
4. A hátrányos helyzetű csoportokra 
gyakorolt hatás 

4.1. Összefoglaló 

1. Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat aszerint vizsgáltuk, hogy 
milyen hatással lesznek a tervezett intézkedések a hátrányos helyzetű csoportokra. Kiemelten 
foglalkoztunk a nők és férfiak közti esélyegyenlőség kérdésével, a fogyatékkal élők, a romák, a 
szegények és a hátrányos helyzetű területeken élők helyzetével. Emellett a hátrányos helyzetek 
komplex megjelenési formái, egybefonódási típusai közül a szegénység etnicizálódását, azaz a romák 
szegénnyé válásának átlagosnál nagyobb esélyét, a hagyományos értelemben vett és a digitális 
világban kialakuló egyenlőtlenségek egymásra hatását, valamint a diszkrimináció és szegregáció 
együttjárását és egymást felerősítő hatását emeljük ki. Végül azt mutatjuk be, hogy milyen módon 
gyakorolnak majd hatást az Operatív Programok a hátrányos helyzetekre a tervezési folyamat és a 
végrehajtás várható módja esetében. Ennek során bemutatjuk, hogy mennyiben tekinthető 
érzékenynek a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára, hogyan hatnak a hátrányos 
helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az Operatív Programok, milyen hatásuk van az 
alkalmazott indikátoroknak, és milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének. 

2. Az Operatív Programok összességét tekintve a hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatás 
szempontjából, alapvetően kétféle értékelést adhatunk: 

• egyfelől jellemző az inkább csak kötelességszerű említés, az esélyegyenlőség 
szempontjának „kipipálása” főként azokban az Operatív Programokban, amelyek 
területe közvetlenül nem kapcsolható a hátrányos helyzetekhez vagy annak 
valamely megnyilvánulási formájához, holott sok esetben lenne mód a hátrányos 
helyzetűek szempontjából releváns „leágazásra”; 

• másfelől az ágazati OP-ok közül a hátrányos helyzetűekkel hivatalból foglalkozó 
TÁMOP és TIOP, valamint a ROP-ok többségének egyes intézkedései veszik 
komolyan a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának igényét bizonyos kitűzött 
céljaikon keresztül, amelyeket alapvetően pozitívan értékelhetünk, ugyanakkor 
ezek gyakran mégsem tekinthetők komolynak a tervezett intézkedések 
ellenőrzését és hatékonyságának mérését célzó indikátorok hiányosságai miatt. 

3. Az egyik kiemelt hátrányoshelyzet-képző szempont a társadalmi nem, azaz a gender szempontja. Az 
Operatív Programok alapján azt látjuk, hogy nagy a veszélye, hogy csupán a véletlenen fog múlni, 
hogy csökkennek-e a férfiak és nők közötti esélykülönbségek. Ugyan a TÁMOP és TIOP határozott elvi 
elköteleződést mutat a nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése mellett, de intézkedései nem 
fókuszáltak erre a témára. A többi OP és ROP esetében azonban úgy tűnik, nem világos vagy nem 
érthető a tervezők számára a gender mainstreaming problematikája, s nem valószínű, hogy az 
általában hangsúlytalan elvárásra érdemi válaszok szülessenek, különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy elvétve találni az e kérdéskörben történő előrehaladást tükröző indikátorokat a programokban.  

4. A női foglalkoztatással kapcsolatos problémák egyik lehetséges beavatkozási pontja az atipikus 
foglalkoztatási formák elterjedése. A közigazgatás modernizálása lehetőséget teremt majd pl. 
távmunkára, de másutt nem kap hangsúlyt az ilyen munkavégzési formák támogatása. A gondozói 
munkákat végző nők foglalkoztatásában is fontos szerepet játszhatnának az atipikus munkavégzési 
formák. 

5. A női gondozói tevékenységek kiváltását a szolgáltatások fejlesztésével lehetne elérni. Erre 
elsősorban a gyermekek nappali gondozásával kapcsolatban látszanak törekvések a bölcsődei és 
óvodai hálózat bővítése révén. Ez megteremti a női munkavállalás lehetőségét, de mértéke a 
munkaerő-piaci keresleten, a közlekedési lehetőségeken és azon is múlik, mennyire fognak az új és 
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régi intézmények alkalmazkodni pl. nyitvatartásukban a foglalkoztatottak igényeihez. Szerencsés lenne 
indikátorral is mérni, hogy a gyermekintézményeket bővítő településeken emelkedik-e a női 
foglalkoztatottság. 

6. A roma lakosság több szempontból is jelentős mértékben hátrányos helyzetűnek nevezhető, egyes 
csoportjaik leszakadása a többségtől a hátrányok halmozódásának és állandósulásának eredménye. A 
romákkal kapcsolatban elsődleges cél e folyamat megállítása, a leszakadó csoportok reintegrálása és a 
romákat érő hátrányos helyzetek kiküszöbölése, ami azonban leghatékonyabban komplex 
programokkal kivitelezhető. A romák hátrányos helyzetét ugyanis nem érdemes egy-egy – mégha 
olykor jogosan is kiemelhető – szemponttal magyarázni, így nem tehető felelőssé önmagában az 
alacsony iskolázottsági vagy foglalkoztatottsági szint, a gazdaságilag fejletlen vagy térbeli és 
társadalmi szempontból egyaránt elzárt kisrégiókban való koncentráció, ami gyakran szegregációval 
párosul, vagy az élet számos területén jelentkező diszkrimináció, hanem ezek és még számtalan egyéb 
tényező együttes és egymásra való hatásával magyarázható a kialakult szituáció. Ennek kezelésére 
hivatott komplex programot nem találunk az Operatív Programokban, és olyan is csak néhány olyan 
akad (TÁMOP, NyDOP, DDOP, ÉMOP), amelyik felismeri a romák hátrányos helyzetének többdimenziós 
jellegét és – saját hatáskörén belül értelmezve – a felmerülő tényezők közül többet is megemlít és 
netán megoldási javaslatot is felvázol. A komplex programok értelemszerűen csak hosszú távon 
fejthetnek ki értékelhető nagyságrendben eredményeket, ugyanakkor nem szabad alárendelni ennek a 
potenciálisan kiaknázható rövid- és középtávú eredmények lehetőségeit sem. Ebből a szempontból az 
Operatív Programok „műfaja” épp megfelelő lehet, mivel célrendszere és működési módja elvileg 
támogathatná a komplex és hosszú távú tervezést.  

7. Gyakran csak a kötelező esélyegyenlőségi szempont megemlítése kapcsán találkozhatunk a 
romákkal olyan programokban vagy prioritásokban, ahol pedig kifejezetten lenne értelme kiemelni a 
romákat akár önmagukban, akár egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport részeként, 
amelyben szükségszerűen felülreprezentáltak lesznek. Ilyen terület a foglalkoztatás-növelés (ami néhol 
a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok részeként merül fel), a közoktatásban meglevő minőségi és 
területi egyenlőtlenségek oldása vagy a gettós területek (azaz pl. a romatelepek) felszámolása. 
Vannak programok, amelyek kifejezetten távolságot tartanak a romáktól, még általánosságban sem 
nevezik meg őket lehetséges kedvezményezettként, s csak körülírások vagy egyértelmű, de mégis 
elfedő terminológiákat alkalmaznak (pl. kisebbségek). Ez a nem egyértelmű fogalmazásmód 
nyilvánvalóan előnyös a programok konkrétabb szintjén a kedvezményezett célcsoportok 
megjelölésének rugalmassága tekintetében, ami járhat kedvező és kedvezőtlen hatásokkal egyaránt. A 
romák esetében azonban feltételezhetően jobb lenne, ha a programok konkrétan megneveznék őket 
azokon a pontokon, ahol célcsoportként szóba kellene jönniük, mert így elkerülhető az a helyzet, hogy 
egy-egy konkrét pályázat esetében nem kerülnek a célcsoportok közé, pedig kellene. 

8. Nem szükségszerű, hogy minden esetben kiemeljük a romákat a célcsoporton belül, ha egy adott 
intézkedés olyan hátrányon kíván segíteni, amely a romákat  

• nem kifejezetten azért sújtja, mert romák, azaz nem éri őket az adott területen 
származásukból fakadóan diszkrimináció vagy olyan nem szándékolt hatás, amely 
etnikai okra vezethető vissza, 

• akkor is érinti, ha nem emeljük ki az etnikai dimenziót, mert az adott hátrányos 
helyzetű csoportban felülreprezentáltak (pl. alacsony iskolázottságú fiatalok), így 
szükségszerűen nagy arányban kellene a programoknak elérnie őket. 

A regionális Operatív Programok jellemzően város- illetve településrehabilitációs programokat 
terveznek, amelyek között sok kifejezetten szociális célú városrehabilitációra, és nemcsak a fizikai 
környezet megújítására fókuszál, ami – ahol romák nagy számban élnek ilyen helyeken – a programok 
eredeti szellemiségének megvalósulása esetén nagy arányban javítanak majd a romák 
életkörülményein is. 

9. Erőteljes prioritást kap szinte minden programban valamilyen szempontból a fogyatékos emberek 
helyzetének javítása. Az intézkedések összesített hatása, megfelelő minőségű pályázatok esetén, 
áttörést hozhat a fogyatékos emberek helyzetében. Ennek egyik kulcsa, hogy a foglalkoztatás 
kérdéseit együtt kell kezelni a fogyatékosság felülvizsgálatával, az átalakuló rehabilitációs rendszerrel 
és néhány, a „programokon kívüli” kérdéssel: a rokkantnyugdíj rendszer és a védett foglalkoztatás 
átalakításával. Csak ezek együttes és megfelelően ütemezett fejlesztése vezethet tényleges 
eredményhez. Ennek híján többszázezer megváltozott munkaképességű ember, köztük fogyatékkal élő 
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kerülhet ki minden érdemi fejlesztés nélkül a nyugdíjrendszerből és kerülhet át az alacsonyabb ellátást 
biztosító és nagyobb létbizonytalansággal járó segélyezési rendszerbe. Ezen nem segítenek az OP-ok 
és ROP-ok. Ennek, érzékelve a jogalkotási dömpinget és az államháztartás hiányának csökkentésére 
irányuló politikai elszántságot, roppant nagy a veszélye. A szakemberek megfelelő képzése, komplex 
rehabilitáció és munkahelyek híján akár a fogyatékos (és megváltozott munkaképességű) emberek 
jelentős csoportjának további elszegényedése is bekövetkezhet. 

10. A fogyatékkal élőket is érintő másik robusztus téma a programokban az akadálymentesítés. A 
programokban elsősorban az épületek akadálymentesítéséről esik szó, a járdák, közlekedési 
rendszerek akadálymentesítésére – legalábbis a KöZOP szerint – nincs forrás. Ez így félmegoldásnak 
tekinthető, hiszen a munkába, a szolgáltatások igénybevételéhez el is kell jutni és a nagyobb 
településeken ez a tömegközlekedés használatát igényli. A pályáztatás során – és ez nem tűnik ki a 
programokból – következetesen be kell tartatni, hogy az akadálymentesítés minden esetben komplex 
legyen és terjedjen ki a kommunikációs akadálymentesítésre is. 

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

12. A szegénység csökkentése, mint a szociálpolitika oly sok területe, nem elsőrendű cél az uniós 
források hasznosításánál, de a programok közvetetten, hatásukban csökkenthetik a népesség egyes 
csoportjainak szegénységét. Elsősorban az inaktív vagy munkanélküli emberek foglalkoztatásának 
lehet szegénységcsökkentő hatása, és erre majdnem minden program törekszik valamilyen módon. A 
kérdés, hogy hosszú távú vagy csak a támogatás időtartamára szóló hatást fognak-e kifejteni ezek a 
programok. 

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

14. A szegénység nem értelmezhető csupán a jövedelem hiányként, sőt a jövedelmi szegénység csak 
az egyéb „szegénységek” (lakhatás, település, kultúra, intézményekhez hozzáférés, fizikai és mentális 
egészség stb.) mérséklésével csökkenthető. A szegénység e komplex jellegének kezelésére nincs 
törekvés a programokban. 

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

16. Ismeretes, hogy az országnak számos gettósodott övezete van, ahol sűrűsödik a szegénység és az 
azzal járó szociális problémák. Ezek felszámolása – a pénzek elaprózása helyett – rendkívül hatékony 
beavatkozási forma lehet. Az eddigi hasonló programok tapasztalatai arra utalnak, hogy ez nem 2-3 
éves feladat, hanem sokkal hosszabb; eleinte kevéssé látványos a változás és a sikerhez komplex 
eszközök alkalmazása szükséges. Ez a fajta szemléletmód – legalábbis a retorika szintjén – megjelenik 
a ROP-ok többségében. 
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17. A hátrányos helyzetű térségek problematikája gyakran a fejletlen gazdasági környezet mellett a 
fenti és még több, eddig nem említett hátrányos helyzet (pl. térbeli elzártság, fejletlen közlekedési 
infrastruktúra, alapvető közszolgáltatások hiánya) kumulálódását jelenti, még akkor is, ha valamely 
dimenzió dominanciája (pl. a gazdasági fejletlenség) esetenként elfedi a halmozott hátrányokat.  

18. A hátrányos helyzetű területek esetében is a legfontosabb hátrányképző dimenziók közül 
egyértelműen az alacsony aktivitási ráta és az ezek kezelésére hivatott foglalkoztatás-növelő 
intézkedések emelhetők ki, hiszen ez az egész fejlesztéspolitika sarokköve, amely helyi szinten egy 
releváns beavatkozási pont lehet. Hiába azonban a minden ROP-ban kiemelt helyi gazdaságfejlesztési 
prioritás munkahely-növelő és vállalkozás-élénkítő komponenssel, ennek maradéktalanul sikeres 
végrehajtása, és ezáltal a leszakadó térségek helyzetének látványos javulása teljes mértékben nem 
tud megvalósulni. A leszakadt és munkahely-hiányos térségek munkavállalói számára – jó esetben – a 
migráció vagy az ingázás lehetősége teremthet kereseti lehetőséget. Az ingázás – ami önmagában 
nem is biztos, hogy elégséges a helyi munkanélküliség jelentős mértékű csökkentéséhez – legnagyobb 
korlátja a közlekedési infrastruktúra fejletlensége, amely a gazdasági fejletlenséggel kéz a kézben járó 
tényező, és amelynek könnyítését a KözOP eleve nem is célozza meg (mert beavatkozási területeként 
nem a régión belüli, alacsonyabb rendű, hanem az ennél magasabb szintű utak szintjén folyó 
közlekedés fejlesztését jelöli meg), és amelyet a regionális programoknak csak egy része nevesít a 
prioritásokon belül. 

19. A területi szempontú fejlesztéspolitika egyrészről az EU-s prioritásnak megfelelően, másrészről az 
abszorpciós kapacitások realitásaiból kiindulva a városfejlesztést részesíti előnyben, amely azonban 
csak abban az esetben nem eredményezi a gazdálkodó szervezetek és állami/önkormányzati 
fenntartású intézmények városi koncentrációját elszenvedő községek további elszegényedését, a 
városhiányos kistérségek végletes leszakadását, ha sikerül áttörést elérni a periférikus térségek 
megközelíthetőségének javítása terén. E nélkül mind a munkahelyek, mind a jobb minőségű 
közszolgáltatások elérhetőségének javítása, amely pedig az ágazati és regionális Operatív 
Programokban egyaránt hangsúlyos célkitűzésként jelenik meg, illuzórikus. Fontos továbbá, hogy a 
statisztikai (!) kistérséget ne zárt fejlesztési egységként kezelje a fejlesztéspolitika, hanem a 
legközelebbi központ elve szerint a valóságos vonzáskörzetek központjainak elérhetősége javuljon 
függetlenül attól, hogy az a saját vagy szomszédos kistérség központja-e. 

20. A hátrányok kumulálódásának megakadályozása általában, de a származással való szoros 
összefüggése különösen célja kell, hogy legyen egy olyan foglalkoztathatóságot célzó 
eszközrendszernek, mint az Operatív Programok összessége. Találunk is utalást a szegénység 
etnicizálódásának a veszélyére, s vannak olyan célokat megfogalmazó részek, illetve prioritási 
tengelyek, ahol a szegénység etnicizálódása ellen ható tervek megfogalmazódnak. (Ilyen például a 
DDOP-ból a roma származás elemzése kapcsán idézett esélyegyenlőségi program, s még inkább a 
TÁMOP speciális céljának és egyik prioritási tengelyének egy-egy bekezdése.) A jellemző azonban 
inkább az, hogy a hátrányos helyzeteket egyenként, vagy ami még rosszabb – mert ez a teljes 
érdektelenség szöveges megnyilvánulásaként fogható fel – felsorolás formájában „tudják le” a 
programok készítői. 

21. A digitális szakadék az eleve meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket növeli, ezért fontos minden 
olyan akció, amely ez ellen hat az Operatív Programokban. Ilyen megoldási javaslatokat többet is 
találunk az Operatív Programokban (GOP, DDOP, NyDOP). A digitális szakadékkal kapcsolatban az a 
gyanú is megfogalmazódott, hogy a virtuális világ elterjedése gyengíteni fogja a meglévő közösségek 
erejét, a mainál is jobban elválasztja egymástól a társadalom tagjait. Ezzel szemben újabb elemzések 
arra hívják fel a figyelmet, hogy alkalmas módon létrehozva a virtuális világ inkább építi, mint 
rombolja a közösséget. Ha ez igaz, akkor olyan projektek beindítása, amelyek elősegítik a társadalmi 
tőke fejlesztését sok szempontból is hasznosak lehetnek. Így: 

• az ilyen rásegítés olyan hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálódhat, 
amelyeket egyébként is célcsoportnak tekint az ÚMFT (fiatal, pályakezdő, roma, 
nő, fogyatékos), 

• olyan módon alkalmazna pozitív diszkriminációt, ami kevéssé váltana ki 
ellenhatást a kedvezményektől nem érintett csoportokban (mert időleges, mert 
olyat fejleszt, amit nem mástól vesz el, mert jól átlátható), 

• nagy az externális hatás, amennyiben a kedvezményezetteken túl (akik 
foglalkoztathatósága, emberi tőkéje, önbecsülése, közösségben elfoglalt státusza, 
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kapcsolatrendszere nő) azok is élvezik az ilyen fejlesztés hatását, akik maguk nem 
vesznek részt a projektben (mint közösségi ház látogathatják az intézményt, 
információt kaphatnak, csökkenhetnek a generációk és általában a társadalmi 
csoportok közötti feszültség). 

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

22. Feltehető, hogy az Operatív Programok sok szempontból hosszan tartó hatással lesznek a magyar 
társadalomra. S nem is csak (talán nem is elsősorban?) a programok által mozgósított többletforrások 
által, hanem ahogy 

• ennek tervezése megtörténik, 
• az ezt előkészítő egyeztetések lezajlanak, 
• intézményesedik a végrehajtás, a monitorozás, az értékelés. 

Mindezek során szervezetek alakulnak meg és át, erőviszonyok adódnak, szerepek szocializálódnak, 
viselkedési szabályok rögzülnek. Vagyis kialakul egy olyan intézmény és szubkultúra, ami korábban 
nem vagy nem ilyen erejű volt. Ha mindez igaz, akkor azt is állíthatjuk, hogy mindennek 
megváltozatása nagyon nehéz lesz, másként az Operatív Programok útfüggőség-gyárak (azaz a 
kialakuló működési mechanizmusok olyan dominánssá válnak, olyan nagy tehetetlenségi erőre tesznek 
szert „elsőségük”, előzménytelenségük és az erre válaszul érkező pozitív visszacsatolás okán, hogy a 
későbbiekben más, jobb megoldások helyett is azok fognak működni, mert az a megszokott 
„kerékvágás”). Éppen ezért érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a tervezési folyamat pillanatnyi 
állása szerint milyen gyakorlat van kialakulófélben.  

23. A tervezés társadalmi tőke érzékenysége azért lényeges, mert  

• a társadalomnak érdeke ennek növelése,  
• az Operatív Programok – megfelelő adatbázis kialakítása esetén – alkalmas 

kereteket jelenthetnek a társadalmi tőke tervezésére, sőt 
• az Operatív Programokban megfogalmazott tervek megvalósulása-

fenntarthatóságának egyik záloga is lehet maga a társadalmi tőke. 
Az Operatív Programokban sok helyen, noha gyakran eltérő elnevezések alatt (bizalom, általánosított 
bizalom, közösség, szolidaritás, civil társadalmi aktivitás) jelenik meg a társadalmi tőke fogalma. A 
legkidolgozottabb formában a társadalmi tőke koncepciója a TÁMOP-ban található, de kevésbé 
kidolgozottan a társadalmi tőke megtalálható az ÁROP-ban, a DDOP-ban, a KMOP-ban is. 

24. Ahhoz azonban, hogy egy fejlesztés valóban társadalmi tőke érzékeny legyen, komolyan kell venni 
azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a társadalmi tőke fejlesztése során felmerülnek. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy a társadalmitőke-orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a 
„normális” fejlesztési gyakorlattól, mivel hatalmas erők feszülnek egy olyan fejlesztési gyakorlat 
meghonosításával szemben, amely a központi fejlesztés rutinjával, bürokráciájával szemben próbál 
tevékenykedni. Ezért a sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, amikor és ahol a 
helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásban, kapcsolatuk kiváló, tehát, 
ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke.  

25. A társadalmi tőkére érzékeny tervezés és kivitelezés során az egyszerű és gyors megoldások az 
elvárttól ellentétes hatásokat válthatnak ki, s ez formális beavatkozáshoz, pénzszóráshoz, s hosszabb 
távon a társadalmi tőke koncepciójának diszkreditáláshoz vezet. Így például  

• nem szabad olyan öncélú megoldással élni, mint a civil szervezetek terjedelmének 
növelése (ÉAOP), vagy  
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• annak feltételezése, hogy csak azért, mert a munkaerő-piaci beavatkozás a helyi 
szervezetek bevonásával történik, ez automatikusan az esélyegyenlőség 
növekedését fogja eredményezni (KDOP).  

26. Az OP-ok és a ROP-ok közötti munkamegosztásból (nem tagadva ennek hasznát természetesen) 
gondok is fakadhatnak. Így például  

• ha az Operatív Programok közötti munkamegosztás azt eredményezi, hogy 
minden a hátrányos helyzettel kapcsolatos szempont figyelembe vétele a TÁMOP 
feladata, akkor sok nagyléptékű beavatkozásnál az esélyegyenlőség szempontja 
csak az EU-s elvárások minimumának való, „indikátormentes” megfelelés marad 
csupán, 

• ha a TÁMOP-TIOP viszonyban (ami mindkét Operatív Programban megfelelő 
utalásokkal van alátámasztva) a TIOP nem más, mint a TÁMOP „hardvere”, amely 
a szükséges infrastruktúrát szolgáltatja, akkor még ez a „hátrányos helyzet közeli” 
program is érzéketlen maradhat a hátrányos helyzetekre, mondván, arra ott van a 
TÁMOP, mint a tevékenységek „szoftvere”, amely az intézkedések céljait, 
kedvezményezettjeit, alapelveit, működési mechanizmusát stb. jelöli ki. 

• a rossz munkamegosztás akadályozhatja azt, hogy az Operatív Programok 
hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatásai eredményének mérésére tervezett 
adatfelvételek több Operatív Program indikátorait is ellássák információval. 
Márpedig ez egyaránt szolgálná a fenntarthatóság elvét és növelné az elemzés 
szakmai színvonalát.  

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

28. Az alapvető gond sok Operatív Program esetében, hogy  

• nincs indikátor, vagy ha van  
• az indikátorok előállításának, a szükséges információk gyűjtésének módja és 

forrása nincs megnevezve, vagy ha meg van adva, 
• az indikátorok jó része hatás vagy eredmény értékelésére alkalmatlan mutatókból 

áll, de ha nem 
• akkor sem történik általában kísérlet a hátrányos helyzetű csoportok 

megjelenítésére az indikátorokban.  
Sokszor jelenik meg indikátorként az elégedettség, de igen kétséges, hogy ez alkalmas-e indikátornak. 
Ugyanis az elégedettség esetében nem egyszerűen az a gond, ami minden indikátor esetében 
felvethető –, hogy a mérendő beavatkozáson kívül még nagyon sok más tényező függvénye, hanem 
az is, hogy attitűdről lévén szó az „objektív” tényezőktől eltérően viselkedik. Például sokkal 
érzékenyebb esetleges, akár csupán a mérés időpontjában létező múlékony hatásokra. Ráadásul az 
elégedettség magas vagy alacsony értéke mögött nagyon eltérő okok húzódhatnak meg, attól 
függően, hogy mennyire fontos az adott szolgáltatás a kérdezettnek, illetve, hogy mit gondol 
mennyire fontos az másoknak. Ami a hátrányos helyzet evvel a gondolatmenettel való összefüggését 
illeti, feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetűek nem biztos, hogy elégedetlenek az e-kormányzással 
vagy a közigazgatás minőségével, valószínűbb, hogy nincs erről véleményük. Ennek sok oka lehet 
(például nem érzékelik ezek létét, vagy az átlagnál kevésbé hajlamosak a véleményalkotásra), a 
lényeg, hogy esetükben az elégedettség mérése összetettebb feladat, mint ahogy az jelenleg az 
Operatív Programokban elképzelik. 

29. Több Operatív Program felveti, hogy a programok értékeléséhez elkerülhetetlenül szükség van 
célzott adatfelvételekre. A hátrányos helyzetű csoportok közül jogi szempontból elvileg nem lehet 
indikátort alkalmazni a romákkal, illetve a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, mert az adatvédelmi 
törvény értelmében nem lehet szenzitív tulajdonságokról adatot gyűjteni. A fenti helyzet alapvetően 
emberi jogi aspektusának tudomásul vétele mellett el kellene gondolkodni olyan megoldásokon, 
amelyek segítségével a szenzitív tulajdonságokkal rendelkező társadalmi csoportokról is lehetne 
valamilyen módon adatgyűjtést végezni.  
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Az Operatív Programok hátrányos helyzetűeket gyakorolt hatását célszerű központosított vizsgálattal 
felderíteni. Fontos kiemelni, hogy a célzott vizsgálatokat még az Operatív Programok beindulását 
megelőzően szükséges lenne elvégezni, hogy a programok lezárása után a kezdeti állapotot rögzítő 
adatok ismeretében értékelhessük az elvégzett fejlesztéspolitikai feladatokat. Megfelelő viszonyításai 
alap, azaz például a kiinduló állapotot bemutató adatpont ismerete nélkül a legjobban kitalált indikátor 
sem több egy olyan számadatnál, amelyet nagyon nehéz önmagában értékelni. 

