
3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 

3.1. Összegfoglaló 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Az elemzés keretei 

3.2.1. BEVEZETÉS: AZ ELEMZÉS CÉLJA ÉS KORLÁTJAI 

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

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

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

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

3.2.2. KITEKINTÉS: AZ UNIÓS TAGSÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAINAK 
IRODALMA 

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

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

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

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

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

 Csehország Észtország Magyarország Lengyelország Szlovénia 
Közvetlen 
hatások 

     

Befizetések az EU-
nak 

-1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 

Strukturális 
alapokból 
származó 
transzferek 
társfinanszírozása 

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

Kohéziós alapból 
származó 
transzferek 

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

Közigazgatási 
reform 

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

A termelési 
támogatások 
megszüntetése 

1 0,25 1,5 2 1 

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

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

Közvetett 
hatások 

     

Szerkezeti 
reformok 

+ + + + + 

Adóverseny – 0 – – – 
Növekedési hatás 
többlet 
adóbevétele 

+ + + + + 

Kamatcsökkenés + 0 + + + 
Forrás: Kopits és Székely (2003:. 291). 

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

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

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

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

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

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

 Fiskális hatás a GDP százalékában 
kifejezve 

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

A kohéziós alapból származó transzfereket módosító tétel:   

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

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

A társfinanszírozási kötelezettséget csökkentő tételek:  

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

Az előcsatlakozási támogatások meglévő társfinanszírozása  

+0,1 és +0,3 között 

ÖSSZESEN –0,9 és 1,3 között 

Forrás: Backé (2002: 155). 

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

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

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

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

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

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

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

 Fiskális hatás a GDP százalékában 
kifejezve 

Közvetlen hatások  

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

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

Infrastrukturális beruházások ? 

Közigazgatási reform és az aquis alkalmazása +/–0? 

Vámharmonizáció +0,2 és –0,5 között 

Adóharmonizáció +0,5 

Termelési támogatások megszüntetése  

0,2 és +2 között 

Közvetett hatások  

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

A szerkezeti reformok hozadéka + (marginális?) 

Adóverseny – (marginális?) 

Kamatcsökkenés + (anticipált?) 

Forrás: Backé (2002: 163). 
 

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

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

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

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

3.2.3. AZ ELEMZÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 

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

 

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

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

2. A hosszú távú hatásokon belül megkülönböztetjük:  

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

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

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

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

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

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

 Rugalmasság Tétel súlya a GDP-ben (%) Érzékenység 

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

Bevételek    

SZJA 1,35 6,7 0,091 

Járulékok    

Egészségbiztosítási 0,83 4,1 0,034 

Nyugdíjbiztosítási 0,81 5,1 0,042 

Munkaerőpiaci 0,90 1,0 0,009 

Szakképzési 0,95 0,1 0,001 

Társasági adó 0,97 2,4 0,024 

Áfa 1,00 9,2 0,092 

Jövedéki adók    

Üzemanyag adó 0,00 1,8 - 

Dohány adó 0,46 0,9 0,004 

Egyéb fogyasztási adó 1,00 0,3 0,003 

Regisztrációs adó 1,00 0,3 0,003 

Iparűzési adó 1,00 1,4 0,014 

ÖSSZESEN  33,5 0,317 
Kiadások    

Nettó kamatkiadás -0,58 4,0 -0,024 

Nyugdíjkiadás 0,47 9,4 0,044 

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

ÖSSZESEN  13,7 0,018 
EGYENLEG  19,7 0,299 
Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya (2004: 32). 
 

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

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

Az Operatív Programok államháztartási szempontú ex-ante elemzését az eddigiekben kifejtettek 
szerint – bár eltérő sorrendben – fogjuk elvégezni. Először az Operatív Programok rövidtávú 
(közvetlen) hatásait vizsgáljuk. Ebben az összefüggésben két körülmény érdemel különös figyelmet: 
az addicionalitás követelményének kérdése és az uniós támogatásból finanszírozott projektek hazai 
társfinanszírozási kötelezettsége. Másodszor a hosszú távú hatásokkal foglalkozunk, melyek között 
megvizsgáljuk az Operatív Programokban szereplő strukturális beavatkozásokból fakadó kiadási 
determinációkat és esetleges megtakarításokat, majd a strukturális beavatkozások által generált 
gazdasági növekedéstöbblet államháztartási egyenlegjavító hatására adunk becslést. 

A hatásmechanizmusok azonosítása során érdemes végiggondolni, hogy az államháztartás pozícióit 
befolyásoló ki- és befizetések hol helyezkednek el a költségvetési struktúrában. Általában elmondható, 
hogy a strukturális beavatkozásokhoz kapcsolódó államháztartási kifietések – állami fejlesztési 
ráfordítások – a központi költségvetés megfelelő fejezeti előirányzatának kiadási sorain jelennek meg. 
A beavatkozások uniós finanszírozású része ugyancsak a fejezeti előirányzatoknál jelentkező, átfutó 
tétel a költségvetésben. A beavatkozások nyomán keletkező hosszú távú kiadási determinációk 
(intézmény- és létesítményfenntartás, foglalkoztatási költségek, stb.) ugyancsak a fejezeti 
előirányzatok kiadási soraiba épülnek be, kivéve az esetleges finanszírozási költségeket, melyek a 
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központi költségvetés adósságszolgálati kiadásait növelik. A hosszabb távon jelentkező esetleges 
megtakarítások (hatékonyabb intézményi struktúra, kisebb munkaerőigény, olcsóbb rezsiköltésgű 
technológia, stb. használatának eredményeként) ugyanezeknek a kiadási soroknak az összegét 
csökkentik. 

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

3.3.1. AZ OPERATÍV PROGRAMOK RÖVIDTÁVÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAI 

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

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

Milliárd forinban 

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

EU-tól származó bevételek 79 95 173 

Ebből költségvetési 
kompenzáció 

43 8 8 

Kormányzati 
intézmények által kapott 
transzferek 

36 86 165 

EU felé irányuló kiadások 190 361 532 

EU projektek 36 86 165 

Kontribúció a közös 
költségvetéshez 

120 186 217 

Nemzeti 
társfinanszírozás 

35 89 140 

Hazai forrást helyettesítő 
uniós támogatás 

45 112 191 

Nettó fiskális hatása  

a GDP százalékában 

-66 

-0,3 

-154 

-0,7 

-158 

-0,7 

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

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

3.6. táblázat. Az Operatív Programok finanszírozása (millió euró, folyó áron) 

 

Operatív Programok Uniós finanszírozás 
(85%) 

Hazai finanszírozás 
(15%) 

Összes forrás (100%) 

Gazdaságfejlesztési  2437,4 430,1 2867,5 

Társadalmi Megújulás 3361,7 593,2 3955,0 

Társadalmi Infrastruktúra 1948,9 343,9 2292,9 

Közlekedésfejlesztési 6289,8 1110,0 7399,7 

Környezeti és Energetikai 3853,0 679,9 4532,9 

Államreform 145,4 25,7 171,1 

Elektronikus Közigazgatás 357,3 63,1 420,4 

Dél-alföldi 748,7 132,1 880,8 

Dél-dunántúli 705,1 124,4 829,6 

Észak-alföldi 975,1 172,1 1147,1 

Észak-magyarországi 903,7 159,5 1063,2 

Közép-dunántúli 507,9 89,6 597,6 

Közép-magyarországi 1506,8 265,9 1772,7 

Nyugat-dunántúli 463,8 81,8 545,6 

ÖSSZESEN 24204,6 4271,3 28476,1 

Forrás: Operatív Programok. 
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3.7. táblázat. Az Operatív Programok finanszírozása (folytatás) (milliárd forint1) 

 

 Uniós finanszírozás 
(85%) 

Hazai finanszírozás 
(15%) 

Összes forrás (100%) 

Gazdaságfejlesztési  646,0 114,0 759,9 

Társadalmi Megújulás 890,9 157,2 1048,1 

Társadalmi Infrastruktúra 516,5 91,1 607,6 

Közlekedésfejlesztési 1666,8 294,1  1960,9 

Környezeti és Energetikai 1021,0 180,2 1201,2 

Államreform 38,5 6,8 45,3 

Elektronikus Közigazgatás 94,7 16,7 111,4 

Dél-alföldi 198,4 35,0 233,4 

Dél-dunántúli 186,9 33,0 219,8 

Észak-alföldi 258,4 45,6 304,0 

Észak-magyarországi 239,5 42,3 281,7 

Közép-dunántúli 134,6 23,7 158,4 

Közép-magyarországi 399,3 70,5 469,8 

Nyugat-dunántúli 122,9 21,7 144,6 

ÖSSZESEN 6414,2 1131,9 7546,2 

Forrás: Operatív Programok. 
Megjegyzés. 1. 1 EUR = 265 HUF árfolyamon számolva. 

 

Fontos tudni, hogy az állami finanszírozási kötelezettség nem mindig a központi költségvetés szintjén 
jelentkezik: az intézményépítés és az infrastruktúrafejlesztés jogi-intézményi kontextusából fakadóan 
gyakran a települési önkormányzatokra hárul a finanszírozási teher. A normatív központi forrásokból 
nem vagy csak részben támogatott beruházások – például a KEOP környezetvédelmi beruházásai – 
esetében ez jelentős problémát vet fel, mivel az önkormányzatok gyakran nem rendelkeznek a 
szükséges forrásokkal. A probléma nem pusztán az, hogy a központi költségvetés helyett a települési 
önkormányzatok állják a hazai finanszírozási terheket, hanem az is, hogy a nyereségérdekelt – azaz 
jövedelmet termelő – közművállalatok uniós támogathatósága korlátozott. 

