
5. Társadalmi elosztási hatások 

5.1. Összefoglaló 

A fejezet az ÚMFT Operatív Programjait a társadalmi elosztási hatások szempontjából értékelte, úgy 
keresztmetszetben, mint hosszmetszetben, tehát az életpálya mentén. Összefoglalóan 
megállapíthatjuk, hogy az OP-okat a társadalmi elosztási hatások szempontjából kettősség jellemzi: 
rövid- és középtávon a magyar gazdaság versenyképességének erősítését célzó fejlesztési programok 
várhatóan növelik a kereseti és területi, illetve településhierarchia szerinti egyenlőtlenségeket, míg a 
humán erőforrás fejlesztését célzó programok várhatóan csökkentik a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, a foglalkoztatás növelésén keresztül pedig a kereseti és háztartási jövedelmek 
egyenlőtlenségeit.  

A hatások eredője nagymértékében függ a végrehajtás során megvalósuló forrásarányoktól és a 
programok hatékonyságától. Várakozásaink szerint tehát az uniós fejlesztési erőforrások hazai 
felhasználása az előttünk álló, tehát 2007 és 2013 közötti programozási időszakban, illetve azt 
követően, önálló és aggregált hatásként a társadalmi egyenlőtlenségek kismértékű növekedésével jár 
majd együtt, ám a társadalom szerkezetét nem érik a rendszerváltást követő időszakhoz hasonló 
sokkok. A fejlesztési források felhasználásának nyertesei egyértelműen a jól képzett, diplomás fiatalok, 
valamint a kormányzati programokból – az elosztást aktívan befolyásolva, vagy azt egyszerűen csak 
befogadva – közvetlenül részesülők (járadékosok), tehát a beruházók, szolgáltatók, a fejlesztések által 
érintett intézményekben dolgozók lesznek, de a központi és a helyi közigazgatás is profitál majd a 
programokból. Hosszú távon, a korai humántőke-fejlesztést célzó programok hatására a fiatalabb 
korosztályokon belüli különbségek mérséklődhetnek. 

A fejlesztési programok nyomán a generációk, ezen belül pedig a fiatal, illetve a középkorú és idős 
korosztályok közötti egyenlőtlenségek növekedésére számítunk. A gyorsan felzárkózó gazdaságok 
esetében megfigyelt mechanizmusok mentén kialakuló generációs szakadék olyan feszültségek forrása 
lehet, mely a politikai intézményrendszeren keresztüli áttételeken, a gazdasági növekedést 
visszavetheti. 

Általános megállapításainkat az alábbiak szerint részletezhetjük. 

1. Az Operatív Programok horizontális ex-ante értékelésén belül ez a fejezet a társadalmi elosztási 
hatásokat, mint horizontális szempontot vette figyelembe. Az értékelés során arra törekedtünk, hogy 
ezeket a hatásokat olyan módon mutassuk be, amely a folyamatok leírását tartalmazza, míg a 
normatív állításokat kerüli. A hatékony fejlesztéspolitika és a társadalmi egyenlőtlenség csökkenése 
között nyilvánvalóan átváltási hatások vannak. Azt gondoljuk, hogy az egyenlőtlenségek növekedése 
nem mindig és nem minden dimenzióban káros. Éppen ellenkezőleg, vannak olyan esetek, amikor az 
egyenlőtlenség növekedése elengedhetetlen következménye a fejlődésnek, más esetekben pedig az 
egyenlőtlenségek csökkenése káros folyamatokra utal. Például, ha a magas képzettségűek között 
magas a külföldre távozók aránya, akkor az az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, de 
hatékonysági veszteségeket okoz. Ha viszont sikerül itthon tartani őket, az a versenyképesség 
dimenziójában egyértelmű nyereség, miközben növeli az egyenlőtlenséget.  

2. Az alapvetően a versenyképesség és a gazdasági növekedés átfogó céljához kapcsolható 
programok, vagyis a GOP, valamint a KözOP és a ROP-ok egyes elemei, a célt elsősorban a 
termelékenységnövekedés révén tervezik elérni. Ez pedig a magasan képzett munkaerő iránti 
keresletet és így a bérek egyenlőtlenségét növeli, a képzetlen munkaerő iránt nem, vagy csak 
kismértékben támaszt keresletet. A képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti vagy 
foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is megmutatkozhat. Rövid- és középtávon, tehát az előttünk álló 
programozási időszakban lehetséges következmény a keresetek és a háztartási jövedelmek képzettség 
szerinti különbségeinek növekedése. A technológiai vagy intézményi változások erőteljes generációs 
hatással is járnak, az ország további technológiai felzárkózása éles generációváltáshoz, a fiatalabb 
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korosztályok relatív helyzetének jelentős javulásához vezet. Hosszú távon az addicionális gazdasági 
növekedés, ceteris paribus már a munka- és háztartásjövedelmek kiegyenlítődését is eredményezheti. 
A fejlesztési pólusokra alapozott gazdaságfejlesztés, valamint a városokra alapozott térségfejlesztés, a 
területi és településhierarchia szerinti egyenlőtlenségek mélyülését valószínűsíti. 