30. A fentieket árnyalja, hogy a hátrányos helyzeteknek az Operatív Programok alapvetően háromféle 
„mélységben” fordulnak elő: 

• általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek 
megnevezésre,  

• vagy esetlegesen egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv érvényesülésének 
fontosságát hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett három) csoport 
említődik, illetve 

• hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás 
formájában fordulnak elő.  

A kivétel a TÁMOP és részlegesen még néhány ROP, ahol pontos utalások vannak a hátrányos 
helyzetek közötti átfedésekre, sőt olykor ezek mechanizmusaira is. 

4.2. Bevezetés 

Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat1 a szerint vizsgáltuk, hogy 
milyen hatással lesznek a tervezett intézkedések a hátrányos helyzetű csoportokra. Miután röviden 
összefoglaljuk az Opreatív Programok szövegelemzéséből korábbi tanulmányunkban levont 
következtetéseket, megvizsgáljuk, hogy egyes kiemelt fontosságú hátrányos helyzettípusokat2 (a nők 
és férfiak közti esélyegyenlőség, a fogyatékkal élők, a romák, a szegények és a hátrányos helyzetű 
területeken élők) milyen módon érintik az Operatív Programokban megfogalmazott prioritások, 
intézkedések. 

Ezt követően olyan folyamatokat választottunk elemzésünk tárgyául, amelyek a hátrányos helyzetek 
egymásra gyakorolt vagy/és más tényezők rájuk gyakorolt együttes hatásait ragadják meg. Ebben a 
részben a hátrányos helyzetek komplex megjelenési formái, egybefonódási típusai közül a szegénység 
etnicizálódását, azaz a romák szegénnyé válásának nagyobb esélyét, a hagyományos értelemben vett 
és a digitális világban kialakuló egyenlőtlenségek egymásra hatását valamint a diszkrimináció és 
szegregáció együttjárását és egymást felerősítő hatását emeljük ki. Értelemszerűen elemzésünk nem 
terjed ki minden ilyen folyamatra, a válogatás során arra törekedtünk, hogy az Operatív 
Programokban több helyen előforduló (vagy ezekből több helyről is hiányzó) folyamatokat elemezzük. 

Végül, az elemzés harmadik részében az Operatív Programok készítésének folyamatát és a 
végrehajtás várható jellemzőinek egyes vonásait vesszük górcső alá, s vizsgáljuk azt, hogy ezek 
milyen módon befolyásolhatják a hátrányos helyzeteket az elkövetkező években vagy (útfüggő 
folyamatokat3 beindítva) azon is túl. Ennek során bemutatjuk, hogy mennyiben tekinthető 
érzékenynek a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára, hogyan hatnak a hátrányos 

                                                
1 A tanulmány tárgyaként az Operatív Programok decemberi verzióit használjuk, de építünk a szeptemberi Operatív Program 
verziók alapján készített elemzéseinkre is, természetesen minden esetben ellenőrizve, hogy a programok változásai érintették-e 
korábbi megállapításainkat. 

2 Kiemelten kezelt hátrányoshelyzet-típusnak azokat a jelenségeket tekintettük, amelyek az EU horizontális szempontjaiban 
kiemelt prioritásként szerepelnek, vagy/és az ÚMFT-ben nagy hangsúlyt kapnak, vagy/és az előző tanulmány 
szövegelemzésében (lásd a horizontális ex-ante értékelő jelentés köztes, 2006. november 13-án a Megrendelőnek átadott 
verzióját, illetve annak vonatkozó mellékletét) gyakran jelentek meg. 

3 A fogalomról röviden, az Operatív Programok és végrehajtásuk ilyen jellegű hatásairól részletesebben a harmadik részben lesz 
szó. 
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helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az Operatív Programok, milyen hatásuk van az 
alkalmazott indikátoroknak és milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének.4 

4.2.1. A HÁTRÁNYOS HELYZETEK MEGJELENÍTÉSE AZ OPERATÍV 
PROGRAMOKBAN 

Az elemzés egy korábbi szakaszában az Operatív Programok szövegeit egy tartalomelemző eljárással 
is vizsgáltuk, amely során az egyes hátrányos helyzetű csoportok előfordulását és ennek 
jellegzetességeit tanulmányoztuk. Ez alapján a hátrányos helyzetek megjelenését az operatív 
programokban a következő módon összegezhetjük: 

• A regionális operatív programokban valamivel több említést találunk, mint az 
operatív programokban, ami annak a „természetes” munkamegosztásnak tudható 
be, hogy a ROP-okra inkább jellemzők a kisebb léptékű, „emberközeli”, 
„végfelhasználói” programok, s ezért nagyobb az esélye annak, hogy a hátrányos 
térbeli és társadalmi helyzetek a programokban megjelenjenek. 

• Az OP-ok között sokkal nagyobb a hátrányos helyzetek említésének szóródása, 
mint a ROP-ok között. Míg a legtöbb hátrányos helyzetre vonatkozó említést 
tartalmazó két OP (TÁMOP, TIOP) kirí a többi OP közül, addig a ROP-ok között 
sokkal kisebbek a különbségek. 

• A két „hátrányos helyzetre” specializálódó operatív program közül a TÁMOP 
szerepe – mint a hátrányos helyzetek kezelésének „software-je” – a meghatározó, 
a TIOP inkább, mint a hátrányos helyzet kezelésének „hardware-je” szerepel. 

• A ROP-ok közül az EMOP esetében a legmagasabb, a KDOP-ban a legalacsonyabb 
a hátrányos helyzetek említésének száma, ami arra utal, hogy a ROP-ok esetében 
az említések gyakoriságában a régióra jellemző hátrányos helyzet elterjedtsége 
képeződik le. Ezt az összefüggést jelzi az említésének gyakoriságának és az egy 
főre jutó GDP régiónkénti mértékének ellentétes trendje is. 

Azt vizsgálva, hogy mennyiben tér el a hátrányos helyzetek megjelenése az OP-okban és a ROP-okban 
megállapíthatjuk, hogy  

• az azonosítható alannyal nem rendelkező proceduális vagy általános kategóriák 
aránya mindkét esetben a leggyakoribb és közel azonos, tehát összességében 
egyik operatív programtípusnak sem jobb a „célzottsága” a másikénál; 

• két olyan hátrányos helyzet típus van, amelyek a területi hátrány valamely 
formáját jelentik meg (elmaradott térség és lepusztult környezet), ezért a ROP-
okban az OP-oknál sokkal nagyobb arányban jelennek meg ezek, ami megfelel a 
ROP-ok regionális többlet-felelősségének;  

• kisebb mértékben, de a ROP-ok az OP-oknál érzékenyebbek a romák helyzetének 
és az intézményi ellátás gondjainak alakulására is, nyilván mert ezek is mindig 
„helyben lecsapódó” problémák; 

• az OP-okban nagyobb eséllyel jelennek meg a fogyatékossággal élők, a 
munkaerő-piaci és iskolai hátrányos helyzetek, vagyis az EU-irányelvek által 
közvetlenül meghatározott célcsoportok. 

A hátrányos helyzetek említésének összetételét az OP-okban egyenként vizsgálva a következő 
megállapításokat tehetjük: 

• Az említések legnagyobb része, körülbelül negyede, alany nélküli proceduális, 
illetve általános formában történik, vagyis nem vagy csak bizonytalanul lehet az 
adott jelenséget, folyamatot egy meghatározott hátrányos helyzethez kötni. 
Egyetlen operatív program „célzottsága” magasabb ennél, a KözOP-é, amelyben a 

                                                
4 Tudatában vagyunk annak, hogy sok más szempontból is lehet még komplexen elemezni az Operatív Programok várható 
hatásait a hátrányos helyzetekre. Ilyenek lehetnek például a városrehabilitáció, a (belső és nemzetközi) migráció, az identitás-
lokálpatriotizmus. 
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hátrányos helyzetek túlnyomó része a területi elhelyezkedéssel, mozgással 
kapcsolatos. 

• Az említések körülbelül tizede a területi elmaradottsággal, illetve a 
fogyatékossággal kapcsolatos. Nem meglepő, hogy az előbbi kiugró mértékben 
fordul elő a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli vonatkozásaira leginkább 
koncentráló operatív programokban (KözOP és KEOP), ugyanakkor alacsony a 
hátrányos helyzetűekre társadalmi csoportként figyelő TÁMOP-ban. A 
fogyatékossággal kapcsolatos említések az átlagosnál gyakrabban azokban az 
operatív programokban fordulnak elő, amelyek az intézmények működésére 
koncentrálnak (TIOP és EKOP). Ez a szempont ugyanakkor szinte teljesen hiányzik 
a KMOP és a KEOP esetében. 

• A többi hátrányos helyzet említése kisebb arányban (0–6%) fordul elő az operatív 
programokban. Ettől egy-egy operatív program esetében van eltérés: 

 A nők, a romák, az alacsony iskolázottságúak és az inaktívak helyzete 
munkaerő-piaci kontextusban kap nagyobb hangsúlyt (GOP, KMOP).  

 A migránsok viszonylag gyakoribb előfordulása a KEOP-ban a 
válságövezetekből való elvándorlásra, a falvak elnéptelenedésére való 
utalásokat jelenti. 

 A virtuális világbeli egyenlőtlenség az ezzel foglalkozó operatív 
programokban (EKOP, GOP) szerepel nagyobb arányban. 

 Az ingázás a mobilitásért „felelős” KözOP-ban, a leromlott környezet az 
ezért felelős KEOP-ban fordul elő gyakran. 

 Az intézményi ellátás érthető módon a TIOP-ban szerepel nagyobb 
arányban. 

Ha a hátrányos helyzetek említésének összetételét a ROP-okban részletesen vizsgáljuk, akkor 
kevesebb következtetést tehetünk, nyilván mert ezekben az operatív programokban nincs tere a 
hátrányos helyzet specializált megközelítésének, s csak a területi eltérések képeződnek le a talált 
eltérésekben. Ezek közül a legjellemzőbbek a következők: 

 Az EMOP-ban a fiatalok és a lepusztult környezet (a barnamezők) említése 
gyakoribb az átlagosnál. 

 A KMOP-ban a lepusztult (városi) környezet mellett az öregek és a 
városkörnyéki ingázás említése szerepel sokszor. 

 A jobb életfeltételeket nyújtó Nyugat- és Közép-Dunántúlon ezzel 
szemben a „luxus”-gondok (a meglévő intézmények fejlesztése és a 
digitális szakadék) említése a gyakoribb. 

 Egyetlen negatív következtetésként adódik, hogy a romák helyzetének 
említése alig tér el a ROP-ok között, noha tudjuk, hogy a romák térbeli 
eloszlása nem egyenletes. 

4.3. Az Operatív Programok várható hatása néhány kiemelt 
fontosságú hátrányos helyzetű csoport esetében 

Ahogy az előzőekben bemutattuk, az Operatív Programok gyakran felületesen vagy nem teljesen a 
maga kontextusában, az értelmezhetőség által megkívánt szinten említik a hátrányos helyzetű 
csoportokat. Az Operatív Programokban jellemzően háromféle „mélységben” fordulnak elő a hátrányos 
helyzetű csoportok mint az egyik horizontális szempont alanyai: 

1. általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek megneve-
zésre,  

2. esetleges módon egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv érvényesülésének 
fontosságát hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett három) csoport említődik, illetve 
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3. hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás formájában 
fordulnak elő.  

Ez alól vannak kivételek, elsősorban a TÁMOP, illetve néhány ROP, amelyekben pontos és adekvát 
módon említenek a tervezők hátrányos helyzetű csoportokat illetve amelyekben felfedezhető annak 
felismerése, hogy a hátrányos helyzetek között lehetnek átfedések, sőt egymással összefüggő 
rendszert alkothatnak, illetve a hátterükben meghúzódó jellegzetes mechanizmusok ismerete nélkül a 
problémák nem kezelhetők hatékonyan. 

Az OP-okat azonban inkább a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban felületes, általánosító, sőt 
némelyek esetében csupán mint az egyik figyelembe veendő horizontális szempontot kipipáló 
hozzáállás jellemzi, s legfeljebb csak egy-egy érdemi állásfoglalás vagy intézkedés fedezhető fel olyan 
esetekben is, ahol releváns és elvárható lenne egyes hátrányos helyzetű csoportok jogos igényeinek 
illetve problémáinak figyelembe vétele a tervezés során. 

Az alábbiakban a legfontosabb hátrányképző szempontok alapján külön elemzünk öt hátrányos 
helyzetű csoportot (a nőket, a romákat, a fogyatékkal élőket, a szegényeket és a hátrányos 
területeken élőket) az alapján, hogy mennyiben sikerült e csoportokat az Operatív Programokban az 
őket érő valódi kihívásokra reflektáló intézkedésekkel „megtalálni”, mennyire adekvátak a tervezett 
programok, beavatkozási pontok az adott csoportok szempontjából, azaz miként és mennyire hatnak 
rájuk az ágazati és regionális Operatív Programok.  

A rövid- és hosszú távú hatások várható irányát és erősségét Operatív Programonként5 összesítve 
külön mellékletben közöljük (ld. M4.1–4.9. táblázatok). Az értékelés során abból a premisszából 
indultunk ki, hogy minden intézkedés a tervezettnek megfelelő módon valósul meg, a nem szándékolt 
mellékhatásokkal illetve a tervek szellemével nem harmonizáló, annak kifejezetten ellentmondó 
megvalósulásokat nem tételezünk fel. A táblázatokban kompakt módon bemutatott értékeléseket 
fejtjük ki részletesen az alábbiakban, ahol az Operatív Programokban szereplő terveknek, prioritási 
tengelyeknek az öt csoportra vonatkozó várható hatásait, azok irányát és erősségét mutatjuk be, 
nemcsak azokban az esetekben, ahol kifejezetten előfordul egy intézkedés kapcsán az adott csoport 
mint kedvezményezett, hanem ennek ellentételeként abban az esetben is, ahol kellene, hogy 
előforduljon, de hiányzik a lehetséges célcsoportok közül. 

4.3.1. NŐK 

Közép-Kelet-Európa államszocialista országai a férfiak és nők közötti viszony értelmezésében és a 
gyakorlati politikákban is sajátos, a nyugat-európaitól eltérő utat jártak be. A piacgazdaságra és a 
plurális demokráciára való áttérés új körülményeket teremtett ezen a területen is és magával hozta a 
nemek közötti viszonyok átalakulásának lehetőségét. A rendszer váltások után a nők korábban 
preferált foglalkoztatása válságba került és a családi ellátások rendszere is átalakult. „Az átmenet 
folyamata csökkentette a nők munkaerő-piaci és jóléti ellátásbeli nyereségeit. Ez a visszalépés 
gyakorta az állami szerepvállalás gyors és jelentős visszaszorításával áll kapcsolatban.”6 Mindez új 
dilemmákat vet fel a férfiak és nők között munkamegosztással, a gondozói-háztartásvezetési munka 
értékével, a munkaerő-piaci részvétel és a család összeegyeztetésével és általában a nemi szerepekkel 
kapcsolatban.  

Az eltérő történelmi út miatt a gender means reaming elv általánossá tétele (még magyar nyelvre 
fordítása is) csak nagyon akadozva halad. Az operatív és regionális Operatív Programok többségében 
is csupán a kötelezően letudandó sztereotip mondatok egyik eleme, a programok készítői vagy nem 
tudnak mit kezdeni a kérdéssel, vagy nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget ennek.  

t

                                               

Három program kivétel ez alól. A TÁMOP és a TIOP megadja a gender mainstreaming elv EU-konform 
értelmezését és a TÁMOP még arra is utal, hogy az esélyegyenlőség elvének érvényesítése több, mint 
az egyenlő bánásmód érvényesítése és a diszkrimináció tilalmazása, célzott fejlesztésekre is szükség 
van az okok felszámolására. A GOP más szempontból alkalmaz realista, érdekes és érdemi megoldást. 

 
5 A regionális Operatív Programokra vonatkozó értékelést a Közép-magyarországi régió kivételével együtt közöljük. 

6UNICEF 1999  
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Nem általánosságokat szajkóz, hanem abból indul ki, hogy a beérkező pályázatok egy része 
esélyegyenlőségi szempontból várhatóan neutrális lesz. „Egyes beavatkozásoknál, ahol érdemben 
megítélhető, hogy a projektek ténylegesen hogyan befolyásolják a kiemelt esélyegyenlőségi 
célcsoportok (nők, romák és fogyatékkal élők) vagy más diszkriminált csoport esélyegyenlőségét, a 
bírálati szempontrendszerben előnyt élveznek az „esélyegyenlőségi szempontból pozitívnak” értékelt 
pályázatok, külön kiemelve a roma foglalkoztatottság növelését is figyelembe vevő pályázatokat.” 
Minden támogatott pályázatnál követelménynek tekinti az ún. Esélyegyenlőségi minimum betartását. 

A kérdéskörnek tulajdonított jelentőséget mutatja, hogy alig találni a helyzetleíró, statisztikai 
elemzésekben nemek szerint bontott adatokat (akkor is kizárólag demográfiai és foglalkoztatási 
jellegűeket) és három kivételtől eltekintve (GOP, TÁMOP, TIOP) az indikátorok sem jelenítik meg a 
nemek közötti különbségeket. Az országos hatókörű változásokat kiváltani szándékozó TÁMOP-ban 
például csupán a Lisszaboni stratégia foglalkoztatási célját bemutatva jelennek meg adatok férfi-nő 
bontásban (9. oldal), a TIOP-ban a munkaképes korú népesség számát közlik korcsoportok és nemek 
szerint. A TÁMOP-ban az egyetlen, az aktivitás változását jelző indikátor (46. oldal) utal a nők 
helyzetének alakulására. A GOP-ban két indikátort alkalmaznak majd: az egyik a nők arányát jelzi a 
program hatására létrejött új munkahelyeken, a másik a támogatott női vállalkozók arányát. 

Már önmagában ez is arra utal, hogy a programokban általában a társadalmi nemek problematikája 
főként a foglalkozatás kérdésére szűkül, nem hatja át őket a gender mainstreaming szemléletet. 
Pedig, ha egy programban nem követelmény a nemek közötti különbségek változásának 
indikátorokban való tükrözése, akkor a program ilyen szempontú értékelése sem lesz lehetséges. 

Így a nemek közötti viszonyok közvetlen alakítására irányuló akarat megnyilvánulásai – a már idézett 
kivételektől eltekintve – főként a „Horizontális elvek” típusú fejezetekben jelennek meg ismétlődő 
sablon mondatokban. 

Éppen ezért itt az esetleges közvetett hatásokat érdemes első sorban szemügyre venni. 

4.3.1.1. A nők foglalkoztatása 

Az OP-ok és ROP-ok jellegéből adódóan azt várnánk a női foglalkoztatással kapcsolatban, hogy az 
inaktívak és eltartottak e jelentős tartalékseregének munkaerő-piaci reintegrációjával kapcsolatban az 
OP-okban inkább általános, felülnézeti, országos léptékű képet kapunk, s a ROP-okban a 
„gyökerekhez”, a társadalmi csoportokhoz és települési közösségek társadalmi-gazdasági-kulturális 
adottságaihoz, szükségleteihez igazodó konkrétabb intézkedések fogalmazódnak meg. Ebben 
csalatkoznunk kellett. A Regionális Operatív Programokban szinte egyáltalán nem esik szó a prioritások 
és intézkedések szintjén a női foglalkoztatás fokozásáról, csak legfeljebb az általánosságok szintjén. 

Az Operatív Programok sem jeleskednek ebben. A szociális kérdésekért közvetlenül felelős TÁMOP-ban 
a nők és férfiak esélyegyenlősége előmozdításának kérdésköre a munkaerő-piaci hátrányokra fókuszál. 
A gondozói munka miatt a munka világából kiszakadt nőknek komplex foglalkoztatási programokra, 
képzésre van szükségük. (71. oldal) A kívánt változásokra utaló példákkal szolgál a GOP az 
esélyegyenlőség szempontjából pozitívnak tekintett projektek körvonalazásával.” 

4.3.1.2. Atipikus munkavégzési formák 

Az Európai Unió országaiban még mindig jelentős, bár szűkülő a férfiak és nők munkaerő-piaci 
részvételi aránya közötti eltérés. Csupán az északi tagállamokban közelíti meg a nők gazdasági 
aktivitása a férfiakét. Az Európai Unióban a nők növekvő munkaerő-piaci aktivitása részben az atipikus 
és részmunkaidős foglalkoztatási formák elterjedésének köszönhető. A munkaerőpiacon maradó nők 
életében a fizetett munka valamint a háztartási-családi teendők összehangolását nehezíti, hogy 
Magyarországon a nyugat-európainál jóval alacsonyabb a rész-munkaidős foglalkoztatási formák és a 
távmunka aránya.  

Ezért is érthetetlen, miért nem szentelnek figyelmet e kérdéskörnek a különböző intézkedések. 
Mindössze a GOP említi az esélyegyenlőség szempontjából pozitív példák között, hogy „Az IKT 
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technológiák és alkalmazások használatának támogatása révén a pályázók számára lehetőség nyílik a 
távmunka-lehetőségek kiaknázására, ezzel hozzájárulva a fogyatékkal élő, a megváltozott 
munkaképességű emberek, illetve a nők foglalkoztatásához.” (52-53. oldal) 

4.3.1.3. Szociális gazdaság 

Az inaktivitásból és munkanélküliségből kivezető egyik útként több foglalkoztatási tanulmányban, 
dokumentumban7 megjelenik a szociális gazdaság formálásának szükségessége. Itt mindössze a 
TÁMOP utal egy intézkedésben (71. oldal) ennek támogatására. A jóléti állam feminista kritikájának 
egyik sarkköve, hogy megfelelő szolgáltatások hiányában a nők nagy számban szorulnak be a 
fizetetlen, vagy alacsony keresetet biztosító gondozói munka világába. Ezért is kétélű a jelzett szándék 
az úgynevezett szociális gazdaság kifejlesztésére. Ez egyrészt lehetőséget teremtene sok, főként 
alacsony képzettségű nőnek a munka világába belépésre, ugyanakkor nagy a veszélye, hogy a nők a 
közmunkákhoz hasonlóan bent is ragadnak a munkaerőpiac eme szegletében. 

4.3.1.4. Gyermekintézmények hozzáférhetősége 

A gyermekgondozás formáinak fejlesztése, a lehetőségek bővítése, a minőség javítása, az ellátások 
finanszírozása, az elmúlt két-három évtizedben, amikor a fiatal, kisgyermekes anyák munkaerő-piaci 
aktivitása Nyugat-Európában jelentős növekedésnek indult, fontos feladatként jelent meg a 
családtámogatásokon belül. Magyarországon a nők munkába állásával párhuzamosan folyamatosan 
növekedett a bölcsődei és óvodai férőhelyek száma, és kialakultak a gyermeknevelési szabadságok fő 
formái. Ma már a vita nem ezeknek az eszközöknek a szükségessége körül folyik, hanem az ellátások 
és a munkaerő-piaci megoldások olyan alakításán, fejlesztésén, amely valódi választási helyzetbe 
hozza szülőket, és nem kényszerpályán mozgatja őket (elsősorban az anyákat). Napjainkban az 
alapvető célkitűzés a munkavállalás és a gyermeknevelés összehangolása, kényszerek helyett valódi 
alternatívák biztosítása. 

A tényleges választást lehetővé tevő, a gyermekvállalás, a családi gondozói feladatok és a munkahelyi 
karrier összehangolását segítő eszközök közül a legfontosabb a gyermekszületéssel összefüggő és a 
gyermeknevelést biztosító szabadságok megfelelő szabályozása, a gyermekek elhelyezését biztosító 
magas színvonalú és megfizethető intézmények. A nők foglalkozatásának egyik legfontosabb, 
lehetséges eszköze a családi élet és a munkavállalás összeegyeztetését lehetővé tevő szolgáltatások 
fejlesztése.  

Az EU célkitűzései alapján 2010-re a 0 és 3 év közötti gyerekek egyharmadának, a 3 évesnél idősebb, 
tanköteles kornál fiatalabbak esetében pedig 90%-os ellátottságot kell megvalósítani a gyermekek 
napközbeni gondozását biztosító intézetekben. 

Ma Magyarországon a gyermekintézmények közül a bölcsődék igénybevételének lehetősége 
településtípusok szerint jelentős egyenlőtlenségeket mutat. 2004-ben az 527 intézményben gondozták 
a korosztály 11%-át, mintegy 30 000 gyereket. A bölcsődék többsége városokban található. A kisebb 
kereslettel rendelkező településeken a napközbeni ellátás alternatív formájaként bevezetett családi 
napközi intézményét azonban az önkormányzatok, részben finanszírozási nehézségekre hivatkozva, 
csak nagyon kis számban működtetik. 2005-ben 327 000 gyerek (87%) járt óvodába. 

A gyermekintézményekkel kapcsolatos elképzelések megjelennek ugyan a ROP-ok némelyikében, de 
általában nem komplex fejlesztési problémaként, hanem inkább leegyszerűsítetten. Általában a 
kapacitás bővítésről szólnak, az építmények és eszközök fejlesztéséről, vagy csak egyszerűen 
leszögezik, az ilyen irányú fejlesztések jót tesznek a női foglalkoztatásnak. A gyermekszegénység 
csökkentésében, a fogyatékos gyermekek rehabilitációjában kiemelt szerepe lehetne a kora 
gyermekkori fejlesztésnek, ám ezekről a kérdésekről a ROP-okban nem esik szó, mint ahogy arról 

                                                
7 Munkaerő-piaci tükör (2006), Micklewright és Nagy (2005), Telegdy (2005) . 
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sem, nem egyszerűen szolgáltatásokra, hanem rugalmas nyitvatartású intézményekre lenne szükség a 
nők munkavállalási esélyeinek fokozásához.. 

A férőhelybővítéssel kapcsolatos szervezeti-intézményi megoldások nagyban függnek egy-egy régió 
településszerkezetétől.  

A ROP-ok közül azok, amelyek egyáltalán megemlítik a bölcsődéket a 10.000 fő feletti településekre 
utalnak (ÉAOP, DAOP) összhangban a vonatkozó jogszabállyal8, amely e település nagyságrend fölött 
írja elő kötelezően bölcsődei szolgáltatás biztosítását. (A célkitűzések azt is jelzik, hogy koránt sincs 
minden 10.000 főnél nagyobb településen bölcsőde elégséges férőhellyel.) A DDOP, a régió 
településszerkezetével összhangban az integrált megoldásokat, önkormányzati társulásokat 
szorgalmazza a méret-gazdaságosabb és hatékonyabb működés érdekében. A KMOP az agglomerációs 
övezet intézmény hiányát kívánja enyhíteni, integrált bölcsődék és óvodák létesítésével. 

