán 
ők tudnak tovább gondolkodni az állam felé”.  

Ennek az érvnek a továbbgondolásával több tervező eljut a konszenzus-teremtés szükségességének 
kérdéséig. Többekben megfogalmazódott az a nézet, hogy a közigazgatás számára azért fontos az 
egyeztetés, mert ha e nélkül kerül az anyag nyilvánosságra, akkor számos vitára ad okot az, hogy 
nem térképezték fel megfelelően a várható hatásokat, vagy rosszul jelölték ki a célcsoportokat. A 
dokumentumok társadalmi egyeztetése lehetővé teszi, hogy ha nem is mindenben, de a főbb 
célokban egyetértés alakuljon ki a tervezők és a stakeholderek között: „A partnerség eredményeképp 
a tervek találkoznak a szükségletekkel, így azoknak nagy lesz az abszorciós képessége. A partnerek 
láttatják velünk, azzal, hogy részt vesznek az egyeztetésekben, hogy ez fontos nekik, hogy a források 
felhasználása jó irányba megy. Mindennek a lelke ez, ha megvan a partnerség, a fejlesztések nem 
csúszhatnak félre”. 

Több tervező szerint a társadalmi egyeztetés a közigazgatásban szokásos munkafolyamatokat új 
elemmel bővítheti. Egy új módszertan alapján lehetőség van olyan szakmai műhelyek kialakítására, 
amely ma nagyon hiányzik a közigazgatási munkából. Így ha jól és alaposan tervezik az egyeztetést, 
akkor komoly hozzáadott értéket jelenhet a folyamatban.  

Összességében a tervezők egyetértenek azzal, hogy a partnerség alapfeltétele és egyben garanciája 
is egy konszenzusos fejlesztéspolitika kialakításának. 
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6.4.2. A RÉGIÓK TERVEZÉSI VEZETŐINEK VÉLEMÉNYE A PARTNERSÉG CÉLJÁRÓL 
ÉS SZEREPÉRŐL A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI FOLYAMATBAN 

A regionális szereplők nézetei több ponton egybeesnek a minisztériumi tervezőkével. Ez elsősorban 
az input-gyűjtésre, az abszorpciós képességre, valamint a társadalmi elfogadottság garanciájára 
vonatkozó vélemények megfogalmazása kapcsán érzékelhető.  

Rigorózusabbak azonban a módszertani kérdésekben (garanciák beépítése a szabályozásba), és a 
bevonandó partnerek körének meghatározásával kapcsolatban. Az ágazati tervezőknél kisebb 
legitimitásuk miatt meg vannak arról győződve, hogy minél többen vesznek részt az előkészítésben, 
annál könnyebb lesz a végrehajtás, és annál kevesebb ellenérdek merül majd föl a későbbi fázisban: 
„Most, a tervezési folyamatban már a formálisan bevonandók köre is jóval szélesebb, mint korábban 
volt, tehát egy nagyobb szakmai spektrum van benne megmozgatva. A valamilyen módon érintettek is 
meg vannak szólítva, ez vonatkozik a civil szférára, akik ugyanúgy el tudják mondani már a 
véleményüket. Az egy másik kérdés aztán, hogy hogyan tudják érvényesíteni az érdekeiket, de az 
érdekütköztetés, és konszenzuskeresés már adott”.  

Csak a helyi érdekviszonyokba az ágazati tervezőknél sokkal szorosabban beágyazott régiós 
szereplők képesek arra, hogy a partnerség kapcsán a saját szerepüket is újraértelmezzék: „akkor 
járunk jól, ha mind a tervezésben, mind a végrehajtásban, mind pedig a térségi kapcsolatrendszerben 
nagyon határozottan és markánsan a segítő management funkciót próbáljuk érvényesíteni, így 
szakmailag jól és eredményesen tudunk építő folyamatokat generálni”. Ez a magatartás korábban, az 
I. NFT idején nem volt jellemző, hiszen egyfajta hatósági típusú, bár költséghatékony, ám rossz 
társadalmi kommunikációt eredményező hozzáállás dominált, amely sok esetben gátolta életképes 
folyamatok megerősödését. Az ettől a gyakorlattól láthatóan elszakadó, komplex gondolkodásmódra 
képes régiós tervezői kör megerősödése azzal a reménnyel kecsegtet, hogy kialakulóban van – 
legalábbis helyi szinten – egy, a korábbiaknál sokkal inkább befogadó egyeztetési attitűd, mely a 
partnerség célját és szerepét alapjaiban megújíthatja. 

6.4.3. STAKEHOLDEREK  

A tervezői oldal egyeztetési tevékenységének megítélése stakeholderi oldalról új fényt vet a 
partnerség céljára és szerepére. E csoport számára kulcsfontosságú kérdés az, hogy milyen 
véleményezési lehetőségekhez jutnak az egyes szervezetek, azokat hogyan használják ki, valamint, 
hogy hogyan tudnak még érdemben beleszólni a folyamatokba. E szempontok alapján megállapítható, 
hogy az egyes stakeholderi csoportok között nagy kapacitásbeli és érdekeltségi különbségek vannak, 
és a szervezetek ezek alapján eltérően ítélik meg a partnerség szerepét és célját.  

Létezik olyan szervezet (CNNy), amelyik főtevékenységeként követi nyomon a társadalmi egyeztetés 
lépéseit, abban szorosan részt vesz, valamint értékeli a folyamatot. Ez a szervezet tehát nem a 
tartalmi kérdésekkel, hanem a társadalmi nyilvánosság kérdésével foglalkozik. A partnerséggel, mint 
folyamattal kapcsolatban megfogalmazott véleményüket és értékeléseiket nyilvánosan elérhetővé 
teszik mindenki számára. E tevékenységükkel az egyeztetési folyamat alakítására jelentős hatást 
gyakoroltak. Ők képviselik a tudatos egyeztetés legmagasabb fokát, ezért – egyébként igen kritikus 
véleményük – figyelemre méltó. Értékelésükben azonban elismerik, hogy más országok gyakorlatához 
képest a társadalmi egyeztetést ma Magyarországon sokkal szélesebb körben hirdetik meg és 
fokozatosan egyre nagyobb lehetőséget biztosítanak a vélemények – legalább formális – kifejtésére.  

E nagyon tudatos nyomásgyakorló csoporttal ellentétben azonban megtalálhatóak olyan 
stakeholderek is, akik nagyon kevéssé informáltak az egész rendszer működésével, szabályaival, 
céljával és szerepével kapcsolatban, legfeljebb egyes ernyőszervezetek tagjaiként, a közös 
véleményének megformálásában vesznek részt, ezért az egyeztetés szerepét kevéssé tudják 
értékelni. Állandó problémát jelent számukra az információ hiánya, a rendszer átláthatatlansága, ami 
lényegében kedvüket veszi a komolyabb egyeztetéstől is: „Legfőbb problémája az összes magyar 
érdekegyeztetéseknek, hogy az a rendszer működik, mint a szocializmusban, meg a Bach korszak 
óta, ha kapok egy határozatot, csak ahhoz fellebbezhetek, aki a határozatot hozta. Ha valamit meg 
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kellene változtatni, annak kell beadnom a kérvényt, akinek meg kellene változnia. Így ez nem tud 
átjutni, megvalósulni. Az Önkormányzati törvénymódosítást két szinten kellene megfuttatni: 
kormányzati és az önkormányzati érdekképviseletek szintjén, valamint a mindkettőtől független civilek 
szintjén, ahová nem jön el sem a kormányzat, sem az önkormányzat. Ilyen finomra hangolások 
nincsenek az egyeztetésekben, és ez is a demokrácia deficit legkomolyabb problémái közé tartozik”. 

Az ernyőszervezetek a saját belső kapacitásuk és eljárási rendjük alapján szervezik az egyeztetést, és 
ezért gyakran nem tudnak megfelelni az időben és módszertanilag is kötött folyamat szabályainak. Így 
nem érzik hatékonynak az egyeztetési folyamatot: „Mi minden tagszervezetnek szétküldtük az 
anyagot, majd a véleményeket összefogtuk, hozzátettük a saját gondolatainkat, és egyben, egy közös 
dokumentumban küldtük vissza. Az ötven tagból két-három jelzett vissza, tehát csak nagyon kevés 
céget szólított meg ez az anyag. Az volt a probléma, hogy ha egy tagszervezet nem találta meg benne 
azt, ami érdekelte, ami őt érintette, akkor az egész dokumentumot félretette. A határidő ugyan rövid 
volt, de én hozzá vagyok szokva ehhez, ezért ez nem okozott gondot. Nem gondolom azonban, hogy 
ennek bármilyen hatása lett volna a későbbiekre, hogy ezt bárki figyelembe vette volna a tervezés 
során. A szerepjátéknak inkább az lehetett a jelentősége, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy ez egy 
bonyolult döntési folyamat – de különösebb haszna nem volt a dolognak.” 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezés egyes szintjein megvalósuló partnerségi egyeztetést 
csak azok a szervezetek képesek követni, illetőleg azokhoz kapcsolódni, akik szakmai munkájuk 
mellett rendelkeznek erre fordítható kapacitással: „Sokszor bennünk is van hiba, nincs meg a 
szükséges szakértői garnitúra, pedig az is kellene, hogy ne csak település politikusként, hanem 
szakértőként szóljunk hozzá a kérdésekhez. Ennek anyagi okai vannak. Egy darabig a szakemberek 
dolgoznak társadalmi munkában, de hosszú távon nem működik, bár találkoztam olyannal is, aki 
sosem fogadott el pénzt. Sokszor az ismeret hiány miatt a vitákban alulmaradunk, leradíroznak 
bennünket”. 

A szervezetek tehát jól elkülöníthetők két meghatározó csoportra. A kisebb vagy csak szakmai 
kérdéssel foglalkozó stakeholderek jól megkülönböztethetően más attitűddel közelítik meg a 
társadalmi egyeztetés folyamatát, mint a nagy érdekérvényesítő erővel rendelkező, sok szakembert és 
érdekcsoportot összefogó nyomásgyakorló csoportok. Így voltak a megkérdezettek között olyan 
szervezetek, akik – saját értékelésük szerint – úgy vesznek részt az egyeztetési folyamatban, hogy 
szakmailag nagyon megalapozott véleményt nyújtanak be és a nyilvánosság minden lehetséges 
eszközével élnek, de többségben vannak azok a szervezetek, amelyek szkeptikusak az egyeztetéssel 
kapcsolatban, és ezért inkább nem is hoznak túlságosan nagy erőfeszítéseket az érdekérvényesítés 
terén.  

Az aktívabb szervezetek részéről is akadnak olyanok, akik minden erőfeszítésük ellenére úgy érzik, 
hogy az Operatív Programok egyeztetésébe nem tudnak olyan szinten bekapcsolódni, ahogyan 
szeretnének, így szerintük a partnerségi egyeztetés nem éri el a célját, pontosabban 
megkérdőjelezhető a létjogosultsága: „Az Operatív Programok szintjén elég nehéz eligazodni, mert 
ezeknek a társadalmi vitáját az egyes tárcákra bízta a kormányzat. Annak idején mi többször kértük a 
Nemzeti Fejlesztési Hivataltól, hogy próbálják ezt koordinálni, vagy valami központi információt kiadni. 
Így nem lehet társadalmi vitát lefolytatni, hogy még nekünk is, akik napi 8 órában regionális politikával 
foglalkozunk, úgy kell utána vadásznunk az Interneten minden egyes Operatív Programnak, és vagy 
megtaláljuk, vagy nem. Erre egy egységes rendszert kellene kialakítani, egységesen átláthatóan egy 
bizonyos helyen nyilvánosságra hozni, hogy az egyes Operatív Programoknak mikor lesz a társadalmi 
vitája. De ha már külön van, akkor is legyen egy hely, ahol az összes Operatív Programot 
megtalálhatják az érdeklődők, vagy a potenciális érintettek, és az egész folyamat áttekinthető. Kellene 
egy egységes menetrend az egész egyeztetési folyamatra. Ezt 2005 januárja óta próbáljuk kihúzni a 
kormányzatból és kérjük, hogy hozzanak ilyet nyilvánosságra. Ám ha nyilvánosságra hoztak is valamit 
korábban, 2 hónap után totális csúszásban volt, így nem lehet felkészülni egy társadalmi vitára. A civil 
társadalom nagy része nem ezzel foglalkozik, mint mi, hanem könyvtárosként vagy iskolában tanítva, 
vagy valamilyen cégnél dolgoznak, és munkaidőn kívül foglalkoznak ezekkel a civil ügyekkel, ők így 
ezt nem tudják követni”. 