3. A foglalkoztatottság növelését, illetve a humán erőforrás minőségének javítását célzó programok (a 
TÁMOP, a TIOP, valamint a KözOP és ROP-ok egyes elemei) célrendszerének egyik eleme az alacsony 
foglalkoztatottságú, képzetlen, és/vagy elmaradott területeken élő munkaerő helyzetének javítása. E 
programok jellemzően aktív munkaerő-piaci politikákban gondolkodnak, melyek hatékonyságát 
azonban számos kritika éri, így hatékonyságuk és egyenlőtlenségcsökkentő hatásuk bizonytalan. E 
munkaerő-piaci csoportok foglalkoztatási esélyeinek javulását, és ezen keresztül a kereseti és 
jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését eredményezné a régió- és kistérségi központok 
elérhetőségének javulása, mely növeli a tőke- és a munkaerő-mobilitását, csökkenti a munkakeresés 
és munkavállalás költségeit, továbbá megkönnyíti a térségközpontok közszolgáltató intézményeihez 
való hozzáférést. A közlekedésfejlesztés prioritásai között azonban ez nem jelenik meg, vagy nem 
hangsúlyos. A tőke- és munkaerő-mobilitás hatása ugyanakkor nemcsak az egyenlőtlensége 
csökkenésének, hanem növekedésének irányában is mutathat, ha az a tőke és a képzett munkaerő 
elvándorlásával jár együtt. 

4. A fejlesztési programok, különösen az infrastrukturális beruházások hatékonyságát csökkentheti a 
járadékvadászat, aminek következtében az erőforrások – az akciótervek szintjén – nem feltétlenül a 
leghasznosabb célokra kerülnek felhasználásra, a beruházást nem feltétlenül a legkedvezőbb 
feltételeket biztosító szereplő hajthatja végre, a járadékvadászat során pedig produktív erőforrások 
pazarlódnak el. A járadékvadászat torzító hatása minden esetben érvényesülhet, amikor az állam 
közösségi forrásokból ruház be, a következő időszakban várható, nagy volumenű, külső (nem a 
magyar állampolgárok adójából származó) erőforrások beáramlása és elosztása esetén ez a veszély 
fokozott. Szélsőséges esetben a kívülről érkező források hosszú távon akár károsak is lehetnek, 
amennyiben ellustítják a közbeszerzésen résztvevőket és eltompítják a közkiadások hatékony 
elköltését szavatoló közfigyelmet.  

5 Az Operatív Programok összességét tekintve szembetűnő a közigazgatásra fordított erőforrások 
nagysága. Egy korszerű, mind a humán erőforrást, mind pedig az infrastruktúrát tekintve minőségi 
közigazgatástól hatékony működés, és ennek nyomán a közjó előmozdítása remélhető. Azonban, még 
ha a közigazgatás modernizálását célzó programok hatékonyak és sikeresek lesznek is, elvonják a 
forrásokat más fejlesztésektől. Míg a központi és helyi közigazgatásban dolgozók kétségtelen nyertesei 
lesznek ennek az elosztásnak, a társadalmi hatások összességében jótékonyabbak lennének a források 
alternatív szerkezetű felhasználása esetén. 

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

7. Az OP-ok és ROP-ok összességét tekintve megállapítható, hogy az azok nem tartalmaznak 
hatásindikátorokat. Ez azzal a következménnyel jár majd a nyomonkövetés és az ex-post értékelés 
fázisában, hogy nem lehet elkülöníteni a programok önálló hatását a foglalkoztatottságra, illetve a 
humán erőforrás minőségének változására. A társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás 
monitorozása szóródás-típusú indikátorok révén lenne megragadható, de már néhány fontosabb 
paraméter szerinti bontás is alkalmas lehet a társadalmi csoportok közötti különbségek változásának 
monitorozására.  

Javaslatainkat, az OP-ok társadalmi elosztási hatásainak értékelése alapján, az alábbiak szerint 
fogalmazhatjuk meg. 

1. Általában indokoltnak tartjuk az emberi tőke típusú beruházások – természetesen nem mindenáron 
való és nem kizárólagos – preferálását az infrastrukturális beruházásokkal szemben, mert azoktól a 
kimeneti oldalon jobb megtérülés remélhető. Ezen belül, a humántőke fejlesztési programokra 
fordított forrásokat a leghatékonyabban az életpálya egészen korai szakaszaiban, tehát az óvodai, 
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illetve a közoktatás korai fázisában lehetne felhasználni. Ezek az eszközök a rövidtávú hatásokkal 
szemben értelemszerűen a hosszú távú megtérülést preferálják, ám mind a növekedés ösztönzése, 
mind pedig az esélyek egyenlőtlenségének csökkentése szempontjából eredményesebbek lehetnek, 
mint az aktív munkaerő-piaci politikák. Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy az esélyek 
egyenlőtlenségnek e programoktól várható csökkenése hogyan jelentkezik kimeneti oldalon, tehát az 
egyenlőtlenségi szerkezetben. Indokolt lenne számottevő erőforrások koncentrálása ilyen típusú 
programokra.  

2. Azon programok esetében, ahol annak értelme van, fontos lenne követéses vizsgálatok elvégzése a 
programban részt vevő egyének, háztartások körében, a program ideje alatt és annak lezárását 
követő időszakban, az adott program esetében szakmailag indokolt időtartamra. Ez biztosíthatja a 
beruházások hozamának mérését, illetve a programok hatékonyságának ex-post megítélését. Az 
Operatív Programok szövegei egyes esetekben explicite meg is neveznek ilyen vizsgálatokat 
(pályakövetés, kohorszvizsgálat), javaslatunk szerint ezt minden esetben meg kellene tenni, ahol a 
követés más módon nem megoldható. Az így gyűjtött adatok (is) akkor hasznosulhatnak optimálisan, 
akkor segíthetik leginkább a politikai döntéshozatalt, ha minél szélesebb körben hozzáférhetővé és 
kutathatóvá válnak. 