Hasonló szelleműek az óvodafejlesztési elképzelések is. Konkrétumot a DDOP (településközi 
integráció), az ÉMOP (integrált óvoda iskola) és a KMOP (óvoda-iskola integráció) tartalmaz csupán. 
Ez utóbbi utal a sajátos nevelési igényű gyermekek számára szükséges speciális eszközök 
beszerzésére is.  

4.3.1.5. Ápolás, gondozás 

A nők munkavállalását nem csupán a gyermekek gondozása nehezíti, hanem az idős, beteg 
hozzátartozók ápolása is. Ezen a területen sem túlságosan színes a szolgáltatások palettája. 2004-ben 
havi átlagban mintegy 36 000 ember vette igénybe az ápolási díjat, nincs minden településen a 
törvény9 szerint kötelező házi segítségnyújtás, nincsenek a fogyatékos embereknek, időseknek 
napközbeni ellátást nyújtó intézmények.  

Ezzel a problémával sem foglalkoznak az OP-ok és ROP-ok. Csak az ÉMOP és a DAOP utal arra, hogy a 
család-és otthon közeli szolgáltatások segítenék a család és a munkahely összehangolását. 

4.3.1.6. Családbarát munkahely 

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segíthetnék a családbarát munkahelyek. Erre 
sem utalnak az ÁROP kivételével a programok, amelyben szándék mutatkozik – a nagyszámú női 
munkavállalóra is tekintettel – a családbarát rugalmas munkavállalási formák közigazgatáson belüli 
elterjesztésére. (25. oldal) 

4.3.1.7. Területi különbségek – kistelepülések 

A nők életminőségének helyzetét alapvetően lakóhelyük földrajzi elhelyezkedése, a település 
ellátottsága, a fejlettebb vonzásközponttól való távolsága stb. befolyásolja. Elsősorban azoknak a 
nőknek kedvezőtlenebbek az esélyeik a társadalmi beilleszkedéshez, munkavállaláshoz, a 
gyermekintézményekhez, oktatási, egészségügyi, szociális intézményekhez való hozzájutáshoz, akik 
kistelepüléseken élnek. Erről a problémáról sem szólnak – ebben az összefüggésben a programok. 

                                                
8 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

91993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
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4.3.1.8. Családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak áldozatainak többsége nő és gyermek. A TÁMOP (99. oldal) egyik 
intézkedésében megfogalmazódik a családon belüli erőszak megelőzésének, kezelésének 
szükségessége: a családon belüli erőszakos bűncselekmények körülményeinek feltárásával, az ebből 
származó információk jelzőrendszerben történő hasznosításával, a rendszerben segítőként dolgozók 
képzésével. Ám a TIOP ezt a feladatot nem új, erre a célra létesített szolgáltatásokkal tervezi 
megoldani, hanem a már meglévő intézményrendszer bázisán kívánják a szolgáltatást kialakítani. 

Összességében elmondható, nem a programokon és programozókon fog múlni, ha a nemek közötti 
egyenlőtlenségek enyhülnek az elkövetkező időszakban. Erőtlen, általános és frázisszerű többnyire a 
társadalmi nemek problematikájának megjelenése a programokban. Kevés az egyértelmű cél, alig van 
ilyen irányú konkrét intézkedés a tervezetekben. Elvétve találni célirányos indikátorokat, ezért a 
megfogalmazott célok inkább hangsúlytalan kívánalmak, jámbor óhajok maradnak. 

4.3.2. ROMA SZÁRMAZÁSÚAK 

4.3.2.1. Számok és szemlélet 

Az Operatív Programok eltérő szinten foglalkoznak a roma népesség helyzetének és társadalmi 
integrációjának javításával, illetve azzal, hogy ehhez megfelelő keretet adjanak. Alapvető jellemző az a 
már korábban a 4.2.1. fejezetben a hátrányos helyzetűekre vonatkozóan említett általános jelenség, 
hogy a ROP-okban illetve a TÁMOP-ban és a TIOP-ban jóval nagyobb számban találunk utalásokat 
vagy kifejezetten a roma lakossággal kapcsolatos intézkedésterveket, mint a többi ágazati OP-ban, 
ami annak tudható be, hogy a regionális Operatív Programok felelősek elsősorban a helyben 
jelentkező társadalmi kérdések megoldásáért (és a romák társadalmi integrációja a helyi társadalomba 
való beágyazottságon alapul, ld. a lakóhelyi és oktatási szegregáció megszüntetése, a foglalkoztatás 
vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés), másfelől a TÁMOP és a TIOP küldetése alapján hivatott a 
hátrányos helyzetűekkel is, ezen belül a roma lakosság lemaradásának problémájával foglalkozni.  

Az így értelmezve „érintett” Operatív Programokon belül is meglehetősen nagy egyenetlenségek 
tapasztalhatók a romák szempontjából, és ez nem feltétlenül függ össze azzal, hogy az egyes 
régiókban mekkora a roma lakosság száma és aránya a régión belül.10 Ez a kérdés azonban már 
önmagában sem egyértelmű és láthatóan az OP-ok többsége ennek nincsen is tudatában. A 
magyarországi roma lakosság számát tekintve ugyanis jellemzően a 2001-es Népszámlálásra 
hivatkoznak, amelyet azonban pontatlan és általában nem elfogadott adatforrásnak tekintenek a 
szakemberek, míg ugyanis 2001-ben a Népszámlálásban 191 ezer fő vallotta magát cigánynak 
nemzetiségi hovatartozása alapján, addig a leginkább elfogadott kutatói becslés szerint 2003-ban 520 
és 650 ezer fő közé tehető a romák aránya. (Kemény et al 2004). A ROP-ok azonban jellemzően a 
Népszámlálás adataiból indulnak ki (ha egyáltalán foglalkoznak a roma lakosság számbeli-
nagyságrendbeli kérdéseivel) és ez alapján ítélik meg a roma lakosság integrációjával való foglakozás 
fontosságát.11 

Ez a torzítás talán a Közép-dunántúli régió Operatív Programjában a leginkább szembetűnő: „A 
régióban a nemzeti és etnikai kisebbségek közül a hegyvidékek elszórt sváb és szlovák falvai 
emelhetőek ki. A régión belül elszórtan megjelenő roma népesség aránya a lakónépességen belül 
lényegesen alacsonyabb (0,8% a 2001. évi népszámlálás adatai alapján), mint Dél-Dunántúlon vagy 

                                                
10 Erre jó példa lehet a Nyugat-dunántúli OP, amely az egyik leginkább kifejtett és koherens szemléletet nyújtja a romák 
társadalmi integrációja témájában, sőt épp ezzel a címmel külön fejezetben is foglalkozik a kérdéssel annak legfontosabb 
jellemzőit kiemelve. (47. oldal) 

11 Nem igaz ez például az Észak-alföldi Operatív Programra, amely bár szintén a népszámlálás adatát idézi, de legalább 
megemlíti, hogy „a 2001-es népszámlálás során a magukat romának vallók aránya a népesség egészén belül 3,1% volt, ami az 
Észak-magyarországi régió után a második legmagasabb érték, azonban a szakértők ennek többszörösére becsülik a roma 
népesség tényleges arányát”. (ÉAOP, 21–22. oldal) 

 120



Észak-Magyarországon.” (KDOP 10. oldal, kiemelések az eredetiben) Ugyanakkor a Kemény-féle 
kutatás becslése alapján (Kemény et al, 2003: 14.) Veszprém megyében a lakosság 4,2%-a, Fejér 
megyében 3,7%, Komárom-Esztergom megyében pedig 1,1%-a roma, s vannak olyan, jellemzően 
erősen leszakadóban lévő kisrégiók vagy nagyobb városok egyes részei, amelyekben a romák aránya 
ennél jóval magasabb. Emellett az is torzításnak minősíthető, hogy a Közép-dunántúli régióban élő 
romák arányát ahhoz a két régióhoz viszonyítja az OP, ahol a legmagasabb a romák száma és aránya, 
és ez alapján is sugallja azt, hogy a roma lakosság nagysága miatt nem tekinthető jelentős és 
megoldandó problémának leszakadásuk megállítása. 

 

4.3.2.2. Komplexitás és hosszútáv 

A roma lakosság leszakadásának megállítása és helyzetének érezhető mértékű javítása két fő kritérium 
figyelembe vételével lehet sikeres:  

1. hosszú távon hoz csak jelentős változásokat – ugyanakkor nem szabad lemondani (a 
kevésbé látványos és áttörő, de elengedhetetlen) rövid- és középtávon várható 
javulásokról sem, amiket arra alkalmas intézkedésekkel el lehet érni; 

2. komplex programokon keresztül szükséges a beavatkozásokat megtervezni, mert a 
romákat sújtó oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi, szolgáltatások elérésével 
kapcsolatos problémák jelentős része összefügg egymással és együttes kezelésük járhat a 
leginkább sikerrel. 

Mindezek alapján azt gondolhatjuk, hogy az Operatív Programok kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
egy ilyen „nagyszabású” programot támogassanak, hiszen megfelelő tervezés esetén az Operatív 
Programok képesek hosszú távú folyamatok elindítására vagy már meglévők továbbvitelének 
támogatására és szintén alkalmasak több területet átfogó, komplex intézkedéscsomagok 
kimunkálására (a későbbiekben erről mint a hátrányos helyzetek kumulálódásáról külön fejezetben 
szólunk). Az Operatív Programok jellemzően mégsem teljesítik ezeket a bennük lévő „potenciálokat” e 
két szempont szerint, mégha a látszat néha azt is mutatná. Kiemelendő kivételt jelent ez alól néhány 
példaértékű intézkedéscsomag, így például a TÁMOP 3.5.3 prioritása „A kiemelt leghátrányosabb 
helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések 
támogatása”, amely kifejezetten az együttjáró hátrányos helyzetek helyben való komplex kezelését 
célozza, mégpedig dekraláltan roma-hangsúllyal. (93-94. oldal) 

Ennek egyik oka elsősorban az a már általános szinten említett jellemző, hogy az OP-ok és a ROP-ok a 
hátrányos helyzetűeket, és ezen belül a romákat gyakran csak kötelességszerűen és általánosságban, 
mintegy a horizontális szempontokon belül az esélyegyenlőségi téma egyik kipiálandó csoportjaként 
említik (jellemzően az általános célokat illetve a horizontális szempontokat összegző részekben), de 
aztán a prioritások célcsoportjai között nem feltétlenül köszönnek vissza olyan esetekben sem, ahol 
pedig szükséges lenne. Sőt, arra is van példa, hogy még ezekben a „kötelező” összegző részekben 
sem esik szó a romákról egyáltalán, legfeljebb zárójelben, „kisebbségek” címszó alatt foglalkoznak 
velük a programírók egyetlen említés erejéig. (ld. KDOP 38. oldal) Mindez összességében várhatóan 
inkább negatív hatást generál majd, hiszen nem nevesíti az egyértelműen néven nevezendőt, amivel 
később segít elfedni a konkrét programalkotás során akár a legevidensebb célcsoportokat, közvetlen 
megoldásra váró problémákat, így például a foglalkoztatás növelése kérdésében a rendkívül alacsony 
szinten foglalkoztatott romákat. 

A KDOP különösen – és vélhetően tudatosan – nem nevezi meg a romákat mint célcsoportot nemcsak 
az általános esélyegyenlőségi összefoglalók, de egyetlen prioritásában se, ami valószínűleg inkább a – 
talán túlságosan – konkrét szintű tervezést szem előtt tartó retorikai eljárás, semmint a romák 
helyzetét alábecsülő szándék eredménye. Mindez azonban azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
olyan pontokon sem nevezik néven a romákat célcsoportként, ahol pedig egyértelműen szükség lenne 
rá és ami inkább kárt okoz azáltal, hogy nem hangsúlyozzák ki. Így például az VI. prioritási tengely a 
helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztést célozza, ezen belül közvetlen célként pedig 
többek között az alábbiakat fogalmazza meg (67. oldal):  

• „a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok oldása a hatékony munkaerő-piaci 
politikák megvalósításával, amelyben kiemelt szerepet kap a helyi foglalkoztatási 
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kezdeményezések támogatása, melyek nagymértékben hozzájárulnak az 
esélyegyenlőség megteremtéséhez, 

• a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében 
meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása.” 

Mindkét területen egyértelműen meg lehet nevezni azokat a társadalmi csoportokat és köztük a 
romákat, amelyek jelenleg hátrányban vannak, akik tehát az esélyegyenlőségi szempont célcsoportjai, 
illetve akiket a közoktatás minőségi és területi egyenlőtlenségei mellett – azok eredményeként – 
társadalmi természetű egyenlőtlenségek is sújtanak. Ha egy ilyen prioritásban kimondjuk, hogy pl. a 
rendkívül alacsony foglalkoztatottságú, de foglalkoztatható csoportok közül melyek tartoznak biztosan 
– mások mellett – a kedvezményezettek közé, vagy ha szólunk szegregált vagy speciális tantervű 
osztályokba járó, azaz enyhén fogyatékosnak minősített roma gyerekek egyértelmű hátrányairól és 
annak felszámolását tűzzük ki célul, nagyobb valószínűséggel éri el valódi célcsoportját és ezáltal 
eredeti szándékát egy tervezet, mintha homályos körülírásokból vagy túláltalánosító címkék alapján 
csak utalnak rájuk. És akkor még nem is szóltunk arról, hogy ezeket az elvárható intézkedéseket – 
mint minden programot – megfelelő struktúrában (egy komplex programcsomag logikus részeként), 
megfelelő indikátortok segítségével monitorozva szabadna csak életbe léptetni, amitől pl. a közép-
dunántúli helyzet még nagyon távol van. 

Vannak azonban kifejezetten jó példák is a fentiek ellentételezéseként, így például a dél-dunántúli 
program, amely konkrétan megnevezi a romákat sújtó problémákat, az általánosított szinten is 
nemcsak a „szokásosakat”, hanem az épp adekvát hívószavakat sorolja fel és azt is kiemeli, hogy 
tennivalók során indikátorokkal kell mérni a romák hátrányainak felszámolását célzó intézkedések 
eredményességét. (DDOP 49. oldal) 

Az általános esélyegyenlőségi hitvallás kinyilvánítása ellenére nem tökéletes ugyan az a kép, amelyet 
az egyes prioritások etnikai érzékenysége kapcsán a DDOP-ban olvashatunk, de az összes Operatív 
Programhoz képest még mindig inkább pozitív az egyenleg: így például a 4.3. A humán 
közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés prioritása külön kiemeli a konkrét célok egyikeként a 
roma telepek problémáját. 

 (DDOP 66. oldal). Ugyanez a prioritás tartalmazza az egészségügyi és szociálpolitikai fejlesztések 
tervét is, ami szintén egyértelműen a romák számára is releváns terület, hiszen a szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés illetve rosszabb egészségi állapotuk és a szociális ellátórendszer nagyobb 
arányú igénybevételén keresztül a roma lakosság kiemelt jelentőségű ezeken a területeken. 

Az összességében pozitívan kiemelendő Dél-dunántúli OP mellett még inkább így minősíthető a 
Nyugat-dunántúli és az Észak-magyarországi Operatív Program, amelyek a legösszeszedettebben 
közelítik meg a romák hátrányos helyzetét és javasolnak rá komplex szemléletű, a releváns területeket 
érintő intézkedéscsomagot(például NyDOP 47. oldal)  

Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez az egyetlen regionális program, amely a komplex 
szemléletű regionális fejlesztés keretében, külön a romákra utalva kiemeli a digitális szakadék 
problémáját és célul tűzi ki az info-kommunikációs ellátottság növelését a romák által nagy számban 
lakott kistelepüléseken, így az információhoz való hozzájutást a más szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel azonos szinten kezeli. 

Aránylag hasonlóan pozitívan ítélhető meg az Észak-alföldi régió is a romák helyzetének javítását célzó 
programjain keresztül, ugyanakkor a jószándék ellenére is alapvetően előítéletes megállapításból (és 
újfent rossz számadatból) indul ki (49. oldal):  

„Az észak-alföldi régióban kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű roma 
népesség társadalmi integrációjára is. A régió népességének több mint 3 %-át (mintegy 50.651 főt – 
KSH Népszámlálás, TeIR) kitevő roma lakosság nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony 
képzettségük és társadalmi szocializációjuk hiánya miatt sem tudnak integrálódni a munkaerőpiacra.”  

A szocializáció hiánya mint a munkaerő-piaci részvétel alapvető gátja olyan szemlélet, amit a romák 
alulfoglalkoztatottságának egyik valódi gátjaként értelmezhetünk, és amely szemlélet a munkaerő-piac 
minden oldalán, munkaadók és (nem roma) munkavállalók, munkaerő-piaci vezetők között sajnos 
részben egyaránt megtalálható, s amely romákkal szembeni munkaerő-piaci diszkriminációt táplálja. 

A legtöbb ROP-ban prioritásként szerepel a versenyképes (helyi) gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, 
amelynek részeként a munkahelyteremtés, a vállalkozások indításának ösztönzése a roma lakosság 
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egyik legjelentősebb problémáját, a rendkívül alacsony szintű foglalkoztatottságot kezelhetné, mind 
célzott programokkal, mind pedig nemcsak romáknak, de a romákat igen nagy arányban magába 
foglaló hátrányos helyzetű munkavállalóknak létesített programok, főként aktív munkaerő-piaci 
programokon keresztül. Hiába domináns azonban ez az elem a regionális Operatív Programokban, és 
hiába egyértelmű a roma lakosság érintettsége ebben a tekintetben, konkrét említésük csak ritkán 
fordul elő ezekben a prioritásokban.  

A GOP konkrétan megnevezi és ki is emeli azokat a hátrányos helyzetű csoportokat, amelyeket 
megfelelő program esetén kifejezetten előnyben kíván részesíteni (52. oldal). 

4.3.2.3. Etnikai vagy érintettség alapon célzott programok 

Alapvető kérdés, hogy etnikai szempontból kifejezetten célzott programok szükségesek-e a romák 
helyzetének javításához vagy az efféle pozitív megkülönböztetés helyett olyan programokat kell 
alkotni, amelyekben nem szerepel külön célcsoportként a roma lakosság, de amely szükségszerűen 
érintettségüknek megfelelő mértékben foglalkozik majd velük. A hatékony és jogos megoldás valahol 
középúton van, azaz ha egy adott területen diszkriminálják a romákat pusztán származásuk alapján és 
ezért nem jutnak egyenlő esélyekhez (pl. munkaerő-piaci diszkrimináció, lakóhelyi szegregáció), akkor 
jogos az etnikai alapú pozitív megkülönböztetés, ám ugyanez nem szükségszerű, ha egy adott 
intézkedés olyan hátrányon kíván segíteni, amely a romákat  

• nem kifejezetten azért sújtja, mert romák, azaz nem éri őket az adott területen 
származásukból fakadóan diszkrimináció vagy olyan nem szándékolt hatás, amely 
etnikai okra vezethető vissza, 

• akkor is érinti, ha nem emeljük ki az etnikai dimenziót, mert az adott hátrányos 
helyzetű csoportban felülreprezentáltak (pl. alacsony iskolázottságú fiatalok), így 
szükségszerűen nagy arányban kellene a programoknak elérnie őket. 

Nem kell tehát konkrétan megnevezni a romákat mint célcsoportot abban az esetben, ha olyan 
hátrányos helyzet javítása a cél, amely egyértelműen érinti a romákat, ugyanakkor nemcsak a roma 
lakosság, hanem a hasonló helyzetű nem roma népesség is hátrányt szenved az adott szempontból. A 
ROP-ok többségében szerepel a városrehabilitáció mint prioritás, ami általában a leszakadóban lévő 
városrészek fizikai és társadalmi problémáin – ideális esetben – komplex szemlélettel kíván javítani, s 
ennek részeként kimondva vagy kimondatlanul gyakran a roma lakosság életkörülményeinek 
javításáról is szó van. Komplex módon, szociális kérdésként (és nem például gazdasági célként vagy 
vonzó vállalkozási környezetként) kezeli ezt a kérdést a Dél-alföldi Régió, amelynek integrált, szociális 
jellegű városrehabilitációs prioritása így fogalmaz: „a szociális városrehabilitációs akciók a 
települések fizikailag leromlott, slumosodó területeit érintik. Az intézkedés keretei között lehetőség 
nyílik olyan városrész-megújítási programok lebonyolítására, melyek középpontjában többlakásos 
lakóépületek és környezetük fizikai és szociális megújítása áll.” (81. oldal) Ez a szemlélet jól illusztrálja 
tehát azt a lehetséges megközelítést, amely a romák helyzetét nem etnikailag célzott programmal 
kívánja hatékony módon jobbítani, hanem probléma-alapú célcsoport-meghatározásával a romák 
várhatóan érintettségüknek megfelelően találhatóak meg a kedvezményezettek között.  
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4.3.3.FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, ami a 
népesség 5,7 százaléka. Közöttük legnépesebb a mozgássérült emberek csoportja (kb. 40%).  

A fogyatékos személyek több mint 86 százalékának egy, 12 százalékának két, és mindössze 2 
százalékának van három fogyatékossága. A fogyatékos emberek 8% él intézeti háztartásban.  

4.3.3.1. A hatásbecslést nehezítő tényezők 

4.3.3.1.1. A fogalmak tisztázatlansága és az adatgyűjtés problémái 

A népszámlálási adatgyűjtés 2001-ben meglehetősen részletes volt, ám az önmeghatározáson alapuló 
kérdezés számos pontatlanságot eredményezhet. Gond lehet az is, hogy ekkor a fogyatékosság blokk 
a népszámlálás csak egyik alkérdés-sorozata volt, s mindig magasabb arányt hoznak a célzottabb 
adatfelvételek, például az egészségi állapotról szólók. A megkérdezettek kb. egyötöde nem volt egyik 
főbb fogyatékossági csoportba se besorolható, az egyéb kategóriába esett. Ennek oka lehet például a 
fogalom kitágítása a rész-képesség zavarokkal és tanulási nehézségekkel élőkre, a nagy arányú idős 
ember. 

A helyzet elemzését nehezíti, hogy a különböző adminisztratív adatbázisok különböző értelmezéseket 
és fogalmakat használnak. Ezek közül legfontosabb a megváltozott munkaképességű emberek és 
fogyatékos emberek csoportja közötti átfedés. A foglalkoztatással összefüggő statisztikák a 
megváltozott munkaképességű emberek nagyobb csoportjáról szólnak, ennek csak – ismeretlen 
méretű – részhalmaza a fogyatékos emberek csoportja. A létszámbecslés talán nem is annyira fontos, 
mint az életviszonyok pontosabb feltárása célzott beavatkozások kezdeményezéséhez. Ehhez azonban, 
a fogyatékos emberek népességen belüli relatíve kis csoportja miatt nagy mintás adatfelvétel lenne 
szükséges. Ezért jelentős előrelépés lenne a TÁMOP-ban jelzett rendszeres nagymintás adatfelvétel. 

A gondokat szaporítják a rendkívül szigorú adatvédelmi szabályok. Célzott vizsgálatot azért is nehéz 
készíteni, mert a fogyatékos emberek csoportjából sem lehet mintát venni, hiszen nincs olyan 
„lajstrom”, ami ezt lehetővé tenné. Illetve jó lehetőséget kínálna maga a népszámlálás, de onnan az 
adatvédelem miatt ez nem lehetséges. (Kísérletet tettünk erre például az intézetben élők helyzetének 
feltérképezésére, de nem kaptunk engedélyt.) Ennek ellenére több értékes vizsgálat született mégis e 
tárgykörben egy-egy fogyatékos csoportról, de a jelzett mintavételi problémáktól nem mentesen.  

4.3.3.1.2. Bizonytalan jogszabályi környezet 

A rendszerváltás óta eltelt időszak törvényalkotási munkája több lényeges kérdésben érintette a 
fogyatékos embereket. Elsőként a közoktatási törvényt12 kell kiemelnünk, mely a fogyatékos 
gyermekek jogává tette az integrált oktatásban való részvételt. Az úgynevezett szociális törvény13 
rendszerbe foglalta a pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat, s az 
ellátási felelősséget a helyi önkormányzatok szintjére delegálta. A fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségével foglalkozó, hosszú vajúdás után megszületett törvény14 megerősítette a 

                                                
12 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról  

13 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

14 1998. évi XXVI tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
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fogyatékos emberek Alkotmányban is deklarált, teljes jogú társadalmi tagsághoz fűződő jogát, kijelölte 
a társadalmi részvétel megvalósulásának célterületeit, s különféle intézkedéseket is megfogalmazott. 
Az Országos Fogyatékosügyi Program a törvény megvalósításának útját jelölte ki. 

Az ún. Esélyegyenlőségi Törvény határidőket is megjelölt a végrehajtáshoz, például az 
akadálymentesítés ütemezéséről. Ezt nem sikerült a kormányzatoknak tartani és törvénymódosítást 
nyújtott be, ám a Köztársasági Elnök „megfontolásra” visszaküldte azt.15 

Hasonlóképpen bizonytalanságot eredményez, hogy a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú 
komplex rehabilitáció és a rokkantnyugdíjazás rendszerének reformjával kapcsolatos szabályozások 
még nem teljesek, csupán a változások főbb irányait jelző kormányhatározat16 született meg. 

4.3.3.1.3. Az indikátorok hiánya és hibái 

Joggal feltételezhetjük, ahol nem alkotnak indikátort a változások nyomon követhetővé tételére, ott 
cél helyett inkább kívánságról lehet beszélni. Nem mentik a helyzetet a jelzett adatgyűjtési 
nehézségek sem. A TÁMOP-ban a fogyatékos emberek munkavállalási esélyeinek változását és a 
speciális nevelési igényű gyermekek helyzetét jellemző indikátort alkalmaznának és a program 
részeként akarják előállítani a kiinduló helyzetet jellemző adatokat. A GOP a fogyatékos emberek 
arányát mérné a program hatására létrehozott új munkahelyeken. Az EM_ROP a támogatott 
akadálymentesített intézmények számát tartaná számon. A többi programban nem szerepel ilyen 
típusú indikátor. Ez annál is inkább sajnálatos, mert például az akadálymentesítettséget nem lehet túl 
nehéz nyomon követni. 

4.3.3.2. Stratégiai fontosságú prioritások 

A fogyatékos emberek helyzetének változásával kapcsolatban csak a TÁMOP-ot, TIOP-ot és a 
regionális Operatív Programokat érdemes alaposan szemügyre venni. Ugyan a többi programban is 
szerepel „kötelező esélyegyenlőségi betétként” utalás a csoport helyzetének javítására, de nem tudni 
hogyan kívánják ezt elérni. (Talán a GOP az egyetlen kivétel.) 