Az önkormányzatok hitelfelvétellel vagy magánbefektetők bevonásával igyekezhetnek betömni a 
finanszírozási lyukakat, ami azonban hosszú távú megtérülési kényszert okoz, jelentősen növelve a 
beszedendő használati díjakat. Mivel az önkormányzatok a járulékos politikai költségek miatt nem 
feltétlenül érdekeltek ebben, felmerülhet, hogy inkább lemondjanak a nagyobb környezetvédelmi 
projektekről. Ez viszont a nemzeti szinten vállalt környezetvédelmi kötelezettségek megszegésével 
járna, és jelentős – akár több százmilliárd forintnyi – uniós bírságfizetéshez vezethetne.1 
Tanulmányunk írásakor nem tudni, hogy a kormány milyen eszközökkel kívánja kezelni ezt a 
problémát. 

Az Operatív Programok pénzügyi tábláinak összesítése alapján az összes hazai finanszírozási igény 
1132 milliárd forint hét év alatt, 265 forintos euró-árfolyammal számolva. Ebben állami és 
magánforrások egyaránt szerepelnek. A tényleges nominális forintösszeg azonban ettől az infláció, az 
euró-árfolyam változása miatt szükségszerűen eltér majd.  

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az Operatív Programok pénzügyi tábláiban a tervezők az 
általában érvényes uniós szabálynak megfelelően, 85 százalékos, azaz maximális mértékű uniós 
finanszírozással számolnak. Bizonyos, hogy az uniós finanszírozás aránya ennél kisebb, a hazai 

                                                
1 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársainak közlése. 
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finanszírozás aránya pedig ennél nagyobb lesz, mivel a kötelezően elvégzendő jövedelmezőségi 
számítások alapján az esetek jelentős részében csökken majd az uniós finanszírozás (tényleges 
jövedelmet hozó beruházásokat az Unió kisebb arányban támogat). Másrészt a hazai abszorpciós 
képesség függvényében alakul majd az uniós költségvetésben Magyarország rendelkezésére álló 
források felhasználása. Biztosra vehető, hogy a felhasználás nem lesz 100 százalékos, azaz az Operatív 
Programokban szereplőnél összességében kisebb támogatási összeget folyósít majd hazánknak az EU. 

3.3.1.2. Az addicionalitási követelmény érvényesülése2 

A hazai finanszírozás mértékének alakulását meghatározó másik tényező az addiconalitási 
követelmény. Ennek értelmében a 2004-2005 közötti hazai államháztartási forrásból finanszírozott 
strukturális jellegű – beruházási, oktatási, képzési – kiadások szintjét a 2007-2013 közti évek 
átlagában reálértéken legalább szinten kell tartani. Ez biztosítja, hogy a hazai kiadásokhoz képest az 
uniós források pótlólagos – addicionális – forrásként jelenjenek meg a fejlesztéspolitikában. Az 
addicionalitási szabály betartását a Bizottság az ÚMFT értékelésekor, illetve a későbbiekben (2011-
ben, majd pedig 2016-ban) ellenőrzi. Ha a végső értékeléskor, 2016-ban az derül ki, hogy 
Magyarország nem tartotta be a szabályt, akkor az uniós támogatások egy részét vissza kell fizetni. 

Az addicionalitási tábla első tervezetét szeptember közepén küldte el a kormány az Európai 
Bizottságnak. A számítások elvégzésekor kiemelt cél volt, hogy a 2004-2005 közötti kiadások szintje – 
az addicionalitási követelmény viszonyítási alapját képező bázis szintet – a vonatkozó közösségi 
szabály értelmében sikerüljön csökkenteni, tekintettel annak kiugró értékére. Ennek az ad különös 
jelentőséget, hogy az addicionalitási szabály teljesítése, azaz a 2007-2013 között fenntartandó 
kiadások szintjének meghatározása során érvényesíteni kell a Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
fiskális kritériumainak teljesítését is. 

Ennek megfelelően a 2007 után fenntartandó kiadások meghatározásánál figyelembe vett, illetve 
figyelembe veendő főbb korrekciós tényezők az alábbiak: 

a. A 2005-2005-ös viszonyítási alapnak (kiadási szintnek) a privatizációs bevételekből 
finanszírozott kiadásokkal való csökkentése. Minden bizonnyal ez eredményezné a 
legnagyobb arányú állami strukturális kiadáscsökkenést a bázis-időszakban, és ezt a 
módszert a Bizottság az NFT I. esetében egyszer már el is fogadta. A jelentős 2004-
2005-ös privatizációs bevételek eredményeképpen ezzel a módszerrel 2006-os áron 
évente átlagosan mintegy 300 milliárd forinttal csökkenne a 2007-2013-as időszak 
állami strukturális kiadási követelménye.  

b. Az addicionalitási követelmény kalkulálásához használt bázis időszak hosszúságának 
hét évre való növelése. (Az NFT I. készítésekor hároméves időszakot – 1999-2001-et 
– hasonlítottak össze a hároméves programozási időszakkal – 2004-2006-tal.) Az 
1999-2005 közti időszak átlagos strukturális kiadása jelentősen alacsonyabb a 2004-
2005 közöttinél. 

c. Az addicionalitási követelmény csökkentése a 2004-2005 közötti rendkívüli mértékű 
autópálya-építés többletköltségével.  

d. Az addicionalitási követelmény számításakor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 
környezetvédelmi vállalások teljesítése az uniós csatlakozási szerződésből fakadó 
kötelezettség – azaz nem a magyar kormány diszkrecionális döntésén alapuló 
fejlesztési kiadás – volt 2004-2005-ben, ami ugyancsak jelentősen növelte a bázis-
időszaki kiadás-szintet. 

e. Az egyes kiadási kategóriák területén végrehajtott nagyarányú átalakítások, reformok 
– például a köz- és felsőoktatási reform – egyszeri többletkiadásai is benne 
foglaltaknak a bázis-kiadásokban, amelyekkel szintén méltányos volna csökkenteni az 
addicionalitási követelményt. 

                                                
2 Az alfejezet elkészítése során jelentős részben támaszkodtunk a Pénzügyminisztérium munkatársaival folytatott konzultációkra. 
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Az addicionalitási szabályt és annak be nem tartása esetén a visszafizetési rendelkezéseket az 
1083/2006. Tanácsi Rendelet és az 1828/2006. Bizottsági Rendelet szabályozza. E szabályok 
értelmében a visszafizetési eljárás megindítása a Bizottságtól függ, ha azonban a visszafizetést a 
Bizottság elrendeli, akkor annak mértéke már nem képezi vita tárgyát.  

A programidőszak kezdetén – 2007-ben – megállapított addicionalitási szint módosítására az ún. 
félidős felülvizsgálatkor, 2011-ben van lehetőség. Ezt a Bizottság akkor fogadja el, ha a tagállam 
gazdasági körülményei 2011-ben jelentősen eltérnek az addicionalitási szint megállapításakor 
feltételezettől. 

Esetünkben a fő probléma az, hogy 2004-2005-ben rendkívül magasak voltak a hazai finanszírozású 
fejlesztési kiadások. Ha Magyarország nem tudja elfogadtatni a bázisidőszak (2004-2005) kiadásainak 
korrekcióját, és erre 2011-ben sem kerül sor, akkor 2016-ban a Bizottság elrendelheti a strukturális 
támogatások egy részének visszafizetését. A visszafizetési kötelezettség mértéke attól függ, hogy 
mekkora az eltérés a ténylegesen teljesített hazai finanszírozású strukturális kiadások és a Bizottság 
által előzetesen megállapított követelmény között. 

3.3.2. AZ OPERATÍV PROGRAMOK HOSSZÚ TÁVÚ (KÖZVETETT) 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI HATÁSAI 

3.3.2.1. Hosszú távú kiadás-determinációk és megtakarítások 

Hosszú távú államháztartási kiadás-determinációk és lehetséges megtakarítások valamennyi Operatív 
Program esetében felmerülhetnek. Az állami fejlesztések rendszerint államháztartási kiadás-
determinációval járnak, legyen szó potenciálisan állami foglalkoztatást generáló intézményépítésről 
vagy fenntartási költségeket eredményező infrastrukturális – az Operatív Programok esetében 
elsősorban közlekedési és környezetvédelmi – beruházásokról. Ugyanakkor az intézményépítés 
gyakran meglévő intézményeket fejleszt vagy vált ki, és így nem jár addicionális állami 
foglalkoztatással, az infrastrukturális beruházások eredményeképpen pedig csökkenhetnek a 
közszolgáltatások biztosításának költségei vagy éppen uniós környezetvédelmi szankciók alól 
mentesülhet az ország.  

Az is lehetséges, hogy a megtakarítások közvetlenül nem az államháztartási kiadások szintjén 
jelentkeznek, az intézményfejlesztés vagy beruházás segítéségével létrehozott többlet-foglalkoztatás 
vagy többlet-hozzáadott érték viszont államháztartási megtakarításokat vagy addicionális 
adóbevételeket eredményez (ezzel bővebben a 3.3.1.2. pontban foglalkozunk).  

Végül előfordulhat, hogy az Operatív Program jellegéből fakadóan nem annyira állami intézmények 
fejlesztését vagy állami infrastrukturális beruházások megvalósítását finanszírozza, hanem tipikusan 
magánberuházásban megvalósított fejlesztésekhez járul hozzá. Ekkor nem keletkeznek államháztartási 
kiadás-determinációk, az addicionális foglalkoztatásból és/vagy gazdasági növekedésből fakadó 
államháztartási pozíciójavulás azonban ilyenkor is jelentkezik. 