A stakeholderek a társadalmi egyeztetés sikerességét azon is mérik, hogy a tervezési folyamat melyik 
szakaszába tudtak bekapcsolódni. A magyar államigazgatási gyakorlatot semmi sem minősíti jobban, 
mint az a tény, hogy egyik szervezet sem jelezte, hogy már az inputgyűjtés során is bevonták volna az 
egyeztetésbe. Pedig a nagyobb kapacitással rendelkező szervezetek igényeltek volna betekintést és 
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beleszólást az alapkérdések, a fejlesztési prioritások, valamint a koncepció kialakításának kezdetén. A 
témában jártas civil szervezetek pontosan megfogalmazzák az egyeztetés legszembetűnőbb 
gyengeségét ebben a korai, tervezést előkészítő fázisban: „Nagyon fontos volna az, hogy ne csak a 
véleményezésben vegyünk részt, hanem a tervezésben is. A társadalmi vitát megelőző fázisban, amíg 
az anyagok elkészülnek, a szakértői anyagok össze vannak dolgozva, bizonyos alternatívák 
felmerülnek, amelyek aztán megvitatásra kerülnek, ebben a fázisban a civil szervezetek számára nem 
átlátható a folyamat, mivel nem vonják be őket a társadalmi egyeztetés ezen szakaszába, csak egy 
szűk körnek van hozzáférési lehetősége. A társadalmi egyeztetésről szóló alapelvek, az átláthatóság 
elve az előkészítésben sérül, de itt sérül a nyilvánosság elve is, mert nem minden szakértői anyag 
érhető el, ennek következtében a tervezhetőség elve is”.  

A tervezés kezdetén elkövetett hibák meghatározzák az egész egyeztetés menetét, színvonalát és 
értelmét, ezért számos stakeholder már ezen a ponton elveszti bizalmát az egyeztetésben, és azt 
megkerülve igyekszik érdekeit érvényesíteni.  

A véleményezők másik csoportja viszont megelégszik jelenlegi szerepével és úgy ítéli meg, hogy 
véleménye helyet kapott a tervezési munkában, komoly szerepet és feladatot vállalt, ami többnyire 
kielégítette a bekapcsolódási igényét is: „Az érdekegyeztetések során több napon keresztül tárgyalunk 
különböző résztémákat, ezek gyakran unalmasak, hosszadalmasak és nem túl hatékonyak, ezért a 
tervkészítés szintjén elég az a lehetőség, ami a rendelkezésünkre áll, és a rendje is jó”. Ezt a 
vélekedést erősítik még azok, akik belátják azt, hogy az államigazgatás partnerségre fordítható 
kapacitásának is vannak korlátai, és jobb, ha a tervezési munkák a tervezők feladatai maradnak a 
szakértelem, a garancia és a számonkérhetőség érdekében.  

A partnerek elégedettsége szempontjából meghatározó másik szempont a folyamatok érdemi 
befolyásolására való esély. Ennek kapcsán a stakeholderek markánsan megfogalmazzák a 
legfontosabb problémákat: túl hosszú dokumentumot kell véleményezni, kevés konkrétumról esik szó 
az anyagokban, rövid határidőket kapnak a munkájuk elvégzésére és az egyeztetés ideje gyakran 
politikailag is érzékeny időszakra esik. Egybehangzóan nagyon hiányolja minden stakeholder a 
tervezői oldal visszajelzését, a visszacsatolást is. Ezek alapján a nem kormányzati szervek 
véleményében azok álláspontja jut többségre, akik szerint a partnerség, valamint az ahhoz tartozó 
társadalmi egyeztetés csak formailag valósul meg és kevés érdemi eredmény születik. 

Egyes szervezetek részt vesznek a végrehajtás fázisában, és a monitoring bizottság munkájában is – 
amelyben szintén érvényesül a partnerségi folyamat. E szervezetek legfontosabb kritikája az, hogy 
alulreprezentáltnak érzik magukat a nagy súlyú államigazgatási képviselettel szemben. Ezen túl azt is 
nehézményezik, hogy csak utólag értékelhetik a folyamatokat, így nem látnak lehetőséget arra, hogy a 
hibás berögződéseken változtatni tudjanak.  

Összefoglalásul elmondható, hogy a stakeholderek elvi alapon fontosnak tartják a társadalmi 
egyeztetést, de gyakorlati szinten számos akadállyal kell szembenézniük a folyamat során, ami 
alapjaiban véve negatív képet alakít ki bennük a partnerségről általában. A legtöbb szervezet számára 
sokszor nem átlátható a folyamat, annak célja és értelme, ezért érdemben ritkán folynak bele az 
egyeztetésbe. Az a néhány szervezet, amelynek megfelelő kapacitás és idő áll rendelkezésre, képes 
komoly munkával részt venni a tervek kialakításában. A stakeholderek körében általában van egyfajta 
nyitottság a közös munkára, de annak módszertanára és technikai részleteire kevesen fogalmaznak 
meg javaslatokat.  

A véleményezést megelőző tervezési, illetve a tervezést előkészítő fázisban számos szervezet 
szeretne nagyobb szerephez jutni, sokszor ezt nevezik meg a partnerségi siker kulcsának. A jelenlegi 
bekapcsolódási lehetőségeknél számos partner és ernyőszervezet nagyobbra tart igényt. Általános 
elvárásuk, hogy a társadalmi egyeztetés céljával és szerepével, illetve ütemezésével kapcsolatban 
több információra, és néhány szervezetnek ezzel kapcsolatos felkészítő képzésre is szüksége lenne. 

6.4.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az államigazgatásban dolgozó tervezők szakmai szempontok miatt többnyire pozitívan értékelik a 
partnerség és a társadalmi egyeztetés szerepét, Másrészt tisztában vannak azzal, hogy az Operatív 
Programok társadalmi támogatottság csak közös munkával szerezető meg, aminek hatására 
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egyszerűsödik a végrehajthatás. Nehézséget okoz azonban, hogy az uniós fejlesztéspolitikai 
szabályok speciális jellege miatt nehezen lehet a széles társadalom számára elérhető, közérthető 
szakmai egyeztetést szervezni. A tervezők legkomolyabb aggályai arra vonatkoznak, hogy nem 
tudnak érdemi, beépíthető véleményeket begyűjteni az egyeztetés során, és a feldolgozáshoz 
kapcsolódó utómunkák elnyújtják, megnehezítik a tervezési feladatot. Épp ezért a módszertani és 
ezzel összefüggő szakmai kérdések megválaszolása a partnerség – mint kölcsönös tanulási folyamat 
– kulcsa. A tervezők szerint az egyeztetési folyamatok letisztult és célzott szabályozása hozzájárul 
nemcsak a konszenzus kialakításhoz, de a fejlesztési tervek tartalmi színvonalának emeléséhez is.  

A folyamatot tervezőként és partnerként megtapasztaló régiós szereplők kettős karakterén 
egyértelműen kimutatható, hogy az egyeztetés mennyire másképp értékelhető a két oldal 
szemszögéből. Azok a tervezők, akik egy másik relációban egyben partnerek is, elfogadóbbak az 
egyeztetéssel kapcsolatban általában is, és konkrétan saját partnereikkel is. Ez nagyobb nyitottságot 
eredményez a szabályozásai és módszertani kérdések megválaszolásakor is, ami érdemi egyeztetést 
eredményez a régiókban. E cél megvalósításhoz olyan gyakorlati eszközöket is rendeltek, amelyek 
bár nem egyszerűsítik a folyamatot, de mindkét oldal számára tanulságosak. 

A stakeholderi oldal nagyon differenciáltan közelít a partnerséghez és a társadalmi egyeztetés 
folyamatához. Azzal a véleményezők jelentős része is egyetért, hogy kölcsönös tanulásra van 
szűkség, melynek során a formálisan kipipálható partnerségből érdemi, közös munka válik, de minden 
oldal ezzel kapcsolatos attitűdjét félelmek, bizalmatlanság jellemzi. Sok szereplőben – a konkrét 
egyeztetés, tényétől és milyenségétől függetlenül – korábbi sérelmek, negatív tapasztalatok alapján 
már kialakult frusztráció az államigazgatási szereplők tevékenységével kapcsolatban, és ez 
megkérdőjelezi a tervezőkbe vetett hitüket is. Ráadásul az uniós fejlesztéspolitikára jellemző szakmai 
specialitások is sokszor megnehezítik a stakeholderek munkáját, akik megfelelő képzés és kapacitás 
hiányában nem képesek beépíthető, érdemi véleményeket eljuttatni a tervezőkhöz. Ezzel ellentétben, 
az egyeztetésben aktívan részt vevő, a folyamatokat szorosan követő, nagyon tájékozott szerveztek 
körében számos konkrét javaslat fogalmazódik meg a partnerségi tevékenység javítására, ezeket a 
javaslatokat hosszú távon érdemes lenne megfontolni.  

Mindezek miatt nyitott az a kérdés, hogy milyen nyomásra és mikor tud kialakulni mind a tervezői, 
mind a stakeholderi körökben az a meggyőződés, hogy képesek közösen kidolgozni a partnerség 
elveit és módszertanát pontosan rögzítő szabályrendszert. A hosszú távú, szakmailag megalapozott, 
sikeres együttműködés kulcsa a szereplők felkészítése, ami magában foglalja a tervezők és a 
stakeholderek számára egy képzési program kidolgozását. Nyilvánvaló ugyanakkor az, hogy az 
államigazgatásban dolgozó tervezők felelőssége egy reális, ezért betartható ütemterv elkészítése, és 
a visszacsatolás a beérkezett véleményekre – optimális esetben személyre szóló válaszlevelek 
formájában. Ezek az elemek megteremtik a partnerség iránti bizalmat, és hitelessé teszik azt a 
stakeholderek körében. A jól szabályozott, és célzott egyeztetés amellett, hogy sok szakmai és 
legitimációs előnnyel járna, az unió más országai számára is példa értékű lehetne. 

6.5. Az egyeztetésbe bevont partneri körök jellegzetességei, 
tulajdonságai. A partnerek között kialakult 
szerveződések hatásai, a szövetségek és az 
államigazgatás kapcsolata. 

A tervezés során meghatározott időben, konkrét eszközök segítségével van lehetőség bevonni a 
társadalmi partnereket a fejlesztési terv előkészítésébe. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy mekkora az 
államigazgatásban gondozott partneri adatbázisok nagysága, milyen a kapcsolattartás módja és 
intenzitása, a tervezők milyen kritériumok alapján választják ki a társadalmi partnereket, és mennyiben 
veszik figyelembe a horizontális elveket; az inputgyűjtés során milyen technikákat alkalmaznak; 
valamint, hogy miként építik be a véleményeket a dokumentumba, és miként történik a visszacsatolás. 
Az egyeztetésben részt vevő szervezetek önszervező, szövetség-kereső tevékenységeik során eltérő 
mértékben tudnak szerepet vállalni ebben a folyamatban. Stakeholderi oldalról bemutatjuk a jellemző 
szövetségkötési attitűdöket, illetve azok eredményeit és a legjobb gyakorlatokat. 
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6.5.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZINT ÉRTÉKELÉSE AZ EGYEZTETÉSBE BEVO-
NANDÓ PARTNERI CSOPORTOKRÓL. A PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA SORÁN 
ALKALMAZOTT SZEMPONTOK 

Az államigazgatási szereplők több módszertan szerint választják ki a saját partneri köreiket. Az egyik 
csoportba azok a tervező tartoznak, akik a tervezés kezdetén általános szakmai kritériumok alapján 
határozzák meg, hogy mely szervezetekkel és ernyőszervezeteikkel kell kapcsolatba kerülniük az 
egyeztetés során. Ezek a tervezési egységek a szakmai szempontok mellett nagy gondot fordítanak a 
horizontális elvek arányos megjelenítésére is, valamint partneri adatbázisukat folyamatosan bővítik a 
nyílt partnerség elvének megfelelően: „Alapvetően szakmai és gazdasági érdekvédelmi szövetségek a 
partnereink az Operatív Programok tervezésének folyamatában. És emellett megjelenik azért egy-két 
olyan „társadalmibb” partner, akik kevésbé a gazdaság szereplői, mint pl. a zöld szervezetek vagy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témákat összefogó szereplők. Általában országos szervezetekkel 
lépünk kapcsolatba. A legnagyobb részük egyébként ernyőszervezet, akik vállalták azt, hogy a tagjaik 
számára ezeket az információkat továbbadják. Van néhány olyan szervezet, akik látványosan sokkal 
több inputot szolgáltatnak a munkához, és ezért nyilván a velük való kapcsolattartás sokkal 
szorosabb, hiszen olyan részletekbe menő észrevételeket tesznek és olyan mélységű szakmai 
hozzájárulást adnak, ami miatt egy sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki”.  