A programok fogyatékos emberek helyzetére gyakorolt hatása lehet közvetett és közvetlen. Közvetett 
a hatás, ha nem a programtervezők és kivitelezők kifejezetten ilyen irányú szándékának 
következménye a változás (pl. ha javulnak a tömegközlekedési viszonyok, akkor a fogyatékos emberek 
is inkább eljutnak munkahelyekre, javul a munkaerő-piaci helyzetük). Terjedelmi okokból ezekkel a 
feltételezhető hatásokkal nem foglalkozunk. Közvetlen a hatás, ha egyértelmű akarat és a kivitelezés 
részleteire is utaló programterv eredménye. 

Négy ilyen program elemmel foglalkozunk részletesen. Ezek: 

1. foglalkoztatás és komplex rehabilitáció; 

2. oktatás; 

3. szociális intézményfejlesztés és 

4. akadálymentesítés. 

                                                                                                                                                   
14 Sólyom László 2006. március 2-án az Alkotmány 26. § (2) bekezdésében biztosított jogkörével élve megfontolásra visszaküldte 
az Országgyűlésnek az egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt. 
http://www.keh.hu/keh/kozlemenyek/20060302eselyegyenlosegi_tv.html 

 

16 2191/2006 (XI.15.) Kormányhatározat 
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4.3.3.2.1. Foglalkoztatás és komplex rehabilitáció  

Nem egyértelmű a kívánt hatások meghatározása a foglalkoztatással és komplex rehabilitációval 
kapcsolatban.  

Kívánt hatás lehet a fogyatékos emberek foglalkoztatási rátájának emelkedése. A TÁMOP „veszteség-
csökkentésről” (elveszett GDP) is szól, amikor közli, az új rokkantak száma 0,7%-os GDP vesztést 
eredményezett a 2004. évi GDP százalékában kifejezve. (9. táblázat) Cél lehet az államháztartás jóléti 
kiadásain belül a rokkantsági nyugdíjra fordított kiadások csökkentése. Pozitív irányú hatás lehet a 
fogyatékos emberek életminőségének javulása vagy a fogyatékos és nem-fogyatékos emberek közötti 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkenése. Fogódzók híján mi a kérdést úgy értelmezzük, hogy a 
legfontosabb cél a fogyatékos emberek foglalkoztatási szintjének emelése, minél nagyobb arányú 
integrálásuk a nyílt munkaerőpiacra. Ez másodlagos hatásként társadalmi egyenlőtlenség csökkentő és 
mérsékli a nyugdíj kiadásokat is.  

Az 1990-es évtized alapvető munkaerő-piaci változásai 2001. évre a fogyatékos személyek körében 
amúgyis alacsonynak mondható foglalkoztatotti arányt 9 százalékra csökkentették. Bár az egy 
fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága is rendkívül alacsony (10%), a halmozottan fogyatékos 
emberek gyakorlatilag teljesen kiszorulnak a munkaerőpiacról.  

A foglalkoztatási támogatások meghatározó részét – a legtöbb európai országban – a nyílt munkaerő-
piacon működő gazdálkodó szervezetek kapják, s jóval kisebb arányban részesednek ebből a védett 
szervezetek. A személyre vonatkozó támogatások mindenekelőtt a munkahely megtartását, ezt 
követően a nyílt foglalkoztatás megvalósítását célozzák, s csak ezek sikertelensége esetén szolgálják a 
védett foglalkoztatást. Magyarországon eddig a támogatási rendszerben szervezeti- és nem 
szükséglet- vagy eredmény- preferencia érvényesült. A támogatások elsősorban a szervezet jogállása 
alapján differenciáltak, nem az integrációhoz szükséges intézkedések költségigénye szerint. 17 

Védett foglalkoztatás zajlott eddig a célszervezetekben, a szociális foglalkoztatóknál, melyek 
önkormányzati intézményként működnek és a szociális intézményekben – ahol 2004. évben 8600 
személy volt munkaviszonyban (közülük 6118 fő célszervezeti foglalkoztatás keretében). A 
célszervezetek számára az új jogszabályok akkreditációs kötelezettséget írtak elő, s ezt a dotáció 
feltételéül szabták; a szociális tárca újra szabályozta a szociális bentlakásos intézmények 
foglalkoztatási formáit (munka-rehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás) és az ehhez 
igénybe vehető támogatásokat.  

Magyarországon jelenleg nagyon szűk az a mozgástér, melyben a fogyatékos embereknek 
foglalkoztatási lehetőség kínálkozik. A becsült adatok alapján – összesen kb. 60.000 fogyatékos 
embert foglalkoztatnak.18. Ebből a célszervezeteknél, kvázi védett formában, 2004-ben 36.000 sérült 
ember volt munkaviszonyban. Az önkormányzati tulajdonban működő szociális foglalkoztatók 
munkaadói szerepe – részben financiális okok miatt – minimálisra zsugorodott. Az elmúlt években 
ugyan felerősödött az alternatív foglalkoztatás szerepe, de ezek a non-profit (karitatív, alapítványi 
stb.) szervezetek csak igen kis létszámot képesek aktivizálni.  

A munkaügyi statisztikák szerint 2004-ben összesen 45 002 megváltozott munkaképességű személy 
kereste fel az ÁFSZ intézményeit álláskeresési vagy szolgáltatások igénybevételének szándékával. 
(Nem tudni közülük hány volt fogyatékos ember.) Ez az érték ugyan 37%-kal magasabb, mint 2000-
ben, de még mindig kevés fogyatékos (megváltozott munkaképességű) ügyfelet tudnak elhelyezni a 
nyílt munkaerőpiacon. Az állami foglalkoztatási szolgálat munkatársai nem rendelkeznek a munkaügyi 
ismereteken túlmutató fogyatékosügyi és szociális ismeretekkel és készségekkel, folyamatosan 
működtetnek olyan programokat is, amelyekre egyáltalán nincs kereslet. (pl. önfoglalkoztatás 
támogatása; lakhatási támogatás; csoportos szállítás támogatása vagy a gyakorlati képzés 
támogatása). A felnőttképzési intézmények nagyobb része nem alkalmas a fogyatékos emberek 
képzésére (3-4%-uk vesz részt képzésben) az akadálymentesítés valamint speciális metodika 
hiányában. Kilenc intézményből álló regionális hálózatot szerveztek e speciális igények kielégítésére, 
többségük akadálymentes, ugyanakkor csak egy olyan intézmény van (Székesfehérváron), amely 

                                                
17 Jelentős mértékben támaszkodtam a következő tanulmányra: Gere-Szellő (2005)  

18 Nemzeti Fejlesztési Terv helyzetfelmérés adatai alapján 
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képes bentlakásos képzést is biztosítani. 2001-ben 2395 regisztrált megváltozott munkaképességű 
munkanélküli került képzésbe, 2004-ben 1103-ra csökkent a számuk. Az elhelyezkedések minőségéről, 
tartalmáról, rehabilitációs értékéről, a programok hatékonyságáról nincsenek megbízható információk.  

Az új jogszabályok illetve jogszabály tervezetek, a 100 lépés program, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv illetve a TÁMOP program alapvető változásokat sejtet a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatási rendszerében.19 

A Foglalkoztatási Törvény (1991. évi IV. törvény) a foglalkozási rehabilitációt az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat, illetve a megyei munkaügyi központok tevékenységi körébe integrálta, amit a különböző 
szolgáltatások, és aktív eszköztámogatások segítségével valósít meg. E feladat ellátása érdekében 
1998-ban a munkaügyi központok rehabilitációs munkacsoportot hoztak létre és kialakították 
kirendeltségi rehabilitációs koordinátorok rendszerét, valamint 18 Rehabilitációs Információs 
Centrumot hoztak létre. Ám a rehabilitáció továbbra is alapvetően medikális szemléletű maradt, nem 
komplex és formálisan működtek a különböző munkáltatói, helyi, területi rehabilitációs bizottságok és 
szinte semmilyen hatást nem gyakoroltak a foglalkozási rehabilitációra. A megváltozott 
munkaképességű munkanélküli személyek részvétele az aktív programokban ugyanakkor az átlagosnál 
alacsonyabb, valamint az ÁFSZ rehabilitációs kapacitása jelenleg is legfeljebb a szükségletek 10%-át 
tudja kielégíteni.20  

A foglalkozási rehabilitáció a munkaviszonyban állók esetében a munkáltató kötelezettsége. A 
foglalkozási rehabilitáció azonban a munkáltató megfelelő szakértelme, eszközei és forrásai hiányában 
általában elmarad.  

A TÁMOP és TIOP együttesen számba veszi e célok elérésének eddigi nehezítő tényezőit és a javítás 
főbb eszközeit. Kormányzati intézkedés keretében egy tárcához tartozó intézmény rendszerbe kívánják 
integrálni az eddig alacsony együttműködést tanúsító, dezintegrált aktív szociális és foglalkoztatási 
intézményrendszer bizonyos funkcióit. Természetesen a szervezeti átalakítás még önmagában nem 
garantálja a tényleges együttműködést. A szolgáltatások hozzáférésében feltétlenül pozitív hatása lesz, 
ha a célok szerint a munkaerő-piaci szolgáltatások minden kistérségben elérhetőek lesznek. A 
hatékonysághoz azonban az is szükséges, hogy az ÁFSZ munkatársai fogyatékosságügyi és szociális 
ismeretekkel, készségekkel is fel legyenek vértezve, ehhez pedig célirányos képzések kellenek.  

Már régen időszerű, hogy átalakuljon a megváltozott munkaképességűvé minősítés rendszere, s ne az 
elveszett, hanem a fejleszthető képességekre koncentráljon. Ezt írja elő a WHO klasszifikációs 
rendszere is. Ehhez a minősítést végző intézményekben jelentős kapacitásbővítésre lesz szükség. Mivel 
a modern fogyatékosságügyi politika alapelve, hogy minden személy rehabilitálható valamilyen 
szinten, fontos a szakmai standardok kialakítása és következetes betartatása, mert félő, ahogy a 
munkanélküliség és a segélyezés elől menekülő embereket a rendszer lágyszívűsége miatt az 
indokoltnál nagyobb arányban rokkantosította, most – főleg jelentős politikai nyomás esetén – az 
indokoltnál nagyobb arányban fogja rehabilitáltnak minősíteni és munkavégzésre alkalmasnak 
nyilvánítani. A munkavállalással összefüggő pénzbeli támogató rendszer átalakítása megtörtént, kész a 
rokkantsági nyugdíj rendszer reformjával kapcsolatos elképzelés is. Egyértelmű a tervezett eljárás 
logikai láncolata: felülvizsgálat-minősítés-rehabilitáció (járadék) -munkaerő-piaci szolgáltatások, vagy 
rokkantsági nyugdíj. Az nem egyértelmű az általunk megismert tervezetekből, hogy milyen eljárásban 
kezelik azokat az embereket, akiket majd rehabilitáltnak nyilvánítanak, mégsem találnak munkahelyet. 
Feltehetőleg ők, munka és társadalombiztosítási „előéletük” függvényében a többi (nem fogyatékos) 
emberhez hasonlóan jutnak ellátásokhoz. Ekkor nagy a veszélye, hogy ilyen nagy tömegű, feltehetőleg 
(adat nincs) többségében alacsony iskolai végzettségű, megkopott vagy sohasem volt 
munkatapasztalatú ember iránt a munkaerőpiacon nem fog egy csapásra kereslet támadni, s nem 
történik más, minthogy a rehabilitációs folyamat végén egy, az állam számára költségesebb ellátásból 
(rokkantsági nyugdíj) átkerülnek egy olcsóbb ellátási, a szociális segélyezési rendszerbe. Ez 
nyilvánvalóan csökkenti majd a költségvetési kiadásokat, de nem javítja – sőt rontja – az érintett 
fogyatékos emberek életminőségét, egzisztenciális biztonságát. 

                                                
19 Forrás: A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
honlapja, http://www.fmm.gov.hu  

20 Gere i.m. 
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A rehabilitációs folyamat komplexé tétele rendkívül fontos fejlemény lesz. Ennek három eleme nem 
kap elég hangsúlyt a tervezetben.  

Egyrészt hangsúlyozni kell, hogy a rehabilitációs folyamatnak nem csupán komplexnek, hanem 
tartósnak, egy életen át tartónak kell lennie, s pozitív kimenete a munkavállaláshoz szükséges 
képességeken túl az önálló élet vitelének lehetősége is. 

Másrészt kevéssé esik szó a pszichés és szociális rehabilitációról, s ezt nem helyettesíti a 
szakirodalomban jól ismert, de a közvélemény számára eufemisztikusnak érzékelhető képessé tevés 
fogalom sem. Ennek minden létező dokumentumban és intézkedésben történő pontos és erőteljes 
hangsúlyozása azért lenne fontos, mert az egészségügyi és foglalkoztatási rendszer, melyek bázisán a 
komplex rehabilitációs szolgáltatások megszületnek, rendkívül hierarchikus felépítésű és az eddigi 
tapasztalatok alapján nagyon nehezen „engedik be” a másfajta szakértelmeket, másfajta szakmák 
képviselőit. 

Harmadsorban nem esik szó a TÁMOP-ban arról sem, hogy a fogyatékos emberek családjára is ki 
kellene terjednie a komplex rehabilitációs folyamatnak. Azok a családtagok, akik segítségre szoruló 
fogyatékos hozzátartozójukat gondozzák (a megfelelő intézmények hiánya miatt vagy mert ez az utat 
választják) és ezért kiesnek a munka világából szintén támogató szolgáltatásokat igényelnek, hogy „el 
tudják engedni” hozzátartozójukat, s újra munkát vállaljanak. 

Az utóbbi években erősödött a civil szféra részvétele a foglalkozási rehabilitációban. Számos alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatás működik, és részben az Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
modellprogramjainak köszönhetően új, innovatív szolgáltatások is megjelentek. (Fogyatékosok Esélye 
Közalapítvány, Támogatott Foglalkoztatás – Salva Vita Alapítvány, Motiváció Alapítvány komplex 
munkaközvetítő és tanácsadó szolgálatot működtet, 4M Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott 
munkaképességű Munkavállalóknak program, Zala megyében). Számukra újabb időszakra szóló 
finanszírozást hozhat a program. Megerősödésük eredménye nem elsősorban a munka világába 
bevezetett személyek számában lesz majd csupán mérhető, hanem az általuk alkalmazott innovatív 
gyakorlatok elterjesztésében. 

4.3.3.2.2. Oktatás, képzés 

A fogyatékos emberek munkavállalási lehetőségeit, az előítéleteken és az akadályokkal teli 
környezeten túl egyértelműen meghatározza az össznépességnél alacsonyabb iskolai végzettség.  

A magyar oktatásügy ugyan megkésve, de követte a fogyatékos gyermekek iskoláztatásában 
bekövetkezett változásokat: az elkülönített iskolarendszer mellett megjelent az integrált oktatás 
lehetősége is. „Az 1993-as közoktatási törvény (későbbi módosításaival) hivatalos keretet adott az 
integrációs kezdeményezéseknek. (…) Sajnos, az önkormányzatok és az iskolák részéről még mindig 
az információhiány, a bizonytalanság vagy egyenesen az értetlenség a jellemző.”21 

A közoktatási törvény befogadó és liberális szemlélete és a hozzá csatlakozó finanszírozási rendszer 
nem szándékolt káros mellékhatásokkal is jár. A törvény a hiperaktív gyerekektől a díszgráfiás 
gyerekekig mindenkit besorol a fogyatékos kategóriába.22 A fogyatékos gyermekek után járó 
normatíva emelkedésével együtt nőtt a fogyatékos gyerekek száma a magyar oktatásban,23 
feltehetőleg az iskolafenntartó önkormányzatok forrásaik szűkössége miatt úgy tesznek szert 
többletforrásokra, ahogy lehet, például a fogyatékossá nyilvánítható (sokszor csak „rossz”) gyermekek 
számának növelésével. 

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint24 2006-ban a valamivel több, mint 5000 fogyatékos 
gyermek 73%-a részesül integrált óvodai ellátásban. A nem integrált gyógypedagógiai képzésben 

                                                
21 Speciális szükséglet vagy fogyatékosság? A befogadó pedagógia helye a magyar közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle 2003. 
január. Csányi Yvonne-nal, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar tanszékvezető főiskolai tanárával 

22 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/fogynormativa.pdf 

23 : http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/gyogyped_diagr.pdf 

24 KSH jelenti. Gazdaság és társadalom 2006/3 Budapest http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel20603.pdf 
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részt vevők, illetve ezen gyermekcsoportok száma is emelkedett. 2005/2006-ban 175 ilyen csoportban 
valamivel több, mint 1400 gyermek kapott gyógypedagógiai nevelést. Idén gyógypedagógiai 
oktatásban 61 ezer általános iskolás vesz részt, fele az integrált, másik fele nem integrált képzésben. 

Míg a fogyatékosnak minősített gyermekek aránya az Európai Unióban 2,5-3% körül mozog, addig 
Magyarországon ez az arány 5,3% (más adatok szerint 7%) és az elmúlt években/évtizedekben ez az 
arány folyamatosan nőtt.25 Nagyok az aránytalanságok ebből a szempontból a települések között: 
vannak ma olyan iskolák, ahol a helyi gyermekek 20%-a tanul az enyhe fokban értelmi fogyatékosok 
osztályaiban.” A hátrányos helyzetű, a jogérvényesítéssel élni kevésbé tudó, köztük kiemelten a roma 
gyermekek erőteljesen felülreprezentáltak a fogyatékosnak minősítettek között. Míg az 1974/75-ös 
tanévben durván minden negyedik speciális iskolába járó tanuló volt roma, addig ez az arány az elmúlt 
két évtizedben folyamatosan emelkedett, az 1992-es iskolastatisztika már 42%-os arányról számolt 
be.”26 

A népszámlálási adatok szerint magasabb a romák aránya a fogyatékos emberek körében és iskolai 
végzettségük a nem-roma fogyatékos emberekénél is alacsonyabb. A cigány fogyatékos emberek 
tanulási esélyei a nem cigány fogyatékosokénál is rosszabbak: a 2001-es Népszámlálás szerint 
majdnem kétharmaduk az általános iskolát sem fejezte be, s továbbtanulni mindössze 4,5 
százalékuknak volt lehetősége. A cigány fogyatékos nők hátrányai a férfiakénál jelentősebbek: közel 
háromnegyedük nem fejezte be az általános iskolát sem. A fogyatékosság típusa szerint a cigány és 
nem cigány nemzetiségű fogyatékos emberek összehasonlításánál két jelentős különbség figyelhető 
meg: az előbbiek körében jóval alacsonyabb a mozgássérültek és magasabb az értelmi fogyatékos 
emberek aránya.  

Mindezek miatt az oktatási kormányzat különféle intézkedésekkel próbálja romák iskolai szegregációját 
mérsékelni, a fogyatékos gyermekek szakszerű integrált nevelését ösztönözni és a gyermekek 
fogyatékossá nyilvánításának erősödő tendenciáját visszaszorítani. Elkezdődött a fogyatékosok 
osztályába sorolt tanulók felülvizsgálata és ’normál’ tagozatú osztályokba visszahelyezése. Kiegészítő 
normatívákat (felzárkóztató, integrációs) vezettek be a hátrányos helyzetű (sokszor roma) tanulók 
képzése minőségének javítására, a szegregáció mérséklésére. 

A súlyosan fogyatékos gyermekeket 1993 előtt „képezhetetlennek” nyilvánították, nem voltak 
tankötelezettek, ők csupán úgynevezett fejlesztő felkészítésben részesülnek. A közoktatási törvény 
2005. évi módosítása után ezek a gyerekek is tankötelesek lesznek, minden tanulói jogviszonnyal járó 
kedvezményt – például diákigazolványt – megkapnak. A jelenlegi heti pár óra helyett húsz órát 
töltenek majd, a pályázati támogatással újonnan kialakított fejlesztő iskolai részlegekben. Az új 
rendszer a szülők munkavállalási lehetőségeit is javíthatja majd.  

Az oktatási rendszert érintő fejlesztések hatását mérni hivatott indikátorok a szegregáció 
csökkentésének mértékére és az integráltan nevelt gyermekek arányának növekedésére 
koncentrálnak. Nem nyújtanak információt az integráció minőségéről, pedig az ún. rideg integrációban 
képzett gyerekek (megfelelő eszközök, módszerek és szakemberek hiánya) az integrált környezetben 
erősebben és fájdalmasabban szegregálódhatnak, mint sorstársaik között. 

A TÁMOP forrásokat kíván biztosítani az oktatási kormányzat már megkezdett intézkedéseihez: többek 
között a gyermekek fogyatékossá minősítésének felülvizsgálatához, a speciális iskolákból, osztályokból 
történő visszaintegráláshoz, az iskolai szegregáció csökkentését elősegítő programokhoz, módszertani 
fejlesztésekhez, a középiskolai lemorzsolódás megakadályozására. Külön művelet-típus foglalkozik az 
eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának 
támogatásával. 

Mindez elsőrendűen fontos cél, de hosszú távon tud csak változásokat indukálni. Rendkívül fontos, 
hogy az emelt szintű normatíva és a fogyatékossá minősített gyermekek számának emelkedése közötti 
összefüggést szem előtt tartva, hogy a program valóban az integrált nevelésre ösztönözzön, hogy 
folyamatosan monitorozzák és vizsgálják felül a fogyatékossá minősített gyerekek képességeit, mert 
nagy a veszélye annak, hogy a többlet forrás megszerzése érdekében tovább nőhet a fogyatékossá 
minősített gyerekek aránya. 

                                                
25 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/gyogyped_diagr.pdf 

26 Program a nem-fogyatékos gyermekek enyhe fokban fogyatékossá minősítésének visszaszorításához 
2003. június 24. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=125&articleID=906&ctag=articlelist&iid=1 
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Külön módszertant és képzéseket kellene támogatni a fogyatékos felnőttek képzésére, átképzésére, 
hiszen az ő nehézségeiket az oktatási rendszertől való esetlegesen hosszú távolléten kívül speciális 
hátrányaik is fokozzák. 

4.3.3.2.3. Szociális szolgáltatások 

A családok életvitelét jelentősen befolyásolja, hogy a családban él-e fogyatékos gyermek vagy sem. A 
2001-es Népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyeket magukba foglaló családok 19 
százalékában van fogyatékos gyermek. A házaspáros családoknál ez a mutató 15, az egyszülős 
családoknál 45 százalék azt jelezvén, hogy a fogyatékos gyermek születése, nevelése olyan többlet 
terheket ró – a megfelelő segítő szolgáltatások hiánya miatt is – a családokra, hogy gyakran a 
párkapcsolatok felbomlásához vezet. Így döntő többségében a fogyatékos gyermek és fiatal 
gondozásával, segítésével kapcsolatos terhek az anyákra maradnak. A házi segítségnyújtás, a nappali 
ellátások, az integrált bölcsődei, óvodai szolgáltatások hiányosságai miatt az anyáknak nincs más 
választásuk, mint vagy otthon maradnak gyermekükkel és kilépnek a munkaerőpiacról vagy 
bentlakásos intézetben helyezik el kisebb vagy nagyobb gyermeküket. Még nehezebb a helyzet 
azoknál a családoknál, ahol a szülők is fogyatékosok, a fogyatékos gyermekeket gondozó családok 19 
százaléka tartozott 2001-ben ebbe a körbe.  

A saját háztartásukban élő fogyatékos embereket segítő szolgáltatás a házi segítségnyújtás, a 
támogató szolgálatok és igénybe vehetik a nappali intézményi szolgáltatást nyújtó ellátásokat is.  

A TÁMOP-ban közölt adatok szerint a települések 48%-ban nem működik házi segítségnyújtás és 
továbbra is komoly kapacitás-hiányokkal küzd a fogyatékossággal élő emberek nappali ellátása, s 
nagyfokú különbségek mutatkoznak a hozzáférés tekintetében a városi és vidéki térségekben élők 
között. A nappali, és a rehabilitációs, reszocializációs célú bentlakásos szolgáltatások nem készítik fel 
megfelelően a gondozottakat a későbbi önálló életvitelre, és ezáltal a munkaerő-piaci kihívásokra. 

Az 1993-ban elfogadott Szociális Törvény lényegében a szakosítások nyomán létrejött 
intézményrendszert rögzítette, s csak több éves késéssel, az Sztv 1999-es módosításával került sor a 
lakóotthoni ellátási forma szabályozására. Az 1999-es törvénymódosítás vezette be az előgondozást, a 
felülvizsgálatot és az egyéni gondozási tervet, ezenkívül előírta a helyi önkormányzatok számára 
szolgáltatástervezési koncepció készítését.  

2004-ben a 109 fogyatékosok napközi otthonainak szolgáltatásait 2498 fő vette igénybe. A tartós 
bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézetek közül gyermekkorú fogyatékosok otthonában 
1993-ban 4596 fő, 2004-ben 2226 fő nyert elhelyezést. 2004-ben a 34 intézmény közül 22 volt állami, 
döntő többségében önkormányzati fenntartású. A felnőttkorúak intézményeiben 1993-ban 8070 fő, 
2004-ben jóval több, 13900 fogyatékos személy élt. A 269 intézmény közül 186 volt állami 
(önkormányzati) fenntartású. Az intézetek többsége nagylétszámú, mindössze 969 fő élt a korszerűbb 
ellátást biztosító kislétszámú lakóotthonban (269 intézmény).27 

A TÁMOP és TIOP forrásai jelentős változtatásokat idézhetnek elő e rendszerben. Az alapellátások 
közül a házi segítségnyújtás és a napközbeni ellátások kiterjesztése csupán önkormányzati forrásokból 
nem lenne lehetséges. Az intézményrendszer bővülésével és a szolgáltatási paletta színesedésével az 
érintett fogyatékos emberek komplex rehabilitációja eredményesebb lehetne, esélyük lenne 
bekapcsolódni a munka világába és nem utolsó sorban, főként – ha ezek mentális, szociális és 
munkavállalásra felkészítő szolgáltatásokkal társulva valósulnak meg – a gondozói munkát végző nők 
munkavállalási esélyeit fokozná.  