Összegezve: az Operatív Programok jellege szerint eltérő hosszú távú államháztartási hatásokra 
számíthatunk. (i) Az intézményépítő Operatív Programok bizonyosan hosszú távú kiadási 
determinációval járnak, nem feltétlenül jelentenek azonban addicionális kiadási terhet a 
beavatkozások nélküli (alap-) esethez képest. Sőt, sikeres intézményépítés esetén a kisebb élőmunka-
igényből és alacsonyabb működési költségekből fakadóan akár némi megtakarítás is keletkezhet, ez 
azonban vélhetően nem lesz számottevő. (ii) Az infrastruktúrafejlesztő Operatív Programok jelentős 
hosszú távú működési költség-determinációval járnak. A kérdés az, hogy a működési költségek 
mekkora része terheli a központi költségvetést illetve a helyi önkormányzatokat, és mekkora hányadot 
lehet használati díjakból beszedni. (iii) A magánberuházásokat támogató Operatív Programok 
jellemzően nem járnak addicionális működési költséggel az állam számára. 
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3.3.2.1.1. Intézményépítő Operatív Programok 

Intézményépítő Operatív Programnak tekinthető az Államreform Operatív Program (ÁROP), az 
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP). Ezek közül az első kettő a 
közigazgatás fejlesztését és elektronizálását tűzi ki céljául, és viszonylag szerény keretből gazdálkodik. 
Eredményükképen némi hatékonyságjavulásra és humán munkaerő igény csökkenésre lehet 
számítani, az utóbbi azonban csupán minimális lehet, mivel a 2006-2007-ben sorra kerülő 
létszámcsökkentés után a közigazgatással szembeni feladatok kevéssé engednek meg további 
létszámcsökkentést. Túlságosan sok hosszútávú megtakarítás ezért ebből a forrásból nemigen 
származhat.  

A TÁMOP és a TIOP az emberi erőforrások javítására irányul, az előbbi esetében közvetlen emberi 
erőforrás-fejlesztéssel, a második esetében az oktatás, az egészségügy, a társadalmi integráció 
(beleértve a munkaerő-piacot) és a kultúra intézményrendszerének fejlesztésére irányuló eszközökkel. 
Különösen az utóbbiak esetében kell jelentős intézményfejlesztéssel számolni, nem valószínű azonban, 
hogy a program eredményeképpen jelentős addicionális intézményi költségek lépnének fel, mivel az 
adott funkciókat ma is ellátják. Sőt, a beavatkozások eredményeképpen némi intézményi 
hatékonyságjavulás is elképzelhető. 

3.3.1.1.2. Infrastruktúra-fejlesztő Operatív Programok 

Az igazi addicionális kiadási determinációk a KözOP és a KEOP keretében megvalósuló fizikai 
infrastruktúra-fejlesztés eredményeképpen állnak elő. Ezek esetében új utakról, hidakról, 
autópályákról, villamos-vonalakról és csatornahálózatokról beszélünk, amelyeknek nyilvánvalóan 
jelentős hosszú távú működtetési és amortizációs kiadásai vannak. Ezek jellemzően állami kezelésű 
beruházások, a működtetés és az amortizáció költségeinek egy része azonban a használati díjakból 
fedezhető. A kérdés az, hogy ez utóbbi mekkora arányt képvisel.  

A víz- és csatorna-projektek esetében jellemzően a működtetés költségeit fedezik a használati díjak, az 
amortizációra azonban már többnyire nem futja. Az autópályák esetében a használati díjak a 
működtetés költségeit sem feltétlenül fedezik, ez azonban nyilván nagymértékben függ a díjak és a 
használat mértékétől.  

A közúti projektek megtérülésének vizsgálatakor a tervezők számos járulékos tényezőt – például az 
elérési idők alakulását, a baleseti mutatókat, a környezeti költségeket, valamint a szűkebb és tágabb 
környezetre gyakorolt gazdasági növekedési és foglalkoztatási hatásokat – is figyelembe vesznek, 
ezeknek azonban csak egy része rendelkezik számszerűsíthető államháztartási implikációval. 

3.3.1.1.3. Magánberuházásokat támogató Operatív Programok 

Jellegzetesen magánberuházásokat támogató Operatív Programnak tekinthető a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program, ami csekély hosszú távú államháztartási determinációt hoz létre, mivel sem 
intézményeket, sem fizikai infrastruktúrát nem épít. Többnyire kis- és közepes méretű 
magánvállalatokat támogat, ami kedvezőtlen esetben kidobott pénznek bizonyul, kiadási 
determinációtazonban jellemzően ekkor sem okoz. Egy-egy projekt finanszírozási igénye össze sem 
vethető a számos 25 illetve 50 millió eurósnál drágább nagyprojektet tartalmazó KözOP és KEOP 
projektjeivel. A kisebb finanszírozási összegek önmagukban csökkentik a determinációk kialakulásának 
lehetőségét. 

*** 

Általában elmondható, hogy a kiadási determinációk elemzése a leginkább a nagy infrastrukturális 
projekteket tartalmazó Operatív Programok – így a KözOP, a KEOP és a KMOP – esetében fontos. A 
nagy közlekedési és környezetvédelmi projektek szinte kivétel nélkül állami beruházásban valósulnak 
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meg, hosszú távú – gyakran több évtizedes – államháztartási kiadási determinációkat eredményezve. 
A csatornázási, szennyvíztisztítási és ivóvízminőség-javítási projektek esetében a helyzetet bonyolítja, 
hogy a determinációk jelentős része nem a központi költségvetés, hanem a települési önkormányzatok 
illetve azok társulásainak szintjén jelenik meg. 

Az uniós támogathatósági feltételek, illetve a támogathatóság maximális mértékének kiszámítása 
érdekében a projekteket közgazdasági és pénzügyi szempon ból is elemezniük kell a tervezőknek. A 
közgazdasági költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis) számba veszi a pénzügyi költségeket, 
köztük a beruházási költségeket és a működési költségeket. Az utóbbiak között tartják számon az 
üzemeltetési és fenntartási költségeket, valamint a pótlási költséget, levonva ezekből az elemzés 
időhorizontjának végén valószínűsíthető maradványérték összegét – mindezt jelenértékre diszkontálva.  

t

                                               

Az egyes projektek államháztartási hatásaira vonatkozóan fontos információk nyerhetők a költség-
haszon számítások során elvégzett költségvetési (fiskális) kiigazításból. Ennek során a tervezők 
figyelembe veszik a beruházási és működési költségekbe beépülő, államháztartási bevételt képező 
adókat (ilyenek az ÁFA, az importvám, a személyi jellegű kiadásokat terhelő járulékok közül a 
szakképzési és a munkaadói járulék, az energiaadók és a környezetterhelési díjak), valamint a 
beruházási és működési költségekbe épült esetleges normatív támogatásokat.3 Figyelembe kell venni a 
projekttel kapcsolatos külső gazdasági hatásokat (externáliákat) is, melyek jellemzően társadalmi és 
környezetvédelmi hasznokat és költségeket jelentenek. Ezeket természetes mértékegységben és/vagy 
pénzben fejezik ki. 

Az egyes projektek uniós támogathatóságának megítélése a közgazdasági teljesítmény-mutatók 
alakulásától függ. A három legfontosabb ezek közül: 

• Nettó társadalmi haszon jelenértéke (ENPV): a jövőbeni nettó haszonáramok 
diszkontált értéke; 

• Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR): az a diszkontráta, amely mellett az ENPV 
nulla; 

• Haszon-költség arány (BCR): a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre 
átszámított hasznok és költségek aránya. 

Uniós források csak pozitív nettó társadalmi haszon jelenértékű projektekre fordíthatók. 
Jövedelemtermelő projekteknél az uniós támogatás maximális mértéke a jövedelemtermelési 
képességgel arányosan csökken. 

Az tehát nem kérdés, hogy az uniós finanszírozású projektek esetében pozitív a nettó társadalmi 
haszon jelenértéke, kérdés azonban, hogy a számítások során mit és hogyan vesznek figyelembe a 
tervezők nettó társadalmi haszonként, hogy a prognosztizált pénzáramok között mekkora az állami 
támogatások szerepe, és hogy az egyes projektekhez kapcsolódó externáliák hogyan érintik az 
államháztartást. Mindez azonban inkább projekt-, mint aggregát szinten vizsgálható. 

Néhány projekt és projekttípus esetében szinte bizonyos, hogy az elvi jövedelemtermelési képesség 
ellenére – pontosabban az alacsonyabb uniós támogatási ráta következtében gyakran éppen azért – 
képtelenség lesz az üzemeltetést folyamatos államháztartási kiadás nélkül biztosítani. Tipikusan ilyen 
például a magas közvetlen ráfordítási hányaddal rendelkező, de a különféle externáliák következtében 
potenciálisan pozitív nettó társadalmi haszon jelenértékű budapesti metróberuházás. Tisztán pénzügyi 
szempontból nehézséget jelenthet a pozitív nettó jelenérték biztosítása az igen költséges, és a 
lakosságra politikai és szocioökonómiai okokból egyaránt korlátozottan terhelhető környezetvédelmi 
beruházások esetében is.  

 
3 „A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzésben szereplő piaci árak magukba 
foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében 
általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. […] Ezek alapján le kell vonni az inputok 
között felsorolt adókat, illetve transzfereket a beruházási és működési költségekből.” COWI (2006), pp. 22-23. 