Egy másik eljárás az Operatív Programok többlépcsős tervezésének módszertanát figyelembe vevő, 
az egyeztetési folyamatot a különböző tervezési szintekhez hangoló metódus., Ennek az a lényege, 
hogy minden módosítást követően döntést hoztak arról, hogy magasabb szinten milyen partnerekkel 
tudnak tovább egyeztetni: „Nálunk a gyakorlat az volt, hogy itt a főosztályon eldöntöttük, hogy mi és 
hogyan legyen, és alapvetően minden egyes lépésnél megtettük ezt. Szükség volt a szélesebb 
társadalmi csoportokat képviselő szervezetekre is, és igyekeztünk megtalálni az adott témához 
specifikusan értő szervezeteket is. És ebbe a folyamatba becsatoltuk még az akadémiai szférát is. És 
amikor előállt egy részdokumentum, az ő inputjaik alapján egyfajta szintézise annak, ami nálunk 
készült, akkor workshop-ot szerveztünk, és ezek az érintettek egy asztalhoz lettek leültetve, és ott 
kellett kialakítani, hogy mi lehet a közös érdek. Figyelembe kellett venni a horizontális politikáknak a 
szerepét, és nem csak a kötelezően alkalmazott kettőt (esélyegyenlőség, környezetvédelem), hanem 
akár foglalkoztatási, versenyképességi, biztonsági területeket. Mi komplex programokban 
gondolkozunk, amelyek sok-sok elemből állnak össze.”  

Megfogalmazódik olyan vélemény is államigazgatási tervezői körben, hogy a kiválasztási 
szempontokat az egyes tervezési szinten másképp lehet értelmezni, ezért a kezdeti fázisban 
nyitottabb és informálisabb egyeztetésre is lehet mód. Általános gyakorlat, hogy minél közelebb kerül 
egy ügy a politikához, annál indokoltabb egy támadhatatlan és intézményesített döntéshozói szint 
megteremtése az egyeztetésben. Az egyeztetést szervezőnek figyelnie kell arra, hogy a kisebb körben 
meghirdetett egyeztetések ne a lobbyérdekek érvényesülésér szolgálják, ezért célszerű legalább öt-
hat szervezettel egyszerre tárgyalni informális körökben is. „A stakeholderek szempontja szerint is az 
a legeredményesebb, amikor a részletekről van szó, mert itt szakmai érvek döntenek, közösen vitatják 
meg a többiekkel, nem pedig általános statementeket kell megfogalmazni. Van rá példa, hogy egy-egy 
külön szervezet kéri, hogy esetleg hallgassuk meg a javaslatát. Ezekkel leülünk beszélgetni, és ha 
szakmailag azt találjuk, hogy megalapozott, és nem ütközik az OP céljaival, akkor mindenképpen 
figyelembe vesszük az ilyen bilaterális megbeszéléseken elhangzottakat. És egyébként pedig 
megpróbáljuk beterelni ezekbe a kialakult formációkba a továbbiakban. Tehát a megkeresés lehet 
informális, de az utána következő munkát próbáljuk minél formálisabbá tenni, hogy a többi szervezet 
számára is látható legyen, hogy miért van változás mondjuk egy adott fejezetében a programnak”.  

A tervezők kiválasztási szempontja lehet az is, amely a tárgytól teszi függővé, hogy mely 
szervezeteket lehet bevonni az egyeztetésbe: „Elsősorban azokat a csoportokat, akik primer módon 
érintve lesznek a készülő tervezet által. Ezek köre az előzetes hatásvizsgálattal meghatározható. 
Természetesen a rendelkezésre álló idő és a tervezet jellege, fontossága is meghatározó tényező, de 
leginkább meghatározó jelleggel bír ezen kérdésnél, hogy kik, mely csoportok lesznek érintettek az 
adott témában. Ha több, vagy sok ilyen csoport van, meg kell keresni, ki kell szűrni, hogy a csoportok 
mely köre az, amelyeknek a véleménye meghatározó, vagy a létszáma a legnagyobb, vagy az 

T Á R K I   2 2 0
 



6. AZ OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉNEK EX-ANTE ÉRTÉKELÉSE 

érdekeltsége a legkiterjedtebb és így tovább, és így tovább. Ez, mármint a meghívotti kör, a 
jogszabályalkotással rokon előzetes hatásvizsgálat segítségével behatárolható”. 

Az Operatív Programoknál átfogóbb egyeztetések módszertanilag nem a szaktárcák feladatai, hanem 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálja a folyamatot. Több tervező elismerte ennek 
hatékonyságát és szükségességét, mert az ágazati rendszeren kívül elhelyezkedő Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség partnerségi adatbázisa kiterjed minden ágazati és regionális területre, a főbb 
makrofórumokra, továbbá az ágazati partnerlistákat is magába foglalja. Ezek közül a makrofórumok és 
a nagyobb tudásbázissal rendelkező stakeholderek – több tervező értékelése szerint – a különös 
bánásmódot igénylő partneri körbe tartoznak. Erre a körre vonatkozóan nem határoznak meg a 
szokásostól eltérő egyeztetési technikákat, csupán kiemelt figyelmet az inputgyűjtési fázisban: 
„Vannak kritikusan fontos partnerek, pl. az MTA, a kamarák, az egyes ágazatok és régiók VIP-
szereplői. Az ő véleményük nélkülözhetetlen a partnerség során. A dokumentum kezdeti tervezési 
szakaszában más eljárásokat is alkalmaztunk a bevonásukra: pl. a jövőképalkotásba meghatározó 
egyéneket vontunk be: tudósokat, művészeket, nagyvállalkozókat, a hangadó egyéneket. Az NFH 
szervezett olyan fókuszcsoportos beszélgetéseket pl. tudósokkal, szakemberekkel, melyek során 
véleményvezetőket kérdeztek a főbb stratégiai célokról és súlypontokról. A helyzetfeltárásba már az 
érintetteket is be kell vonni, mert a SWOT-elemzésnél nem csak a tervezőre, hanem az adott terület 
szereplőire is szükség van.”  

Azokban az esetekben, amikor egy Operatív Program tervezésében több tárca is részt vesz, 
nehézkessé válhat a tárcaközi egyeztetés, és ez a partneri egyeztetést is akadályozhatja: „A 
nehézségeket nem a partnerek okozták, hanem a hat minisztérium koordinációja. Az egyeztetési 
folyamat tárcaközi fázisába nem vonják be a partnereket, mert a koordináció nagyon bonyolult lenne. 
Ez a TÁMOP sajátossága, mert ebben az Operatív Programban nagyon sokan érintettek.”. Valójában 
az Operatív Programok témájától is függ, hogy milyen érzékeny partneri kört érintenek. A TÁMOP 
kiemelten kezelendő partnerei közé sorolták a társadalom hátrányos helyzetű rétegeit és a romákat. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a széles társadalom felé eddig a legnyitottabb egyeztetést a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökég szervezte meg, a szakpolitikai kérdések tárcafeladatok maradtak. A 
partnerségi adatbázis legnagyobb listája – 6000 szervezet – és legátgondoltabb stratégiája a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökégnek van. Minden tárcánál léteznek kiemelt partneri körök – ezeknek a 
kiválasztási szempontjai eltérőek lehetnek – akikkel szorosabb és gyakran informálisabb egyeztetések 
is megvalósulnak, de a horizontális elveket tiszteletben tartva törekszik minden tárca egy bővebb 
partneri körrel is egyeztetni. Emellett tárca szinten kiscsoportos egyeztetéseket is gyakran 
lefolytatnak, többnyire a stakeholderek kezdeményezésére.  

Általános tervezői aggályként fogalmazódik meg, hogy az egyeztetés időzítése és intenzitása sokszor 
nem előre tervezhető, mert politikai döntések miatt vagy egyéb döntések hiányában sokszor nagyon 
lelassulnak, máskor pedig indokolatlanul felgyorsulnak a folyamatok, ezért csak nagy vonalakban 
lehet előre megtervezni az egyeztetéseket.  

6.5.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYEZTETÉSBE BEVONANDÓ 
PARTNERI CSOPORTOKRÓL. A PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA SORÁN 
ALKALMAZOTT SZEMPONTOK 

Az ágazati tervezőkhöz képest a régiós véleményekben markánsabban jelenik meg a partnerek 
érdemi bevonására vonatkozó törekvés. Emellett a régiós tervezők a szakmailag érintettek bevonásán 
túl egy szélesebb körű, ún. társadalmi típusú egyeztetést is igényelnek. Többen megfogalmazzák, 
hogy a civilekkel történő egyeztetés még a jogszabályok megalkotása előtt, a tervezési folyamat alatt 
nagyon hasznos lehet: „Azokat a szereplőket, amelyek komoly elemző, értékelő, projektfejlesztő 
funkciókat töltenek be, érdemes bevonni már a kezdeti fázisban, a helyzetelemzéskor. Ilyenek pl. a 
kamarák. A többieket a stratégia-alkotástól kezdve – ennél a fázisnál már mindenkit célszerű bevonni. 
A stratégia elfogadása után, mikor már a konkrét fejlesztési intézkedések kidolgozása van soron, 
széjjel kell bontani, hogy mi kiket érint, és csak az érintettekkel konzultálni”. Többek szerint egy 
stakeholder-elemzésen keresztül érdemes kiválogatni, hogy melyik szervezetekkel kell szakmailag 
egyeztetni egy adott témában. Regionális szinten ez nagyon összetett feladat, mert nem csak régiós, 
de a kistérségi szinteket is külön kell elemezni, ahová – témától és annak hatásaitól függőben – egy 
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többszörösen keresztezett hálózaton keresztül lehet eljutni: „A szakmai egyeztetési rend nagyjából 
adott. Vannak olyan szervezetek, ahol kötelező egyeztetési folyamatok vannak. Emellett, kialakul egy 
gyakorlat az idők során, hogy melyek azok a szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel már 
a korábbiakban jól együtt tudtunk dolgozni. Ez a lista egy, egyre bővülő lista. A szakmai szervezetek 
mellett egyre több a civil szervezet is, akikkel egyeztetünk. Abban, hogy konkrétan melyik szervezetet 
hívjuk meg az egyeztetésre, tehát a kiválasztásnál, nekünk segítségünkre voltak a kistérségek. Olyan 
területi beosztási rendszerünk van, hogy a régió kistérségekből áll. A kistérségekben sokkal jobban 
ismerik a helyi viszonyokat, ott tudják jól például, hogy egyes témában, mely civil szervezet a 
leginkább érintett, mely civil szervezetnél vannak olyan emberek, akik tudnak is érdemben hozzászólni 
az adott kérdéshez”.  

A régiós kiválasztási folyamat sajátossága az, hogy az érintettség és a döntéshozatali képesség 
nehezen határolható el egymástól. Épp ezért a döntéshozókat nem célszerű bevonni az egyeztetésbe, 
miként a politikailag aktív szereplőket is érdemes különös bánásmódban részesíteni. A különös 
bánásmódot érdemlő partneri körök projektektől függően változhatnak, ezért célszerű legalább 
tájékoztatás szintjén egyeztetni a projekt támogatóival és ellenzőivel is. 