A tartós és az átmeneti bentlakást nyújtó felnőtt és gyermek intézmények többsége még mindig 
rendkívül korszerűtlen, drágán fenntartható, nagy létszámú, a településektől távol lévő intézmény, 
hosszú várólistákkal. Az alapszolgáltatások kiépítetlensége és az önkormányzatok finanszírozási 
ellenérdekeltsége is e korszerűtlenebb ellátást nyújtó intézményi formák felé „tereli” az igénylőket. A 
kis létszámú, lakóotthoni rendszerű intézmények ugyan jelentős javulást eredményezhetnek az 
érintettek életminőségében, de a teljes szolgáltatás-választási szabadságot önmagukban nem teremtik 

                                                
27 Szociális Statisztikai Évkönyv 2004. KSH, 2005. 
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meg, ha a lakóközösségben, saját otthonukban történő önálló élet vitelének feltételei nem 
teremtődnek meg. A valós áttörést az jelenthetné, ha a nagy létszámú intézményekből lakóotthonokba 
kerülhetnének az emberek, s ott a komplex rehabilitáció eszközrendszerének igénybevételével – akik 
számára ez lehetséges és ezt választják – fokozatosan készülhetnének fel a támogatott, személyre 
szabott szolgáltatásokkal megerősített önálló életre. 

4.3.3.2.4. Akadálymentesítés 

A komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés a társadalmi életben való részvétel 
esélyét teremti meg a fogyatékos emberek számára. A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján a már meglévő középületek 
akadálymentesítését legkésőbb 2005. január 1-ig kellett volna elvégezni. Különböző adatok forognak a 
középületek akadálymentesítettségéről. Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 
16.) OGY határozat szerint28 a „2004. évi adatszolgáltatások alapján az önkormányzatok 
fenntartásában lévő középületek mintegy 13,3%-a volt akadálymentes. A minisztériumok 
fenntartásában lévő középületek tekintetében ez az arány igen eltérő annak függvényében, hogy az 
adott tárca fenntartásában hány középület van, átlagosan ez az arány 60-70%-os.” Több éve folyik az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fizikai akadálymentesítése, mára az épületek több mint 50%-a, a 
megyei szolgáltatóhelyek (Rehabilitációs Információs Centrumok) 80%-a a kerekesszékkel élő 
emberek számára is akadálymentes. 2003-ban központi program keretében megkezdődött az 
akadálymentesítés a kommunikációjukban akadályozott – siket és nagyothalló, vak és súlyos 
látássérült, értelmi fogyatékkal élő – ügyfelek számára is. 2005 nyarán az intézmények többségében – 
18 megyei munkaügyi központban és a nagyobb kirendeltségeken, valamint 5 munkaerő-piaci 
képzőközpontban – megvalósult a többcélú akadálymentesítés. Az esélyegyenlőségi törvény 
módosítása a középületeken túlmenően a mindenki által használt, alapvető közszolgáltatások 
akadálymentesítését is előírja az állami felelősség körébe tartozó közszolgáltatások, valamint az 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületek esetében. A központi államigazgatás területén 
2010-ig, az önkormányzati fenntartású intézmények esetében 2013-ra tolódna ki az akadálymentesítés 
határideje.  

Mindehhez hatalmas előrelépést jelentene a TIOP-ban és a különböző Regionális Operatív 
Programokban támogatni kívánt akadálymentesítés, a kapcsolódó képzések (építészmérnök, 
informatikus alapképzés részévé váljon az egyetemes tervezés elmélete és gyakorlata, építési hatóság 
szakembereinek továbbképzése stb.), az akadálymentesítés egységes módszertanának kidolgozása. 

A hatások pozitív irányának meghatározása itt viszonylag egyszerűnek tűnő feladat: nőnie kell az 
akadálymentesített középületek számának. A kérdés ismét a milyen minőségben. Az 
akadálymentesítés jó és rossz példáival egyaránt találkozhatunk. A megépített rámpa, lift önmagában 
nem elégséges, ha nincs az épületben akadálymentesített mellékhelyiség. (Az akadálymentesítés 
fogalma és gyakorlata – a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve – magában foglalja a 
mozgáskorlátozott emberek szükségletein túl a kommunikációjukban akadályozott látás és hallássérült 
valamint értelmi fogyatékos emberek igényeit is. (Az EKOP pl. akadálymentes tartalomszolgáltatást 
ígér.) A magyar építészeti előírások már régóta kötelezik az új középületek készítőit az 
akadálymentesítettségre, mégis a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány ilyen irányú pályázati 
tapasztalatai szerint ez sok esetben nem történik meg és az építésügyi hatóságok rendre engedélyezik 
a jogszabály ellenesen felépített létesítmények fennmaradását is. A programokból kirajzolódó 
akadálymentesítési dömping csak akkor lesz valóban eredményes, ha szigorú szakmai monitorozás és 
kötelező módszertani felkészítés kíséri.  

Összefoglalóan elmondható, a fogyatékos (megváltozott munkaképességű) emberek támogatási 
rendszerének átalakítása rendkívül jelentős súlyt képvisel az új program időszakban. Komplex, 
hozzáférhető, szakmai felkészítéssel megalapozott projektek esetén a fejlesztések komoly változásokat 
eredményezhetnek. Aggodalomra is okunk van azonban. Még azok az oktatási-képzési programok 
sincsenek készen, amelyekkel a megváltozott minősítési rendszert, komplex rehabilitációt alkalmazni 
lehetne, ugyanakkor jelentős a politikai nyomás az intézkedések azonnal megkezdésére. A munkaerő-

                                                
28 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A06H0010.OGY 
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piaci szervezetrendszer sem áll készen a fogyatékos emberek speciális problémáinak kezelésére. Az 
akadálymentesítésben egyik legfontosabb lehetséges szereplő, a KöZOP (50. oldal) így fogalmaz: 
„Fontos horizontális célkitűzésünk a közlekedés akadálymentességének javítása. Az indokolt 
közlekedés-fejlesztési igények sokasága és a KözOP korlátozott forrásai azt nem teszik lehetővé, hogy 
az akadálymentesítést ebben az időszakban önálló beavatkozásként jelenítsük meg a programban. A 
fogyatékkal élők esélyeinek javítását azonban minden új projekt esetében érvényesíteni kívánjuk. A 
fejlesztésre kerülő infrastrukturális létesítmények mindegyikénél, az alap- és kiszolgáló létesítmények, 
a járműállomány fejlesztésénél, valamint az információkhoz való hozzáférés, a tájékozódás 
szempontjából figyelembe vesszük az akadálymentesítés követelményének való folyamatos 
megfelelést. E követelmény teljesítését a projektek befogadásának feltételéül szabjuk.” Nem tudjuk e 
cirkalmas gondolatsort másként értelmezni, mint hogy fontos a cél, de nincs forrás rá. Pedig a 
szakszerű akadálymentesítés jóval költségesebb, mint azt a laikusok gondolnák. 

4.3.4. SZEGÉNYEK (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYEREKSZEGÉNYSÉGRE) 

Az Európai Unió a „szociális dimenzióra” a 90-es évektől fordított erőteljesebb figyelmet. Ennek egyik 
fontos állomásaként a Nizzai Csúcson elfogadták a Közösség öt évre szóló szociálpolitikai programját, 
az Európai Szociálpolitikai Menetrendet, majd a lisszaboni csúcsértekezleten 2000-ben az új program 
részeként megfogalmazódott a társadalmi kohézió erősítésének szükségessége, s ezzel 
összefüggésben az európai szociális modell megerősítésének igénye. E célok elérésében 
kulcsfontosságúnak minősítették a szegénység és a társadalmi kirekesztődés mérséklését, s 
elindították, az ilyen irányú politikák összehangolását segítő nyitott koordinációt, s a társadalmi 
kirekesztés elleni közösségi akcióprogramot. A lisszaboni célok félidős felülvizsgálata a prioritások 
átrendezését eredményezte (a foglalkoztatási kérdések kerültek a középpontba), de továbbra is 
napirenden maradt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem.  

Magyarország a Nemzeti Stratégiai Jelentés 2006-2008 című, az elkövetkező évek, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló terveit összefoglaló dokumentumban három prioritást 
jelölt ki: a munkaerő-piaci befogadás erősítését, az inaktivitás csökkentését; a gyermekszegénység 
elleni küzdelmet és a területi és lakhatási hátrányok mérséklését. 29 

Az uniós tagállamok előző periódusban végzett szegénység és kirekesztés csökkentésére irányuló 
tevékenységét értékelő jelentésben (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006 30) a 
Magyarország előtt álló főbb kihívásokat így foglalták össze: 

• foglalkoztatás-bővítés, a magas inaktivitás mérséklése beleértve a pénzbeli 
ellátórendszert; 

• megfelelő nyugdíjak és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága; 
• a szegénység és kirekesztés elleni harcra fordított erőforrások növelése, különös 

tekintettel a roma kisebbségre, a kormányzati szervek közötti együttműködésre és 
a civil társadalom mozgósítására; 

• a népesség egészségi állapotának, a munkaegészségügyi és munkavédelmi 
rendszereknek a javítása és 

• az egészségügyi rendszer hatékonyságának fokozása. 
Mindezt azért tartottuk szükségesnek előrebocsátani, mert elsősorban – a költségvetés nehéz helyzete 
miatt – az uniós források fogják döntő részben megteremteni az alapot mindezen célok 
megvalósításához, bár a társadalombiztosítási rendszer átalakításának költségeit nyilván nem lehet 
EU-s forrásokra terhelni.  

A következő időszakra szóló magyar Operatív Programokat talán túlságosan is megérintette a változó 
lisszaboni prioritások szellemisége, a TÁMOP kivételével a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
kérdésével szinte egyáltalán nem foglalkoznak, s ezek egy része is csupán helyzetleírás vagy általános 

                                                
29 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16285&articleID=30804&ctag=articlelist&iid=1 17.oldal 

30 Annex to the draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Council of the European Union, Brussels, 28 
February 2006 
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cél, konkrét intézkedés kijelölése nélkül. A regionális Operatív Programokban a szegénység 
csökkentésére irányuló szándék közvetlenül általában az esélyegyenlőségi részekben vagy a 
horizontális célok felsorolásaiban szerepel. 

Pozitív közelítéssel úgy fogalmazhatnánk, sokszor nem tudják, de teszik, vagyis az OP-ok és ROP-ok 
majdnem minden intézkedésének lehet közvetetten szegénység csökkentő hozadéka is és hatással 
lehetnek a legkülönfélébb szegénység által veszélyeztetett csoportok életminőségére. Majd a 
megvalósítás dönti el, hogy a programozók viszonylag árnyalt szegénység felfogása (nem egyszerűen 
jövedelmi kérdésként kezelik, hanem lakhatási, kulturális, települési-térségi, egészségügyi, oktatási, 
etnikai stb. problémaként is) csupán retorikai fordulat vagy valós eredményeket hozó felfogás-e. 

A leghatékonyabb szegénységcsökkentő hatást a foglalkoztatás bővülése fejtheti ki. Ilyen típusú 
célok minden programban megfogalmazódnak. E témával bővebben egy másik tanulmány foglalkozik. 
Mégis meg kell ismételnünk egy másutt már jelzett aggályunkat, miszerint nem látjuk, hol lenne 
kereslet a gazdaságban az alulképzett vagy korszerűtlen tudású emberek tömegeire. És a rokkantsági 
nyugdíj rendszer átalakítása – erről is szóltunk már a fogyatékos emberek helyzetével kapcsolatban – 
kimondottan szegénységfokozó hatású lehet, ha a rehabilitáltnak tekintett emberek nem találnak 
munkát és átkerülnek a segélyezési rendszerbe. 

A regionális Operatív Programok városrehabilitációs elemei – hacsak az ott élő hátrányos helyzetű 
csoportokat nem telepítik más kedvezőtlen lakókörnyezetbe és fenn is tudják tartani a jobb minőségű 
és ezért nyilván drágább lakásokat – javíthatják az ott lakók életkörülményeit, mérsékelhetik a 
lakhatási szegénységet. Az ilyen típusú programokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok31 arra utalnak, 
hogy a fejlesztési erőfeszítések elsősorban infrastrukturális jellegűek, az önkormányzatok a szükséges 
pénzügyi és humán erőforrás híján vannak, a tervek és a megvalósulás között elkopik a komplexitás. A 
ROP-ok a szegénytelepek, szegények lakta településrészek fejlesztésével kapcsolatos intézkedései 
csak akkor lesznek sikeresek és valóban szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentő hatásúak, ha 
hiteles és az érintettek bevonására épülő szükséglet felmérésre alapulnak, az előítéleteket is oldó 
közösségfejlesztési tevékenység kíséri őket, nem csupán infrastrukturális beruházásokat, hanem 
foglalkoztatási és oktatási, képzési program elemeket is tartalmaznak, azaz valóban komplex 
eszközöket alkalmaznak, lesz elégséges forrás és ami talán a legfontosabb, erős, a változtatásra 
irányuló akarat jellemzi az önkormányzati vezetést.  

Elsősorban a TÁMOP, de a regionális Operatív Programok többsége is kistérségi szinten is 
gondolkodik. Egy, a különböző jövedelem felvételeket összehasonlító vizsgálat településtípus szerint 
nézte a lakosok jövedelmi színvonalának eltéréseit és megállapította, hogy „a fővárosban élők 
jövedelmi színvonala és jövedelmi különbségei 2004-ben is messze meghaladták az országos átlagot. 
A Budapesten élők átlagos egy főre jutó nettó jövedelme az országos átlagnál 27,5%-kal volt 
magasabb 2004-ben, ezt követte a megyei jogú városokban, majd az egyéb városokban élőké, míg az 
egy főre jutó jövedelem a községekben élő háztartások esetében volt a legalacsonyabb.” 32 S a községi 
települési méret csökkenésével a szegénységi kockázatok tovább növekednek.33 A 7/2003. (I. 14.) 
kormányrendelet 1092 települést és 42 kistérséget minősített hátrányos helyzetűnek. Míg Nyugat-
Európában a rurális térségek civilizációs deficitje csökkent az elmúlt évtizedekben, Magyarországon 
nőttek a különbségek. Ezért is nagyon fontosak a szolgáltatások hozzáférhetésének javítását kistérségi 
szinten célzó intézkedések.  

A Nemzeti Stratégiai Jelentés34 arról ír, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével legalább 
25 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex – gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, képzési, 
infrastrukturális, közösségfejlesztési felzárkóztatását indítják el. E konkrét értéknek nem találtuk 
nyomát a programokban, pedig a források innen teremtődhetnek elő. A közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása érdekében több helyütt megjelenik a kistelepülési feladatellátás dominanciája 
helyett a kistérségi szintű, a méretgazdaságosságot érvényesítő feladatellátás kialakításának segítése. 

                                                
31 pl. romatelep-felszámolási program 

32Keszthelyiné Rédei Mária és Szabó Zsuzsanna I. A jövedelmek színvonalának és eloszlásának alakulása Magyarországon az 
elmúlt másfél évtizedben. In: Jövedelmi helyzet, jövedelemeloszlás, 2004 (Válogatott tanulmányok) KSH 2006. 

33 Éltető Ödön és Havasi Éva (2006): A szegénység jellemzői a kilencvenes évek közepén és napjainkban. In: Jövedelmi helyzet, 
jövedelemeloszlás, 2004 (Válogatott tanulmányok) KSH 2006. 

34 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16285&articleID=30804&ctag=articlelist&iid=1 
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Erre több okból van szükség. Egyrészt Magyarország 3145 települése között 1708-ban élnek 
kevesebben, mint 1000 fő, ami felveti a méretgazdaságosság kérdését: a szolgáltatásokat ezeken a 
településeken csak rendkívül drágán lehet megszervezni. Másrészt a tömegközlekedéssel kapcsolatos 
problémák (ritkák a járatok, drága a jegy) ezeket a településeket sújtják nagyobb arányban. 
Magyarországon az igazgatás decentralizált rendszerében a szociális ellátásokért viselt felelősséget a 
települési és megyei önkormányzatok viselik. A szociális törvény szabályozza, hogy a települések 
méretének megfelelően milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Így például egy kábítószerfüggő 
személy, ha 10.000 főnél kisebb településen él nem juthat helyben szolgáltatáshoz, csak a 
legközelebbi nagyobb településen – ha kellőképpen motivált, hogy oda menjen, van pénze a nem túl 
olcsó tömegközlekedésre és türelme kivárni az egyes helyeken nagyon ritka járatokat. Az 
önkormányzati rendszer régen esedékes átalakítását az teszi lehetetlenné, hogy kétharmados 
parlamenti többséget igényelne, s a kormánypártoknak nincs ekkora többségük az országgyűlésben. 
Így a kormány – helyesen – pénzügyi ösztönzőkkel támogatja a települések és intézmények közötti 
együttműködéseket a közigazgatásban, a közoktatásban, az egészségügyben és a szociális 
ellátásokban. 

A gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatos kormányzati, retorikai szintű elköteleződés 
elszántságát is megkérdőjelezi, hogy alig akad program, amely megemlítené a gyermekszegénységet. 
A gyermekszegénység csökkentése önálló prioritásként csupán a TÁMOP-ban jelenik meg, ez 
önmagában még nem volna baj, hiszen ott a helye. A szülők foglalkoztatását, a korai 
képességfejlesztés és az oktatás jelentőségét hangsúlyozzák, s célul tűzik ki a képességfejlesztésen túl 
a nők munkavállalását is elősegítő bölcsődei hálózat fejlesztésének fontosságát. Jelzik, a kérdéskör 
kezelése a ROP szintű tervezés feladata is, ám ott, mint a gender mainsteaming problematikával 
kapcsolatban már írtuk, nem elég hangsúlyosan fogalmazódik meg. Némiképp javít a szándékok 
megítélésén, hogy jó indikátorokkal kívánják mérni a változásokat, s egy átfogó – a születéstől induló 
– nagymintás követéses interdiszliplináris vizsgálatot is terveznek. 

4.3.5. HÁTRÁNYOS TERÜLETEKEN ÉLŐK 

A halmozottan hátrányos helyzetű térségek problémája – értelemszerűen – különböző súllyal jelenik 
meg a regionális és az ágazati Operatív Programokban.  

Bár a fogalomhasználat nem egységes, arról, hogy melyik dokumentum mit ért halmozottan hátrányos 
helyzetű vagy „leszakadó” térségeken, háromféle megközelítés körvonalazódik a fejlesztési 
dokumentumokban.  

• Az egyik – ami azokat a ROP-okat jellemzi, amelyekben túlnyomó a hátrányos 
helyzetű kistérségek aránya35 – a 64/2004. (VI. 15.) számú, érvényben lévő 
kormányrendelet által lehatárolt 48 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (illetve 
közülük a szóban forgó régióhoz tartozókat) jelöli meg az egyes intézkedések 
kitüntetett célterületeiként,  

• más régiók hasonlóan kezelik az országos besorolás értelmében nem, de a régió 
átlagához mérten gyengébben teljesítő kistérségeket – ez a megközelítés a 
fejlettebb régiókat jellemzi, elsősorban a Közép-magyarországi Régiót.  

• Végül a TÁMOP-ban felbukkan egy harmadik megközelítés, amely egy, az 
érvényben lévő kormányrendeletnél szűkebb körű, „legrosszabb helyzetű” 
kistérségi kört, továbbá a leromlott városrészeket nevezi meg bizonyos komplex 
programok majdani beavatkozási területeként.  

 
Közös az értelmezések mögött a periférikus elhelyezkedés (belső és külső perifériák) és a térbeli 
hátrányoknak a gazdasági és társadalmi hátrányokkal való szoros összefonódása, egymást feltételező, 
(le)szorító mivolta. A kölcsönös feltételezettség éppen úgy jellemzi a munkaerőpiac keresleti és kínálati 
oldalát, mint az ott élők számára helyben/térségben adott életminőségi faktorokat (ez alatt főként 

                                                
35 A területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek száma 95 a kormányrendelet szerint, ebből 48 kistérség 
sorolódott a leghátrányosabb kategóriába.  
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infrastrukturális és a környezet állapotával kapcsolatos tényezőket értenek a tervezők), az elérhető 
közszolgáltatások körét és a foglalkoztathatóságban, a képzettségben, az egészségi állapotban 
megnyilvánuló „emberi minőséget”.  

Azt, hogy a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban az ÚMFT-ben szereplő négy fő témakör 
(gazdaságfejlesztés, infrastruktúra- és környezetfejlesztés, közszolgáltatás-fejlesztés vagy/és az 
elérhetőség javítása, humán erőforrás-fejlesztés) és azok részletezése egy részleges paradigmaváltás 
körvonalazódása, amely érinti a halmozottan hátrányos helyzetű térségek kezelésének kérdését is, 
éspedig nemcsak a versenyképesség vagy felzárkóztatás dilemmája tekintetében, az alábbiakkal 
támasztható alá: 

• A paradigmaváltás egyik tünete az, hogy a hátrányos helyzetű régiók 
többségében is nagy hangsúlyt helyeztek a tervezők a versenyképesség 
erősítésére. (Korábban a fejlettebb régiók versenyképesség-hangsúllyal, a 
fejletlenek felzárkóztatás-hangsúllyal terveztek, illetve a versenyképesség 
erősítését megelőző feladatként jelölték meg a felzárkóztatást. Horváth, 2006: 
454–455).  

• A második említésre méltó tünet az, hogy a gazdaságfejlesztési vonatkozású 
beavatkozások zöme nem az egyes vállalatok közvetlen támogatására helyezi a 
hangsúlyt, hanem a versenyképesség feltételeinek javítására, amely a 
célcsoportok túlnyomó többsége szempontjából közvetett támogatásokat jelent. 
(Horváth, 2006: 39) 

• A koncentráció elvének a „tematikus” szűrés elvével kombinált megjelenése (csak 
egyes településkategóriák és bizonyos ágazatok támogathatósága), az 
innovativitás képességének erősítése is e csokorba sorolható.  

• Végül az összekötések és kapcsolatok erősítése, amely a gazdaságfejlesztési 
beavatkozások terén a klaszter-képződés támogatásában, a közlekedésfejlesztés 
terén az elérhetőség kérdéskörének kitüntetett kezelésében nyilvánul meg is e 
paradigmaváltás részeként, elemeként értelmezhető.  

Ugyanakkor csak részlegesnek tekinthető a szemléletváltás, mert a megvalósítás eszközeiben még 
mindig túl nagy hangsúlyt kapnak a hagyományos eszközök: pl. az ipari park-fejlesztések, az 
útépítések stb. (bár utóbbi tekintetében a korábban elmaradt fejlesztések nyomán sürgetővé vált, 
nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeink is szerepet játszanak.) 

Ami a hátrányos helyzetű térségek érintettségét illeti, az a félő, hogy az ÚMFT-ben megmutatkozó 
paradigmaváltásnak ezek a térségek, és az itt élők inkább lesznek elszenvedői, mint haszonélvezői, 
éspedig az alábbi okok következtében: 

– Az innováció- és gazdasági környezet javítására orientált, vagy/és a hagyományos iparágaktól 
az új, tudás-alapú iparágak felé mozduló fejlesztéspolitika a regionális központok erősítését 
szolgálja, ami nem baj, sőt, szükséges, ám megfelelő rásegítő intézmények nélkül nem ér el a 
halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekig és fordítva: a hátrányos helyzetű 
kistérségekben élők közül nagyon kevesen, ha egyáltalán, lesznek képesek kapcsolódni a 
régió-központok gazdaságához, mégpedig a keletkező munkahelyek jellege, exkluzivitása 
miatt: többségük ugyanis magas képzettségű munkavállalók számára kínál majd 
munkalehetőséget.  

– Az a napi és heti ingázáson alapuló, „vidéki lakóhely – városi munkahely” képlet, amely a 
kilencvenes évek elejéig, közepéig jellemezte a központ – hátrányos helyzetű vidék 
kapcsolatot a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben gyakorlatilag megszűnt. Ezt igazolják 
azok az elemzések, amelyek a hátrányos helyzetű kistérségekben élők ingázási esélyeinek 
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drámai mértékű romlását mutatják (Bihari és Kovács 200436), amelyet – többek között – az 
alacsony képzettségűek foglalkoztatását lehetővé tevő munkahelyek tömeges megszűnése 
mellett, a bérekhez képest magas ingázási költségek, következésképpen csekély ingázási 
képesség/hajlandóság37 magyaráz (Kertesi, 2000; Bartus, 200338). Fontos hangsúlyozni, hogy 
ez a problémakör kifejezetten a periférikus elhelyezkedésű, halmozott hátrányokkal küszködő 
kistérségeket sújtja. A nagyvárosi gazdaságok és egyes, európai rendszerekbe illeszkedő 
autópályák dinamizáló hatása ugyanis kétségtelenül erős, összefüggő ingázó övezeteket 
alakított ki Nyugat-Dunántúltól, a Közép-magyarországi Régión keresztül legalább 
Kecskemétig (Bihari és Kovács, 2004). Ez, t.i. a gazdaság fő sodrába történő integráció 
lehetősége az, amelyet a leghátrányosabb helyzetű térségek / települések nélkülöznek (ez 
definiálja periférikus elhelyezkedésüket), és éppen ennek megszüntetése volna a célja a 
leszakadó térségekbe irányuló, az elérhetőséget javító KözOP és ROP fejlesztéseknek. Míg 
azonban a zsáktelepülések elzártságát oldó és a meglévő alsóbb rendű utak minőségét javító 
fejlesztések elfogadható arányt látszanak képviselni a fejlesztéseken belül a regionális 
Operatív Programoknak köszönhetően, addig a közlekedés-szervezésben kívánatos 
paradigma-váltás (gerincvonalak és ráhordó járatok) hiányában mégsem várható átütő javulás 
a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségében, legalábbis nem minden régióban39. Pedig a 
perifériák számára a megfelelő közlekedési eszköz, s nemcsak az út, hanem a rajta közlekedő 
járat, a szalmaszálat jelenti, amelybe belekapaszkodhatnak. Egy közelmúltban megjelent 
tanulmány eredményeit idézve: „Nem biztos, hogy az ingázás támogatása elvezet a helyi 
munkanélküliség nagymértékű csökkenéséhez (ez további tényezőktől is függ), abban 
azonban biztosak lehetünk, hogy a közlekedés javítása olyan mobilitási korlátokat távolítana 
el, amely miatt ma a településen élő összes munkavállaló nehéz helyzetben van…” (Köllő 
2006: 16)  

– Ugyanakkor a városokba történő migráció eddigiekhez képest nagyobb ereje sem 
prognosztizálható lehetséges kitörési pontként, mert munkaerő-felszívó képességük a 
központok gazdasági erejével nem nő arányosan, mivel a technológia-intenzív és tudásbázisra 
építkező termelés térnyerését a termelékenység fokozása és nem a foglalkoztatás bővítése 
hajtja (Nemes Nagy és Németh, 2005: 95). A lakóhelyi mobilitás eddig is gyenge pontja volt 
az egyes iparágak és a nagyüzemi mezőgazdaság összeomlásával összefüggő munkaerő-piaci 

                                                
36 Az elemzés 30 olyan kistérséget különített el, amelyek a legtöbb mutató tekintetében a fejlettségi hierarchia alján 
helyezkednek el, és amelyekben kisebb vagy nagyobb mértékben felütötte a fejét a szegény, többségében roma népesség 
települési, sőt több településre kiterjedő szegregációja. Ezekben a kistérségekben a kistérségi és mikrotérségi központ-szerepet 
betöltő településeken is csökkent az ingázók száma (5 százalékkal), s ezzel egyedül álltak a tízelemű csoportosításban. Ami 
azonban még jobban jellemzi kisugárzó erejük romlását, az a bejárók számában bekövetkezett csökkenés: 2001-ben a 
szegregálódó kistérségek központi funkciójú településein az 1990. évihez képest 45%-kal csökkent a bejárók száma, ami a 
központok átlagáéhoz képest 24 százalékponttal rosszabb vonzerő-kapacitást jelent. S ha így állnak a központok, ennél sokkal 
rosszabbak a központi funkciót nélkülöző települések mutatói. A szegregálódó térségek falvaiban 40 százalékkal csökkent a 
foglalkoztatás és az ingázók száma, 47 százalékkal a munkahelyek és 48 százalékkal a bejárók száma. Ebben a települési körben 
az ingázás visszaesésének mértéke rí ki a leginkább, 25 százalékponttal marad el a funkció nélküli települések átlagához mérten. 