 90



3.3.1.2. A strukturális beavatkozások által generált gazdasági növekedés- és foglalkoztatás-
többlet államháztartási egyenlegjavító hatása (többlet-adóbevételek és szociális 
transzfer-megtakarítások) 

Mekkora államháztartási egyenlegjavulás következhet be a strukturális beavatkozások közvetett 
hatásaként, a gazdasági növekedési többletből fakadóan? A jelen kötet hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokkal foglalkozó fejezetének megállapításai szerint a potenciális kibocsátás hosszú 
távú átlagos értékét a 2007-2013 közti időszakban 3,4-3,5 százalékról 3,8-3,9 százalékra emelhetik a 
strukturális beavatkozások. A 0,4 százaléknyi éves átlagos növekedéstöbblet a 2006 decemberi 
Konvergencia programban szereplő 0,25-ös érzékenységi együtthatóval kalkulálva a GDP 0,1 
százalékával javíthatja az államháztartás egyenlegét. 

3.4. Az Operatív Programok részletes államháztartási 
szempontú ex ante értékelése 

3.4.1. BEVEZETÉS 

Elemzésünk a kormány által az Európai Bizottságnak beterjesztett, a Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret (NSRK) részét képező Operatív Programok államháztartási hatásainak előzetes 
vizsgálatára irányul. A hét országos és hét regionális Operatív Program végrehajtása teremt 
lehetőséget a 2007-2013 közötti időszakban Magyarországnak jutó mintegy 22 milliárd eurónyi 
strukturális támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás folyósítására. A magyar 
államháztartás nettó pozícióit a strukturális támogatások közvetlen és közvetett mechanizmusokon 
keresztül egyaránt befolyásolják. A közvetlen hatások közé tartozik mindenekelőtt a 15 százalékos 
hazai társfinanszírozási kötelezettség, valamint – bizonyos módszertani megszorításokkal – a 
kimutatható módon hazai államháztartási forrásokat helyettesítő strukturális támogatások összege. 
Közvetett hatásnak tekinthetjük a megvalósuló fejlesztések következtében fellépő hosszú távú kiadás-
determinációkat, valamint a fejlesztések eredményeként előálló többletnövekedés és 
többletfoglalkoztatás államháztartási egyenlegjavító hatását. 

A jelen vizsgálatban az Operatív Programok hosszú távú kiadási determinációk formájában fellépő 
közvetett államháztartási hatásaira koncentrálunk, és lényegileg figyelmen kívül hagyjuk az összes 
többi államháztartási hatásmechanizmust. Ennek az az oka, hogy (1) az Operatív Programok 
végrehajtásával párhuzamosan jelentkező, azonnali kiadásdeterminációnak tekintjük a Strukturális 
Alapokból és a Kohéziós Alapból származó forrásokra egyaránt érvényes 15 százalékos hazai 
társfinanszírozási kötelezettséget; (2) nem kívánunk belemenni a strukturális támogatások helyettesítő 
hatásának elemzésébe, ami az Operatív Programok hiányában folyósítandó állami kifizetéseknek a 
jelen vizsgálat keretein túlmutató számbavételét igényelné; valamint (3) nem végzünk a strukturális 
beavatkozások eredményeként fellépő többletnövekedés és többletfoglalkoztatás által eredményezett 
államháztartási egyenlegjavulásra vonatkozó modellszámításokat, mivel ehhez nem álltak 
rendelkezésre megfelelő adatok. Ehelyett csakis azt vizsgáljuk, hogy (1) az Operatív Programokban 
szerepelnek-e explicit utalások az államháztartási fenntarthatóság szempontjára, illetve hogy (2) az 
előirányzott strukturális beavatkozások várhatóan milyen hosszú távú államháztartási hatással járnak.  

Az alábbiakban egyenként megvizsgáljuk a hét központi Operatív Program ilyen értelemben vett 
államháztartási hatásait, aminek során igyekszünk magunkat a helyzetelemzés–stratégia–prioritási 
tengelyek–indikátorok elemzési struktúrához tartani. Ezt követően, hasonló szerkezetükből fakadóan, 
együtt vizsgáljuk a hét regionális Operatív Programot. 
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3.4.2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (GOP) 

3.4.2.1. Helyzetelemzés 

A GOP helyzetértékelése – némiképp meglepő módon – igen kevés szót veszteget a makrogazdasági 
fenntarthatóság szempontjából egyre inkább megkerülhetetlennek tűnő államháztartási 
fenntarthatóság szempontjára. A GOP preambuluma a növekedési célú beavatkozások 
gazdaságpolitikai keretei között említi a makrogazdasági stabilitás (átlátható és következetes 
gazdaságpolitika, fenntartható államháztartási és fizetésimérleg-hiány, alacsony infláció, alacsony 
(hosszútávú) kamatszint, stabil árfolyam) fenntartásának és a torzító hatású állami gazdasági 
beavatkozás (kedvezőtlen szerkezetű vagy terjedelmű adórendszer, újraelosztás, állami tulajdonosi és 
foglalkoztatói szerepvállalás) elkerülésének a követelményét (7. oldal). A helyzetelemzés utal a 
makrogazdasági stabilitás hiányára; a magas ikerdeficitre, melyet a fiskális fegyelem hiányára és az 
alacsony hazai megtakarítási rátára vezethetünk vissza, valamint az ebből fakadó stop-go ciklusokra a 
gazdaságpolitikában (13. oldal). A problémák felsorolása között találjuk a kedvezőtlen szerkezetű 
állami beavatkozások közé sorolt torzító hatású adórendszert, az állami szektorban foglalkoztatottak 
kiugró arányát4, az állami beavatkozás követő és döntően korlátozó/büntető jellegét, valamint a nagy 
újraelosztó rendszerek előnytelen kiadási struktúráját, melyben a magas működési költségek alacsony 
fejlesztési ráfordításokkal párosulnak.  

A versenyképességi helyzetelemzés helyesen mutat rá, hogy amíg a magyar gazdaság mikrogazdasági 
adottságai viszonylag kedvezőek, addig a makrogazdasági feltételek (mindenekelőtt az államháztartás 
és a fizetési mérleg egyensúlyhiánya) jelentős versenyképességi hátrányt okoznak. Államháztartási 
szempontból is problematikus továbbá, hogy a közfinanszírozású kutatóhelyek tevékenysége nem elég 
hasznosítás-orientált. A program kedvezőtlennek ítéli, hogy nem növekszik az állami garanciával 
felvett hitelek aránya (36. oldal), ez azonban államháztartási szempontból nem feltétlenül baj. 

3.4.2.2. Stratégia 

A GOP stratégiai céljai nem tartalmaznak az államháztartás egyenlegére vonatkozó explicit utalást, ha 
csak nem tekintjük ilyennek, hogy a teljes tényezőtermelékenység javulásának feltételei között a 
szöveg megemlíti a hatékonyan működő kormányzati szektort és közigazgatást. Általában azonban 
nincs szó az államháztartásról, ami az adott összefüggésben nem feltétlenül baj, mivel a stratégiában 
megfogalmazott beavatkozási irányok igen helyesen viszonylag szerény állami intézményi 
determinációval járnak. (A vállalati szektornak juttatott támogatások vagy hatékonyak, vagy nem; ám 
megvan az az előnyük, hogy – magánvállalatokat és piaci körülményeket feltételezve – az államnak 
nem kell őket megismételnie, és ebből a célból nem kell új intézményeket létrehoznia.) Ugyanakkor a 
program a vállalatok innovációs tevékenységének előmozdítása érdekében innovációs hídképzők, 
technológiai parkok és egyetemi technológia-transzfer irodák országos hálózatának kiépítését 
irányozza elő. Adott esetben intézményi következményekkel járó – azaz hosszú távú kiadási 
determinációt eredményező – állami feladatnak tekinti a program továbbá a szabályozás, az 
elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások, az általános szélessávú hozzáférés, valamint a digitális 
írástudás közoktatásbeli fejlesztésének előmozdítását is. 

                                                
4 Ennek némiképp ellentmond, hogy a közszférában foglalkoztatottak aránya Magyarországon elmarad az EU-15 átlagától. Ami a 
közigazgatást illeti, az a szintén nem különösebben magas foglalkoztatási aránya dacára relatíve drága: „míg a foglalkoztatottak 
tekintetében a magyar közigazgatás nagysága megfelel az EU-15-ök adatainak (bár kissé magasabb a V-4-ekéhez képest), 
addig a GDP-ből rá fordított kiadások aránya magasabb az EU-15-ök átlagánál (s közel azonos a V-4-ekével), még akkor is, ha 
Magyarországon 2001 és 2004 között drasztikusan csökkent a közigazgatásra fordított kiadások GDP-ben kifejezett mértéke 
(5,5%-ról 3,8%-ra). A magyar közigazgatás a hasonló fejlettségű országokhoz képest arányaiban azonos létszámmal, ellenben 
fajlagosan magasabb költséggel működik” (ÁROP, 7. oldal). 
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3.4.2.3. Prioritási tengelyek 

Az államháztartás egyenlegét ugyan legfeljebb közvetve befolyásolja, mégis érdemes megemlíteni, 
hogy a program igen helyesen hangsúlyozza, hogy „lehetőség szerint el kívánja kerülni ágazati 
preferenciák megfogalmazását, hogy a – bármilyen nagy növekedési potenciájúnak tűnő – 
vállalkozások gyakorlati sikerét a végső mérték, a piac dönthesse el” (49. oldal). Ezt a prioritások 
szintjén azzal az – igen helyes – megfontolással támasztja alá a program, hogy alapelvnek tekinti a 
piaci viszonyokba való minél kisebb mértékű állami beavatkozást: „Alapelvnek tekintjük ugyanakkor a 
piaci viszonyokba való lehető legkisebb mértékű, elsősorban a kudarcok orvoslását célzó 
beavatkozások kialakítását, a GOP-intézkedések lehetőleg versenyt erősítő, ösztönző alkalmazását” 67. 
oldal. 