6.5.3. A STAKEHOLDEREK SZERVEZŐDÉSEI, VALAMINT A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉS SORÁN KIALAKULT STAKEHOLDER-SZÖVETSÉGEK JELLEG-
ZETESSÉGEI 

Azok a stakeholderek, akik komolyabb ernyőszervezetként, vagy ahhoz kapcsolódva vesznek részt a 
társadalmi egyeztetésben, általában rendelkeznek szövetségesekkel itthon és külföldön is. Hazai 
összefogásra egyik legkiemelkedőbb példa a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért 
(CNNy) munkacsoport, illetve léteznek egyéb érdekképviseleti szövetségek: az OÉT, a kamarák, az 
országos szövetségek, illetve a zöld munkacsoport szerveződés. Ezek a szövetségek sokszor 
egységes álláspontot képviselve vesznek részt a véleményezésben, néhol minden szerveztük 
véleményét külön-külön megjelenítve, máskor pusztán szervezeteik által jóváhagyva a közössé váló 
álláspontot Van példa ad hoc szövetségek létrejöttére is, amelyek kisebb véleménykülönbségek 
ellenére alakulnak, és gyakorlati hasznuk ebben a korai fázisban még nem látható. Közös 
tevékenységük csak egy-két fejlesztéspolitikai dokumentum véleményeztetésére korlátozódott. 
Aktívabb szervezetek azonban erős lobbytevékenységet is folytatnak szövetségeseikkel együtt, illetve 
azok megnyerésére itthon is és külföldön is, szemben azokkal a szervezetekkel, amelyek azért nem 
kerestek szövetségeseket, mert reménytelennek vélnek bármilyen kezdeményezést. Néhány 
stakeholder véleménye szerint a szövetségek célja sokszor nem is a közös szakmai pontok 
megtalálása, hanem a másik fél egyeztetési technikáinak megismerése, elsajátítása 

Vannak természetesen a többieknél lényegesen hatékonyabb szerveződések, amelyek 
érdekérvényesítő-képessége jelentős. Például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége olyan nagy 
szervezetté vált, hogy már nem lehet figyelmen kívül hagyni lobbytevékenységüket, valamint országos 
szinten mérhető hatásukat a civil társadalomban. A zöld vélemények összefogása a Magyar 
Természetvédelmi Szövetség kezébe került, ez bizonyul ma Magyarországon az egyik legkomolyabb 
szövetségnek. : „Az MTVSZ ügyvezető elnöke volt az Élhető Környezet munkacsoportnak a tagja. Úgy 
oldottuk ezt meg – a környezetvédő és természetvédő szervezetekkel egyetemben – hogy egy 
országos találkozón választottak lobby-t kidolgozó delegáltat, és ezekkel a delegáltakkal együtt 
kerestük meg az illetékes tervezőket. Mi környezetvédők megpróbáltunk proaktívak lenni, de nem volt 
egy általános elv a kormányzaton belül, hogy hogyan kezeljék ezeket a delegáltakat. Erre 
mindenképpen szükség lenne a jövőben, hogy ki legyen mondva, hogy a partnerség elvén a civil 
delegáltakat fogadják.” Nemzetközi aktivitásuk is jelentős: „Nemzetközi szinten is több csoporttal, 
szervezettel működünk együtt. Van például egy munkacsoportunk, amely cseh, szlovák, lengyel, 
erdélyi és lett szervezeteket ölel fel, akikkel szintén az NFT I. monitorozásán dolgozunk, és osztjuk 
meg egymással a tapasztalatainkat, illetve közös kiadvánnyal próbálunk meg érdeket érvényesíteni. A 
tapasztalatok végül is egymást erősítik az egyes országokban. Ennek a munkacsoportnak minden 
tagja foglalkozik az NFT II. előkészítésével, tervezésével, nyilvánosságával is”. 

Egy másik szövetség, amely kifejezetten a fejlesztéspolitikai dokumentumok társadalmasításának 
értékelésére, illetőleg a partnerségi egyeztetés nyomon követésére jött létre, a CNNy munkacsoport 
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(Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért), példa értékű szerveződésnek számít hazai és 
nemzetközi szinten is. Az egyeztetés során ez a munkacsoport szolgáltatta a legmegalapozottabb 
szakmai inputot az egyeztetés technikájára, módszertanára vonatkozóan. Saját álláspontuk 
megerősítése érdekében a szervezet „elsősorban hazai viszonylatokban keresett szövetségeseket, az 
ország legnagyobb civil szervezeteivel fogtak össze, melyek közül nem mindegyik egyformán ismert, 
de többségében nagyon jelentős szervezetek a szektoron belül. Ez egy elég erős koalíció az országon 
belül, továbbá külső szervezetek is támogatták a CNNy-t. Külföldön óriási sikereket könyveltek el. 
Eleinte csak magyarul, később egy rövid kétoldalas összefoglaló is elkészült angolul, hogy mit 
csináltak, milyen eredményeket értek el, példát mutatva az Eu-n belül más tagországoknak. Nem 
szövetségeseket kerestek már, hanem best practise-t alkottak”.  

A stakeholderek körében létezik tehát egy érzékelhető szerveződési igény és gyakorlat, illetőleg 
rendelkeznek a szakmai körökben már korábban kialakult erős természetes szövetségekkel. ,Azt 
viszont pillanatnyilag még nem lehet megítélni, hogy a fejlesztéspolitikában egyre gyakrabban 
alkalmazott társadalmi egyeztetésben mennyire lesznek hatékonyak ezek a szövetségek. Mert bár 
létezik egyfajta – többé-kevésbé működő – kapcsolat a stakeholder-szövetségek és az államigazgatási 
szereplők között, de az egyeztetések során csak nagyon kevés lehetőség van az érdemi 
befolyásolásra, új intézkedések, célok meghatározására, sokkal inkább csak a feltételrendszer 
finomítására van mód. Egyes javaslatok szerint ezt a régi EU-ban is alkalmazott alkuk megkötése árán 
lehetne feloldani, akkor lehetne érdemileg módosítani egy, már futó programot. 

6.5.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A partnerségben részt vevők minden csoportja nyitott az együttműködésre. Míg az államigazgatási 
szereplőket inkább a szakmai szempontok vezérlik, addig a stakeholdereket és sokszor a régiós 
szereplőket is a nyilvánosság megteremtése és az érdekképviselet. Természetesen minden 
szereplőnek vannak ezen túl is kiemelt céljai a partnerség során, amik számos helyen ütköznek 
akadályba a folyamat közben. A folyamatok javítására, illetve a hatékonyság növelésére kínál 
megoldást az egyeztetési technikák tanítása, a megfelelő készségek elsajátítása, a stakeholderek 
ismereteinek bővítése.  

A képzésnek keretet adhatna a többek által igényelt érdekképviseleti törvény elfogadása. Egy ilyen 
érdekképviseleti törvénynek kellene azt szabályozni, hogy a kormányzati struktúrához hogyan 
kapcsolódik az egyeztetési mechanizmus, mik a partnerek kiválasztásának szempontjai regionális és 
ágazati metszetben. Ide tartozik még a partnerek függetlenségének megteremtése is, hiszen amíg egy 
szervezet egy minisztérium támogatására támaszkodik, addig félve attól, hogy forrásait elveszítheti, 
nem képes hatékony érdekérvényesítésre sem.  

A régiós szereplők esetében fogalmazódnak meg leghatározottabban olyan javaslatok, melyek a 
folyamat két oldalának összeegyeztetésére, közelítésére vonatkoznak. Ennek komplex szerepkörük 
az oka, hiszen ők azok, akik az egyeztetés során mindkét oldalon – valamilyen mértékben – jelen 
vannak. Javaslataik a nyilvánosság erősítésére és a célzott egyeztetés tökéletesítésére vonatkoznak, 
ezzel is törekedve a társadalmi támogatottság megszerzésére, valamint az egyeztetésre fordítható 
források hatékony felhasználására. 
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6.6. A legeredményesebb egyeztetési technikák, a különböző 
érdekérvényesítési csatornák, a nyilvánosság szerepe és 
módszerei, valamint a hivatalos fórumokon kívüli 
egyeztetés általános tapasztalatai 

A fejlesztéspolitikai dokumentumok társadalmi egyeztetése során a felek formális és informális 
egyeztetési technikákat alkalmaztak Az egyeztetés szereplői eltérő szempontok alapján értékelik a 
folyamatok hatékonyságát. Az Operatív Programokra vonatkozó egyeztetési technikák között léteznek 
hivatalos és nem hivatalos csatornák, amelyek erősítésére gyakran a nyilvánosság módszereit is 
igénybe veszik a szereplők. A formális érdekérvényesítési technikák szóbeli és írásbeli fajtája 
különböztető meg, ezek közül is vannak gyakrabban, valamint sikeresebben használt technikák. Az 
eredményességet az érdemi befolyásolás szintjén elért sikerek alapján mérik, ezek államigazgatási, 
illetve stakeholderi oldalról más megítélés alá kerülnek.  

6.6.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZINTEN SZÁMON TARTOTT LEGEREDMÉNYESEBB 
EGYEZTETÉSI TECHNIKÁK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA A PARTNERSÉGI 
FOLYAMATBAN 

Az Operatív Programok egyeztetése során alkalmazott formális technikák alapvetően elkülöníthető két 
csoportja az írásos és a szóbeli egyeztetés. Az egyeztetési folyamat során eltérő mértékben és súllyal 
ugyan, de jórészt mindkét formát gyakorolták a tárcák. Általános véleményként elmondható, hogy a 
tervezők szerint a két technika együttes alkalmazása bizonyult a legeredményesebb stratégiának, 
mert a két mód mind tartalmilag, mind lélektanilag kiegészíti egymást. Ugyancsak több véleményben 
megfogalmazódott, hogy az egyeztetés eredményessége, illetőleg annak hatékonysága nagyban függ 
a partnerek felkészültségétől, illetőleg attól a képességtől, hogy összefüggéseket lássanak az 
általánosságok és a konkrét megvalósulás között Ha bebizonyosodott egy szervezetről az egyezetés 
során, hogy komoly szakmai kapacitással bír, akkor többnyire nagyobb szerephez juthatott, 
véleményét jobban figyelembe vették és ez által eredményesebben vehetett részt az egész 
folyamatban.. Eredményes technikáknak tekintik a tárcák azokat a gyakorlatokat, amelyek során 
bizonyos szakmai kérdésekben egyetértés alakul ki a partnerekkel, továbbá amikor nagy hatású, 
figyelemfelkeltő kampányok eredményeképp mozgósítani tudják a stakeholdereket.  

Számos tervező szerint azonban a sikeres partnerség feltétele a politikai megerősítés: „Fontos itt 
elmondanom, hogy a partnerséghez köze van annak is, hogy az elgondolásokat politikai szintre kell 
emelni. Hiába értek én egyet a civil szervezetekkel egy-egy ügyben, a cél az, hogy a miniszter 
szájából hangozzék el, hogy ez a minisztérium álláspontja is legyen. A partnereknek azonban nem 
szabad azt érezniük, hogy én, mint minisztériumban dolgozó „magasabban állok”, legyen egyenrangú 
a partneri viszony. Az egyeztetéseken egyébként az kevésbé jön vissza, ha valami jó. Megtanultam, 
hogy a „csend”, inkább annak szokott szólni, ha valami jó”.  

A már régebb óta működő egyeztetési formák példaként szolgálnak a hatékonyságra, részben azért, 
mert a partnerek gyakorlottabbak, részben pedig azért, mert az egész egyeztetési rendszer már 
olajozottabban működik. Ez mutatja, hogy a partnerség – a közös politikaformálás eszközeként – 
felfogható egy tanulási folyamatként is: „A már régóta működő egyeztetési folyamatoknak 
köszönhetően a regionális partnerek kompetensebbek, gyakorlottabbak, mint a többi szereplő. Maguk 
a régiók egymással is együttműködnek egy hatékony hálózat formájában. Ezért területi szinten az 
egyeztetést hatékonynak tartom és talán eredményesebben is működik, mint az ágazati szinten”. 

Módszertanilag egyes tárcák az írásbeliséget részesítik előnyben saját eredményességi szempontjaik 
szerint: „A leghasznosabb az írásos egyeztetés, mert ilyenkor a partnerek is végiggondolják a 
kérdéseket, letisztultabb a véleményük. A minisztériumnak is jobb, hogy nem szóban hangzik el a 
javaslat, hanem írásban, mert így könnyebben feldolgozható, beépíthető. A végkimenet 
szempontjából tehát hasznosabbak az írásos egyeztetések, de fontos a személyes találkozás is, mert 
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ez egy interaktív folyamat. Így a partnerek közvetlen választ kaphatnak a kérdéseikre, és ez őket is 
orientálja, jobban érzékelik a hangsúlyokat”.  