37 Az ingázás és az iskolai végzettség szorosan összefüggő tényezők: minél magasabb a munkavállaló iskolai végzettsége, annál 
magasabb ingázási hajlandósága. A fejlett pólusok közötti ingázás jól példázza ezt az alacsonyabb települési szinten is érvényes 
összefüggést.  

38 Az ingázás kibocsátó és célterületeinek munkanélküliségi rátája és az ingázás költségei közötti összefüggéseket elemzi Köllő 
János egy tanulmánya nyomán Kertesi Gábor, arra a következtetésre jutván, hogy különösen az alacsony iskolai végzettségűek 
tekintetében elviselhetetlenül nagy esélykülönbség áll fenn a különböző régiókban az eltérő felvevő képességű és 
megközelíthetőségű munkaerőpiacokra való eljutás vonatkozásában. Vizsgálatai alapján megállapította, hogy mintegy 
negyedmillió munkavállalási korú községi lakos számára aránytalanul sokba kerülne az ingázási költségek megfizetése. (Kertesi, 
2000. 793-794.) Bartus kiegészíti, illetve valamelyest korrigálja Kertesi megállapításait egy, az újra elhelyezkedő volt 
munkanélküliek körében folytatott kérdőíves vizsgálat tanulságai alapján. Eszerint feltűnően kevés azoknak az ingázóknak a 
száma (mintegy 20%), akik saját költségükre ingáznak. Kertesi megállapítása durván szólva tehát így módosul: olyan drágák az 
ingázási költségek a munkavállalók 80 százaléka számára, hogy nem vállalják az ingázást, csak ha költségtérítésben 
részesülhetnek. Ha ez a feltétel teljesül, akkor azonban mindkét nem esetében 90 százalékos az ingázási hajlandóság. Másrészt 
Bartus rámutat arra, hogy fordított összefüggés áll fenn a munkáltatók költségtérítési hajlandósága és a kistérség 
munkaerőpiacának jellemzői között, mivel a munkanélküliség nagyságával fordítottan arányos a jó munkaerő megtalálásának 
valószínűsége. (Bartus, 2003) 

39 Bár van kivétel is, így pl. az EAOP, amely „elsősorban olyan fejlesztéseket támogat, ami elősegíti a hátrányos helyzetű 
térségek bekapcsolását a regionális gazdaságba” (48. oldal) vagy a DAOP, amely a közlekedésfejlesztés egyik kiemelt céljaként 
nevezi meg azt, hogy javuljon a hátrányos helyzetű kistérségek elérhetősége. (67. oldal) 
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anomáliák oldásának. Ebben szerepet játszottak a település- és régióközi mobilitást korlátozó 
tényezők, az önkormányzati- és magán bérlakások hiánya, a költözést fontolgató 
munkavállalóra háruló kockázat túlzott mértéke (Hegedűs, 2003: 86). Pedig komoly változást, 
a perifériákon torlódó szegénység nyomásának csökkenését a nagyvárosokba irányuló 
migrációtól várhatjuk, nemcsak azért, mert történelmileg nem kínálkoznak a vidéki területek 
tömeges munkaerő feleslegének levezetésére más példák, mint a munkahelyek kínálatával 
rendelkező központokba vándorlás (Pouliquen, 2001: 84), hanem azért is, mert az alacsony 
munkanélküliségi rátájú kisvárosok magas munkanélküliségű vonzáskörzetük számára kínált 
migráció útján létrejövő foglalkoztatás-javító ereje igen korlátozott, amit igazolnak Kertesi és 
Köllő (2003) számításai.40 Így továbbra is fennmarad, sőt erősödik a nagyon alacsony 
képzettségű, egyre nehezebben foglalkoztatható munkaerő torlódása a perifériákon.  

– Az a viszonylagosan nagy hangsúly, amelyet a (köz)szolgáltatások elérhetőségének és 
minőségének javítása kap mind a ROP-okban41, mind egyes OP-okban, a területi hátrányok 
szempontjából kissé elkésett intézkedéscsomagnak mondható – amely nyilvánvalóan az 
önkormányzati finanszírozás ellehetetlenülésével és a kérdéskör közigazgatási 
reformösszefüggéseivel magyarázható –, ám nem érinti a leglényegesebb, a területi 
egyenlőtlenségeket kiváltó tényezőket. Ugyanis „míg a rendszerváltás előtt [a területi 
egyenlőtlenségek legfőbb elemei] elsősorban a lakossági infrastruktúra színvonalában, a 
közszolgáltatások elérhetőségében nyilvánultak meg, mára a regionális különbségek 
meghatározó tényezőivé a jövedelmek és a foglalkoztatás egyenlőtlenségei váltak” (Nemes 
Nagy és Németh, 2005:87), hozzátehetjük, a közszolgáltatások elérhetőségének romlása 
mellett. 

– A fejlesztéspolitika területi értelemben vett célterületévé az OP-okban és a ROP-okban 
egyaránt a városok váltak, amelyek jó esetben egészülnek ki a városi ranggal nem rendelkező, 
mikrotérségi központokkal főként aprófalvas régiók ROP regionális Operatív Programjaiban. A 
közszolgáltatások elérhetőségének javítását célzó fejlesztések elsősorban a kistérségi 
központokra irányulnak, amelyek közül a közlekedésszervezésnek döntő jelentősége van mind 
a szolgáltatások, mind a munkahelyek elérhetősége szempontjából. Ebben az esetben 
különösen fontos, hogy a kistérséget ne valamiféle zárt egységként kezelje a fejlesztéspolitika, 
s a vonzáskörzeti központok elérhetőségét javítsa függetlenül attól, hogy az a saját vagy 
szomszédos kistérség központját jelenti-e. Kertesi és Köllő számításai szerint a falvakban 
élőknek a szomszédos régiók központjainak megközelítését tekintve fennálló hátrányos 
helyzete gátja a saját központokhoz való erőteljes igazodásnak is (Kertesi – Köllő 2003: 402), 
ami másik oldalról azt erősíti meg, hogy valóságos vonzáskörzeti központok 
megközelíthetőségét kell javítani, annyiét, amennyiét csak lehet. 

– A városfejlesztés középpontba állítása a regionális Operatív Programokban csak abban az 
esetben nem eredményezi a már most is jelentős hátrányban lévő községek, városhiányos 
kistérségek további leszakadását, ha egyrészt sikerül áttörést elérni a periférikus térségek 
megközelíthetőségének javítása terén, és másrészt megfelelő koordináció alakul ki a 
különböző OP-okhoz és az ÚMVP-hez allokált támogatási összegek területi-településtípusok 
szerinti allokációját illetően. 

–  A telephelyválasztásta termelési tényezők elérhetősége határozza meg. Ebből a szempontból 
a leghátrányosabb helyzetű, egytől egyig periférikus elhelyezkedésű (kis)térségek helyzete a 
közeljövőben nem változik meg. Már csak azért sem, mert a magas munkanélküliségű 
régiókban bekövetkezett 20–25 százalékos bércsökkenés sem elég nagymértékű ahhoz, hogy 
a hazai és külföldi tulajdonú cégeket a fejlett(ebb) és drágább bérköltségű régiókból ide 

                                                
40 „ …a magas munkanélküliségtől sújtott kistelepülés, illetve az alacsony munkanélküliségű kisváros közti migráció volumene 
mindössze arra elegendő, hogy a két település munkanélküliségi rátája közötti eredetileg meglévő 20 százalékos különbséget öt 
év alatt 1,1-1,8 százalékkal csökkentse.” (Kertesi és Köllő, 2003: 401). 

41 Pl. EAOP (40. oldal): „A versenyképesség növelése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a leszakadó térségek 
felzárkóztatására, életminőségük javítására, ezen belül infrastrukturális elmaradottságuk csökkentésére, a munkahelyekhez és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, a gazdasági diverzifikáció növelésére, az épített és természeti környezet 
megóvására és fejlesztésére, a helyi közösségek dinamizálására.” NyDOP 5. specifikus prioritása (44. oldal) a helyi 
sajátosságokra épülő közszolgáltatásokat támogató infrastruktúra fejlesztése. 

 137



vonzza.42 Hosszabb távon a trianoni határok virtualizálásától várható az északkeleti-keleti 
perifériák újraintegrálása elszakított városközpontjaik gazdasági ereje által, rövidtávon 
azonban további stagnálás, sőt egyes periférikus elhelyezkedésű kistérségekben további 
hanyatlás várható. (Fazekas 2005: 68) 

– Míg a pólusok fejlesztése szempontjából érthető és elfogadható (bár kiegészítendő) a 
fejlesztéspolitika, addig a turizmus hangsúlya a ROP-okban eltúlzottnak látszik, még akkor is, 
ha az ágazat csak a ROP-okból és az EMVÁ-ból lesz támogatható.  

A halmozottan hátrányos helyzetű téregységek számára az ÚMFT-ben jelen lévő, de hangsúlytalan 
(vagy/és kidolgozatlan) támogatási formák hozhatnak előrelépést vagy/és akadályozhatják a további 
leszakadást. Ilyenek például  

– a képzetlen munkaerőt is foglalkoztatni képes, főként de nem kizárólagosan a hagyományos 
iparágakban működő cégek közvetlen és közvetett eszközökkel történő támogatása,  

– az önfoglalkoztatást és mikro-vállalkozásfejlesztést célzó intézkedések, ilyenek indulásának 
támogatása (induló vállalkozásokat csak az Észak-magyarországi ROP támogat, miképpen 
roma vállalkozók számára nevesített programelem is csak ebben a ROP-ban található), 

– a technológiafejlesztést célzó, a versenyszabályokat nem sértő adó- és járulékkedvezmények, 
más közvetlen támogatások (ld. pl. GOP, KMOP), 

– a fejlesztési szemléletben megmutatkozó innovációnak egy, a hátrányos helyzetű térségekre 
szabott és hosszú távú munkálkodásra berendezkedő változata, amely 

• a helyi és a külső erőforrások mobilizálásának kombinálásában, mert csak e kettő 
együtt hozhat sikert (Terluin és Host, 2000),  

• nonprofit szervezetek és/vagy önkormányzatok és/vagy kormányzati programok 
által közvetített támogatott (szociális) gazdasági lehetőségekben (Kertesi 2005: 
39) 

• a városok elérhetőségét ténylegesen biztosító, kétszintű közlekedési rendszer 
kifejlesztésével, amelyben a primer szintet a gerincvonalak képviselik, a szekunder 
szintet a falvakból induló ráhordó járatok, amelyek közül csak a csúcsidőben 
közlekedők rendszeresek, a csúcsidőn kívüli „járatok” alternatív megoldásokat 
reprezentálnak (iránytaxik, falugondnoki járatok stb.) (NLO 2004.) 

• természetes vonzáskörzetekben gondolkodik és nem(csak) statisztikai 
egységekben, 

• komplex, a humán- és fizikai fejlesztéseket összekapcsoló, multi-szektorális 
beavatkozásokban gondolkodik, azaz komplex térségi rehabilitációt céloz (Kertesi 
2005:39),  

• teret hagy a helyi tervezés / koordináció / animáció számára is, sőt, támogatja 
azt. 

Ezen a ponton paradoxonként felvethető, hogy: 

– Közvetlen, technológiai fejlesztést célzó támogatást a GOP és a fejlett régiók (közép-
magyarországi, nyugat-dunántúli) regionális Operatív Programjai tesznek lehetővé, a 
fejletleneké nem, vagy csak elenyésző mértékben. 

– Félő, hogy a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségét ténylegesen javító, a nagyvárosok és 
agglomerációjuk körén túllépő, alternatív közlekedés-szervezési megoldások (ráhordó helyi 
és/vagy szociális járatok) nem, vagy nem megfelelő mértékben ill. skálán lesznek 
támogathatók.  

Még néhány ide kívánkozó megjegyzés: 

– A kizárólagosan statisztikai kistérségekben gondolkodó fejlesztéspolitika méltánytalanul 
kirekeszti azokat a településcsoportokat, amelyek nagy kiterjedésű, több-pólusú 
kistérségekben vagy nagyvárosok körül helyezkednek el (pl. a Kaposvári kistérség zselici 

                                                
42 Ennek számos oka van, többek között a fejlettebb régiókban realizálódó befektetések magasabb megtérülési rátája, a vállalat-
közi kapcsolatokban megnyilvánuló és pozitívan visszaható spill over hatás, vagy a magasabb képzettségű munkaerőtől 
elvárható és ténylegesen teljesülő magasabb termelékenység (Kertesi és Köllő, 2003). 
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tájegysége vagy a Siklósi kistérség Dráva-menti községei, egyes Közép-Tisza-vidéki és 
tiszazúgi település-együttesek stb.). Ezért a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre irányuló 
program célterületének meghatározásakor a lehatárolás hatálya alá tartozó statisztikai 
kistérségek mellett a több hátrányos település által érintett, ám nem hátrányos helyzetű 
kistérséghez tartozó tájegységek, mikrotérségek is jogosultságot kapjanak.  

– Halaszthatatlan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésére irányuló komplex 
program részletesebb tartalmi és eljárásrendi kérdéseinek kidolgozása az elemek flexibilis 
kombinálhatóságának biztosítása mellett.  

– A hátrányos helyzetű térségek fejleszthetősége szempontjából az elnyerhető források 
nagyságának és az alkalmazás innovativitásának, a helyi erőforrásokhoz való illeszkedésnek, a 
kombinálhatóságnak, rugalmasságnak egyenlő fontossága van. (Ezért nem ítélhető meg az 
ÚMFT egyszerűen aszerint, hogy az intézkedések a versenyképesség fokozását vagy a 
felzárkóztatást célozzák: kevesebb, de jól célzott támogatással jelentős előrelépés érhető el a 
hátrányos helyzetű térségekben is.) 

4.4. Az Operatív Programok várható hatása a hátrányos 
helyzetek egyes komplex formái és mechanizmusai 
esetében 

Korábban már utaltunk arra (a 4.2.1. fejezetben), hogy a hátrányos helyzetek az Operatív 
Programokban  

– vagy általánosan-eufemisztikusan, mint „speciális társadalmi csoportok” kerülnek 
megnevezésre,  

– vagy esetlegesen egyik vagy másik (leginkább a horizontális elv érvényesülésének fontosságát 
hangoztatva az EU által kiemeltnek tekintett három) csoport sorolódik fel,  

– vagy hosszabb, de a közöttük való összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás 
formájában43  

fordulnak elő. A kivétel a TÁMOP, ahol (mint azt a diszkriminációról és szegregációról, valamint a 
társadalmi tőkéről szóló részben a továbbiakban olvasható lesz) pontos utalások vannak a hátrányos 
helyzetek közötti átfedésekre, sőt olykor ezek mechanizmusaira is. Ebben a részben három olyan 
társadalmi folyamatot mutatunk be, amelyekre az Operatív Programok finomra hangolásánál, s még 
inkább a kivitelezés során figyelni kellene, mert az egymásba fonódó hátrányos helyzetek csökkentése 
ennek hiányában nem sikerülhet. Ezek 

– a szegénység etnicizálódása, ami Magyarország esetében elsősorban azt jelenti, hogy hosszú 
távú és nagy tehetetlenségű folyamatok eredményeképpen a szegénység esélye és a roma 
származás egyre erősebben kapcsolódik össze, 

– a korábbi és az újonnan kialakuló virtuális világbeli egyenlőtlenségek egymást erősítő hatása, 

– a diszkrimináció és a szegregáció fennmaradása-erősödése.  

4.4.1. SZEGÉNYSÉG ETNICIZÁLÓDÁSA 

Ladányi és Szelényi három országban folytatott kutatása (Ladányi-Szelényi, 2002) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a hátrányos helyzetek különböző formái nem csupán egymással, de a roma 
származással is igen erősen együtt járhatnak. A hátrányok kumulálódásának megakadályozása 

                                                
43 Lásd például DDOP (49. oldal) 
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általában, de a származással való szoros összefüggése különösen célja kell, hogy legyen egy olyan 
foglalkoztathatóságot célzó eszközrendszernek, mint az Operatív Programok összessége. 

Találunk is utalást a szegénység etnicizálódásának a veszélyére, s vannak olyan célokat megfogalmazó 
részek, illetve prioritási tengelyek, ahol a szegénység etnicizálódása ellen ható tervek 
megfogalmazódnak. Ilyen például a DDOP-ból a roma származás elemzése kapcsán idézett 
esélyegyenlőségi program (49. oldal), s még inkább a TÁMOP speciális céljának és egyik prioritási 
tengelyének egy-egy bekezdése (2.2.6., 44-45. oldal és 3.1.2., 70. oldal). 

Ezekből az idézetekből az is kiolvasható, hogy a jelenséget komplex folyamatként lehet csak 
megérteni. Részben mert maga a szegénység is sokféle eredetű (lakás, fogyasztás, jövedelem), s ezek 
az elemek egymást is erősítik. Továbbá, ha a szegénység származási és területi metszetben is 
koncentrálódik, akkor mindezen folyamatok összeépülése útfüggő folyamatokat44 indíthat el, ami nem 
csupán az egyes egyének vagy háztartások esetében jelenti a „romaként szegény” szubkultúra 
kialakulását, hanem az adott területen, szervezetben (iskola, foglalkozási szegmens) olyan 
intézmények kialakulását eredményezi (előítélet, diszkrimináció, szegregált helyzetek, stb.), amelyek 
fenntartják a szegénység etnicizálódásának folyamatát.  

Ugyanez a komplex – bár a társadalmi tőke megközelítésre (lásd később) kevésbé érzékeny – 
megoldás olvasható ki a GOP esélyegyenlőségi politikáinak felsorolásából (2.4.1., 53. oldal). 

A helyi fejlesztés is hathat a szegénység etnicizálódásának növelése irányába. Ez persze olykor 
elkerülhetetlen (mint azt a közmunkaprogramokról kimutatták), de például a következő idézet alapján 
történő fejlesztés esetében az esélyteremtés kifejezetten ezt fogja eredményezni. 

„A megvalósítandó fejlesztések olyan tevékenységeket céloznak meg, amelyek képesek a 
munkahelyek megteremtésére kis méretben, helyi szin ű szükségle eken és lehe őségeken t t t
alapulva. Olyan termelő jellegű munkahelyek megteremtése támogatandó, 
(infrastruk urális beruházásokkal), melyek képesek szociálisan hátrányos helyzetűt  
munkaerővel fenntartható módon önerőből működni   , .

Olyan helyi munkahelyteremtő programok megvalósulását látjuk szükségesnek, melyek 
szervesen kapcsolódnak az egyes prioritásokon belül megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztésekhez, komplex térségfejlesztési programokhoz és a hátrányos helyzetű 
csoportok, például romák munkaerő-piaci reintegrációjára törekszenek” (DDOP  67. oldal). ,

A jellemző azonban inkább az, hogy a hátrányos helyzeteket egyenként, vagy ami még rosszabb – 
mert ez a teljes érdektelenség szöveges megnyilvánulásaként fogható fel – felsorolás formájában 
„tudják le” az esélyegyenlőséget. Ilyen például  

– az egyébként sok jó elemet tartalmazó és társadalmi tőke-érzékeny javaslat a KEOP 
horizontális politikáinak sorában, mely szerint a „fejlesztéseknek és eredményeinek (pl. 
hozzáférés, foglalkoztatás) a helyi társadalom lehető legszélesebb körében 
hasznosulnia kell. Ennek érdekében az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, 
fogyatékossággal élők, roma emberek) számára kedvező program- és projektelemeket 
– lehetőség szerint az érintettek bevonásával – folyamatosan azonosítani, és az érintettek 
ezekhez való hozzáférését aktívan támogatni kell. A fejlesztések megvalósítása során előnyben 
kell részesíteni a családbarát, rugalmas foglalkoztatási formákat” (kiemelések az eredeti 
szövegben, II/8 pont, 41. oldal). 

– a Dél-Alföldi Régió Operatív Programja csak általánosságban és kötelességszerűen foglalkozik 
a hátrányos helyzetű csoportokkal, azok közül is nem teljes körűen válogatva: (DAOP 56. 
oldal). 

                                                
44 Az útfüggőség elméletének klasszikus műve egy technológia-történeti esszé (ismerteti Sik, 2001). Ebben azt mutatja be a 
szerző, hogy egy felfedezés során esetlegesen alkalmazott (utólag elfogadhatónak, de nem a legjobbnak bizonyuló) megoldás 
miként tesz szert akkora tehetetlenségi erőre, hogy – noha erre már semmi technológiai indok nincs – azóta is minden műszaki 
módosítást túlél. A közgazdaságtan számára az útfüggőséget okozó pozitív visszacsatolási folyamatok erejének legfontosabb 
oka az, hogy az elsőként beruházókat nem nagyon lehet árversenyben lehagyni, mert mire a később piacra lépők megjelennek 
ők már felfuttatták termékeik mennyiségét, s ezért könnyebben tudnak alacsonyabb fajlagos költséggel termelni, továbbá aki 
korábban kezdett, az több tapasztalatra tesz szert mind a termelés, mind az értékesítés terén, ezért eredeti előnyét a termék 
minőségének javításával, a termelési folyamat költségeinek csökkentésével, a vásárló megdolgozásával fokozni tudja. 
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4.4.2. A MEGLÉVŐ EGYENLŐTLENSÉGEK NÖVEKEDÉSE A VIRTUÁLIS VILÁGBAN 

A digitális szakadékról tudjuk, hogy néhány eltéréssel – mint például a korcsoportok közötti különbség 
– az eleve meglévő társadalmi egyenlőtlenségekhez illeszkedve, azokat növeli (Angelusz et al, 2004). 
Ha ezt mint a hátrányos helyzet egy újabb, de a korábbiaknál nem kevésbé halmozódásra hajlamos 
elemét tekintjük, akkor üdvözölnünk kell minden olyan prioritást, amely ez ellen hat az Operatív 
Programokban.  

Ilyen megoldási javaslatokat többet is találunk az Operatív Programokban  

– A GOP esélyegyenlőségi politikái között olvasható például (53. oldal), hogy a fogyatékkal élők, 
a megváltozott munkaképességűek és a nők foglalkoztatásának esélyeit növelhetik az IKT 
technológiák támogatása révén a távmunka nyújtotta lehetőségek. 

– A Nyugat-Dunántúli Régió a regionális Operatív Programok közül egyedüliként világít rá arra, 
hogy a romák (és – tehetjük hozzá – általában a hátrányos helyzetűek) társadalmi 
integrációjának elősegítéséhez ma már nem elegendő csak a hagyományos értelemben vett 
„csatornákat” használni (oktatás, foglalkoztatás stb.), hanem az információkhoz való 
hozzáférés is kulcsfontosságúvá vált ebben a folyamatban. Ennek értelmében a NyDOP 
(NyDOP 47. oldal) 

A digitális szakadékkal kapcsolatban egy társadalmi rétegződéstől részben független gyanú is 
felvetődött, hogy a virtuális világ elterjedése gyengíteni fogja a meglévő közösségek erejét, a mainál 
is jobban elválasztja egymástól a társadalom tagjait. Ezzel szemben újabb elemzések arra hívják fel a 
figyelmet, hogy alkalmas módon létrehozva a virtuális világ inkább építi, mint rombolja a közösséget45. 
Ha ez igaz, akkor olyan projektek beindítása, amelyek elősegítik a társadalmi tőke fejlesztését 
(közösség épülése, civil társadalmi aktivitás növelése, emberek közötti hálózatok fennmaradása) sok 
szempontból is hasznosak lehetnek. Így: 

– az ilyen rásegítés olyan hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálódhat, amelyeket 
egyébként is célcsoportnak tekint az ÚMFT (fiatal, pályakezdő, roma, nő, fogyatékos), 

– olyan módon alkalmazna pozitív diszkriminációt, ami kevéssé váltana ki ellenhatást a 
kedvezményektől nem érintett csoportokban (mert időleges, mert olyat fejleszt, amit nem 
mástól vesz el, mert jól átlátható), 

– nagy az extrenális hatás, amennyiben a kedvezményezetteken túl (akik foglalkoztathatósága, 
emberi tőkéje, önbecsülése, közösségben elfoglalt státusza, kapcsolatrendszere nő) azok is 
élvezik az ilyen fejlesztés hatását, akik maguk nem vesznek részt a projektben (mint közösségi 
ház látogathatják az intézményt, információt kaphatnak, csökkenhetnek a generációk és 
általában a társadalmi csoportok közötti feszültség). 

4.4.3. DISZKRIMINÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ  

Mint azt a szegénység etnicizálódása kapcsán már érzékeltettük, a diszkrimináció és szegregáció 
egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalmak. Fontos azonban látnunk, hogy a két jelenség között 
lényeges eltérések vannak, amelyek miatt az Operatív Programok rájuk gyakorolt hatása is eltérően 
lehet sikeres.  

A ma érvényes jogi diszkrimináció fogalom46 magában foglalja a szegregáció fogalmát is. Szociológiai 
szempontból azonban a két fogalom között lényeges különbség, hogy míg a diszkrimináció konkrét 
helyzetben való viselkedést jelent, addig a szegregáció egy helyzet, ami korábbi folyamatok 

                                                
45 A fenti vitában megjelenő nézeteket jól összefoglalja Molnár (2003). 

46 Magyarországon az Esélyegyenlőségi Törvény védett tulajdonságokat (nem, faj, bőrszín, nemzetiség, kisebbségi hovatartozás, 
életkor, vallás, szexuális irányultság, egyéb) határoz meg, amelyekre irányuló ötféle magatartás jelenti az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését. Ezek a következők: közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes 
elkülönítés (szegregáció) és megtorlás. A diszkrimináció fogalmáról részletesen lásd Sik-Simonovits, 2006. 
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eredményeképpen alakult ki47, s amelynek kialakulásának esélyét ugyan növeli a diszkrimináció (s 
viszont), de aminek okai más természetűek is lehetnek. 

