
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 
környezetet javító támogatások (3. prioritás). Az OP hatásának mérésére javasolt indikátorok egyetlen 

                                                
1 Az indikátorok értékelését a GOP és a DDOP esetében részletesen lásd a 2.2. mellékletben 
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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 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. 
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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 ellá ás 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 közmunkáskén  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. 

t
 

t

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 
nagyságrendjét. Éppen a kvantitatív ex-ante értékelés korlátai miatt különös figyelmet szentelünk 
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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.  

A kétségeket empirikus megfigyelések is alátámasztják. Egyfelől, kétséges, hogy a magyar gazdaság 
1995 utáni illetve 2010-ig előrejelzett növekedésében milyen szerepet játszik a teljes 

                                                
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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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 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 

                                                
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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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).  

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 
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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 

Foglalkoz athatóság fejlesz ése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (TÁMOP 3.1.) t t

. . . 

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 
hatással a ma érvényes akkreditációs rendszer bevezetése vagy a „bolognai folyamat” elindítása sem. 
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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) 
rendelkezésre állnak, a felsőoktatásban pedig a Fidév tervezett folytatása esetén akár intézményi 
bontásban is megvizsgálhatók. 

 53



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 köl ségek 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. 

t

 

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 régión belüli elérhetőség minősége döntően befolyásolja a gazdaság 
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 infrastruktúra előmozdítja  
a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózásá  a gazdasági fejlettség t,
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 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. 
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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.  

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.  
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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 
helyzetértékelést 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.4 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. 

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 
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  

                                                
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 
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 
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 

 57



Támogatható tevékenységek  Megjegyzések 
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 
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 
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• Az idegenforgalom fejlesztése 
• A városok elérhetőségének javítása 
• 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. 

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 idegenforgalom fejlesz ése. 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.  

t

A két táblázat az ország összes településére illetve kistérségére vonatkozó panel regressziós becslések 
eredményeit foglalja össze. A becslési eljárás alkalmas annak megállapítására, hogyan befolyásolta a 
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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 program koncentráltan 
használja fel a rendelkezésre 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. 

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 
költségtávolságok becslésében meglévő mérési hibát, továbbá a magas munkanélküliség és a rossz 
elérhetőség esetleges közös függését a modellben nem szereplő változóktól. A megismételt 

                                                
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. 
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(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 tartósan kiszorult társadalmi csopo tokban 
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

,

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 fejlesztése. 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 színvonalú 
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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 fejlesz ések ől a 
foglalkoztatási szint érdemi növekedését várhatjuk. A helyi programokat célszerű összekapcsolni az 
TÁMOP és a TIOP megfelelő intézkedéseivel. 

t t

t

                                               

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 tar juk, 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 

 

t t  

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 kis elepülési iskolák önálló iskolaként való megszünte ése
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 „teremte t 
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.  

t

                                               

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

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

Idegenforgalom. 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. 

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 
(0,0258) 

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 melle t szól. Az adatok forrása a KTI regionális 
adatbázisa 

t
/http://econ.core.hu intézeti_adattár  
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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 
(0,0000) 

51,09 
(0,0000) 

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 melle t szól. Az adatok forrása a KTI regionális 
adatbázisa 

t
/http://econ.core.hu intézeti_adattár  

 

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) 
komplex fejlesztése 
 
 
 

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 
befogadás, részvétel erősítése 

+ A marginalizálódott társadalmi csoport integrálásának 
előmozdítása révén 

TIOP 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése ..  
Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

..  

A munkaerőpiaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 

..  

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 
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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 
oglalkoztatottságof t. 
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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 meg ermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) 
növekedése (Értékelési  Hatás) 

t
,

) 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) ,
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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 érték (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 célcsopor ba (nők, fogyatékkal élők és romák) tartozók aránya a 
létrehozott új munkahelyeken, valamint a támogatott vállalkozások teljes foglalkoztatotti állományán 
belül. (Nyomonkövetési, Eredmény/Hatás) 

3. Támoga ott női és roma vállalkozók aránya a releváns GOP-beava kozások ke e ében  
(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 vállala i udásbe uházások (K+F beruházások, képzési kiadások és immateriális javak vásárlása) 
növekedése a kedvezményezetteknél (Ér ékelési, 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 marke ’ 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 (Nyomonköve ési, 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 árbevétel aránya a támogatott vállalkozások körében 
(Nyomonköve ési  Eredmény) 

2. Támogatott vállalkozások exportárbevétel arányának növekedése szek oronként (É ékelési, 
Eredmény) 

3. E-business readiness kompozit indikátor komponensei (Ér ékelési, Hatás) 
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4. Adminisztratív dolgozók arányának változása a támogatott vállalkozásoknál (Értékelési, Eredmény) 

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) ,

t
,

t t ,

j

2. Támogatott ipari parkok és logisztikai központok közvetí ésével generált BHÉ növekedése 
(Értékelési  Eredmény) 

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

4. A támogatott 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 viszonyí ott aránya (Ér ékelési  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 fe lesztések 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 vendégforgalmából 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. 

3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások- és közösségi településfejlesztés  
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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) 

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 köz orgalmú közlekedést választók aránya  Forrás: 
felmérés. Célérték: 50%. 

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

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

A 2. indikátor esetében indokolt a korábbi állapottal és/vagy a nem támogatott területek megfelelő 
adatával történő összehasonlítás. 