3. A policy döntések, így a fejlesztéspolitikai beavatkozások értékelésekor figyelemmel kell lennünk 
nemcsak azok hatékonyságára és keresztmetszeti méltányosságára, hanem a társadalmi programok 
gazdasági és politikai fenntarthatóságára és megfelelőségére, valamint az együtt élő generációk 
közötti méltányosságra és kockázatmegosztásra. Javasoljuk tehát, hogy – a Nemzeti Számlák 
rendszeréhez hasonlóan, mely többek közt a kormányzat, a vállalatok és a háztartások közötti 
jövedelemáramlását mutatja be – az életpálya-szemlélet érvényesítésével készüljön egy olyan, az 
Egyesült Államokban kialakított sztenderdet követő számlarendszer is (Nemzeti Transzfer Számlák), 
amely a közösségi és magántranszferek együtt élő generációk közötti áramlását (újraelosztását), 
valamint az ennek nyomán létrejövő vagyonképződést és -megszűnést összegzi. 

4. Javasoljuk, hogy minden nagyobb beruházást előzzön meg költség-haszon elemzés, hogy el 
lehessen dönteni, melyik beruházás kecsegtet költségarányosan nagyobb eredménnyel. 

5.2. Bevezetés 

A 2007 és 2013 közötti időszakban az Európai Unióból érkező fejlesztési források felhasználása, ha 
nem is mérhető a rendszerváltás sokkjához, de döntően befolyásolhatja a magyar társadalom 
szerkezetének alakulását. Ebben a helyzetben a fejlesztési források felhasználását biztosító 
programoknak kulcsszerepe van, egyrészt a bruttó hozzáadott érték és ezen keresztül az életszínvonal 
hatékony növelésében, másrészt az ebből származó előnyök szétterítésében a társadalom tagjai 
között. A magyarországi társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségeket döntően meghatározó 
paraméterek köre jól behatárolható: iskolázottság és gazdasági aktivitás. Ezen túl jelentős szerepe van 
még a területi különbségeknek, a családok demográfiai összetételének vagy az etnikai 
hovatartozásnak. Az alábbiakban ezért azokat a fő mechanizmusokat azonosítjuk, melyek a felsorolt 
közvetítőkön keresztül határozzák meg a társadalom tagjainak az egyenlőtlenségi szerkezetben 
elfoglalt helyét. 

Az Operatív Programok horizontális ex-ante értékelésén belül ez a fejezet a társadalmi elosztási 
hatásokat, mint horizontális szempontot veszi figyelembe. Az értékelés során arra törekszünk, hogy 
ezeket a hatásokat olyan módon mutassuk be, amely a beavatkozások nyomán várható folyamtok 
leírását tartalmazza, míg a normatív állításokat kerüli. Amint azt a jelentés bevezetőjében már 
részletesebben is tárgyaltuk, úgy véljük, hogy a hatékony fejlesztéspolitika és a társadalmi 
egyenlőtlenség csökkenése között átváltási hatások vannak. Azt gondoljuk tehát, hogy az 
egyenlőtlenségek növekedése nem mindig és nem minden dimenzióban káros. Éppen ellenkezőleg 
vannak olyan esetek, amikor az egyenlőtlenség növekedése elengedhetetlen következménye a 
fejlődésnek. Például, ha a magas képzettségűek között magas a külföldre távozók aránya, akkor az 
egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, de hatékonysági veszteségeket okoz. Ha viszont 
sikerül itthon tartani őket, az a versenyképesség dimenziójában egyértelmű nyereség, miközben növeli 
az egyenlőtlenséget. 
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5.2.1. ELMÉLETI ALAPOK ÉS FŐBB HATÁSMECHANIZMUSOK 

5.2.1.1. Egyenlőtlenségeket alakító mechanizmusok a munkaerőpiacon és tőkepiacon 

A jövedelmi egyenlőtlenségek az egyének által a munkaerőpiacon és a tőkepiacon realizált jövedelmek 
egyenlőtlenségeitől függnek elsősorban. Ezen kívül szintén befolyásolják a jövedelmi 
egyenlőtlenségeket azok a demográfiai folyamatok, amelyek meghatározzák, hogy ezek a személyes 
jövedelmek hogyan kombinálódnak háztartási jövedelemmé: a háztartás-alapítás, a párválasztás és a 
gyermekvállalás folyamatai. Ugyancsak fontos szerepet játszik a jövedelmi egyenlőtlenségek 
alakulásában, hogy az adóztatás és állami transzferek révén megvalósuló újraelosztás mennyire képes 
a munkaerő-, illetve tőkepiacon kialakult egyenlőtlenségeket tompítani. Az alábbi összefoglalás az 
egyenlőtlenségeket alakító munkaerő-piaci és tőkepiaci mechanizmusokat tárgyalja, az 
egyenlőtlenségek demográfiai tényezőivel és adók illetve transzferek révén megvalósuló 
újraelosztással nem foglalkozunk, hiszen ezek nem jelentik a fejlesztéspolitika beavatkozási területeit. 

Munkajövedelmek egyenlőtlensége 

Az egyének munkajövedelmeinek egyenlőtlensége származhat egyrészt a ledolgozott órák számának 
egyének közötti eltéréséből másrészt az egyéni órakeresetek eltéréséből. A ledolgozott órák száma 
eltérő lehet az egyéni munkakínálatok különbségei miatt, vagyis amiatt, hogy különböző emberek 
eltérő időt szeretnének dolgozni. A gazdaságilag inaktívak egyáltalán nem jelennek meg 
munkakínálatukkal a munkaerőpiacon, de a gazdaságilag aktívak között is vannak, akik teljes 
munkaidős, vannak akik részmunkaidős munkát akarnak vállalni. A tényleges foglalkoztatást 
természetesen nemcsak a munkakínálat, hanem a munkakereslet is meghatározza: a gazdaságilag 
aktívak egy része kap olyan munkaajánlatot, amelyet elfogad (foglalkoztatottak), mások viszont nem 
kapnak ilyen ajánlatot (munkanélküliek). A munkajövedelmek eloszlásának egyenlőtlensége tehát 
értelemszerűen függ a foglalkoztatottság alakulásától. A foglalkoztatottság növekedése azonban nem 
feltétlenül jelenti a munkajövedelmek eloszlásának egyenlőbbé válását: amennyiben a 
foglalkoztatottság eleve magasabb munkajövedelmekkel rendelkező csoportokban növekszik, például a 
magasabb iskolai végzettségűek körében, vagy azon háztartások körében, ahol egyébként is van 
dolgozó felnőtt, akkor ennek a munkajövedelmek egyenlőtlenségének növekedése lesz a 
következménye. 