A diszkrimináció elleni harc esetében az Operatív Programok, ha érintik is a diszkrimináció jelenségét, 
azt legfeljebb „tiszteletkörként” teszik, hiszen a diszkrimináció csökkentése szabályozási feladat, amit 
következésképpen a fejlesztési tervek csak nagyon közvetetten befolyásolhatnak, a diszkriminációra 
ható cselekvési program hatását indikálni pedig végképp reménytelen. Ilyen még a diszkrimináció 
közvetlen kontextusának tekinthető média előítéletesség csökkentésének és a kormányzati 
diszkrimináció-ellenes szervezetek támogatásának terve is (TÁMOP, 3.5.7, 98. oldal). 

Nem tisztázott ugyanis, hogy milyen módon függ össze előítélet és diszkrimináció, illetve nem lehet 
tudni, hogy a diszkrimináció-ellenes kormányzati akciók hatása mekkora, milyen tartós, s milyen 
esetleges bumeráng-hatásokkal járhat. 

Ezzel szemben a pozitív diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelem jól befolyásolható fejlesztési 
eszközökkel. A pozitív diszkrimináció többféle formája közül az esélyteremtés alkalmas arra, hogy a 
fejlesztő munka tárgya legyen (TÁMOP 2.3.1. 45–46. oldal). 

Jó példa a pozitív diszkrimináció esélyteremtési változatának alkalmazására a korábban látott TÁMOP 
3.1.2. prioritási tengelyben szereplő megoldás, ahol a hátrányos helyzetűeket segítő általános 
esélyteremtő megoldások mellett a romák helyzetét külön is javító programokat javasolnak.  

Vannak más fejlesztési tervek is, amelyek felruházhatóak lennének pozitív diszkriminációs jelleggel. S 
ezek azért is nagyon alkalmasak lennének erre, mert jól láthatóan (tehát nagy externális hatással) és 
stigmatizáció-mentesen tennék ezt. Ilyen lehetne például 

– a GOP 3.3.prioritási tengelye, ahol a romák, fiatalok, nők, a hátrányos településeken élők 
kedvezményezettsége az üzleti, információs, piacfejlesztési tanácsadó szolgáltatás képzése és 
munkába állítása során (73. oldal), 

– az EKOP térségi közös közigazgatási szolgáltató központja, a közüzemi és egyéb lakossági 
szolgáltatóknak egy helyre telepített ügyfélszolgálata, ami által „kulturált módon, egy helyen, 
egy időben történhet az ügyfélfogadás, az állampolgárok tájékoztatása és az egyszerű ügyek 
helyben történő intézése” (2.1, 36. oldal) 

– Az ÁROP 2.1 esetében megjelenik a nők középvezetővé válásának szempontja. Ugyanakkor a 
felvetés komolyságát megkérdőjelezi az indikátor hiánya, s nem kevésbé a tervezett 
cselekvések nagyon általános és zavaros szövege (42. old.). Kérdés az is, hogy vajon 
ugyanilyen módon miért nem gondolnak a tervezők a roma származásúak esélyeinek 
növelésére48. 

– A következő idézetben szereplő elképzelés például pozitív diszkrimináció nélkül az elképzelt 
esélyegyenlőség-növekedés ellentétét fogja okozni.  

 „Az Operatív Programok várható hatása néhány kiemelt fontosságú hátrányos helyzetű
csoport esetében A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megvalósulását a magasabb 
minőségű, magasabb képzettséget igénylő és magasabb hozzáadott értéket képviselő 
foglalkoztatási lehetőségek vonzásán keresztül segíti elő, mely magában foglalja az 
alacsonyabb képzettséget igénylő munkahelyek kiváltását, az iparban történő 
foglalkoztatás terén megnőtt női esélyegyenlőséget”(KDOP, 39. oldal). 

                                                
47 A szegregáció fogalmával kapcsolatos bizonytalanság lehet az oka annak, hogy egy-két helyen sajátos szegregáció 
értelmezéssel találkoztunk. Ilyen például a DDOP-ban a munkaerőpiac vertikális és horizontális szegregációja (56. oldal), illetve 
az ÉMOP-ban a szegregáció hosszabb idejére tett megjegyzés (45. oldal), mintha létezhetne rövid távú szegregáció. 

48 Hogy milyen következetesek e téren a tervezők, azt mutatja, hogy az ÁROP 2.3 összefoglalása során – noha természetesen 
nagyon általánosságban – ismét hangsúlyozzák a nők esélyei fokozásának fontosságát, de a roma származásúakról itt sem esik 
említés. 
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Ugyanis a munkaerőpiacon pozitív diszkriminációt jelentő mechanizmusok nélkül a várt átalakulás 
során inkább növelni fogja a nemek közötti egyenlőséget, amennyiben a jobban fizető új 
munkahelyekre inkább férfiakat vesznek fel49.  

– A KDOP 1.3 beavatkozási területe (56. oldal)50, illetve a DDOP egyik műveleti csoportja 
(53.oldal)51, s a KMOP 4.1-es prioritás tengelyének egy hasonló eleme (67. oldal), az ÉMOP 
városrehabilitációra kitalált intézkedéseinek sora (68. oldal) alkalmas lenne, hogy helyi 
hátrányos helyzetű fiatalokat (esetleg pályakezdőket, nőket, roma származásúakat, illetve 
meghatározott fogyatékossággal élőket), előnyben részesítsenek. 

A szegregációval jól lehet a tervezés során foglalkozni, hiszen – megfelelő adatbázis megléte esetén – 
empirikusan jól mérhető jelenség (következésképpen a helyzetértékelésben van róla adat, illetve 
standard indikátorok állnak a folyamatok követésére rendelkezésre).  

A TÁMOP-ban sokféleképpen jelenik meg az oktatási szegregációval szembeni fellépés 
(2.2.2-es, 2 2.4-es és 2 2.6-os speciális célok, illetve 3.3 2-es, 3.3.3-as és 3.3 4-es . . . .
prioritási tengelyek. A foglalkozási szegregáció kisebb súllyal szerepel a TÁMOP-ban 
(3.1.2-es és 3.2.2-es prioritási tengelyek), ugyanakkor a területi szegregáció – ugyan nem 
tisztázott, hogy miért az egészségmegőrzéssel együtt – komplex és társadalmi tőke 
érzékeny fejlesztési elképzelésekkel támogattatik 

A művelet-típus főbb tevékenységei: 

– A kiemelt leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex fejlesztésének támogatása  

– Települési szegregáció csökkentése, az ott élők társadalmi integrációs folyamatainak 
felgyorsítása (telep- és telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjának támogatása). (3.5.3., 93-
94. oldal)” 

4.5. Az Operatív Programok hátrányos helyzetekre 
gyakorolt hatása a tervezési folyamat és a végrehajtás 
várható módja esetében 

Feltehető, hogy az Operatív Programok sok szempontból hosszan tartó hatással lesznek a magyar 
társadalomra. S nem is csak (talán nem is elsősorban?) azáltal, ami pénzt elosztanak ezek alapján, 
hanem ahogy 

– ennek tervezése megtörténik, 

– az ezt előkészítő egyeztetések lezajlanak, 

– intézményesedik a végrehajtás, a monitorozás, az értékelés. 
Mindezek során szervezetek alakulnak meg és át, erőviszonyok adódnak, szerepek szocializálódnak, 
viselkedési szabályok rögzülnek. Vagyis kialakul egy olyan intézmény és szubkultúra, ami korábban 
nem vagy nem ilyen erejű volt. Ha mindez igaz, akkor azt is állíthatjuk, hogy mindennek 
megváltozatása nagyon nehéz lesz, másként az Operatív Programok útfüggőség-gyárak. 

Éppen ezért érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a tervezési folyamat pillanatnyi állása szerint 
milyen gyakorlat van kialakulófélben. Ehhez most négy kis adalékkal járulunk hozzá. Felvázoljuk, 
hogy: 

– Mennyiben érzékeny a tervezés folyamata a társadalmi tőke koncepciójára? 

                                                
49 Ugyanakkor a munkahelyek nemek között kvóta alapon történő elosztása negatív következményekkel járhat, tehát az sem 
mindegy, milyen rásegítő mechanizmus segítségével történik a beavatkozás. 

50 Ami az innovációt elősegítő szervezetépítést, képzést tervezi. 

51 Ami a KKV-ket támogató tanácsadó hálózat kiépítését tervezi.  
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– Milyen módon hatnak a hátrányos helyzetű csoportokra egymással összefüggésben az 
Operatív Programok? 

– Milyen hatásuk van az alkalmazott indikátoroknak? 

– Milyen hatása lehet az indikátorok adatokkal való ellátási igényének? 

4.5.1. A TÁRSADALMI TŐKE 

A tervezés társadalmi tőke érzékenysége azért lényeges, mert  

– a társadalomnak érdeke ennek növelése,  

– az Operatív Programok – megfelelő adatbázis kialakítása esetén – alkalmas kereteket 
jelenthetnek a társadalmi tőke tervezésére, sőt 

– az Operatív Programokban megfogalmazott tervek megvalósulásának-fenntarthatóságának 
egyik záloga is lehet maga a társadalmi tőke52. 

 
A társadalmi tőke fontosságát felismerték a tervezési folyamat irányítói. Az ÚMFT előkészítési 
fázisában ez a szempont nem csak megjelent a szakértői vitákban, de külön tanulmány (Sik, 2005) 
vizsgálta a társadalmi tőke szerepét különböző országok tervezési gyakorlatában. Az elemzés 
rámutatott, hogy a kormányzatnak célszerű beruháznia a társadalmi tőkébe53, ám ezt csak gondos 
előkészítés után és társadalmi ellenőrzés mellett szabad tennie, s mivel a társadalmi tőke növekedése 
csak hosszú távon érhető el, ezért a kormányzati erőfeszítések hatására gyors és látványos változást 
elvárni hiba lenne (Social Capital, 2002)54.  

A Világbank társadalmi tőke projektje jól megfogalmazza a társadalmi tőke fejlesztési projektekben 
való alkalmazásának legalapvetőbb elveit (Social Capital, 1999). Ezek a részvétel, a tevékenységeknek 
a helyi körülményekhez való adaptálása és a partnerség elve. A kanadai kapcsolati hálózatokra 
koncentráló fejlesztési elképzelésekből azt is leszűrhetjük, hogy csak ritkán szabad a kormányzatnak 
közvetlenül a társadalmi hálózatok alakulásába beavatkoznia (Social Capital, 2005). Legjobban a 
fejlesztési programok társadalmi tőke tudatosságának növelésével segítheti a kormányzat a társadalmi 
tőke növekedését. Ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az „áthidalás elve” is, mely szerint az 
összetartó társadalmi tőke többnyire magától is létrejön, ezért a csoportok közötti kapcsolatok 
fejlesztésére kell több külső erőforrást koncentrálni (Putnam-Feldstein, 2003).  

Az ÚMFT második változatában a helyzetértékelésben a diszkriminációval és szegregációval foglalkozó 
„A társadalmi zárványok” alcímet (2.3.5.4.) viselő fejezetet követően jelenik meg önálló alfejezet 
címeként (2.3.5.5.), hogy a társadalmi tőke „kevés, de gyarapodó”. A stratégiai feladatok kitűzése 
során (3.14. fejezet) a kohézió három dimenziója (gazdasági, területi és társadalmi) – vagyis a 
szegregáció, a diszkrimináció negatív értelemben és a társadalmi tőke pozitív értelemben – együtt 
szerepel. Mi több, a stratégiai célokhoz hozzárendelt indikátorok közül egy a diszkrimináció tervezett 
csökkenésének közvetett55 (az előítéletesség mértéke), egy pedig a társadalmi tőke növekedésének 
részleges56 (az általánosított bizalom mértéke) indikálására szolgál.  

                                                
52 Mindezekről lásd Social Capital, 1999 és Sik, 2005 

53 Kanadai kutatók szerint mivel a kormányzat elkerülhetetlenül hat a társadalmi tőkére, ezért jobb, ha ezt tudatosan teszi 
(Social Capital, 2005). 

54 Egy ausztrál elemzés arra is figyelmeztet, hogy a társadalmi tőke orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a „normális” 
fejlesztési gyakorlattól (Latham, 2000). Az ilyen közpolitika megvalósítását ugyanis éppen annak kellene elvégeznie, aki ebben 
ellenérdekelt, tudniillik a központi fejlesztési hivatal és bürokrácia. A sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, 
amikor és ahol a helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásban, közös értékeket vallanak, 
informális kapcsolataik kiválóak, tehát, ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke. 

55 Sőt a közvetítettség helyett valószínűleg a torzítás lenne a pontosabb fogalom, lásd Sik-Simonovits (2006). 

56 Lásd a társadalmi tőke különböző elemei (bizalom, civil társadalmi aktivitás, társadalmi normák és kapcsolati tőke) közötti 
kapcsolatok elemzését Sik (2005). 
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A fentiek alapján várható volt, hogy az Operatív Programokban egymásra utalóan jelenik meg a 
társadalmi kohézió három dimenziója. A kérdés csak az volt, hogy miképpen tudják az Operatív 
Programok készítői ágazati és területi szempontok szerint adaptálni, illetve cselekvési programokká 
formálni, és alkalmas indikátorokkal ellátni a nemzeti stratégia ezen három elemét. 

Az Operatív Programokban sok helyen, noha gyakran eltérő elnevezések alatt (bizalom, általánosított 
bizalom, közösség, szolidaritás, civil társadalmi aktivitás), jelenik meg a társadalmi tőke fogalma57. A 
DDOP-ban például a 4.3. prioritási tengely hatására a tervezet írói azt várják, hogy „erősödik a helyi 
közösségek összetartó ereje és a társadalmi kohézió, valamint a leginkább szegregált rétegek 
társadalmi bevonása.” (69. oldal) Hasonló a szóhasználat a DAOP IV. prioritási tengelye esetében, 
amely a humáninfrastruktúra-fejlesztéseket, ezen belül a társadalmi befogadást és részvételt 
támogató infrastruktúra-fejlesztéseket tűzi ki célul, amelynek megvalósulása során cél az „önkéntes 
munka elterjesztése, társadalmi részvétel és szolidaritás elősegítése, közösségi kezdeményezések 
támogatása.”. (73. oldal) 

                                               

A legkidolgozottabb formában a társadalmi tőke koncepciója a TÁMOP-ban található, ld. az „A 
társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása” elnevezésű átfogó célt (2.2.6., 
44–45. oldal, ill. 3.5. prioritási tengelyt, 91. oldal). 

A konkrét indikatív műveletekben is megtalálhatóak a társadalmi tőke különböző elemei, mint azt a 
korábban már említett 3.1.2-es, 3.3.3-as és 3.5.3-as prioritási tengelyekadott részei mutatták, míg.a 
3.5.7-es prioritási tengely esetében a társadalmi tőke növelése a fejlesztés fő célja.  

A társadalmi kohézió erősítéséhez kapcsolódó fejlesztések erősítik a helyi közösségek 
önszerveződő képességét többek között az alábbi tevékenységeken keresztül: 

– közösségfejlesztés kapacitásainak bővítése, szakemberek és önkéntesek képzése: helyi 
közösségi, civil kezdeményezések, szakmai hálózatok fejlesztése, szakemberek és önkéntesek 
képzése; 

– a társadalmi tervezés és kontroll gyakorlatának elterjesztése; 

– közösségi programok indítása, a közösségi részvétel erősítése helyi civil szervezeteken 
keresztül;  

– térségi fejlesztéseket elősegítő helyi és térségi közösségi kezdeményezések, partneri 
együttműködések támogatása” (97–98. oldal). 

Ebben a gondolati ívben tehát megtalálható minden elem, ami szavatolhatja a társadalmi tőke-
orientált fejlesztés hasznosságát: 

– a hátrányos helyzet több elemét összekapcsolja, 

– a megvalósításban hangsúlyt helyez a helyi szempontok figyelembe vételére, 

– ebben a folyamatban a helyi szakértők és civil szervezetek bevonásával tervez eljárni, 

– a végrehajtást indikátorokkal követi,  

– s ennek monitorozásában is szerepet kapnak a nem-állami szervezetek. 

A fenti példán kívül a társadalmi tőke a maga komplexitásában kevés Operatív Programban jelenik 
meg. Ilyen például az ÁROP 1.1. prioritási tengelye (35-36. oldal), illetve a DDOP 4.2.7. prioritása (62. 
oldal). 

Az identitás, a lokálpatriotizmus a társadalmi tőke ritkán emlegetett, de igen fontos eleme, amely a 
közösség (újra?) építésének, a kapcsolatrendszerek működésének, a bizalomnak egyaránt 
letéteményese lehet58.  

Ahhoz azonban, hogy egy fejlesztés valóban társadalmi tőke érzékeny legyen, komolyan kell venni 
azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a társadalmi tőke fejlesztése során felmerülnek. Ezeket 
jól foglalja össze egy ausztrál tanulmány. Ebben azt olvashatjuk, hogy: 

 
57 A regionális Operatív Programokban leggyakrabban ez a városrehabilitáció, a barnamezős fejlesztése kapcsán történik 
(például KDOP 3.2. beavatkozási területe, a KMOP 4.5-ös prioritási tengelye, az ÉMOP 4.3. prioritási tengelye).  

58 Más kérdés, hogy a KMOP nem rendel indikátort az identitásépítés sikerességének mérésére. 

 145



– A társadalmi tőke orientált közpolitika radikális eltérést feltételez a „normális” fejlesztési 
gyakorlattól, mivel hatalmas erők feszülnek egy olyan fejlesztési gyakorlat meghonosításával 
szemben, amely a központi fejlesztés rutinjával, bürokráciájával szemben próbál 
tevékenykedni, ezért a sikeres paradigmaváltás esélye csak akkor és ott jön létre, amikor és 
ahol a helyi érdeket képviselők és a központi elosztás képviselői bíznak egymásba, kapcsolatuk 
kiváló, tehát ahol a fejlesztésben résztvevők között magas szintű a társadalmi tőke.  

– Csak az alulról kiinduló kezdeményezések esetében lehet remélni a társadalmi tőke 
kialakulását. A kormányzati ösztönzés ezeket nem helyettesítheti, de – mivel nem ismeri senki 
a társadalmi tőke fejlesztésének társadalmi mechanizmusait – adott esetben elfojthatja vagy 
eltorzíthatja. Következésképpen csak nagyon óvatos, közvetett és kísérleti jellegű kormányzati 
fejlesztés ajánlatos. 

– A társadalmi tőke-fejlesztést elősegíteni törekvő kormányzati politika saját elosztási alapelveit 
(szabványos elosztás és számonkérés) kell, hogy megváltoztassa. Mivel az erőforrások 
elosztásának gyakorlatát a szabványok, a számszerűsíthető eredmények, a jól ellenőrizhető és 
rövidtávon értékelhető hatások jellemzik, a társadalmi tőke-orientált fejlesztés ezeknek az 
elveknek mindenben az ellentétét feltételezi. Hiszen a fejlesztések eredménye hely- és 
„kistársadalom”-specifikus, aligha számszerűsíthető és biztosan nem mutatkozik meg 
rövidtávon. Következésképpen a társadalmi tőke-érzékeny fejlesztői gyakorlat azt is jelenti, 
hogy el kell fogadnunk, a fejlesztésnek sokféle, összemérhetetlen és rövidtávon bizonytalan 
kimenetű eredménye lehet. És ez nem lehet egyszerű a tömegtermelés elvein alapuló 
kormányzati fejlesztés-termelő szervezet és az ebben szocializált fejlesztő számára. 

– A társadalmi tőke fejlesztési elvei tagadják, de legalábbis leértékelik a fejlesztés forrásául 
szolgáló szereplőket, vagyis a kormányzatot és a politikát. Ez a paradoxon értelemszerűen 
nehezíti a társadalmi tőke érzékeny fejlesztési politika érvényesülését, hiszen melyik politikus, 
illetve milyen állami tisztviselő képes arra, hogy olyan módon allokáljon pénzt és hatalmat, 
hogy tudja, a sikeres fejlesztés eredménye saját hatalmának és erőforrásainak csökkenése 
lesz. (Stewart-Weeks (2000), in Füzér et al 2005). 

Hozzátehetjük a fentiekhez, hogy a társadalmi tőkére érzékeny tervezés és kivitelezés során az 
egyszerű és gyors megoldások ellentétes hatásokat válthatnak ki, mint amiket elvárnánk ettől a 
megoldástól, mert ez formális beavatkozáshoz, pénzszóráshoz, s hosszabb távon a társadalmi tőke 
koncepciójának diszkreditáláshoz vezet. Így például  

– nem szabad olyan öncélú megoldással élni, mint a civil szervezetek terjedelmének növelése 
(lásd az ÉAOP 4. prioritását 79-80. oldal59), vagy a 

– annak feltételezése, hogy csak azért, mert a munkaerő-piaci beavatkozás a helyi szervezetek 
bevonásával történik, ez automatikusan az esélyegyenlőség csökkenését fogja eredményezni 
(KDOP, IV. prioritási tengely átfogó célkitűzése (67. oldal).  

4.5.2. AZ OPERATÍV PROGRAMOK EGYÜTTES HATÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
CSOPORTOKRA  

Általános veszély, hogy a foglalkoztatás-orientált fejlesztés nem biztos, hogy kedvezően hat a nem-
foglalkoztatás által sújtottak helyzetére. Csak példaképpen,  

– a foglalkoztatás növelése nem feltétlenül hat kedvezően a társadalom minden csoportjára 
(például a háztartások önellátó tevékenysége csökken, ami válsághelyzetekben sokszor az 
egyetlen túlélést biztosító intézménye a háztartásoknak), továbbá  

– nem szándékolt hatásként az Operatív Programok közötti – sok okból hasznos, sőt 
elkerülhetetlen – munkamegosztás (Operatív Programok között, operatív és regionális 
Operatív Programok között) egyes foglalkoztatástól függő hátrányos helyzeteket elkerül 

                                                
59 Továbbá az, hogy az ismeretlen kiinduló értékhez képest 10%-os növekedést tűz ki célul az indikátor leginkább az indikátor 
komolytalanságát jelzi. 
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(például ha a sikeres Operatív Programok azt eredményezik, hogy csak a foglalkoztatás egyes 
formáihoz kapcsolódó hátrányos helyzetek tűnnek el). 

További veszély, hogy bizonyos hátrányos helyzetek nem orvosolhatók csupán foglalkoztatással vagy a 
foglalkoztatás körülményeinek javításával, hiszen pl. a hátrányos helyzetű kistérségekben élők 
bizonyos szolgáltatásokhoz nem fognak attól jobban hozzáférni, hogy van munkájuk, ettől legfeljebb 
annak a valószínűsége nőhet, hogy elköltözik a hátrányos helyzetű településről, de ezzel nem oldódik 
meg az ottmaradók helyzete.  

Az OP-ok és a ROP-ok közötti munkamegosztásból (nem tagadva ennek hasznát 
természetesen) másfajta gondok is fakadhatnak. Így például  

– ha az Operatív Programok közötti munkamegosztás azt eredményezi, hogy minden a 
hátrányos helyzettel kapcsolatos szempont figyelembe vétele a TÁMOP feladata, akkor sok 
nagyléptékű beavatkozásnál az esélyegyenlőség szempontja csak az EU-s elvárások 
minimumának való, „indikátormentes” megfelelés marad csupán, 

– ha a TÁMOP-TIOP viszonyban (ami mindkét Operatív Programban megfelelő utalásokkal van 
alátámasztva) a TIOP nem más, mint a TÁMOP „hardvere”, vagyis akkor még ez a „hátrányos 
helyzet közeli” program is érzéketlen maradhat a hátrányos helyzetekre, mondván, arra ott 
van a TÁMOP, mint a tevékenységek „szoftvere”. 

– a munkamegosztás akadályozhatja azt, hogy az Operatív Programok hátrányos helyzetűekre 
gyakorolt hatásai eredményének mérésére tervezett adatfelvételek több Operatív Program 
indikátorait is ellássák információval. Márpedig ez egyaránt szolgálná a fenntarthatóság elvét 
és növelné az elemzés szakmai színvonalát. Például a bizalom60 növekedése megjelenik az 
ÁROP 1.1. és a TÁMOP 3.5. prioritási tengelyében61, de indikátorként egyetlen helyen sem 
szerepel. Márpedig ha  

• lakossági mintán (hogy viszonyítási alapunk legyen),  
• többször ismételve (hogy jobban lehessen becsülni a változások mértékét (vagy 

igazolni annak hiányát), s ezzel egy időben  
• a programok által megcélzott és ezen belül az érintett lakosságra reprezentatívan 

(hogy a hatást megbízhatóan tudjuk mérni), 
• s a hátrányos helyzetűeket alkalmas méretű almintán túlsúlyozva (hogy ezekről a 

társadalmi csoportokról is teljes lakosságéval és az érintettekével azonos 
megbízhatóságú tudásunk legyen), 

• komplexen (a bizalom több eleméről és az erre ható tényezőkről, hogy 
elemzésünk ne csak leírással, de magyarázó modellel is szolgálhasson) 

– vizsgálnánk a bizalom alakulását, akkor feltehetően több Operatív Programot kiszolgáló, s 
ezek együttes hatását mérni (a hátrányos helyzetű csoportokra vonatkoztatva is) képes 
indikátorhoz juthatnánk62. 

 
Az Operatív Programok közötti munkamegosztás nem szándékolt hatása lehet az is, hogy az EKOP 
stratégiájában hogyan szerepelhet egy kommunizmusból itt ragadt, de egy országos „hardver”-

                                                
60 A bizalom definiálása során (Sik, 2005) megkülönböztethetjük a bizalom univerzális (ezen belül az állam intézményei, illetve 
az emberiség egészére irányuló) és partikuláris változatait. Az intézményekbe, illetve az emberekbe általánosságban vetett 
bizalom a társadalom egészére irányul, ezért tekinthető univerzalisztikusnak. A partikuláris bizalom esetében ezzel szemben a 
személyes ismeretség (a korábbi jó tapasztalatok, a csoport szankcionáló képessége, a kikényszeríthető szolidaritás, a közös 
értékrend (Portes-Sensenbrenner, 2001) garantálja az egyén bizalmának magas szintjét. A partikuláris bizalmon belül 
megkülönböztetjük a gyenge és az erős kötődést feltételező csoportok iránt érzett bizalmat, amire azért van szükség, mert 
feltételezzük, hogy a személyes kapcsolatok e két köre esetében a bizalom eltérő alapokon jön létre, eltérő mechanizmusok 
éltetik, és társadalmi hatása is eltérő lehet. 