Kifejezetten hatékony írásos véleményezés a szövegszerű javaslatok megfogalmazása. Ezek jóval 
több munkát és ráfordított energiát igényelnek ugyan, de a beépíthetőségük esélyét növeli az 
államigazgatás formai szabályainak követése. Hasonlóan jelentős tényező az írásos egyeztetés 
esetében, hogy az államigazgatás papíralapú, ezért ha valamit írásban nyújtanak be, akkor azt 
általában nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az írásbeli egyeztetés technikái a postai úton kimenő 
felkérések, illetőleg a mindenki számára elérhető online kérdőívek kitöltése. A véleményezendő 
dokumentumok általában a tárcák honlapjairól letölhetőek voltak, szakmai és technikai segítséget az 
ott megjelölt formában lehetett igénybe venni.  

A hatékony egyeztetés módszertanára vonatkozóan létezik egy másik álláspont is a tervezők körében. 
Számos államigazgatási tervező úgy gondolja, hogy a partnerek számára eredményesebb a szóbeli 
véleményezés, mert így a stakeholderek azonnali visszajelzést kapnak, látják, hogy mi történik a 
véleményükkel, valamint negatív értékelés esetén megtudják, hogy adott helyzetben nem fog 
bekerülni véleményük, viszont egy későbbi körben még mindig tehetnek javaslatot, akár írásban is 
érvelhetnek vitatott álláspontjuk mellett. A szóbeli egyeztetés módszerei a következők: konferenciák, 
fórumok, munkacsoportok, szűk körű, tematikus megbeszélések, horizontális kérdésekben 
megrendezett nagyobb létszámú egyeztetések, szakmai napok (regionális szinten is). A konkrét 
intézkedésekhez kacsolódó munkacsoportok és szakmai workshopok megszervezése az Operatív 
Programok esetében a tárcák feladata volt. Többen ezeket a specializált területre vonatkozó 
egyeztetéseket tekintik a legeredményesebbnek: „A workshopok, a brainstormig és egyéb ilyen 
hangzatos nevekkel ellátott szűkebb körű megbeszélések viszonylag hasznosak, elsősorban szakmai 
szempontból. Stratégiai szempontból olyan értelemben kevésbé hasznosak, hogy nem tudnak 
döntéseket hozni. Bizonyos döntések irányába ugyan el tudják mozdítani a döntéshozókat, de ez 
általában konkrétan kimutatható eredmény nélkül valósul meg. Egyes döntési pontok előtt érdemes 
meghallgatni a kutatóintézetek, háttérintézmények véleményét is, amelyek egy picit kívülről látják a 
folyamatot, és ezáltal más szempontokat is be tudnak vonni a rendszerbe”. 

A nyilvánosság elérése érdekében – szem előtt tartva a tájékoztatás és az információátadás 
szempontjait – a nagyobb létszámú egyeztetésekre célszerű nemcsak meghívásos úton felhívni a 
figyelmet, hanem a nyilvánosságban: újságban, Interneten is hasznos lehet meghirdetni az 
egyeztetést, így olyan szereplőket is be lehet kapcsolni a folyamatba, akik korábban egyáltalán nem 
vettek részt a partnerségben. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a tervezők mind az írásos, mind a szóbeli egyeztetést eredményes 
egyeztetési módszernek tartják, mert a színvonalas szakmai inputok mellett társadalmi 
támogatottságot is szereznek a fejlesztési dokumentumok. Ehhez mind két oldal nyitottságára 
szűkség van, és arra, hogy a megszerzett tapasztalatokat a későbbiekben felhasználják. 

6.6.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK KÖRÉBEN SZÁMON TARTOTT LEGEREDMÉNYESEBB 
EGYEZTETÉSI TECHNIKÁK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA A PARTNERSÉGI 
FOLYAMATBAN 

A régiós tervezők mind stakeholderi, mind tervezői szempontok alapján is meg fogalmazzák 
véleményüket az egyeztetés során alkalmazott eredményes technikákkal kapcsolatban. 
Általánosságban elmondható, hogy az egyeztetésben részt vevő régiós szereplők között többségbe 
kerülnek azok, akik inkább a személyes találkozókat tekintik hatékonyabbnak. Több esetben is az 
egyeztetést egy strukturált rend szerint bonyolítják a Regionális Fejlesztési Ügynökségek. Erre jó 
példa az, amikor együttműködési megállapodást kötnek kistérségekkel és a megyékkel, akik segítik az 
információáramlást és a helyi igények becsatornázását. Közösen szervezik a személyes 
egyeztetéseket, valamint állandó szakmai tanácsadást biztosítanak a regionális hálózaton belüli 
szereplőknek. Tervezői vélemények szerint ez a fajta partnerség nagyon hatékonynak bizonyult, 
ugyanis sok embert sikerült közvetetten megszólítaniuk, viszont egy szakmai szűrön keresztül jutottak 
el hozzájuk a vélemények, ami nagymértékben megkönnyítette a feldolgozást. Általánosan 
eredményesként értékelt egyeztetési technika még a szakmai beszélgetés, ahol szűk körben, de több 
partnerszervezettel tárgyalnak a tervezők; a fókusz csoportos megbeszélés, ahol moderátor 
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segítségével jól előkészített témában zajlik a tárgyalás; illetve a plenáris megbeszélés, amit általában 
egy téma kidolgozásának kezdetén és lezárásánál alkalmaznak azzal a céllal, hogy minél több érintett 
figyelmét felhívják az egyeztetésre. Néhány tervező hatékonyak ítélte meg az Operatív Programok 
kezdetén elindított „roadshow”-kat is, amik abból álltak, hogy minden egyes kistérségben személyes 
egyeztetéseket szerveztek. Ezt a tevékenységet többnyire kiegészítette az írásos projekt-gyűjtés, 
amely által számos értékes véleményhez jutottak a tervezők. A folyamatot lényegesen felgyorsította 
az email-en keresztül zajló kommunikáció, ami növelte az írásos egyeztetés eredményességét.  

Az érdemi egyeztetés javítására vonatkozó javaslatuk összekapcsolódik a korábban már tárgyalt 
képzési program kidolgozásának igényével: „Elsősorban kistérségi szinten valamilyen csoporton 
keresztül érdemes megtárgyalni egy problémát. Általában ezek nem akkor hatékonyak, amikor 
meghirdetnek egy társadalmi egyeztetési fórumot, hanem akkor tudnak nagyon hatékonyak lenni, 
amikor összevonom őket egy képzési programmal, amely képzési programban egy orientációt 
készítek, és egy kicsit felkészítem a partnereket azokra a szakmai döntési, elemzési pontokra, 
amelyekkel majd szembesülni fognak”.  

A régiós tervezők megítélése szerint a stakeholderek körében vannak hatékonyabb egyeztetők és 
kevésbé eredményes szereplők: „A leggyengébb érdekegyeztetési képességgel a civilek bírnak, pedig 
működik civil egyeztető fórum, amit a Regionális Fejlesztési Tanács szervez, de nem igazán hatékony. 
A lakosság nem oszt, nem szoroz, ez szakma. Vagy jelszavakat mondanak, van konkrét problémákat 
– ami fejlesztéspolitikai szempontból nem releváns. A legerősebbek az önkormányzatok, ez érthető, a 
régió/területfejlesztés erősen tapad az önkormányzatokhoz. És hozzájuk ezer szállal kötődnek a most 
futó Operatív Programok közreműködő szervezetei.”  

A regionális egyeztetési formák tehát az ágazati egyeztetésekhez képest egy komplexebb és gyakran 
hatékonyabb rendszerben működnek, továbbá a régiós tervezők a tervezés egyes szintjein 
rugalmasabban válogatják az egyeztetés különböző technikáit. A régiós tervezők hajlamosabbak más 
szereplőkkel közösen dolgozni bizonyos munkafolyamatokban és ez gyakran eredményesebb 
egyeztetéshez vezet. Egyedül itt fogalmazódott meg, hogy az előkészítés fázisában érdemes nagyobb 
figyelmet szentelni a partnerek felkészítésére, valamint, hogy hosszú távon könnyebb az egyeztetés, 
ha szakmailag képzett partnerekkel működnek szorosan együtt.  

6.6.3. A STAKEHOLDEREK ÁLTAL LEGEREDMÉNYESEBBNEK ÍTÉLT 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI CSATORNÁK, A NYILVÁNOSSÁG SZEREPE, 
VALAMINT A HIVATALOS EGYEZTETÉSI TECHNIKÁKON KÍVÜL ESŐ 
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 

Az egyeztetésben aktívabb szerepet játszó szervezetek egybehangzó véleménye szerint a 
hivatalosan meghirdetett fórumok közül a tervezési, tematikus munkacsoportokban való részvétel 
tekinthető a legeredményesebb érdekérvényesítési csatornának. Ezek a stakeholderek viszonylagos 
gyakorisággal a nyilvánosság eszközeit is igénybe vették az egyeztetés során. A leggyakrabban a 
sajtó és a televízió nyomásgyakorló szerepét használták fel. A sikeres nyomásgyakorlási technikák 
példájaként említhető, hogy a CNNy munkacsoport minden egyes társadalmi egyeztetésről szóló 
jelentését nyilvánosságra hozta, ezzel is törekedve arra, hogy bekerüljön azokba a döntés-előkészítő 
tematikus munkacsoportokba, amik a nyilvánosságtól elzártan, többnyire minisztériumi zárt ajtók 
mögött zajlanak. A sajtóbeli megjelenés fontosságának elismerése mellett számos stakeholder azon 
az állásponton van, hogy a legeredményesebb érdekérvényesítési csatornák a közös munka során 
alakulnak ki az egyes tematikus bizottságokban.  

Mivel a tematikus munkacsoportokban való tevékenység nagyon komoly kapacitást igényel a 
résztvevő szervezetek részéről, ezért nem nevezhető nagy gyakorisággal alkalmazott 
érdekérvényesítési technikának. Többek között ezért is jelenik meg gyakran a stakeholderek körében 
az a vélemény, hogy „a valódi döntés biztosan nem a társadalmi egyeztetés alapján történik. Más 
érdekek dominálnak az irányvonal kialakításában. Azok a magas szintű, a tudomány és a politikai 
kapcsolathálók, kapcsolatrendszerek, esetleg személyes érdekek vagy adott vállalkozáscsoportok 
érdekei biztosan pregnánsabban jelennek meg, mint a társadalomnak az összefogott véleménye. Ez a 
hivatalos csatornákkal nem esik egybe”. Ezek a szervezetek sokszor célul tűzik ki maguk elé, hogy a 
hivatalos formák mellett kialakítsanak egy nem hivatalos egyeztetési csatornát is, amelyen nagyobb 
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hatásfokkal érvényesíthetik az érdekeiket. Véleményük szerint a jelenlegi formális csatornák nem 
elegendőek a hatékony véleménykifejtéshez, mert nincs korszerű érdekképviseleti törvény, ami 
szabályozná a beleszólás jogát. 

Ezek után nem meglepő, de a partnerség eredményességéről sokat elárul az a tény, hogy csak két 
szervezet tartotta valószínűnek, hogy a valódi döntéshozói fórumok egybeesnek a hivatalos 
csatornákkal. Az egyik ilyen szervezet a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége komoly hazai és nemzetközi szövetségeknek, valamint az OÉT-nek tagja, továbbá részt 
vesz a monitoring bizottságok munkájában és számos szakma-specifikus egyeztetésen is. A másik 
szervezet – szintén OÉT tag – az Értelmiségi Szakmai Tömörülés. 

A formálisan, rendszeresen ülésező, és a kormány képviselőit is magába foglaló OÉT szerepét 
felértékeli az a tény, hogy a civilek szerint könnyebb az érdekérvényesítés a szakszervezetek 
számára – akár hivatalos, akár nem hivatalos csatornáról van szó – illetőleg, hogy a vállalkozói szféra, 
és a gazdasági szereplők véleményének súlya feltűnően nagyobb, mint a civil társadalom 
nyomásgyakorló hatása. 