Az órabérek különbségeinek vizsgálatánál abból indulhatunk ki, hogy versenyző piacon a profitjukat 
maximalizáló vállalatoknál a dolgozók bére termelékenységükhöz igazodik, a vállalatok annyit 
hajlandóak fizetni egy alkalmazottnak egy órányi munkájáért, amennyi ennek a munkaórának a 
hozzájárulása a vállalat bevételeihez. Empirikus vizsgálatok a kereseteknek iskolai végzettség, életkor, 
nem, gazdasági szektor, régió, etnikum szerinti egyenlőtlenségeit vizsgálják leggyakrabban. 

Az emberi tőke elméletének központi állítása, hogy a képzés, pl. az iskolai oktatásban való részvétel 
megnöveli az egyén termelékenységét, és ez fejeződik ki az iskolázottabb, képzettebb egyének 
magasabb bérében (Becker, 1967). Az iskolázottság szerinti kereseti különbség alakulását a képzetlen 
és képzett munkaerő iránti kereslet és kínálat változásaival szokták magyarázni. Számos elemzés 
született például a kereseti egyenlőtlenségeknek az OECD-országokban a nyolcvanas években 
megfigyelhető növekedéséről. A legjellemzőbb folyamat ezekben az országokban a képzett munkaerő 
relatív bérének növekedése volt, annak ellenére, hogy közben annak kínálata is növekedett, tehát az 
egymást követő korosztályokban egyre többen szereztek középfokú végzettséget vagy felsőfokú 
diplomát. Ez csak úgy mehetett végbe, ha a képzett munkaerő iránt a kínálat növekedésének mértékét 
meghaladó keresletnövekedés mutatkozott. A keresletnövekedés forrásával kapcsolatban többféle 
elmélet született (Gottschalk és Smeeding, 1997). Egyes elméletek szerint a fejlett országokban a 
kereseti egyenlőtlenségek növekedésének a globalizáció, vagyis termelési tényezők (tőke és munka) 
mobilabbá válása valamint a nemzetközi kereskedelem intenzívebbé válása a forrása. A tőke 
mobilitása és a kereskedelem lehetővé tette, hogy bizonyos munkaerő-igényes iparágakban a fejlett 
országokból a termelés egy része olyan országokba helyeződjön át, ahol bőségesen áll rendelkezésre 
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olcsó, képzetlen munkaerő. A termelés áthelyeződése miatt a fejlett országokban, ezekben az 
iparágakban a képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkent, emiatt pedig béreik a képzett 
munkavállalók béreihez képest csökkentek, így növekedett a keresetek eloszlásának egyenlőtlensége. 
Az empirikus vizsgálatok azonban azt bizonyítják, hogy a fejlett országokban egyes iparágakon belül is 
megfigyelhető volt a keresetek szóródásának növekedése. Ez – a kutatók hipotézise szerint – olyan 
technológiai változások nyomán mehetett végbe, amely minden szektorban megnövelték a képzett 
munkaerő termelékenységét (Aghion et al., 1999). Például olyan általános (nem iparágspecifikus) 
technológia tömegessé válása, mint a számítógép, a technológiát kezelni képes munkavállalók 
termelékenységét minden iparágban megnöveli, és ezáltal minden szektorban növeli a képzett 
munkaerő iránti keresletet.  

A dolgozók termelékenysége nemcsak képzésben vagy iskolai oktatásban való részvétel miatt 
növekedhet. A dolgozók munkájuk során is szert tehetnek olyan tapasztalatokra, amelyek 
hatékonyabbá teszik munkájukat, növelik a termelékenységet. Az életkor előrehaladtával a dolgozók 
egyre több tapasztalatot halmoznak fel, így egyre termelékenyebbek lesznek, és ennek megfelelően 
magasabb bért kapnak. Ugyancsak a béreknek az életkorral való emelkedését valószínűsíti, hogy az 
évek előrehaladtával a dolgozóknak több lehetőségük van megtalálni azt a munkahelyet, ahol 
leginkább termelékenyen tudnak dolgozni. 

Azonos iskolai végzettségű és életkorú dolgozók bérei sem egyformák azonban, jelentős szóródást 
mutattak ki kutatások, pl. a munkahely régiója szerint. Ha a munkaerő akadálytalanul változtathatná 
helyét az országban, akkor ilyen regionális különbségek nem alakulnának ki. A munkaerő azokba a 
régiókba települne át, amelyekben a foglalkoztatási esélyek kedvezőbbek vagy a keresetek 
magasabbak, így ez a mechanizmus a regionális/helyi bérkülönbségek kiegyenlítődéséhez vezetne 
(Kertesi és Köllő, 1998). A valóságban azonban jelentős különbségek vannak régiók bérszintje között. 
Ez úgy lehetséges, hogy az ország munkaerőpiaca nem egységes, hanem területileg szegmentált, 
regionális, térségi, helyi munkaerőpiacokra bomlik. A munkaerőpiac területi szegmentáltáságnak oka, 
hogy a munkaerő mobilitása korlátozott. A magas közlekedési költségek miatt sok esetben nem éri 
meg az egyéneknek a közeli városok munkaerőpiacára való ingázás. A lakáspiac korlátozott mobilitása 
is sokakat megakadályoz abban, hogy a kedvezőbb lehetőségeket kínáló térségbe költözzenek át. 