61 A TÁMOP 3.5. prioritási tengelyének célja, amelyet az indikátorok között említ, de amelyet indikátorral nem mér: „A hátrányos 
társadalmi helyzetben lévők, szegénységben élők arányának csökkentése, a helyi közösségek erősítése, a civil szervezetek 
támogatása, kapacitásainak megerősítése, a bizalom és az állampolgári részvétel fokozása.” Az ÁROP bizalommal kapcsolatos 
célkitűzésének szószerinti idézetét ld. fentebb. 

62 Itt érdemes megemlíteni a társadalmi tőke (melybe gyakran beleértik a bizalmat is) fejlesztésének azon paradoxonát, mely 
szerint ugyan belátható e tényező fontossága, de mivel lassan növelhető a viszonylag gyors eredmény elérésében érdekelt 
bürokrácia sosem érdekelt ebbe belekezdeni (v.ö. ültessünk tölgyfát). 

 147



szolgáltatás kiépítése esetében nem abszurd cél („mindenki számára egyenlő hozzáférés”(25. oldal)), s 
eközben ne legyen a hátrányos helyzeteknek indikátora a prioritási tengelyeknél. Az ellenmondás oka 
nyilván, hogy az EKOP ebben a TÁMOP-ra és a TIOP-ra kíván támaszkodni (27. oldal). Ami – feltéve, 
hogy az utóbbiakban lesznek szakemberek, akik az EKOP szakmai szempontjait figyelembe tudják 
venni a speciális társadalmi csoportok (36. oldal) számára kialakítandó rásegítő mechanizmusok 
kialakítása során – eleget tesz a hatékonyság, a munkamegosztás és specializáció elveinek, de kérdés, 
hogy a majdani felhasználókról kialakított ideáltípusba belefér-e egy hátrányos helyzetű csoporthoz 
tartozó ember. Ha a fenti elvekből indulunk ki, akkor nem, mert akkor az átlagos felhasználóra szabad 
csupán koncentrálni. Márpedig belátható, hogy a 2. prioritási tengelyben megfogalmazott célok (36. 
oldal) így nem teljesülhetnek. 

Hiszen belátható, hogy a felsorolásban szereplő társadalmi csoportok (eltekintve a tisztázatlan 
tartalmú „hátrányos helyzetűek”-től, ami éppúgy fedheti a roma származást, mint a hátrányos 
helyzetek halmozódását) eltérő okokból térnek el az átlagos magyar felhasználó ideáltípusától, ami azt 
feltételezi, hogy eltérő rásegítő technikákat igényel felkészítésük az e-kormányzás elérésére.  

Márpedig ennek elérését a két indikátor épp úgy nem tudja nyomon követni, mint ahogy az átfogó 
célok bizalom és elterjedtség orientált két indikátora sem (68. oldal), pedig mindezek az indikátorok – 
megfelelő adatbázis megléte esetén – kidolgozhatók oly módon is, hogy a hátrányos helyzetű 
csoportok körében mérjék a feltételezett változásokat. 

A területi és társadalmi egyenlőtlenségek természetesen nem függetlenek egymástól63. Ebből 
azonban nem következik, hogy a területi egyenlőtlenség megszüntetése esetén megszűnnének a 
társadalmi különbségek is. Márpedig ez a hamis feltételezés olvasható ki a TIOP specifikus céljainak 
(2.2. szakasz; 28. oldal) meghatározásából: 

Eltekintve attól, hogy ha a területi különbségek csupán csökkennek, akkor eleve képtelenség, hogy 
mindenki azonos eséllyel férjen a szolgáltatásokhoz hozzá, hamis az a feltételezés, hogy a területi 
egyenlőtlenség csökkenése automatikusan a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenését is eredményezi. 
Hiszen a hozzáférés eltérő fizikai lehetőségei, az intézmények „használatához” szükséges tudás és 
társadalmi tőke eltérő mennyiségben és tartalommal áll a társadalom különböző csoportjainak 
rendelkezésére. Ez a feltételezés ugyanis akkor lenne csupán igaz, ha  

– az infrastruktúra fejlesztésére nem hatnának a feltételezett használóval kapcsolatos 
feltételezések,  

– ha az infrastruktúra kiépítése a ráépülő hozzáférést biztosító eljárásrendtől függetlenül 
jöhetne létre. 

A hátrányos helyzetekre érzéketlen, kizárólag a területfejlesztésre koncentráló fejlesztési modell 
paradoxona, hogy mindenképpen növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ha kudarcot vall, akkor az 
elvesztegetett fejlesztési beruházás érintetlenül hagyják az eredetileg meglévő egyenlőtlenségeket. 
Ugyanakkor, ha sikeres a program, akkor azok, akik nem hátrányos területeken szegények, azok nagy 
eséllyel kimaradnak a fejlesztés nyújtotta lehetőségekből. 

Végül, két példa is van, amikor a hátrányos helyzetűekkel való érdemi foglalkozásra történt 
hasznosnak tűnő kísérlet, de amelyek nem hatottak a többi Operatív Programra. 

– A GOP-ban például a másutt általában egyenszöveggel „letudott” esélyegyenlőség esetében 
kidolgozott és innovatív64 (bár nem feltétlenül minden részletében tökéletes65), s ugyanakkor 
realista-fenntartható esélyegyenlőségi politika alfejezet található (2.4.1-es alfejezet az 52-53. 
oldalon). 

                                                
63 Csak példaképpen lásd Ladányi János műveit (pl. Ladányi, 2005). 

64 Például az esélyegyenlőségi minimum elve, illetve a várhatóan pozitív hozadékkal kecsegtető beavatkozások példái. 

65 Az önértékelésen alapuló bírálati rend. Ennek innovatív és más Operatív Programok számára is ajánlható eleme, hogy nem 
teszi minden jelentkező számára kötelezővé (következésképpen elkerülhetetlenül formálissá) az esélyegyenlőségi célok 
„maximalizálását”, de „díjazza” ennek meglétét. Viszont ennek teljesülése nem kellően kontrollált, s ezeket a folyamatokat 
legfeljebb primitív – semmivel össze nem hasonlítható – output indikátorral lehetne nyomon követni.  
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– A KEOP-ban nagyon konkrét megoldásokat dolgoztak ki arra, hogy a projektek megvalósítása 
során milyen módon szándékoznak az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe venni (38. 
oldal 3-8. számú, illetve (közvetve) a 15. számú megfontolásai).66  

4.5.3. A NEM MEGFELELŐEN MEGVÁLASZTOTT VAGY NEM JÓL SPECIFIKÁLT 
INDIKÁTOR VISSZAÜT 

Az alapvető gond sok Operatív Program esetében, hogy  

– nincs indikátor (a rengeteg lehetséges példából – mert sok és alapvető indikátor hiányzik – az 
egyik legszembetűnőbb a hátrányos helyzetűek szempontjából pl. a TÁMOP 3.3. prioritása 
(79–80. oldal), amelynek célja a minőségi oktatás biztosítása mindenkinek, de csak általános 
szinten méri ennek megvalósulását, a különböző hátrányos helyzetű csoportokra nem, pedig a 
szegregáltan tanuló vagy speciális tantervű osztályba utalt roma tanulók számának 
csökkentése alapvető indikátor lenne itt de ilyen pl. a TIOP 3.3.2. prioritási tengelye is, ahol a 
„társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok” (60. oldal) egyike sem jut 
indikátorhoz ), vagy ha van  

– az indikátorok előállításának, a szükséges információk gyűjtésének módja és forrása nincs 
megnevezve (a számtalan lehetséges példából a legszembetűnőbb lehet pl. a TIOP specifikus 
céljai (2.2.), mert sem a kezdő-, sem a célérték, sem az indikátor képzésének módja vagy 
forrása sincs megadva), vagy ha meg van adva, 

– az indikátorok jó része hatás- vagy eredmény értékelésére alkalmatlan mutatókból áll67, de ha 
nem akkor sem történik általában kísérlet a hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére az 
indikátorokban. Ilyen például a DAOP V. prioritási tengelye, amely általában „Térségfejlesztési 
akciókat” céloz meg, s melynek egyik kiemelt célja a „Elmaradott kistérségek térségszervező 
funkcióval rendelkező településeinek fejlesztése attraktivitásuk fokozása, a vállalkozások üzleti 
infrastrukturális környezetének fejlesztése, valamint a magánberuházások és a 
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében.”. (76. oldal) A prioritási tengelyhez rendelt 
indikátorok azonban csak általában kívánják mérni az elégedettséget, a fejlesztések által 
érintett lakosok és az új munkahelyek számát, mindenféle differenciálás nélkül, így az itt 
tervezett intézkedéseknek a hátrányos helyzetűekre illetve azok egyes csoportjaira gyakorolt 
hatásáról nem tudhatunk meg semmit annak ellenére, hogy maga az intézkedés kifejezetten 
őket (is) célozza. 
 

Az ÁROP egyaránt jól példázza az indikátor hiányának, illetve a rossz és nem jól specifikált 
indikátorválasztásnak a hibáit. Annak ellenére, hogy az ÁROP stratégiai részében több helyen is 
megjelenik az egyenlőtlenség csökkentésének, a társadalmi kohézió növelésének szempontja (21., 23. 
és 25. oldalak), a prioritási tengelyekben mindez 

– már vagy csak általánosságban jelenik meg, amihez nincs indikátor hozzárendelve (például az 
ÁROP 1.1. külön alfejezetben foglalkozik a társadalmi partnerek bevonásának kedvező 
hatásaival, de ehhez nem rendel hozzá indikátort68, de ilyen a szervezeti kultúra, a 
„hozzáállás” (ÁROP 1.2.), a kezdeményezőképesség (ÁROP 3.2.) vagy a személyi állomány 
ethosza és elkötelezettsége (ÁROP 2.3.) fogalma is, de leginkább a nők vezetővé válásának 
szempontja (ÁROP 2.1.), ami pedig igazán könnyen lenne mérhető, 

                                                
66 Ugyanakkor – a korábban látott GOP-os példával ellentétben – kísérlet sincs téve e megfontolások megvalósulásának 
indikátorokkal való követésére.  

67 Így például az ÉAOP 4. specifikus célja esélyegyenlőségének mérésére hivatott mutató (77. oldal) első megközelítésben 
érthetetlen (A női foglalkozási ráta a férfi foglalkozási ráta aránya….), második megközelítésben torz (mert a férfiak 
foglakoztatásának romlása javítja az esélyegyenlőtlenséget), harmadik megközelítésben semmitmondó, mert a női 
foglalkoztatás tud úgy is javulni, hogy az igen szegregált és esélyrontó legyen (rosszul fizető, három műszakos, határozott idejű 
munka, egyetlen foglalkozásban, rossz munkakörülmények között).  

68 Noha a másutt használt általánosított vagy intézmények iránti bizalom megfelelően specifikált (a hátrányos helyzetű 
csoportokat megfelelően súlyozó) mérése erre alkalmas lehetne. 
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– vagy olyan indikátort találunk, amely csak nagyon „zajosan” méri a hátrányos helyzetre 
gyakorolt hatást vagy nem érzékeny a hátrányos helyzetek mérésére, noha lehetne (az ÁROP 
1.1. esetében mindkét indikátor ilyen, hiszen a legalább 4 szolgáltatási területet lefedő feladat 
ellátási tervvel rendelkező kistérségek létrejöttét a hátrányos helyzetű kistérségek esetben 
külön is lehetne mérni, illetve az átlagos ügyintézési idő (amit69 a felhasználók teljes körén 
belül a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozókra külön is lehet vizsgálni70).  

 
A KEOP példamutató alapossággal kidolgozott indikátorai71 eltekintenek ezek hátrányos helyzetre való 
érzékenyítéséről, tehát hogy ne csak az összes lakos, de ezen belül egyes hátrányos csoport is 
viszonyítási alapja legyen az indikátoroknak. 

A TIOP esetében feltűnő, hogy az indikátorok között alig van olyan, amelyik a hátrányos helyzetekre 
érzékeny volna. Ez azért sajátos, mert – ha csupán „hardver” formájában is – a TIOP a két 
„emberarcú” Operatív Program egyike.72 Ezért érthetetlen, hogy 

– 3.1. prioritás-tengely esetében az internet-hozzáféréssel rendelkező tantermek arányát miért 
nem látják hasznosnak a hátrányos helyzetű területen lévő tantervek esetében külön is mérni, 

– a 3.3. prioritás-tengely első indikátora esetében a nyugdíj előtt állók kohorszára, illetve nemek 
szerint miért nem tartják szükségesnek indikátorokat számolni, 

– a 3.4. prioritási tengely HKF-re alapozott kiadási összetétel mérése miért nem számolandó a 
hátrányos területen élők, a hátrányos helyzettel általában szorosan átfedő háztartástípusok 
körében. 

A DDOP 3.3.3-as specifikus céljának teljesülését mérő indikátor (34. oldal) például nem csak azért 
rossz, mert például ha a fejlettség általában csökken, de ez relatíve kevésbé történik a legfejletlenebb 
kistérségben, akkor az indikátor sikeres egyenlőségcsökkenésről tanúskodik, hanem, mert az 
egyenlőtlenséget egyetlen és szélső értékkel méri, ami érzéketlen a köztes helyzetű hátrányokra. 
Hasonló, de még ennél is nagyobb torzítást eredményez az ÉAOP azon kísérlete, hogy a közlekedési 
elérhetőség javulását (2.2.2 specifikus cél) a legjobb és legrosszabb elérthetőségi kategóriákba tartozó 
kistérségek hányadosával mérje.  

Az ÉMOP hátrányos helyzetekre az átlagosnál érzékenyebbnek tűnő programja leginkább csak output 
indikátorokat mutat be, de ezek is legfeljebb gyenge kísérletek a hatások megjelenítésére. Például 
nincs komolyan vehető indikátor a városrehabilitáció hatását és eredményét mérésére (4.3. prioritási 
tengely), és nem értékelhető az a cél, hogy a támogatási össze 41-45%-a az elmaradott 
kistérségekben legyen felhasználva (73. oldal). 

Általában kérdés, hogy az elégedettség alkalmas-e indikátornak. Ugyanis az elégedettség esetében 
nem egyszerűen az a gond – ami minden indikátor esetében felvethető –, hogy a mérendő 
beavatkozáson kívül még nagyon sok más tényező függvénye, hanem az is, hogy attitűdről lévén szó 
az „objektív” tényezőktől eltérően viselkedik. Például sokkal érzékenyebb esetleges, akár csupán a 
mérés időpontjában létező múlékony hatásokra. Ráadásul az elégedettség magas vagy alacsony 
értéke mögött nagyon eltérő okok húzódhatnak meg, attól függően, hogy mennyire fontos az adott 
szolgáltatás a kérdezettnek, illetve, hogy mit gondol, mennyire fontos az másoknak. Ezért nem biztos, 
hogy helyes az elégedettség mérésére alapozni az Operatív Programok eredményének vagy hatásának 
mérését, mint az az EKOP vagy az ÁROP átfogó célja, illetve a GOP (24. számú indikátor (108. oldal)), 
a DDOP 4.3.6-os prioritása (70. oldal) és az ÁROP speciális (2. prioritási tengely, 73. oldal) céljai 
esetében történik. Ami a hátrányos helyzet evvel a gondolatmenettel való összefüggését illeti, 
feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetűek nem biztos, hogy elégedetlenek az e-kormányzással vagy a 
közigazgatás minőségével, valószínűbb, hogy nincs erről véleményük. Ennek sok oka lehet (például 

                                                
69 Már ha a terv készítői komolyan gondolják, hogy ezt mérni is fogják, s nem a kedvezményezett bürokrácia fogja 
magamagáról jelenteni a sikeres fejlesztés tényét. 

70 A diszkrimináció tesztelés olcsó és megbízható módszerével (Sik-Simonovits, 2006). 

71 Ami nem jelenti, hogy minden tekintetben jók ezek az indikátorok. Például a lakosságnál a háztartások köre alkalmasabb 
viszonyítási alap lenne. Azt sem lehet tudni, hogy mi lesz az indikátorok forrása, mert a résztvevők outputjának a 
megbízhatósága kérdéses lenne. 

72 Empirikus érvként állhat itt továbbá, hogy mint az első részben írtuk, a TIOP elődje (HIOP) volt a hátrányos helyzetek 
említésének rangsorában a második. 
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nem érzékelik ezek létét, vagy az átlagnál kevésbé hajlamosak a véleményalkotásra), a lényeg, hogy 
esetükben az elégedettség mérése összetettebb feladat, mint ahogy az jelenleg az Operatív 
Programokban elképzelve van. 

Kérdés végül, hogy lehet-e azonos indikátort alkalmazni különböző Operatív Programok esetében. 
Ugyanis ebben az esetben kérdéses, hogy a mért változásokon belül lehetséges-e a kétféle program 
hatását elkülöníteni. Már persze, ha nem feltételezzük, hogy a hatást a két beavatkozás csak 
együttesen hozhatta létre73. Ilyen feltételezés – a két program már emlegetett hardver és szoftver 
viszonya – húzódhat meg a TIOP és a TÁMOP azonos indikátor-alkalmazásai esetében. Így például a 
TIOP 3.1. és a TÁMOP 3.3. indikátorai erősen átfednek, a TIOP 3.3. és a TÁMOP 3.1. indikátorai pedig 
teljesen azonosak. 

4.5.4. AZ INDIKÁTOROK ADATOKKAL VALÓ ELLÁTÁSA  

A hátrányos helyzetű csoportok közül jogi szempontból elvileg nem lehet indikátort alkalmazni a 
romákkal illetve a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, mert az adatvédelmi törvény értelmében nem 
lehet szenzitív tulajdonságokról adatot gyűjteni, azaz pl. egy program esetén nem lehet a résztvevők 
vagy érintettek mellett megjelölni etnikumukat vagy egészségi állapotukat, csak ha maguk definiálták 
magukat akként (de ez számos program esetén kivitelezhetetlen). Ebből következően megfelelő 
adatgyűjtést sem lehet végezni ezekről a csoportokról, még olyan evidensen hasznos, ámde neutrális 
szempontból sem, mint pl. egy foglalkoztatási programba bevontak körében a romák vagy fogyatékkal 
élők aránya. Valóban nem is léteznek például a roma népességről adatot szolgáltató adatbázisok, a 
KSH a népszámlálás erősen megkérdőjelezhető pontosságú kisebbségi adatain kívül egyáltalán nem 
gyűjt romákkal kapcsolatos adatot és egyedi célzott adatfelvételeken kívül csak az egy évtizedben 
egyszer lebonyolított Kemény István-féle cigányvizsgálatokból tájékozódhatunk. 

A fenti helyzet alapvetően emberi jogi aspektusának maximális támogatása mellett is el kellene 
gondolkodni olyan megoldásokon, amelyek segítségével a szenzitív tulajdonságokkal rendelkező 
társadalmi csoportokról is lehetne valamilyen módon adatgyűjtést végezni. Ez a fejlesztéspolitikai és 
egyéb politikai célú programok létrehozását, monitorozását és általában a társadalompolitikai és 
társadalomtudományi kutatást teszi lehetetlenné éppen olyan társadalmi csoportokkal kapcsolatban, 
amelyeknek nagy szüksége lenne a megalapozott, hasznos és nem csupán udvariasságból velük 
foglalkozó programokra. Mindezek pedig megfelelő alapot nyújthatnának arra, hogy ezekről a 
hátrányos helyzetű csoportokról is szülessen kellő gyakorisággal megfelelő indikátorok előállításához 
adatot szolgáltató, rendszeres és nem túl ritka adatgyűjtés, ezáltal megoldva a jelenleg nagy 
problémákat okozó adathiányt.  

Ez azt is jelenti, hogy ha még lenne is szándék és lehetőség az OP-okban és ROP-okban jó indikátorok 
alkalmazására, a hátrányos helyzeteket célvizsgálattal lehet csak felderíteni. Kifejezetten hiányzik 
például a roma népességre vonatkozó rendszeres és átfogó adatfelvételi gyakorlat, hiszen a 
jellemzően tízévenként sorra kerülő Kemény István vezette roma vizsgálatok minden előnyük ellenére 
túlságosan ritkán kerülnek sorra ahhoz, hogy fejlesztéspolitikai intézkedések, programok 
monitorozásához vagy értékeléséhez támpontot adhassanak. Efféle adatgyűjtésre tesz 
szándéknyilatkozatot a TÁMOP, amelyet nemcsak az adott OP, hanem minden OP horizontális 
szempontjainak érvényesítése megkívánna. 

Fontos kiemelni, hogy a célzott vizsgálatokkal történő adatgyűjtések nemcsak a programok utólagos 
értékelésekor hasznosak, hanem még azokat megelőzően is szükséges lenne az adott célterület 
szempontjából adatfelvételeket végezni, hogy a programok lezárása után a kezdeti állapotot rögzítő 
adatok ismeretében értékelhessük az elvégzett fejlesztéspolitikai feladatokat. Megfelelő viszonyításai 
alap, azaz például a kiinduló állapotot bemutató adatpont ismerete nélkül a legjobban kitalált indikátor 
sem több egy olyan számadatnál, amelyet nagyon nehéz önmagában értékelni. 

                                                
73 Ami még el is fogadható az átfogó célok (2.1.) vagy a specifikus célok esetében ,ahol az Operatív Programok megvalósulása 
is általánosabban értékelhető (például TIOP 2.2.3. és TÁMOP 2.2.6.). 
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Ugyanakkor még ha van is megfelelő információs alapot nyújtó adatforrás, akkor sem biztos, hogy 
összességében is megfelelő a konkrét adatbázis egy adott indikátor előállításához vagy programok 
monitorozásához, értékeléséhez. 

Természetesen nem lehetséges jó és hasznos indikátorokat bevonni az OP értékelésébe, ha ehhez 
nem áll rendelkezésre megfelelő információbázis. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében 
legalább két dimenzióban merülnek fel komoly problémák az adatgyűjtéssel kapcsolatban: a romák és 
a fogyatékkal élők esetében. Ennek részben adatvédelmi okai vannak, hiszen e csoportokról a fennálló 
jogszabályok szerint nem gyűjthetők olyan adminisztratív célú személyes adatok, mint az etnikumra 
vagy az egészségi állapotra vonatkozók. Ugyancsak nehézséget jelent a finanszírozás kérdése, hiszen 
az ilyen típusú célzott kutatások forrásigényesek. Amíg azonban célzott adatfelvételek nem készülnek, 
addig – még ha lennének is jól definiált indikátorok – információ hiányában azok összegyűjtése és 
elemzése nem lehetséges. Javasoljuk továbbá a programok nyomon követését célzó adatgyűjtések 
módszertanának kidolgozását, az adatvédelmi szabályok összehangolását, illetve – akár a technikai 
segítségnyújtás rovására – ismétlődő és területileg koncentrált felvételsorozat elindítását abból a 
célból, hogy a romákra és a fogyatékkal élőkre vonatkozó indikátorok is előállíthatóak legyenek.  

A megfelelő adatforrás hiánya lehet részben a korábban hiányolt hátrányos helyzetre való érzékenyítés 
elmaradásának oka. Például a TIOP 3.3. prioritás tengelyének mindkét indikátorának alakulását fontos 
lenne ismerni a roma származásúak esetében (mint a szegregáció és/vagy diszkrimináció hatása), ám 
ez a feltételezett adatforrásból (ÁFSZ adatfelvétel) lehetetlen.  
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HIVATKOZÁSOK 

4.1. melléklet. Az Operatív Programoknak a kiemelt hátrányos helyzetű csoportokra 
gyakorolt várható hatásának összegzése prioritási tengelyenként 

M4.1. GOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 
 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv 

 Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
K+F és innováció a 
versenyképességért 

0          0 0 0 0 0 0 0 0 0

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) 
komplex fejlesztése 

0          0 0 + 0 + 0 + 0 +

A modern üzleti környezet erősítése           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen csökkenti, + – csökkenti, 0 – nincs hatással, – -növeli, – – – jelentősen növeli a hátrányokat 
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M4.2. TÁMOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

 A hatás iránya és erőssége 

 Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv 

 Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 

0           + 0 ++ + + + ++ + ++

Az alkalmazkodóképesség javítása 0 + + ++ + ++ + + + ++ 
Minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek 

0          0 + + 0 ++ ++ ++ + ++

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

0          0 0 + 0 + 0 0 0 +

Egészségmegőrzés és a társadalmi 
befogadás, részvétel erősítése 

0          0 + + 0 + + ++ + ++

 

M4.3. TIOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 0 + ++ + ++ + ++ 0 + 
Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

0          0 0 + + + + ++ + ++

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

0          + + ++ + ++ + ++ + ++

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 

0          0 0 + 0 + 0 + 0 +

M4.4. KözOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

 A hatás iránya és erőssége 
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Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv 

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének javítása 

0          0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térségi elérhetőség javítása           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési módok összekapcsolása…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése 

0           + 0 + 0 + 0 0 – –

 

 

M4.5. KEOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 

Egészséges, tiszta települések           0 0 0 0 0 0 0 0 0 +
Vizeink jó kezelése           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Természeti értékeink jó kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése 

0          0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hatékony energia-felhasználás           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése 

0          0 0 0 0 0 0 0 0 0
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M4.6. ÁROP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 

0          + 0 + 0 0 0 0 0 +

Az emberi erőforrás minőségének 
javítása 

0          + 0 + 0 0 0 + 0 0

A kormányzási és megújulási 
képesség javítása 

0          0 0 0 0 0 0 + 0 +

 

M4.7. EKOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak… 

+          ++ + + 0 0 0 0 0 +

A közigazgatási szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés 

0          + + + 0 0 0 + 0 +

Kiemelt fejlesztések           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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M4.8. KMOP prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 
A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése 

0          0 0 0 0 0 0 0 0 0

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése 

0          + 0 + 0 + 0 + 0 +

A régió vonzerejének fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése 

0          + + ++ 0 + 0 + 0 +

Települési területek megújítása + + 0 + + ++ + + + ++ 

 

M4.9. ROP-ok prioritási tengelyeinek a hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatása– összegző értékelés 

A hatás iránya és erőssége 

Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv Rövidtáv Hosszútáv  

Gender Fogyatékos emberek Szegénység romák Hátrányos területeken élők 

Versenyképesség javítása           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A regionális és helyi jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra  

0          + 0 + 0 + 0 + 0 +

Turisztikai potenciál erősítése           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Település- és térségfejlesztés 0 0 + ++ + ++ + + + ++ 
Humán infrastruktúra fejlesztése + + + ++ + + + ++ + + 

 