3.3.2.4. Indikátorok 

A program indikátorai között nem találunk az államháztartási folyamatokkal közvetlenül összefüggésbe 
hozhatót. A hatásindikátorok között számos, a különféle állami támogatások versenyképesség-javító 
hatását vizsgáló mutató van, az elért eredményeket a költségekhez viszonyító indikátort azonban nem 
találunk, ami hiányosságnak tekinthető. 

3.4.2.5. Összegzés 

A GOP összességében – mint a továbbiakból kitűnik majd – a viszonylag államháztartás-tudatos 
Operatív Programok közé tartozik. A program hangsúlyozza az államháztartási egyenleg által a külső 
és belső egyensúlyi folyamatokra gyakorolt hatás jelentőségét, ám ebből sem stratégiaalkotás, sem 
pedig prioritások nem következnek. Igaz, ez nem is feltétlenül a fejlesztéspolitikai beavatkozások 
feladata. Államháztartási szempontból komoly erénynek tekinthető, hogy a program nem kívánja 
magát szektorális fejlesztések mellett elkötelezni, ami csökkenti a vállalati támogatások terén kialakuló 
kiadási determinációk veszélyét. Szintén kedvező, hogy a program nem, vagy csak viszonylag kis 
mértékben irányoz elő állami intézményfejlesztést, ami ugyancsak a hosszú távú kiadási determinációk 
kialakulása ellen hat.  

3.4.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) 

3.4.3.1. Helyzetelemzés 

A program hangsúlyozza, hogy a lakosság szocioökonómiai változókkal nem indokolhatóan rossz 
egészségi állapota nemcsak a munkaerőpiaci potenciál csökkenését eredményezi, hanem közvetlen 
államháztartási kiadásokat is, „mivel a munkaerőpiacon termeléskiesést, a közfinanszírozott 
egészségügyi ellátórendszerben pedig kiadásnövekedést okoz. Mind a kieső termelés, mind a növekvő 
közkiadások a megtermelt GDP, összességében pedig az ország versenyképességének csökkenéséhez 
vezetnek” (19. oldal).  

1.4.3.2. Stratégia 

A program átfogó stratégiai célja a munkaerőpiaci aktivitás növelése, aminek kontextusában a 
program hangsúlyozza az alacsony aktivitási ráta államháztartási hátrányait. A program a szükséges 
intézményfejlesztési, átképzési feladatok finanszírozásával járul hozzá a (szerinte) a költségvetési 
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hiány csökkentését eredményező strukturális reformokhoz (pl. egészségügyi és oktatási reform). 
Emellett elősegíti az önkormányzati feladatellátás újraszervezését a regionális és kistérségi szint 
erősítésével, a közszolgáltatások megszervezésénél pedig támogatja a racionális üzemméret 
kialakítását. A program általában leszögezi, hogy a TÁMOP alapvető célja az elavult struktúrájú 
közösségi szolgáltató rendszerek reformjának támogatása. Ezen belül az egészségügy, oktatás, 
szociális ellátás, valamint a foglalkoztatás területén megvalósítandó tartalmi, humán- és szervezeti 
változtatások és fejlesztések az TÁMOP közreműködésével, illetve annak céljaihoz és intézkedéseihez 
illeszkedve kerülnek megvalósításra. A program kapcsolódik továbbá a nyugdíjreformhoz: „A 
nyugdíjrendszer szabályozásának átalakítása megteremti az ösztönzést/kényszert a munkaerőpiacon 
maradáshoz, az uniós forrásokból pedig azokat a szolgáltatásokat, programokat finanszírozzuk, 
amelyek a munkaerőpiacon maradást ténylegesen lehetővé teszik az egyén számára (képzésen, a 
munkavégző-képesség fejlesztésén, támogató szolgáltatásokon stb. keresztül). Emellett a nyugdíjjal 
kapcsolatos tudatosság növelését segíti majd a nyugdíjakhoz kapcsolódó információs rendszerek 
fejlesztése” (57. oldal). Ezek helyenként ugyan kissé általános megfogalmazásoknak tűnnek, ám igaz, 
hogy a munkaerő-kereslet jelentős átalakulásával járó strukturális reformok – melyek hosszabb távon 
valóban elősegíthetik az államháztartási folyamatok fenntarthatóságát – szükségessé tesznek olyan 
munkaerőpiaci beavatkozásokat, amelyekre a program keretében kerülhet sor.  

3.4.3.3. Prioritási tengelyek 

„A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése” prioritáson belül 
foglalkozik a program a munkáltatói terhek csökkentésének követelményével, és – igen helyesen – 
leszögezi, hogy „a munkáltatói járulékterhek általános és jelentős csökkentését csak hosszabb távon 
lehet megvalósítani.” Ugyanakkor a program mintegy visszacsempészi a javasolt intézkedések közé az 
államháztartási egyensúlyt általában befolyásoló (rövid távon biztosan rontó) kedvezményeket: „A 
járulékterhek fokozatos csökkentése és célzott, a hátrányos helyzetű munkavállalókra (köztük az 
inaktív nők, az alacsony iskolai végzettségűek, idősebb korosztályok, tartósan munkanélküliek) 
irányuló bértámogatások és járulék-kedvezmények azonban a makro-gazdasági célok megtartása 
mellett is növelhetik a munkaerő iránti keresletet és a bejelentett foglalkoztatást” (71. oldal). 

3.4.3.4. Indikátorok 

A program számos olyan indikátor bevezetését javasolja, amely a nyugdíjakkal, szociális ellátásokkal 
és különféle munkaerőpiaci beavatkozások kapcsán közvetlen összefüggésben áll az államháztartás 
kiadási oldalával. Néhány indikátor közvetve az államháztartás bevételi oldalával is összefüggésbe 
hozható, pl. „Az iskolarendszerű szakképzésből és a felsőoktatásból kilépők közül a szakmájukban 
elhelyezkedettek aránya a kilépés után 6 hónappal” (74. oldal). 

3.4.3.5. Összegzés 

A programban szereplő fejlesztési beavatkozások fontos szerepet játszhatnak gazdaság 
rendelkezésére álló humán erőforrások javításában és az aktivitási ráta emelésében, ami hosszabb 
távon számottevően javíthatja az államháztartás egyenlegét.. A program kiadási szerkezete 
feltehetően nem hoz létre jelentős új államháztartási kiadási determinációkat, amennyiben a 
folyósított támogatások és fejlesztendő intézmények létező támogatásokat és intézményeket 
erősítenek meg vagy váltanak ki. 

 94



3.4.4. TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) 

3.4.4.1. Összegzés 

A TIOP államháztartási szempontból igen hasonló megítélés alá esik, mint a TÁMOP: az oktatási, 
egészségügyi, munkaerőpiaci és kulturális intézményrendszer fejlesztése és támogatása olyan állami 
feladat, melyet az uniós forrásokra támaszkodó fejlesztéspolitikai beavatkozásoktól függetlenül is 
végre kellene hajtani. A népesség, illetve azon belül a munkaképes korú lakosság állapotát, az általuk 
igénybe vett humán közszolgáltatások minőségét befolyásoló fejlesztéseknek nyilvánvalóan közvetlen 
államháztartási összefüggései vannak, ám nem valószínű, hogy a program következtében jelentősebb 
új kiadási determinációk keletkeznének. Sokkal inkább ma is létező kiadási tételeket jelentő állami 
intézmények és szolgáltatások modernizációjáról, fejlesztéséről van szó, ami számos esetben fajlagos 
államháztartási megtakarításokat eredményezhet, például a munkanélküli intézményrendszer, a 
kórházi ágyszám vagy a pedagógusszám esetében.  

3.4.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 

3.4.5.1. Összegzés 

A KözOP a legtöbb forrással rendelkező Operatív Program, mely nagyarányú infrastruktúra-fejlesztésre 
irányul. Mindenekelőtt a vasúti és a közúti infrastruktúra minőségében az igényekhez és az optimális 
közlekedési formákhoz képest tapasztalható elmaradásokat (helyzetértékelés) igyekszik 
csökkenteni. Sajátossága, hogy végfelhasználói túlnyomórészt állami intézmények vagy állami 
tulajdonú vállalatok, a létrehozott infrastrukturális fejlesztések (döntően utak és vasutak) 
üzemeltetése pedig szintén állami feladat marad. Ezért rendkívül nagy az államháztartási kiadási 
determinációk kialakulásának veszélye. Ez a program mindkét átfogó stratégiai célja, az elérhetőség 
javítása a versenyképesség növelése a társadalmi-területi kohézió erősítése céljából, illetve a 
közösségi közlekedés környezetkímélő fejlesztése esetében igaz. A két átfogó stratégiai cél négy 
specifikus célra illetve hozzájuk rendelt prioritási tengelyre bomlik. Az első, elérhetőségi cél 
esetében (1) az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, (2) a térségi 
elérhetőség javítása, valamint (3) a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a három prioritási tengely. A 
második, városi tömegközlekedés-cél esetében maga a (4) városi és elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése. Ismét fontos hangsúlyozni, hogy itt állami irányítás mellett elkészülő és döntően állami 
kezelésbe kerülő beruházásokról van szó, melyek jelentős része úgynevezett nagyprojektek, azaz az 
Európai Bizottság által jóváhagyandó, 50 millió euró értékhatár fölötti fejlesztésnek számít.  