A különböző típusú munkaerő iránti keresleti és kínálati viszonyok illetve mobilitási költségek mellett a 
munkaerő-piaci intézményrendszer is hat a keresetek szóródására. A munka-gazdaságtani irodalom 
részletesen tárgyalja a szakszervezetek szerepét a bérszínvonal és a foglalkoztatás alakulásában. Az 
elméletek lényegében azt mondják, hogy amennyiben egy szakszervezet jelentős alkuerővel 
rendelkezik, vagyis a munkavállalók jelentős részét tudják mozgósítani, akkor a munkáltatóval 
folytatott bértárgyalásokon magasabb bért tudnak elérni, mint a dolgozók egyenként, ez viszont 
magasabb munkanélküliséghez vezethet. A bértárgyalások három szintjét szokták megkülönböztetni. 
Ezek a decentralizált, vállalati szintű béralku, az ágazati szintű és az országos szintű bértárgyalás. A 
keresetek szóródása értelemszerűen növekszik a bértárgyalási szint decentralizáltságának fokával. A 
vállalati béralku fontosságát támasztják alá az olyan empirikus bizonyítékok, mint például a vállalatok 
termelékenysége és a vállalatnál fizetett bérek közötti összefüggés erőssége, valamint a bérek és a 
helyi munkanélküliség összefüggésének erőssége is (Köllő, 2000). A különböző iparágak közötti 
kereseti különbségek is származhatnak az iparágak bértárgyalási rendszerének eltéréséből: azokban 
az iparágakban, amelyekben a szakszervezetek jelentős alkuerővel rendelkeznek a bérek szintje 
magasabb (hasonló iskolai végzettségű, tapasztalatú munkaerő béréhez viszonyítva), mint más 
iparágakban.  

A diszkrimináció is lehet forrása a munkaerőpiacon tapasztalt egyenlőtlenségeknek. A diszkrimináció 
alapulhat előítéleten, de forrása lehet a munkavállalók termelékenységével kapcsolatos tökéletlen 
információ is (Piketty, 2001). Ez utóbbi az ún. statisztikai diszkrimináció esete, amikor a munkáltatók 
az egyének termelékenységét nem ismerik pontosan, viszont valamilyen külső forrásból ismerik a 
munkavállalók különböző csoportjainak átlagos termelékenységét. Egy felvételi döntésnél a 
munkáltatók egy adott jelölt képességeiről, motiváltságáról csak korlátozottan tudnak tájékozódni, 
viszont külső információik alapján esetleg arra a következtetésre juthatnak, hogy bizonyos társadalmi 
csoportok tagjai között általában (átlagosan) kevesebben vannak azok, akik az adott munka 
elvégzéséhez szükséges képességeknek, motiváltságnak a birtokában vannak, mint más társadalmi 
csoportban. Mivel azt gondolják, hogy az adott csoport tagjai között általában kevesebben felelnek 
meg a munka követelményeinek, csak akkor fogják alkalmazni őket, ha a felvételi teszteken, 
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beszélgetéseken kiemelkedően jól szerepelnek, vagyis az ő felvételüknél szigorúbb 
követelményrendszert alkalmaznak.  

Egyenlőtlenségek a tőkepiacon 

A gazdasági növekedés hagyományos, a tőkepiacok tökéletességét feltételező elmélete a vagyoni 
különbségek kiegyenlítődését valószínűsíti. A tőkepiaci verseny arra készteti a hitelezőket, hogy minél 
magasabb hozamú befektetéseket finanszírozzanak. Tökéletes tőkepiacok esetén a hitelezők 
tökéletesen informáltak a vállalkozások várható nyereségével kapcsolatban, így mindazok a 
vállalkozók, akik magas hozamú vállalkozásba fognak, mindig kapnak hitelt tevékenységük 
folytatásához, függetlenül attól, hogy mennyi saját tőkével rendelkeznek. Ennek következtében – 
amennyiben betéti és hitelkamatok közötti különbség nem túl nagy – a vagyoni egyenlőtlenségek 
hitelezők és hitelfelvevők között fokozatosan csökkennek. A hitelpiac azonban jellemzően nem 
tökéletes: a hitelezők sosem lehetnek tökéletesen informáltak az egyes vállalkozások jövőbeni 
sikerességével kapcsolatban. Nem tudhatják pontosan, hogy a vállalkozás valóban olyan jövedelmező, 
és csak annyira kockázatos, mint ahogyan a vállalkozó állítja. Nem tudhatják, hogy a vállalkozó 
valóban mindent megtesz-e a sikerért és nem fog-e eltűnni az esetleges nyereséggel tartozásának 
törlesztése előtt. Mindezek miatt a hitelezők általában valamilyen biztosítékot (kaució) követelnek meg 
a vállalkozóktól, vagy megkövetelik, hogy saját tőkét (önrészt) is használjon fel a projekt 
finanszírozásánál. Ennek következtében a tőkeerősebb vállalkozók több hitelt tudnak felvenni, így nem 
tökéletes tőkepiacok esetén a kezdeti vagyoni egyenlőtlenségek nem csökkennek, hanem tovább 
éleződnek (Piketty, 2001). 