A hivatalos csatornákkal szemben több helyen megfogalmazott averzió miatt léteznek olyan 
szervezetek, amelyek a miniszterrel megszervezett személyes találkozót, valamint a legmagasabb 
vezetői szinten szervezett egyeztetést tartanak eredményesnek. A megkérdezett stakeholderek közül 
ezen a véleményen inkább azok a szervezetek voltak, amelyek komolyabb gazdasági érdekeket – 
vagy közvetlenül – multinacionális vállalatokat képviselnek. Ezek a stakeholderek kifejezetten nem 
kedvelik a nyilvános fórumokat, sokkal inkább előnyben részesítik az informális egyeztetési módokat. 
Számos esetben meg is kerülik a formális csatornákat, és a saját technikájuk szerint egyeztetnek. 

 Az informális nyomásgyakorló eszközök elterjedtségét támasztja alá egy markáns vélemény, amely 
általánosságban fogalmazza meg a stakeholdereknek a valódi döntéshozói fórumok átláthatóságába 
vetett aggályait: „Mi évek óta azt firtatjuk, hogy hol születnek a döntések, és itt nem is a tervekre 
gondolok, vagy a stratégiai dokumentumokra. Viszonylag jól látható, hogy melyek azok az 
agytrösztök, akik ezeket írják és összeállítják, de ezekkel a projektekkel kapcsolatban, hogy hol 
születnek meg a döntések, az számunkra nagy talány. Végig minden projektnél érzünk valamilyen 
befektetői szándékot, egy gazdasági érdekkört, aki ennek a folyamatnak a hosszú távú 
haszonélvezője lesz, és ez az unió szándékával ellentétes. Az állam ehhez most asszisztál vagy 
önmaga generálja, vagy csak közvetít Brüsszel felé, vagy Brüsszelben születnek a döntések és az 
állam kénytelen ennek pallérozni, nem akarnak kiderülni ezek sehol sem, és ebből mindig furcsa 
helyzetek adódnak. Nagyon érdekes, hogy a projektek valójában hol születnek”. 

6.6.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A vélemények alapján egyértelműen kirajzolódik egy általános nézet az államigazgatási és 
stakeholderi körökben egyaránt, miszerint a legeredményesebb hivatalos egyeztetési technika a 
szóbeli és az írásbeli módszerek kombinációja. Az írásos egyeztetéssel kapcsolatban az 
államigazgatási szereplők azon az állásponton vannak, hogy a komolyan átgondolt, leírt, néha 
szövegszerű javaslatok egyszerűbben felhasználható vélemények, és ezért érdemi elbírálásuk is 
kedvezőbb lehet. Ez leginkább a szakmai egyeztetés szintjén jelenik meg.  

Ezzel szemben a stakeholderek körében ugyanilyen markánsan fogalmazódik meg, hogy a szóbeli 
egyeztetéseknek, valamint a személyes kapcsolatoknak sokkal megfoghatóbb eredményeit 
tapasztalják. Már az is eredménynek tekinthető ebben az esetben, ha az egyeztetések során kialakul 
egy jó munkakapcsolat tervezők és stakeholderek között, ami a tervezés későbbi szakaszában 
garanciát biztosít a vélemények beépítésére. Az ismertség, a bizalom és a szakmaiság útján 
létrejöhetnek színvonalas érdemi egyeztetések ugyan, de csak nagyon ritka esetben határozzák meg 
ezek a hivatalos egyeztetések az érdemi döntéseket. A döntések kikényszerítésére alkalmas 
legrelevánsabb befolyásolási módszer – egybehangzó vélemények szerint – a nyilvánosság: a sajtó, a 
televízió vagy az Internet felhasználása. A megkérdezett stakeholderek nagy része használja is a 
nyilvánosság legkülönfélébb eszközeit, leginkább abban az esetben, amikor már semmilyen más 
módszerrel nem képesek hatást gyakorolni. 
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A formális egyeztetési technikák mellet nagy szerepük van a nagy hagyományú, a kormányzat 
képviselőit is kooptáló, rendszeresen és intézményesen ülésező tanácsoknak (RFT-k, OÉT). Ezt a 
formális csatornát egészíti ki az informális nyomásgyakorlás eszköze, a lobby-tevékenység, melynek 
használatára elsősorban a gazdasági érdekcsoportok képesek. 

6.7. A társadalmi egyeztetés tapasztalatai 

A partnerségi egyeztetés során számos pozitív és negatív tapasztalattal gazdagodtak az egyeztetés 
szereplői. A jelenlegi tapasztalatok birtokában egyes megkérdezettek megfogalmaznak konkrét 
javaslatokat is az egyeztetés javítására, valamint azoknak a problémáknak a kiküszöbölésére, 
amelyek a legnagyobb nehézséget jelentették az egyeztetés során. A kétoldalú tapasztalatok 
bemutatása, valamint azoknak értékelése rámutat az államigazgatási és a stakeholderi kör érdekei és 
magatartása közti játszmákra és az ellentétekre. 

6.7.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERVEZŐINEK TAPASZTALATA A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN 

A társadalmi egyeztetés tapasztalatainak birtokában több tervező fogalmaz meg ambiciózus 
törekvéseket a folyamatok javítása érdekében. Általános nézet, hogy az egyeztetés időzítését jobban 
át kell gondolni. Érdemes már a dokumentumok elkészülte előtt bevonni a partnereket a tervezésbe 
egy olyan struktúrában, ahol egyértelműen körülhatárolt tervezési szintekre bontják a folyamatot, és 
átláthatóbbá teszik az egész rendszert. Számos tervező véleményében felmerül egy komolyan 
előkészített ismeretterjesztő képzés fontossága: „Nem feltétlenül szabad túlmisztifikálni a tervezést, 
ennél sokkal fontosabb lenne a végrehajtásban egy célzott támogatást és ismeretterjesztést 
megvalósítani: információs napok, helpdesk stb.” 

Az egyeztetés tapasztalatait többnyire pozitívan értékelő tervezők elmondták, hogy a kezdeti 
nehézségek után hatalmas energiákat fektettek a folyamatok javításába, és több minisztériumban 
kapacitásaikat is átcsoportosították. Saját tapasztalataik útján rengeteg tanultak a folyamat során a 
partnerektől és más tárcáktól is. Azok a partnerek, akik nemzetközi környezetben is mozognak, látják 
a külföldi „best practice”-eket, sok új ötletet, gondolkodási irányt adtak a tervezőknek, ezzel is segítve 
a partnerségi folyamatok fejlesztését. A tervezők sikerként értékelik, hogy elindult egy meghatározott 
kereteken belül működő partnerségi együttműködés, kialakultak az egyeztetési csatornák, szoftverek, 
kommunikációs rendszerek. Ezt a folyamatot azonban javítani tudnák kapacitásuk bővülése esetén. 
Több tárca elmondta, hogy komolyabb munkát tudna végezni a visszacsatolás területén is, ha 
nagyobb kapacitás állna rendelkezésre, azonban a jelenlegi feltételek mellett erre nincs mód. 

A partnerségi egyeztetés legnagyobb hozadéka azonban az, hogy hozzájárult a magyar közigazgatás 
gyökeres szemléletváltozásához: „A közigazgatásról való gondolkodás korábban: néhány ember – 
főleg jogász – lefüggönyözött szobákban beszélt az állam tovább-fejlesztéséről. Később beszállt ebbe 
a politika is, de a lefüggönyözés maradt, csak a szereplők változtak. Ennek hatásait látjuk, az állam 
nem egészen úgy működik, ahogy a társadalom és a gazdasági szereplők elvárnák. A közigazgatás 
átalakításához ezen a szemléleten is változtatni kellene, valamilyen módon be kellene vonni a 
szakmai szervezeteket, és az itt megjelenő társadalmi partnereket a közigazgatás jövőjéről szóló 
diskurzusba. Az egyeztetés során voltak jó és új ötletek, de a vélemények leginkább finomhangoltak”. 

A tapasztalatok eredményeképp az egyeztetést számos tervező másképpen szervezné. Egyik 
legmarkánsabb szempontként jelenik meg az egyeztetés időzítésének pontos megtervezése, illetőleg 
a politikailag érzékeny választási időszakok elkerülése. Az egyeztetési technikákat bővíteni kell, mert 
számos tervező szerint akadályt jelent, hogy többnyire az interneten keresztül zajlott az írásbeli 
egyeztetés, kiszorítva ezáltal olyan csoportokat, akiknek nincs hozzáférésük a világhálóhoz. 
Kommunikációs szempontból komoly problémának tűnik, hogy a fejlesztési dokumentumok többnyire 
csak az értelmiség számára íródtak, egy speciális nyelvezetben, szóhasználattal, kódokkal. A 
szövegeket csak a szakemberek értik, a széles nyilvánosság biztosan nem. Erre vonatkozó 
javaslatként fogalmazódik meg, hogy a fejlesztési anyagokat egyszerű, közérthető nyelven is 
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elérhetővé kell tenni: „Most a partnerségben csak azok tudnak részt venni, akik beszélnek európai 
támogatásul. „Strukturális alapok”, ezt nem értik az emberek, de ha azt mondom „pénztárca, amiben 
pénz van”, az már közérthetőbb. Nem értik, ha azt mondom: „innováció”, „integráció”, „társadalmi 
befogadás, más szóhasználat kell” 

A tapasztalatok szerint akkor lehet sikeres a társadalmi egyeztetés, ha az egyeztetés körüli 
kommunikációs csatornákat hatékony módon választják ki és alkalmazzák az államigazgatási 
szereplők a folyamat egész ideje alatt. Fontos a kiemelt célcsoportokkal koncentráltan kommunikálni a 
színvonalas, kompetens javaslatok begyűjtése érdekében. Ezzel párhuzamosan az állampolgárokat is 
meg kell szólítani, hogy a társadalmon belül is elinduljon egy belső vita a fejlesztéspolitikai témákat 
illetően. Az informáltság és a beleszólás joga emeli a programok minőségét és a végrehajtás 
hatékonyságát, továbbá társadalmi konszenzust teremthet. 

6.7.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK TAPASZTALATA A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN 

A régiós tervezők által működtetett partnerség és társadalmi egyeztetés hatékonysága az ágazati 
egyeztetéseknél lényegesen nagyobb volt. Így nem véletlen, hogy általános körükben a vélekedés, 
hogy ugyan a jelenlegi egyeztetés nem tökéletes, de nem tudnak jobb alternatívát felkínálni. „Lehetne 
még több résztvevőt bevonni az egyeztetési folyamatba. Igaz, ez akkor még több energiát róna a 
tervezőkre. S ugye, mivel én ezen az oldalon, a tervezési oldalon állok, nem tudom ezt figyelmen kívül 
hagyni. A több részt vevő nem mindig növeli a hatékonyságot, de mindenképpen konszenzusosabb 
megoldást ad. Meg kell találni azt az optimális helyzetet, hogy mennyire növelhető még a bevonandók 
köre úgy, hogy még a tervezés is rendben tudjon tovább folyni. Ez még odébb van, hogy ebben 
kialakítsuk az optimális arányt”.  

Csakúgy, mint az államigazgatási szereplők, a régiós tervezők is több időt hagynának az egyes 
egyeztetési folyamatokra, ezáltal is növelve a kompetensebb vélemények megfogalmazásának 
esélyeit: „Minimum két hónapig zajlanának a rendezvények regionális és kistérségi szinten, ahol egyre 
jobban megismernék az anyagot, és többször hozzá is szólnának. Így beszédtémává válna, 
vitatkoznának róla az érintett fórumokon kívül is, akár spontán összejöveteleken. Hosszú időt hagynék 
a szóbeli rendezvények számára is, így előbb-utóbb mindenkihez eljutnának az anyagok, és mikor 
írásban kell őket véleményezni, addigra már jól ismernék őket”.  

6.7.3. A STAKEHOLDEREK TAPASZTALATAI A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN 

Számos stakeholder a társadalmi egyeztetés során megszerzett tapasztalatait egyelőre 
részeredményként értékeli, és majd csak akkor fogja sikeresnek tekinteni a folyamatot, amikor a 
dokumentumok elnyerik végleges formájukat, és még mindig szerepelnek bennük a javaslatok. 
Ugyancsak részben tartják sikeresnek egyes szervezetek az egyeztetést, mert bár jelenleg a céljaikat 
nem értéke el, de a folyamat eredményeként tagjai lettek olyan szövetségeknek, amelyek a hosszú 
távú érdekérvényesítés során még értékesek és felhasználhatóak lesznek számukra. Több 
stakeholder ezen felül eddigi tevékenységét sikeres lobbytevékenységként ítéli meg. 