A program output és eredmény indikátorai a kivitelezett fejlesztések mennyiségét és az azokhoz 
kapcsolódó technikai paramétereket mérik, közgazdasági költség-haszon elemzéssel nem foglalkoznak. 
Ez jól jellemzi a programmal kapcsolatos közgazdasági – közelebbről államháztartási – kockázatokat. A 
programból ugyanis nem derül ki, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban készült-e bármilyen 
hatásvizsgálat, hogy a rendkívüli mértékű – optimális esetben több, mint 1800 milliárd forintnyi – 
ráfordítás elosztása miért éppen úgy történik ahogy, illetve, hogy mindennek milyen államháztartási 
hatása lesz részint a társfinanszírozási kötelezettségből, részint a későbbi fenntartási költségekből 
fakadóan. 

A program keretében elkészülő fejlesztések bizonyára növelni fogják a regionális és országos szinten 
értelmezhető gazdasági versenyképességet és hozzájárulhatnak a foglalkoztatás növeléséhez is, 
aminek következtében többletbevételek generálódhatnak az államháztartásban és csökkenhetnek a 
jóléti transzferek. Az is valószínű, hogy az elkészült projektek fenntartási költségeinek egy része 
megtérül majd a használati díjakból. A KözOP aggregált államháztartási hatásai azonban a jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján nehezen becsülhetők. 
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3.4.6. KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM (KEOP) 

3.4.6.1. Helyzetelemzés 

Általában elmondható, hogy a program viszonylag szerény figyelmet fordít az államháztartási 
szempontokra. A program helyzetértékelő részében a környezetvédelmi beruházásokat végrehajtó 
helyi önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeinek megemlítését (28. oldal) leszámítva nincs szó 
költségvetési összefüggésekről. 

3.4.6.2. Stratégia 

A program stratégiai fejezete a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) előirányzataiból indul ki a 
környezetvédelmi beruházások forrásigényét illetően. A 2003-2008 közötti időszakra vonatkozó NKP-II 
kilenc tematikus akcióprogramjában előirányzott feladatok költségvetési forrásigénye 2002. évi 
árszinten mintegy 2100 milliárd forint, a teljes ráfordítás mintegy 4200 milliárd forint. Ezen túlmenően 
államháztartási összefüggésekkel a program stratégiája nem foglalkozik. 

3.4.6.3. Prioritási tengelyek 

Az ’Egészséges, tiszta települések’ prioritási tengely „az átfogó környezetgazdálkodás és környezeti 
tervezés lehetőségeinek felhasználásával, minden esetben a költséghatékony megoldások 
alkalmazásával (kiemelés tőlem – Á.Z.) a települési környezetvédelmi közszolgáltatások, 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére és a közvetlen környezetvédelmi, veszélyelhárítási 
beavatkozások megvalósítására koncentrál” (53. oldal). Ide tartozik a hulladékgazdálkodás, aminek 
esetében 328 hulladéklerakó kerül az ISPA program keretén belül rekultiválásra, míg másik 2190 
hulladéklerakó rekultiválása a program szerint csak további EU források bevonásával elképzelhető. Az 
ez esetben legalább 25 millió eurós nagyprojektek között három hulladékgazdálkodási beruházás 
szerepel (Mecsek-Dráva térség, Közép-Duna vidék, Győr–Mosonmagyaróvár–Sopron), összesen 116 
milliárd forint értékben. Ehhez a prioritáshoz tartozik a szennyvízkezelés is, amire nyolc nagyprojekt 
irányul, összesen mintegy 180 milliárd forint értékben. Ugyancsak a prioritás részét képezik a vízbázis-
védelmi és ivóvízminőség-javítási feladatok, amelyekre 161 milliárd forintot szán két nagyprojekt (Dél-
Alföld és Észak-Alföld). 

További prioritási tengelyeket képeznek a vadvizek, illetve a természeti értékek jó kezelése prioritások, 
melyekhez nagyprojektek is tartoznak, összesen mintegy 150 milliárd forint értékben. Kisebb 
volumenű fejlesztéseket feltételez a megújuló energiaforrásokkal, a hatékony energia-felhasználással 
és a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzésével kapcsolatos prioritási tengely. 

A prioritási tengelyek államháztartási vonatkozásaival a nagyprojektek beruházásigényének 
megjelölésén túl a program érdemben nem foglalkozik. 

3.4.6.4. Indikátorok 

A program indikátorai kivétel nélkül technikai–környezetvédelmi jellegűek. 
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3.4.6.5. Összefoglalás 

A program államháztartási szempontból nagy jelentőségű; több hosszú távú kiadási determinációval 
járó beruházást is tartalmaz, ezek aggregált államháztartási hatásáról azonban a rendelkezésre álló 
információk alapján nehéz képet alkotni. A program keretében létrejövő nagyobb infrastrukturális 
fejlesztések (víz, szennyvíz és hulladékgazdálkodási projektek) működési költségeinek és 
amortizációjának vélhetően csak egy részét fedezik majd a jellemzően önkormányzati hatáskörben 
megállapított használati díjak. 

1.4.7. ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM (EKOP)  

3.4.7.1. Helyzetelemzés 

A közigazgatás elektronizálására irányuló program abból a felismerésből indul ki, hogy „míg a magyar 
gazdaság egyre modernebb és versenyképesebb, az igényekhez képest rossz minőségűek és 
hatékonyságúak a közszolgáltatások, s azokat sok időráfordítással és drágán lehet igénybe venni” (6. 
oldal). Ez a magyar gazdaság külső megítélése szempontjából is gondot jelent, mivel „[a] befektetők 
úgy tartják, hogy Európában észak-nyugatról dél-keletre növekszik a bürokrácia, csökken a 
hatékonyság – igaz, csökken a bérszínvonal is. A tőlünk keletre, dél-keletre fekvő országok olcsóbb 
munkaerejéből adódó versenyhátrányunkat ellensúlyozhatná a hatékony közigazgatás” (7-8. oldal). A 
program tehát – bátor és rokonszenves módon – arra tesz javaslatot, hogy a hazai és uniós 
forrásokból elérhető fejlesztési pénzek egy részét fordítsuk a közigazgatásba való befektetésre. 

A program, miközben közigazgatás-technikai érvekkel támasztja alá a közigazgatás elektronizálásának 
jelentőségét, viszonylag kevés államháztartási adatot ismertet. Ez azért is szembetűnő, mert a 
közigazgatásra fordított múlt- és jelenbeli államháztartási kiadások összege nyilván hozzáférhető. A 
program – az ÁROP -hoz hasonlóan – a közszférában foglalkoztatottak arányára és a közigazgatási 
kiadások GDP-n belüli arányára vonatkozóan közöl csupán összehasonlító adatokat (7. oldal). Ezen 
túlmenően a program közli, hogy az önkormányzatok folyó informatikai kiadásai 11%-kal emelkedtek 
2005-ben, a 2004-es 1,5 milliárd forinthoz képest (15. oldal). 

3.4.7.2. Stratégia 

A program szerint „[a]z állami feladatok közül meghatározó az adminisztratív/közszolgáltatási terület: 
az igazgatás központi és helyi szintjei, valamint a közösségi javak és szolgáltatások nyújtása. Az 
Operatív Program tárgya mindezeknek a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom 
lehetőségeire is építő fejlesztése” (20. oldal). A feladat az, hogy „a kormányzati folyamatok 
átszervezésével, deregulációjával [sic!], majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő 
támogatásával hatékonyabbá váljon az állam működése. Az elektronizált belső folyamatok 
bevezetésével lehetővé válik az erőforrások optimális allokálása. Mód nyílik egyes folyamatok 
kiszervezésére, összevonására, áramvonalasítására. Ezek az intézkedések pedig eszközoldali 
fejlesztést igényelnek” (22. oldal). A cél tehát a közigazgatás hatékonyságának növelése, eszközoldali 
– értsd: informatikai – fejlesztésekkel. Ami elfogadható célkitűzés, kérdés azonban, hogy hogyan lehet 
(és miért kellene) a kormányzati folyamatokat deregulálni. Ha piaci folyamatok esetében ez lehetséges 
is (bár ott sem mindig érdemes), a közigazgatás esetében aligha. 

A program szerint „a gazdasági fenntarthatósághoz való hozzájárulás az olcsóbb állami működésen 
keresztül valósul meg makroökonómiai értelemben, ezek az előnyök azonban mikroszinten, az egyes 
szolgáltatásokra vetítve is jelentkeznek” (24-25. oldal). A feltevés szerint tehát a közigazgatás 
elektronizálásával csökkenthető az állam mérete és költségessége, miközben növekedhet a 
hatékonyság. Optimális esetben és statikus értelmezési keretben valóban ez történik, kérdés azonban, 
hogy miként reagál a közigazgatás a feladatrendszer esetleges átalakulására.  
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3.4.7.3. Prioritási tengelyek 

A program prioritási tengelyei kissé általánosnak tűnnek: A közigazgatás és közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása; A közigazgatási szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez); 
valamint Kiemelt fejlesztések. Amíg az első esetben inkább az eljárások átalakításáról van szó, addig a 
második prioritás inkább konkrét közszolgáltatások elektronizálásra irányul. A harmadik prioritás a 
Közép-Magyarországi Régióban megvalósítandó, országos jelentőségű közigazgatási fejlesztésekkel 
foglalkozik. Nyilvánvalóan valamennyi fejlesztésnek van azonnali államháztartási kiadásigénye és – 
kedvező esetben – hosszú távú megtérülése is, ezekkel azonban a program számunkra hozzáférhető 
verziója nem foglalkozik. 

3.4.7.4. Indikátorok 

A program indikátorai technikai jellegűek, államháztartási szempontból (önmagukban) nem 
értelmezhetők. 