Ugyancsak a tőkepiaci egyenlőtlenségek növekedése irányába hathat a járadékvadászat.1 Ez a 
piactorzító mechanizmus a tökéletlen szerződések (incomplete contract) szakirodalmának 
továbbgondolása, mely szerint a felek hiányos és aszimmetrikus informáltsága, valamint az előre nem 
látható környezeti változások miatt a gazdasági tranzakciók nem szabályozhatók tökéletesen 
szerződések által. Egy szerződés bizonyulhat túl részletesnek vagy ellenkezőleg, hiányosnak. Ez 
lehetőséget teremt az opportunista viselkedésre. E probléma kezelésére különböző intézményi 
megoldások adhatók, melyek a reziduális jogok ilyen vagy olyan szétosztására épülnek. A 
szakirodalom egyik ága a pályázati-közbeszerzési szerződésekkel foglalkozik, hiszen a pályázatok 
kiírása, a közbeszerzési szerződések megkötése során fellépő információs problémák, a fentiekhez 
hasonlóan, nem kívánt irányba terelhetik a pályázók viselkedését. A szóban forgó szakirodalom passzív 
pályázóval számol. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az érintettek komoly erőfeszítéseket 
tesznek a szabályozás vagy a pályázati kiírások befolyásolására. A kormányzati beavatkozások, sokszor 
nem szándékolt mellékkövetkezményként, mesterséges monopóliumokat hoznak létre, vagy 
jövedelmet csoportosítanak át egyes társadalmi csoportoktól más társadalmi csoportokhoz. Az ebből 
származó hasznokat („járadékokat”) a gazdasági szereplők megkísérelhetik szándékosan is előállítani 
azáltal, hogy erőforrásokat mozgatnak meg a kérdéses extrajövedelmeket generáló kormányzati 
döntések befolyásolására („a mesterséges monopóliumok előállítása érdekében folyó szabad 
verseny”). Ezek az erőforrások improduktívak és így társadalmi költséget jelentenek, nem szándékolt 
és nem hatékony újraelosztáshoz vezethetnek.  

Területi egyenlőtlenségek 

A hagyományos növekedés-elméletben egyes régiók/országok jövedelme azért lehet alacsonyabb más 
térségek jövedelmi szintjénél, mert termelési tényezőkkel való ellátottságuk, rosszabb, a munkaerő 
mennyiségéhez képest kevés tőkével rendelkeznek. Ha a termelési tényezők nem mobilak, akkor a 
fejletlenebb régiók felzárkózása csak úgy lehetséges, ha a jövedelem nagyobb részét takarítják meg 
és fordítják tőkeképzésre, mint a fejlettebb régiók. A termelési tényezők szabad mozgása esetén 
azonban a fejletlen régió felzárkózása sokkal gyorsabb lehet. A tőke csökkenő hozadéka esetén a 

                                                
1 A TÁRKI elemzést készített a nemzeti fejlesztési Ügynökség jogelődje (Nemzeti Fejlesztési Hivatal) részére, amelyben a 
járadékvadászat kérdéskörét részletesen is körüljárja. (TÁRKI, 2005) 
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tőketulajdonosoknak megéri a fejletlenebb régióba befektetni, hiszen itt magasabb a tőke hozama, a 
munkaerő számára pedig a magasabb béreket ígérő fejlettebb régióba költözés lehet vonzó. Ez a két 
mechanizmus a régiók tényezőellátottságában mutatkozó különbségek gyorsabb kiegyenlítődéséhez 
vezet. 

Újabb közgazdasági elméletek (elsősorban az „új gazdaság-földrajz elmélete”) felhívják a figyelmet 
arra, hogy bár a gazdasági fejlettség területi különbségeit természetesen a régiók/országok adottságai 
(termelési tényezőkkel való ellátottsága, piac mérete) is meghatározzák, ugyanakkor eredetileg 
hasonló adottságokkal rendelkező területek fejlődési pályája között is jelentős eltérés lehet. Ezen 
elméletek szerint bizonyos feltételek mellett a gazdasági tevékenység agglomerálódásának kumulatív 
folyamata indul meg (Ottaviano és Puga, 1998). Ilyen kumulatív folyamat indulhat meg a munkaerő 
mobilitása esetén. Képzeljük el, hogy két teljesen azonos régió van, és egy vállalat valamilyen okból 
telephelyet vált, az egyik régióból a másikba költözik. Ekkor a vállalatot fogadó régióban az adott 
szektor vállalatainak profitjára csökkentőleg hat, hogy a termékeik piacán fokozottabb versenyben kell 
helytállniuk. A vállalatok szaporodó száma azonban ebben a régióban egyre nagyobb keresletet 
támaszt a termelési tényezők iránt, emelkednek tehát a munkabérek. Amennyiben az eredeti régióban 
élő lakosság elég mobil, akkor ők is átköltöznek a másik régióba, aminek következtében a régió piaca 
növekszik és munkaerővel való ellátottsága javul, ez pedig növeli ebben a régióban a vállalatok 
profitját. Ez további vállalatokat késztethet telephelyük megváltoztatására, és az így beinduló folyamat 
során a régiók közötti fejlettségi különbség fokozatosan növekszik. A munkaerő immobilitása esetén is 
lehetséges ilyen kumulatív folyamat, például a vállalatok közötti direkt input-output kapcsolatok révén, 
vagyis azáltal, hogy egyes vállalatok termékei inputok más vállalatok termeléséhez. Ilyen esetben egy 
vállalat áttelepülése egy másik régióba a piac bővülését jelenti a régió azon vállalatai számára, 
amelyeknek a termékeit az adott vállalat inputként használja, és csökkenti azon vállalatok költségeit, 
amelyek számára a vállalat terméke jelent inputot. A bővülő piac illetve a csökkenő termékárak 
további vállalatok számára teszi vonzóvá a költözést. Az elmélet szerint teljesen azonos régiók 
divergálásának ez a kumulatív folyamata nem indul be akkor, ha magasak a kereskedelem költségei, 
ekkor telephely-változtatás esetén a fokozódó verseny profitcsökkentő hatása dominál. Ha azonban a 
kereskedelem költségei elég alacsonyak, akkor megéri a vállalatoknak telephelyet váltani, mert a 
távolabbi régióban is versenyképesek tudnak maradni termékeikkel. Az elméletek tehát felhívják a 
figyelmet arra, hogy a kereskedelem költségeinek csökkentése (vámok, mennyiségi korlátozások 
eltörlése, vagy a közlekedési infrastruktúra javítása révén) bizonyos feltételek mellett kedvez a 
gazdasági tevékenység további koncentrálódásának.  