Számos szervezet azonban teljes kudarcnak, elpazarolt pénznek és energiának ítéli meg az egész 
folyamatot, hiszen már a rendszer szintjén nem értenek egyet a partnerség során alkalmazott 
technikákkal. Ezen szervezetek tapasztalatai szerint nem várható el a társadalmi szervezetektől, hogy 
ők alakítsák az Operatív Programokat, mert kisebb szervezetek ritkán vannak olyan szakmai tudás 
birtokában, hogy komplex gondolkodással rálássanak egy témára, vagy hogy azt a saját 
szempontjaikon túl is képesek legyenek megítélni. Úgy gondolják, hogy az államigazgatási szerveknek 
nincs valós képük a civil szervezetekről, ezért nincsenek tisztában azzal sem, hogy milyen szinten 
lehet partneri együttműködést kialakítani velük. Gyakran fölülértékelik vagy alábecsülik a 
stakeholderek képességeit, és ezáltal veszélybe sodorják a dokumentumok szakmai színvonalát és az 
egyeztetés kimenetelét is.  
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Mivel bizonyos témák belobbizása a fejlesztéspolitikai dokumentumokba nagyon is káros lehet, ezért 
is tekinthető alapvető fontosságúnak, hogy az államigazgatási szereplők – mint az egyeztetés 
kezdeményezői – átfogó partnerségi képzés után irányítsák a folyamatot: „Nem kellene a véletlenre 
bízni a vélemények beérkezését sem, arra, hogy a címzettek visszaküldik-e a kérdőíveket. Végül a 
döntéseket valakinek fel is kéne vállalni – nem a tízmillió ember mögé kéne elbújni, mikor egy döntést 
meghoznak és kommunikálnak”. A tapasztalatok szerint az átláthatóság elve több helyen sérül a 
folyamat során, ami az egyik legnagyobb hibája az egyeztetésnek. Többen hasznosnak vélik, ha 
konkrét szabályozással minden szereplőt – stakeholdert és tervezőt is – maximálisan érdekeltté 
tennének a társadalmi egyeztetésben, mert így a partnerséget nem teherként, hanem a folyamatokat 
segítő eljárásként ítélnék meg. 

A megfogalmazott negatív tapasztalatok ellenére minden megkérdezett stakeholder feltett szándéka, 
hogy bekapcsolódjon az akciótervek készítésébe a jövőben, illetve vannak olyan szerzetek, amelyek 
konkrét ajánlásokat is fogalmaznak meg az egyeztetés javítására. Ezeket az ajánlásokat tételesen, a 
következő fejezet tartalmazza. 

6.7.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az államigazgatásban dolgozó tervezők általánosságban sikeresnek értékelik a partnerséget és 
számosnak az egyeztetési folyamat során elsajátított tapasztalatokat. Amíg tervezői oldalról 
általánosságban nagy előrelépésnek ítélik meg a partnerség elindulását, addig stakeholderi szemmel 
nézve kevésbé tekinthető nagy áttörésnek a folyamat. Ennek egyik oka, hogy ugyan számos olyan 
tevékenységet kezdeményezett az államigazgatás, amely az egyeztetés eszközeként van számon 
tartva – pl.: fórumok, konferenciák, írásos vélemények beküldése – de ezzel együtt is csak elszórtan 
valósulnak meg eredményes és érdemi egyeztetések.  

Összességében elmondható, hogy az elvi szinten sokszor jól kigondolt, megtervezett folyamatok a 
gyakorlatban nem vagy csak ritkán valósulnak meg. Természetesen ezt tervezői körben is többen 
felismerték – leginkább a régiós tervezők – de egyelőre nem találtak alternatív megoldást az 
egyeztetések tökéletesítésére, a különböző szereplők feladatainak összehangolására. Az az általános 
elképzelés, hogy több pénz és kapacitás birtokában sikeresebb lehetne az egyeztetés, több problémát 
is felvet. Mivel az eredményesség mércéje a hatékonyság, ezért szükség lenne egy pontosan 
megtervezett partnerségi rendszerre, amellyel kapcsolatban minden szereplő a kellő információ 
birtokában alakíthatná ki attitűdjét, ehhez igazíthatná tevékenységét. Ehhez nem feltétlenül szükséges 
több forrás. Sokkal fontosabb elem a meglévő struktúra hatékonyságának javítása, a partnerségben 
dolgozó tervezők és stakeholderek képzése, továbbá a folyamat átláthatóvá tétele. A mostani 
tapasztalatok is rámutatnak arra, hogy a partnerség egyik legalapvetőbb eleme az államigazgatási 
szereplők és a stakeholderek közötti bizalom magalapozása. Az együttműködés úgy lehet sikeres, ha 
mindkét fél érdekelt a folyamat sikerében. Ennek érdekében meg kell alkotni az érdekképviseleti 
törvényt, vagy egy tervtörvényben kell rögzíteni a partnerségi rendszer szereplőinek feladatait és 
jogait. 

Mindezt egy olyan képzési rendszerrel kell kiegészíteni, amely mind a tervezők, mind a stakeholderek 
számára összefoglalja és megtanítja a szükséges kompetenciákat. Egy ilyen képzés a folyamat 
hatékonyságát, illetőleg az egyeztetésre fordított források ésszerű felhasználását jelentősen növelné. 
A partnerség folyamata a gyakorlat, valamint a kölcsönös tanulás útján javulhat. Eredményessé pedig 
hosszú távon csak egy olyan rendszer válhat, amely a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra 
is képes. 

6.8. Tanulságok, javaslatok 

A társadalmi egyeztetés javítására vonatkozóan néhány nagyon konkrét javaslat fogalmazódott meg, 
amiket a gyakorlatba átültetve maradéktalanul lehetne hasznosítani a jövőbeni partnerségi rendszer 
kialakítása és az egyeztetés megtervezése során. 
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A társadalmi egyeztetés eredményessé tétele érdekében szükséges legfontosabb változtatás 
valójában a tervezés teljes átalakítását igényli. Ez két komponens megerősítését jelenti. Az egyik a 
tervezői munkának – a politikai szempontoktól független – reális ütemezése, aminek immanens része 
a dokumentumok különféle készültségi fokon történő véleményeztetése is. Ennek a látszólag triviális 
javaslatnak a megfontolása jelentősen javítaná mind a tervezők, mind a társadalmi partnerek 
munkafeltételeit. Ez a változtatás, annak ellenére, hogy nem tereli új pályára a magyar közigazgatás 
munkamódszerét, növelné a dokumentumok legitimitását. A tervezői munka átalakításának másik 
eleme: egy szűkebb és szakmailag felkészültebb partneri kör bevonása már a stratégia kidolgozásától 
kezdve a tervezőmunkába ma még nem reális, de hosszabb távon, a partnerek tapasztalatának 
növekedésével megfontolásra érdemes.  

Az egyeztetési folyamat hatékonyságának növelése érdekében szükség van mindkét oldal: a tervezők 
és stakeholderek szakmai felkészítésére, amelyet egy komplex képzés biztosíthat. „Ennek fő célja az 
lenne, hogy minden szereplő megismerje, hogy miről is szól egy társadalmi egyeztetés, ennek milyen 
módszerei vannak és mi a folyamata. Erre azért is van nagy szükség, mert én úgy érzem, hogy a 
köztisztviselők néha kompetenciahiánnyal küzdenek és van bennük egy öröklődő félelem a 
nyilvánosságtól”.  

A közös politikaformálás eredményesebbé tétele érdekében megfogalmazott javaslat szerint a 
stakeholderi hálózatokban rejlő kapacitástöbbletet mindkét szereplőcsoportnak hasznosítania kellene: 
„Többször azt tapasztaltam a véleményezők részéről, hogy nem tudták a terjedelmes anyagot a 
rendelkezésükre álló idő alatt megfelelő módon véleményezni. Javasolnám, hogy ilyen esetben, 
fokozottan vegyék igénybe azokat a csoportokat, amelyek már az előkészítésben is részt vettek.” Ezt 
a javaslatot továbbgondolva felvetődik, hogy a tervezés korai szakasza során meg kellene határozni 
egy szűkebb stakeholderi kört, akikkel több fázisban, gyakrabban, komolyabb szakmai szinten lehetne 
egyeztetni, illetve akiken keresztül több szervezet is bekapcsolódhatna a folyamatokba. Ideális 
esetben ez olyan hálózat-építésre motiválhatná a stakeholdereket, hogy – miként az már most is 
előfordult néhány esetben – közös megfogalmazásban, már egy általuk kialakított konszenzus 
eredményeként csatornázzák be véleményüket a dokumentumba. 

Ahhoz, hogy ezek az ambiciózus javaslatok hatékonyan és eredményesen tudjanak működni, 
mindenképpen szükség lenne arra, hogy a folyamatok szabályozott keretet kapjanak. A közös 
előkészítő munka terméke lehetne az a jogszabály, ami megszabja a partnerség jogi korlátait és 
gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit: „Kell érdekképviseleti törvény, ami vonatkozik a kormányzati 
struktúrára, az egyeztetés formájára, amit át lehet venni bizonyos mértékig az Érdekegyeztető 
Tanácstól, a kiválasztás szempontjait az ORTT-től, NCA-tól. Minden szinten terjedjen el regionálisan 
és ágazatilag is. Minimum követelmény legyen az EU által előírt egyeztetés, és ne legyenek spontán 
egyeztetések. Legyen Jogszabályalkotásról szóló törvény. Közszférát érintő döntési tárgyalást ne 
lehessen addig hozni, amíg a civil szervezetek írásban nem véleményezték azt. Ezeket valamilyen 
módon kanalizálni kell. Lehetnek aktuális érdekegyeztető csoportok, de úgy, hogy azok átjárhatóak 
legyenek, és semmiképp sem kőbe vésettek. A közmédiákat kötelezni kellene, hogy amennyi 
műsoridőt a kormányzati tényező lefoglal, ugyannyi legyen a civilek megszólalási lehetősége is”. 

Mindezeken a konkrét javaslatokon túl a partnerségi egyeztetés folyamatában olyan szemléletváltásra 
van szükség, amely mindkét oldalt nyitottá és befogadóvá teszi az együttműködésre. Ez a folyamat 
biztosan csak hosszú távon alakítható ki, hiszen minden szereplő csak a saját példáján keresztül 
tapasztalhatja meg, hogy mik az előnyei és a hozzáadott értékei az ilyen egyeztetésnek. A 
szabályozás, a képzés, az adoptált technikák és módszerek, valamint a megszülető egyezségek és az 
ezek révén növekvő bizalom mind részei annak a közös tevékenységnek, amely a tervezés során 
alapja lehet a közös jövőről szóló vízió kimunkálásának. 
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6.1. melléklet. Az Operatív Programok társadalmi 
egyeztetésének folyamata 

Magyarország 2007 és 2013 közötti, II. Nemzeti Fejlesztési Terve társadalmi egyeztetésének 
gyakorlati módszertanát 2005 tavaszán civil szervezetekkel karöltve, az ő javaslataik alapján 
dolgozták ki. A kormányzati munkatársak a Nonprofit Információs és Oktatási Központ (NIOK) 
meghívására egy országos konferenciasorozaton vettek részt, amelynek állomásain helyi civil 
szervezetekkel folytattak párbeszédet a partnerség és a társadalmi részvétel elveiről és 
módszertanáról. 

 

Előzmények 

 
A koncepcióalkotás időszaka is széles körű társadalmi egyeztetés mellett zajlott – a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv társadalmi vitára bocsátását több mint egyéves, intenzív partnerségi egyeztetés 
előzte meg, amely 2005 januárjában a Parlamentben a miniszterelnök és a társadalmi partnerek 
részvételével egy partnerségi nyitókonferenciával vette kezdetét. A tervezők munkáját ebben az 
időszakban, az inputgyűjtés szintjén szakmai, ágazati műhelyviták segítették. A mintegy félszáz 
nyilvános műhelyvitát különböző szakmai lapokkal, szakfolyóiratokkal közösen szervezték, e 
periodikák publikálták is a viták anyagát, így biztosítva már az inputgyűjtés időszakában is a 
nyilvánosságot. 