3.4.7.5. Összefoglalás 

A program viszonylag szerény, mintegy 140 milliárd forintos ráfordítással egy államháztartási 
szempontból nagy jelentőségű és igen perspektivikus fejlesztést kíván végrehajtani. A program sikere 
esetén a közigazgatás a magyar gazdaság fontos versenyképességi előnyévé válhat, miközben a 
közigazgatásra fordított államháztartási kiadások relatív szintje mérséklődhet. 

3.4.8. ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) 

3.4.8.1. Helyzetelemzés 

„Az Operatív Program fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott 
szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje” (4. oldal). A 
program hangsúlyozza, hogy noha a közigazgatás korszerűsítése a nyolcvanas évek közepe óta 
folyamatosan napirenden van mind Magyarországon, mind külföldön, a különféle reformok alig 
változtattak a közszféra relatív nagyságán: „lényegében változatlan maradt a közszférában 
foglalkoztatottak összes foglalkoztatotthoz viszonyított, illetve a közszférára fordított kiadások bruttó 
hazai termékhez viszonyított részaránya. 1980 és 2000 között például az OECD 23 tagállamában nőtt 
a közszféra alkalmazottainak az összes foglalkoztatotthoz viszonyított részaránya, s csupán 4 
országban csökkent ez a mutató” (7. oldal). 

A hazai viszonyok között általános tendenciaként rögzíthető, hogy az ügyek intézése térben egyre 
közelebb kerül az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz, s azon belül is nő az egy helyen történő 
ügyintézés lehetősége. Probléma viszont, hogy a feladatok alsóbb szintre történő elmozdulása nem 
járt „valódi decentralizációval” (11. oldal). További gond, hogy „a közigazgatásban átszervezések 
esetén a feladatok átadása jellemzően nem jár együtt az átadó részéről az arányos leépítéssel. Ennek 
következménye, hogy több helyen párhuzamos struktúrák léteznek. A szervezeti működéstől idegen a 
feladat ellátásának az időtartamához kötött automatikus átalakulás, vagy megszűnés” (12. oldal), ami 
nyilvánvalóan hatékonyságvesztéshez és felesleges államháztartási kiadásokhoz vezet. 

Gond van a magyar közigazgatás szerkezetével is: „a közel háromezer közigazgatási szerv több mint 
kétharmada tartozik az önkormányzati szférába, a többi államigazgatási szerv. Az államigazgatásban a 
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feladatok által indokoltnál heterogénebb szervezetrendszer alakult ki, jelentősen megnehezítve a 
hatékony működést” (13. oldal). 

3.4.8.2. Stratégia 

A program célja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza meg. Az ezt követő 
működési kiadások − jelenlegi árakon számolva − nem léphetik túl a jelenlegi szintet, sőt a 
fejlesztések eredményeképpen elmaradnak a jelenlegitől, noha nem feltétlenül ugyanabban a 
költségvetési sorban szerepelnek, mint ma (20. oldal). 

„Az Operatív Program átfogó célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, s a közigazgatás 
ezáltal járuljon hozzá az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához.” Az 
indikátor azonban puha változó: „Az átfogó cél akkor teljesül, ha a program végén a lakosság és a 
vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintű elégedettségi indexe legalább 
10%-kal javul a program hatására, amit közvélemény-kutatások tesznek mérhetővé” (22. oldal). 
Kérdés azonban, hogy a közvélemény-kutatók ki tudják-e majd deríteni, hogy minek a hatására 
változott az elégedettség (ha változott). 

3.4.8.3. Prioritási tengelyek 

A program a következő prioritási tengelyekkel rendelkezik: (1) folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés; (2) az emberi erőforrás minőségének javítása; (3) a kormányzási és megújulási 
képesség javítása (mint a Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések); valamint (4) 
technikai segítségnyújtás, mint horizontális prioritási tengely. Noha világos, hogy a prioritások 
teljesülése kedvező államháztartási hatással járhat, a program alapján nem következtethetünk ezek 
mértékére. 

3.4.8.4. Indikátorok 

Adminisztratív-technikai indikátorok, melyek közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe az 
államháztartási hatásokkal.  

3.4.8.5. Összefoglalás 

A legkisebb Operatív Program államháztartási szempontból igen rokonszenves módon igyekszik 
elkerülni a jelenlegihez képest addicionális kiadási determinációk létrehozását. A program sikere 
esetén közvetlen (kiadási) és közvetett (gazdasági növekedésből fakadó) államháztartási 
megtakarítások is várhatók, ezek mértéke azonban minden bizonnyal szerény marad. 

3.4.9. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK 

3.4.9.1. Összefoglalás 

A regionális Operatív Programok egymáshoz hasonló szerkezetben, igen hasonló stratégiai célokat és 
prioritásokat megjelölve határozzák meg a regionális szinten koordinált fejlesztési beavatkozások 
szerkezetét. A helyzetelemzés az országos és az uniós átlaghoz viszonyítva tárgyalja az adott térség 
jellegzetességeit. A stratégiai célmeghatározásban az általános célok szintjén a regionális felzárkózás, 
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a versenyképesség növelése és a fenntartható fejlődés biztosítása kap szerepet. A specifikus célok 
szintjén a kistérségi fejlődés, a közlekedési és humán infrastruktúra, a város- és térszerkezet, az 
idegenforgalom, a társadalmi integráció és a környezetvédelem szempontjai jelennek meg 
hangsúlyosan. A prioritások a specifikus célokból következnek, az indikátorok pedig az így kialakított 
dimenziók mentén mérik a fejlődést. Államháztartási szempontokról, az intézményrendszer 
költségességéről jellemzően nincs szó. 

Általában is elmondható, hogy a ROP-ok nem reflektálnak államháztartási szempontokra. A 
fejlesztések jellemzően kisebb léptékűek és jelentős részben a helyi intézményrendszer megújítására 
irányulnak. Bizonyos fejlesztési funkciók esetén, például a gazdaságfejlesztés, a technológiai innováció 
vagy a humán infrastruktúra terén jelentős intézménybővülésre illetve új intézmények kialakítására 
kerül sor, ami államháztartási szempontból új kiadási determinációk létrehozását jelenti. Ezek 
mennyisége nehezen becsülhető, ám nem valószínű, hogy a ROP-ok által kialakítani célzott 
intézményrendszer jelentősen drágábban lenne üzemeltethető, mint a jelenlegi.  

3.4.10. ÖSSZEFOGLALÁS 

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

Az államháztartási szempontból legproblematikusabb Operatív Programnak a Közlekedésfejlesztési 
OP tűnik, mivel itt a legnagyobb az állami tulajdonú infrastrukturális fejlesztések volumene, melyek 
között számos 50 millió eurót meghaladó értékű nagyprojekt található. Az 1800 milliárd forintos 
fejlesztési program kijelöli a megvalósítandó közlekedési beruházások lehetséges körét, ezt azonban 
nem támasztja alá előzetes hatásvizsgálatokkal. Nem tudható, hogy a megvalósítandó projektek 
hosszú távú üzemeltetése aggregált szinten mennyibe kerül majd, és a költségekből mekkora rész 
hárul a költségvetésre. 

Hasonló a helyzet a Környezeti és Energetikai OP-val, amely ugyancsak nagy összeggel, mintegy 
1400 milliárd forinttal gazdálkodik, és aminek esetében ugyancsak fontos szerepet játszanak a 
nagyprojektek, igaz, ezek összeghatára kisebb, 25 millió euró. A hosszú távú államháztartási hatások 
ebben az esetben sem állnak rendelkezésre aggregált szinten. A helyzet azonban némiképp 
megnyugtatóbb, mint a KözOP esetében, mivel a nagyprojektek jelentős része csatornázási fejlesztés, 
aminek hosszú távú üzemeltetési költségei nagyrészt az igénybe vevőkre terhelhetők. 

Igen nagy fejlesztési forrásokkal gazdálkodnak a Társadalmi Megújulás és a Társadalmi 
Infrastruktúra OP-ok is (mintegy 1000 illetve 600 milliárd forint), melyek azonban nem annyira 
kiemelt fejlesztési projektekre koncentrálnak, mint inkább létező intézmények fejlesztésére. Ennek 
ugyancsak vannak hosszú távú államháztartási kockázatai, racionálisan feltételezhető azonban, hogy a 
fejlesztések eredményeképpen nem romlik az intézményrendszer hatékonysága. Bizonyos esetekben 
kifejezett intézmény- illetve szolgáltatás-modernizációról van szó, ami fajlagos államháztartási 
megtakarításokat eredményezhet, például a munkanélküli intézményrendszer, a kórházi ágyszám vagy 
a pedagógusszám esetében. 

A „nagy OP-ok” közé tartozik a Gazdaságfejlesztési OP is (mintegy 880 milliárd forint), mely 
azonban nem rendelkezik nagyprojektekkel és extenzív intézményrendszer-fejlesztést sem tartalmaz. 
Kérdéses ugyan, hogy a különféle vállalati támogatások milyen mértékű gazdaságfejlődést 
eredményeznek majd, ezeknek azonban ettől függetlenül megvan az az előnye, hogy jellemzően nem 
hoznak létre államháztartási kiadási determinációkat. Ezt az is elősegíti, hogy a program nem kötelezi 
el magát szektorális fejlesztések mellett, illetve igyekszik tiszteletben tartani a piac erőforrás-allokáló 
szerepének elsődlegességét, és filozófiája szerint a piaci kudarcok kezelésére korlátozni a 
fejlesztéspolitikai beavatkozásokat. 
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A két közigazgatási témájú OP – Elektronikus Közigazgatás OP és Államreform OP – a hatékony 
közigazgatást gazdaságfejlesztési tényezőnek tekintve fordít erőforrásokat a közigazgatás 
elektronizálására, valamint eljárásainak és szolgáltatásinak korszerűsítésére. A programok sikere 
esetén a közigazgatás a magyar gazdaság fontos versenyképességi előnyévé válhat, miközben a 
közigazgatásra fordított államháztartási kiadások relatív szintje akár mérséklődhet is. Államháztartási 
szempontból előnyös, hogy a programok igyekeznek elkerülni addicionális kiadási determinációk 
kialakulását. 