5.2.1.2. Esélyegyenlőtlenség 

A társadalom tagjai közötti egyenlőséget fontosnak tartó társadalomtudósok és szociálpolitikusok 
figyelme egyre gyakrabban fordul a társadalmi kimenetek (jólét) egyenlőségének előmozdítása felől az 
esélyekben, vagyis a különböző kimenetek elérésének valószínűségében megnyilvánuló egyenlőség 
előmozdítása felé. Ez a koncepció számot vet azzal, hogy a kimenetek egyenlőtlen eloszlása lehet az 
egyéntől független, külső hatások eredménye, de lehet egyéni döntések, egyéni preferenciák és 
beállítottságok, erőfeszítés eredménye is. A koncepció védelmezői szerint nem lehet mindenfajta 
egyenlőtlenséget illegitimnek tekinteni, a társadalompolitikának elsősorban az egyéntől független, 
külső hatások, kényszerítő körülmények eltéréséből fakadó egyenlőtlenségeket kell mérsékelnie, az 
egyéni döntések, erőfeszítések eltéréseiből fakadó különbségeket viszont nem.  

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos elképzelések különbözhetnek aszerint, hogy pontosan milyen 
típusú esélyegyenlőtlenségeket tartanak illegitimnek és milyeneket elfogadhatónak. Az 
esélyegyenlőtlenség megszüntetésének alapprogramja szerint akkor nincs esélyegyenlőség, ha jogi és 
hozzáférési akadályok vannak bizonyos kategóriába tartozó emberek érvényesülése előtt. Az 
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében ezeket az akadályokat kell megszüntetni. Például a 
társadalompolitikának elő kell segítenie azt, hogy azonos adottságú (képzettség, képességek stb.) 
jelöltek egyenlő eséllyel versenyezzenek egy munkahelyért nemüktől, bőrszínüktől függetlenül. Az 
esélyegyenlőtlenség erősebb programja szerint az emberek közötti különbségeket nemcsak a 
diszkrimináció nem indokolja, de a családi háttér okozta különbségek sem legitimek. Például az 
oktatás terén legyenek azonosak a különböző hátterű gyerekek esélyei arra, hogy egy adott 
iskolaérettségi szintet elérjenek. E felfogás képviselői szerint csak a természetes adottságokból, 
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tehetségből fakadó különbség legitim, a családi háttérből (neveltetés, család anyagi-kulturális 
státusza) fakadó különbségeket a társadalompolitikának ellensúlyozni kell. Az esélyegyenlőség 
maximalista (és kevesek által vallott) programja szerint az emberek közötti státuszkülönbségeket – az 
egyéni erőfeszítéseken kívül – semmilyen más fent említett dimenzió sem indokolja, vagyis a 
természetes adottságok eltérése sem legitim. A munkaerő-piaci diszkriminációról már ejtettünk néhány 
szót, itt az egyenlőtlenségek családi átörökítésének mechanizmusait tárgyaljuk röviden. 

Az egyenlőtlenségek átörökítésének családokban zajló egyik mechanizmusa erőforrásoknak a 
közvetlen átörökítése. A szülők a gyermek iskoláztatásával illetve vagyoni transzferekkel (pl. 
lakásvásárláshoz nyújtott anyagi segítség, örökség) közvetlenül befolyásolják gyermekeik későbbi 
jövedelmi helyzetét. Az emberi tőke elmélete a gyermek taníttatásával kapcsolatos családi döntést egy 
befektetési döntéshez hasonlítja, amelynek során a szülők arról döntenek, hogy a iskoláztatásba való 
befektetéssel vagy közetlen vagyoni transzferekkel segítsék gyermekeiket (Becker és Tomes, 1986). A 
szülők anyagi hátterének a továbbtanulásra (iskolázásra) való hatása függ a családot körülvevő 
intézményi környezettől. Amennyiben a családok vehetnek fel hitelt a gyermek taníttatására, tehát azt 
ígérve, hogy később a gyermek kereseteiből törlesztik majd a tartozást, a szülők anyagi háttere nem 
befolyásolja a tanulási döntést, mert a szülők saját fogyasztásuk feláldozása nélkül biztosíthatják 
gyermeküknek az optimális iskoláztatási szintet. Amennyiben a gyermekek jövőbeni jövedelmeinek 
terhére nem lehet hitelt felvenni, a szegényebb szülők kevesebbet tudnak gyermekük iskoláztatására 
fordítani, mint a jobb módú szülők, mert az iskoláztatás érdekében más fontos fogyasztásról kell 
lemondaniuk. Valóságban a tőkepiacok tökéletlensége miatt a hitelpiac szereplői jellemzően nem 
nyújtanak emberi tőke-befektetés céljából hitelt, így a szülők anyagi helyzete befolyásolja az 
iskoláztatási döntéseket. Ilyen esetben a jövedelmeknek a szegényebb családok javára történő 
újraelosztása nemcsak az egyenlőtlenségeket csökkenti, hanem a hatékonyság javulását is jelenti, 
mert ezáltal a szegényebb családok képessé válnak arra, hogy az optimális iskolázást biztosítsák 
gyermekeiknek. 