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv koncepcionális keretét meghatározó, 2020-ig szóló Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005 júniusában bocsátotta társadalmi vitára a kormány. A 
dokumentumot interneten, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján tették elérhetővé, valamint a 
kivonatából 20 ezer példányban egy kiadvány is készült, továbbá 4 ezer példányban CD-ROM is. Az 
egyeztetést nyitva tartották: a hivatal honlapján bárki regisztráltathatta magát a partnerségi 
folyamatban való részvételre. A társadalmi egyeztetés elindításához sajtókampány kapcsolódott. 

Az ügynökség honlapján internetes szavazás, illetve fórum is a társadalmi partnerek és az érdeklődők 
rendelkezésére állt a véleményük, javaslataik kifejtéséhez. Az internetes szavazáson mintegy 3 ezren 
vettek részt. Az ügynökség honlapján valamennyi beérkezett véleményt változatlan formában közzé 
tették, és változáskövetővel tették letölthetővé az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció partnerségi 
véleményekkel módosított változatát, ezzel is garantálva a társadalmi egyeztetés átláthatóságát.  

A kiemelt szakmai és civil szervezetek részvételével 2006 márciusában ágazati egyeztetéseket 
tartottak a II. Nemzeti Fejlesztési Terv komplex programjaival kapcsolatban, a logisztika, az 
oktatásügy, az egészségügy, a kis- és közepes vállalkozások, az e-közigazgatás és a megújuló 
energia témakörében. A fejlesztési pólusokról és a Duna komplex programról pedig külön 
konferenciákat szerveztek. Valamennyi egyeztetés és konferencia teljes anyagát – az előadásoktól a 
jegyzőkönyvig – letölthetővé tették a hivatal honlapján. Ugyanígy letölthetők az e dokumentum 
kapcsán beérkezett vélemények, javaslatok, illetve Az „Új Magyarország programjának” partnerségi 
véleményekkel módosított változata. Ekkor, 2006 márciusában volt az Új Magyarország Programjának 
társadalmi vitája is (bár a helyzetértékelés és a pénzügyi táblák nélküli változat volt az alap). 

A társadalmi egyeztetés egy újabb szakasza indul el 2006 júliusának végén, amikor a kormány – 
immáron második olvasatban – bocsátotta partnerségi vitára a II. Nemzeti Fejlesztési Tervet, az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervet. A dokumentum természetesen tartalmazta a helyzetértékelést, a 
pénzügyi allokációra vonatkozó táblázatokat és a legfontosabb indikátorokat is. A társadalmi 
egyeztetés ezen szakaszához is médiakampány társult. 
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Az Operatív Programok egyeztetése 

 
2006 nyarán, az Új Magyarország Fejlesztési Terv második olvasata társadalmi egyeztetésének 
időszakában a minisztériumok – akkor még az Operatív Programok egyeztetéséért felelős szervek – 
különböző módszertan alapján bonyolították le az OP-ok társadalmi vitájának első szakaszát. 

Az Operatív Programok egyeztetésének második szakaszát 2006 októberében már a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség kezdte meg, hiszen az ügynökség megalakulásával egyidejűleg a szervezet 
feladatai közé került az Operatív Programok tervezése és azok társadalmi egyeztetésének 
lebonyolítása egyaránt. Így az eddig egymástól elkülönülten folytatott társadalmi egyeztetések 
módszertanát és folyamatát egyesítve végezte el az NFÜ az OP-ok egyeztetését úgy, ahogy azt 
korábban minden általa tervezett fejlesztéspolitikai dokumentum kapcsán is megtette. A beérkezett 
vélemények értékelésének szakaszába az ügynökség természetesen bevonta a minisztériumok 
tervezőit is. 

Az Operatív Programokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006. október 16-án bocsátotta társadalmi 
egyeztetése, egyidejűleg azzal, hogy mind a 15 programot elérhetővé tett a honlapon, a www.nfh.hu 
oldalon. Társadalmi vitára 14 Operatív Program került, – a Végrehajtás Operatív Programot kivéve – 
amelyekre a véleményeket november 8-áig fogadták be.  

A partnerségi egyeztetés módszertana az Új Magyarország Fejlesztési Terv vitája során alkalmazott 
eszközökön alapult. Az ügynökség ezúttal is mintegy 4000 partnerszervezetet – köztük szakmai, 
érdekképviseleti és civil szervezeteket, a gazdaság és a tudományos élet képviselőit – kért fel 
közvetlenül postai vagy elektronikus levélben az egyeztetésben való részvételre. A társadalmi vita 
nyitott volt, hiszen az ügynökség honlapjáról bárki letölthette az Operatív Programokat a hozzájuk 
tartozó kérdőívvel együtt és azt kitöltve az Operatív Program feltüntetett e-mail címére elküldhette. 

Az egyeztetés bázisát egy elektronikus, strukturált kérdőív adta, amely technikailag megkönnyítette a 
beérkező vélemények feldolgozását és beépíthetőségét. Összesen csaknem 1350 szervezet juttatta el 
véleményét az elektronikus kérdőívek segítségével, valamint esszé formájában, amelyek az 
átláthatóság érdekében bárki számára megtekinthetők a honlapon. A legtöbb vélemény, közel 350 a 
Társadalmi Megújulás Operatív Programra és 150 a Közlekedés Operatív Programra érkezett. 

Az ügynökség ezen felül mind az ágazati, mind a regionális Operatív Programok megvitatására 
egyeztető fórumsorozatot szervezett az érintett szaktárca képviselőjének és a Fejlesztéspolitikai 
Irányító Testület illetékes tagjának részvételével. A fórumokra meghívott szervezetek körét az a közel 
4000 partnerszervezetet számláló adatbázis szolgáltatta, amely valamennyi tervezési egység – 
minisztériumok, országos hatáskörű hivatalok és a regionális fejlesztési tanácsok – partnereit foglalja 
össze. Az egyes ágazati vitafórumokra kb. 20-25, a téma szempontjából meghatározó 
véleményformáló szociális, szakmai, tudományos és civil szervezet kapott meghívót. Az egyeztető 
fórumok időpontjait a honlapon a Rendezvénynaptárban feltüntették, és azon szervezetek 
jelentkezését is elfogadták, amelyek meghívót előzetesen nem kaptak, de érdeklődtek az adott téma 
iránt. A beszélgetések mindegyikéről készült szerkesztett emlékeztető, amely az ügynökség honlapján 
ugyancsak elérhető.  

Az egyes Operatív Programokat a kiemelt fórumok, többek között az Országos Érdekegyeztető 
Tanács – amelynek a döntés-előkészítő Nemzeti Fejlesztési Bizottságával az NFÜ rendszeresen 
ülésezik – a Gazdasági és Szociális Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos 
Környezetvédelmi Tanács, az Országos Területfejlesztési Tanács, valamint a 2006. szeptember 5-én 
magalakult Nemzeti Fejlesztési Tanács is napirendjére tűzte.  

A regionális Operatív Programok megvitatására a regionális fejlesztési tanácsok ülésein került sor a 
régióközpontokban. A tanácsüléseken elhangzott véleményeket, javaslatokat hangfelvétel rögzíti, így 
az elkészült jegyzőkönyvek a honlapról letölthetők. Az ágazati, regionális és makrofórumok mellett a 
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület folyamatosan egyeztetett az Operatív Programok tartalmi elemeit 
illetően. 

A dokumentum egyeztetésével párhuzamosan több nyilvános – nem egyszer kistérségi szintű – 
fórumon, szakmai egyeztető megbeszélésen vettek részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
munkatársai. 
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A határidőig beérkezett valamennyi véleményt táblázatos formában, az adott Operatív Program 
struktúrájának megfelelően dolgozta fel az ügynökség. Az így elkészült táblázatokban található 
hozzászólásokhoz az adott témáért felelős tervezési egységek készítették el a javaslattervezeteiket, 
feltüntetve az elfogadott, elutasított és a részben befogadható „státuszokat”. Az egyes javaslatok 
végleges sorsáról mind az ágazati, mind a regionális Operatív Programok esetében először egy két-
két napos Operatív Program Tárcaközi Bizottság tárgyalt, majd pedig a Tervezési Operatív Bizottság 
döntött. 

A beérkezett vélemények és javaslatok elbírálását követően a véleményező szervezetek személyre 
szabott válaszleveleket kapnak, ahogy addig is minden egyes társadalmi egyeztetési fázis lezárását 
követően.  
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6.2. melléklet. Interjúvázlat az államigazgatási 
döntéshozókkal készítendő interjúkhoz: 

1. Az ön véleménye szerint az uniós és hazai rendeletekben a partnerségre vonatkozó 

részek megfelelő kereteket teremtenek-e a társadalmi egyeztetés lefolytatására?  

2. Ha igen, mire vonatkoznak ezek a szabályok, mekkora mozgásteret hagynak az 

egyeztetés lebonyolítása során? 

3. Ha nem, akkor miért elégtelen a szabályozás? Ön lazítaná vagy keményítené-e az 

előírásokat? 

4. Ön szerint mi a célja a partnerségnek? Ehhez hozzá tud-e járulni a társadalmi egyeztetési 

folyamat? 

5. Ha igen, akkor miként? 

6. Ha nem, akkor miért nem? 

7. Ön szerint milyen partneri csoportokat, mikor érdemes bevonni ebbe a folyamatba? Kinek, 

mi alapján kell erről döntenie? 

8. Kiket nem szabad bevonni az egyeztetési folyamatba? 

9. Vannak-e Ön szerint különös bánásmódot érdemlő partneri körök? Miben különböznek a 

többiektől? 

10. Az Önök céljai szempontjából melyek a legeredményesebb egyeztetési technikák? 

11. Ezeket használták-e, és ha nem, miért?  

12. Miket használtak és milyen hatékonysággal? 

13. És a partnerek szempontjából melyek a legeredményesebb technikák? 

14. Ők vagy bizonyos csoportjaik használták-e ezeket? 

15. Ön a mostani tapasztalatai birtokában legközelebb másként szervezné-e a társadalmi 

egyeztetést? 

16. Ha nem, miért elégedett?  

17. Ha igen, mit nem sikerült megcsinálniuk, és mi volt az akadálya? 

18. Ön szerint valójában kinek fontos a partnerség, és mi történne a tervezés, programozás 

és végrehajtás során, ha elmaradna? 
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6.3. melléklet. Interjúvázlat a stakeholderekkel készítendő 
interjúkhoz: 

1. Ön ismeri-e azokat az uniós és hazai jogszabályokat, amelyek a társadalmi egyeztetésről 

rendelkeznek? Ha igen, kielégítőnek tartja-e azokat? 

2. Betartják-e ezeket a szabályokat a hazai ágazati és regionális tervezők? 

3. Melyik dokumentumok társadalmi egyeztetésébe tudott az Önök szervezete 

bekapcsolódni és melyekbe szeretett volna még? 

4. A tervek készítésének melyik fázisában volt lehetőségük részt venni? 

5. Milyen módon? 

6. Igényeltek volna-e ennél több lehetőséget? Milyeneket, és miért azokat? 

7. Próbálták-e az érdekeiket a hivatalosan meghirdetett fórumokon kívül is érvényesíteni? 

Mik voltak ezek? 

8. Kerestek-e szövetségeseket itthon vagy az unióban a saját álláspontjuk megerősítése 

érdekében? Milyen fórumokon, kikkel fogtak össze? 

9. Mi lett ennek az összefogásnak az eredménye? 

10. Használják-e a nyilvánosság fórumait annak érdekében, hogy nagyobb súlya legyen a 

szavuknak? 

11. Összességében Ön szerint mik a legjobb érdekérvényesítési csatornák? Melyek a valódi 

döntési fórumok? Egybe esnek-e a hivatalos csatornákkal? 

12. Sikernek tartja-e mind azt, amit a tervekkel és programokkal kapcsolatban elért a 

szervezetük? Ha igen, mi volt ennek az oka? 

13.  Mit nem sikerült elérniük és mi lehetett az oka? 

14. Fontosnak tartja-e, hogy az akciótervek készítésébe-egyeztetésébe is 

bekapcsolódhasson a szervezetük? 

15. Szükségesnek tartja-e ezek sikere érdekében, hogy módosítsanak az államigazgatási 

szervekkel fenntartott kapcsolatukon? Ha igen, mit változtatnak meg? 
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