A regionális Operatív Programok nem reflektálnak államháztartási szempontokra. Fejlesztési 
projektjeik jellemzően kisebb léptékűek, és jelentős részben a helyi intézményrendszer megújítására 
irányulnak. Bizonyos vonatkozásokban, például a gazdaságfejlesztés, a technológiai innováció vagy a 
humán infrastruktúra terén jelentős intézménybővülésre illetve új intézmények kialakítására tesznek 
javaslatot, ami államháztartási szempontból új kiadási determinációk létrehozását jelentheti. Ezek 
mennyisége nehezen becsülhető, ám nem valószínű, hogy a kialakítani szándékozott 
intézményrendszer a jelenlegihez képest jelentősen növelné az államháztartási finanszírozási igényt.  
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3.1. melléklet. Az Operatív Programok (hosszú távú) 
államháztartási hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

GOP 

K+F és innováció a 
versenyképességért 

+ (-) 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 
Ugyanakkor közvetett kiadás-determinációt 
eredményezhet, ha a foglalkoztatási esélyek 
diverzifikálódásának következtében megnő a 
munkaerőpiacról kiszoruló, szociális transzfereket igénylő 
csoportok aránya. 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) 
komplex fejlesztése 

+ 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. A 
kisvállalkozások fejlesztése jelentősen csökkentheti a 
szociális transzfereket igénylő társadalmi csoportok 
arányát. 

A modern üzleti környezet erősítése + 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök + 

A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet, miközben nem keletkeznek 
közvetlen államháztartási kiadás-determinációk. 

TÁMOP 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 

+ 
Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 

Az alkalmazkodóképesség javítása + 

Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. A 
versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést és adóbevételeket eredményez. 

Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek 

+ 
Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 

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

+ 
A versenyképesség növelése addicionális gazdasági 
növekedést, adóbevételeket. 

Egészségmegőrzés és a társadalmi 
befogadás, részvétel erősítése 

+ 
Csökken a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő társadalmi csoportok aránya. 
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3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási 
hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

TIOP 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása addicionális 
gazdasági növekedést és adóbevételeket eredményez. 
Ugyanakkor az állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú kiadás-
determinációt – de a hatékonyabb intézményi működési 
révén csökkentheti is azt. 

Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

+/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása addicionális 
gazdasági növekedést és adóbevételeket eredményez. 
Ugyanakkor az állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú kiadás-
determinációt – de a hatékonyabb intézményi működési 
révén csökkentheti is azt. 

A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 

+/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása addicionális 
gazdasági növekedést és adóbevételeket eredményez. 
Ugyanakkor az állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú kiadás-
determinációt – de a hatékonyabb intézményi működési 
révén csökkentheti is azt. 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése 
a közösségfejlesztés szolgálatában 

+/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása addicionális 
gazdasági növekedést és adóbevételeket eredményez. 
Ugyanakkor az állami intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú kiadás-
determinációt – de a hatékonyabb intézményi működési 
révén csökkentheti is azt. 

KözOP 

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének javítása 

- (+) 

A nagyarányú közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a 
használati díjbevételekkel csak részben fedezett működési 
kiadások miatt addicionális kiadás-determinációt 
eredményez. Ugyanakkor a gazdasági növekedés-hatáson 
keresztül javítja az államháztartás egyenlegét. 

Térségi elérhetőség javítása -/+ 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a használati 
díjbevételekkel csak részben fedezett működési kiadások 
miatt addicionális kiadás-determinációt eredményez. 
Ugyanakkor a gazdasági növekedés-hatáson keresztül 
javítja az államháztartás egyenlegét. 

Közlekedési módok összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése  

+ 

A gazdasági növekedés-hatáson keresztül javítja az 
államháztartás egyenlegét. 

Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése 

-- 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a használati 
díjbevételekkel csak részben fedezett működési kiadások 
miatt addicionális kiadás-determinációt eredményez. A 
négyes metróvonal esetében ez előrelátható módon 
különösen jelentős működési költség-növekedéssel jár 
majd. 

 

 103



3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási 
hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KEOP 

Egészséges, tiszta települések +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

Vizeink jó kezelése +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

Természeti értékeink jó kezelése +/- 

Az egészséges környezet javítja a gazdaság számára 
rendelkezésre álló humántőkét és növeli az ország 
nemzetközi vonzerejét, ezáltal az addicionális növekedési 
hatáson keresztül javítva az államháztartás egyenlegét. 
Ugyanakkor a nagyarányú környezetvédelmi fejlesztések 
jelentős állami – központi költségvetési és települési 
önkormányzati – működési kiadás-determinációt 
eredményezhetnek, ha a költségeket nem, vagy csak 
részben sikerül a használati díjakon keresztül a 
fogyasztókra hárítani. 

A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése + 

A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és így – 
hosszabb távon – az államháztartás egyenlegét. 

Hatékony energia-felhasználás + 
A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és az 
államháztartás egyenlegét. 

Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése + 

A hosszú távon fenntartható energia-gazdálkodás révén 
javítja a gazdaság növekedési potenciálját és így – 
hosszabb távon – az államháztartás egyenlegét. 
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3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási 
hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

ÁROP 

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi tényező 
javításával a növekedési hatáson keresztül 
potenciálisan javítja az államháztartás egyenlegét. 
A hatékonyságjavítás révén hosszabb távon, 
potenciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat. 

Az emberi erőforrás minőségének javítása + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi tényező 
javításával a növekedési hatáson keresztül 
potenciálisan javítja az államháztartás egyenlegét. 
A hatékonyságjavítás révén hosszabb távon, 
potenciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat. 

A kormányzási és megújulási képesség 
javítása + 

Az államigazgatás, mint versenyképességi tényező 
javításával a növekedési hatáson keresztül 
potenciálisan javítja az államháztartás egyenlegét. 
A hatékonyságjavítás révén hosszabb távon, 
potenciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat. 

EKOP 

A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása 

+ 

Az államigazgatás, mint versenyképességi tényező 
javításával a növekedési hatáson keresztül 
potenciálisan javítja az államháztartás egyenlegét. 
A hatékonyságjavítás révén hosszabb távon, 
potenciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat. 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések 

+ 

Az államigazgatás, mint versenyképességi tényező 
javításával a növekedési hatáson keresztül 
potenciálisan javítja az államháztartás egyenlegét. 
A hatékonyságjavítás révén hosszabb távon, 
potenciálisan csökkenti az államigazgatásra 
fordított működési kiadásokat. 

ROP-ok 

Versenyképesség javítása + 
A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és szociális 
transzfer-megtakarítást eredményezhet. 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  -/+ 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a használati 
díjbevételekkel csak részben fedezett működési 
kiadások miatt addicionális kiadás-determinációt 
eredményez. Ugyanakkor a gazdasági növekedés-
hatáson keresztül javítja az államháztartás 
egyenlegét. 

Turisztikai potenciál erősítése + 
A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és szociális 
transzfer-megtakarítást eredményezhet. 

Település- és térségfejlesztés 0/(+) 

A közvetett versenyképességi hatás révén 
addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

Humán infrastruktúra fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és 
adóbevételeket eredményez. Ugyanakkor az állami 
intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb 
intézményi működési révén csökkentheti is azt. 
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3.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (hosszú távú) államháztartási 
hatásainak összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KMOP 

A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése +/- 

A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és szociális 
transzfer-megtakarítást eredményezhet, miközben 
nem keletkeznek közvetlen államháztartási kiadás-
determinációk. Ugyanakkor közvetett kiadás-
determinációt eredményezhet, ha a foglalkoztatási 
esélyek diverzifikálódásának következtében 
megnő a munkaerőpiacról kiszoruló, szociális 
transzfereket igénylő csoportok aránya. 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése + 

A versenyképesség növelése addicionális 
gazdasági növekedést, adóbevételeket és szociális 
transzfer-megtakarítást eredményezhet, miközben 
nem keletkeznek közvetlen államháztartási kiadás-
determinációk. 

A régió vonzerejének fejlesztése + 
Addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése +/- 

A versenyképesség humán tényezőinek javítása 
addicionális gazdasági növekedést és 
adóbevételeket eredményez. Ugyanakkor az állami 
intézményépítés növelheti az 
intézményfenntartásból fakadó hosszú távú 
kiadás-determinációt – de a hatékonyabb 
intézményi működési révén csökkentheti is azt. 

Települési területek megújítása 0/(+) 

A közvetett versenyképességi hatás révén 
addicionális gazdasági növekedést, 
adóbevételeket és szociális transzfer-
megtakarítást eredményezhet. 

Megjegyzés. A beavatkozás hosszú távon feltételezhetően ++ – jelentősen javítja az államháztartás egyenlegé , + – javítja az
államháztar ás egyenlegét, 0 – nincs hatással az államháztartás egyenlegére, – – rontja az államháztartás egyenlegét, – – – 
jelentősen rontja az államháztartás egyenlegét. A zárójeles jelölések – (+), (-) – másodlagos hatást jeleznek. 
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