A szülők kedvezőtlen anyagi helyzete tehát azáltal is hátráltathatja a gyermek iskolai előmenetelét, 
hogy a család nem tud kifizetni olyan kiadásokat (pl. különórák, korrepetálás), amelyek szükségesek 
lennének a gyermek fejlődéséhez. Különösen jelentős lehet ez a hatás a kistelepüléseken élők 
esetében, ahol nincsen középiskola, tehát az iskolába járás jelentős utazási vagy kollégiumi 
elszállásolási költségekkel jár. Ilyen esetben a jövedelmeknek a szegényebb családok gyermekeinek 
iskoláztatására történő újraelosztása nemcsak az egyenlőtlenségeket csökkenti, hanem a hatékonyság 
javulását is jelenti, mert ezáltal a szegényebb családok képessé válnak arra, hogy az optimális 
iskolázást biztosítsák gyermekeiknek. A család rossz anyagi helyzete azonban nemcsak azáltal hat a 
gyerek fejlődésére, hogy a szülők esetleg nem tudnak megvásárolni valamilyen a fejlődést elősegítő 
terméket, szolgáltatást, hanem közvetve a szülő-gyermek kapcsolat minőségén keresztül is. A családi 
környezet ugyanis egyes családokban jobban másokban pedig kevésbé segíti elő az iskolai 
sikerességhez szükséges képességek, ismeretek elsajátítását. A fejlődéspszichológiai irodalom felhívja 
a figyelmet arra, hogy a szülői készségek, a szülő-gyermek kapcsolat minősége és az otthoni tárgyi 
környezet változatossága nagymértékben befolyásolja a gyermek fejlődését. A család kedvezőtlen 
anyagi helyzete csökkentheti a szülők képességét arra, hogy „jó szülők” legyenek, vagyis otthon 
megteremtsék annak feltételeit, hogy a gyermek tanulmányaiban sikeres legyen (Mayer, 1997). A 
szegénység olyan pszichikai stresszhatásként éri a szülőket, amely megnehezíti, hogy kellő időt 
fordítsanak gyermekeikre, és megfelelően stimuláló környezet biztosításával elősegítsék fejlődésüket. 
Az iskolai illetve munkaerő-piaci sikeresség szempontjából fontos képességeknek a korai szocializáció 
során való átadása tehát szintén elősegíti az egyenlőtlenségek nemzedékek közötti átörökítését.  

Ugyanitt fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a nemzetközi szakirodalom egy szegmense a kora 
gyermekkori fejlesztő beruházások hatékonysága mellett érvel nemcsak a jövőbeli termelékenység-
növelés, hanem az esélyek kiegyenlítésének szempontjából is. Az empirikus eredmények alátámasztják 
az iskolarendszerű képzés, ezen belül is az óvoda és az általános iskola döntő jelentőségét a 
humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására. (pl. Heckman és Masterov, 2006; Karoly 
és Bigelow, 2005; Minnesota, 2000; Rolnick és Grunewald, 2003) E programok hatékonysága 
különösen szembetűnő a felnőttkori kiegyenlítő mechanizmusokkal (pl. felnőttképzés) összehasonlítva. 

Fontos csatornája az egyenlőtlenségek átörökítésének a különböző társadalmi helyzetű családok 
lakóhelyi elkülönülése, szegregációja. A jövedelmi rétegek lakóhelyi elkülönülése szintén az 
egyenlőtlenségek továbbörökítése irányába hathat, mert a szegénynegyedben felnövő gyermekek nem 
látják maguk előtt a magasabb jövedelműek „jó példáját”, és olyan kultúrát alakítanak ki, amely 

 165



megnehezíti a felemelkedést. Különösen súlyos probléma, ha a szegregáció az intézményekben is 
megjelenik, tehát ha például a szegény családokból származó és/vagy tanulási problémákkal küzdő 
gyermekeket külön osztályban, iskolában oktatják. 

5.2.1.3. Kohorszok közötti egyenlőtlenségek 

Az egyenlőtlenségek eddig tárgyalt mechanizmusai különböző társadalmi csoportoknak egy adott 
időpontban eltérő jövedelmi helyzetével kapcsolatosak. A jövedelmi helyzet azonban a teljes életpálya 
vonatkozásában is értelmezhető. Az életpálya fiatalkori inaktivitás szakaszára, aktív életszakaszra és 
időskori inaktív életszakaszra osztható. Ebben a szemléletben a különböző korcsoportok között 
(például az aktív korúak és gyermekek között) időben állandó jövedelmi különbségek nem fontosak, 
hiszen az emberek életpályájuk során minden életszakaszt megtapasztalnak, így életpályák közötti 
egyenlőtlenségről ilyen esetben nem beszélhetünk. Életpályák közötti egyenlőtlenség olyan esetben 
keletkezik, ha valamilyen egyenlőtlenségeket befolyásoló mechanizmus eltérő mértékben érint 
különböző kohorszokat. Ilyen kohorszok közötti egyenlőtlenségeket generáló mechanizmus lehet pl. 
egy technológiai váltás, amely azokat a kohorszokat hozza előnybe, akik a technológia megjelenése 
idején fiatalok. Ők már eleve ezt a technológiát tanulhatják meg, amely révén munkájuk 
termelékenysége javul. Az idősebb korosztályok tagjainál nehezebb lehet az új technológiák 
megtanulása, ráadásul korábbi ismereteik, munkatapasztalatuk is elértéktelenedik a munkaerőpiacon. 
A kohorszok közötti egyenlőtlenségeket természetesen a társadalompolitika is befolyásolja. Például a 
nyugdíjrendszer hozzájárulhat a gazdasági növekedésnek a kohorszok közötti egyenlőtlenséget 
mélyítő hatásának mérsékléséhez. A gazdasági növekedésből ugyanis alapvetően azon kohorszok 
tagjai profitálnak, melyek a növekedés időszakában gazdaságilag aktívak, azon kohorszok tagjai 
azonban, melyek már túl vannak az aktív életszakaszon, nem. Felosztó-kirovó nyugdíjrendszer esetén, 
ha a nyugdíjak indexálása a bérek növekedését is figyelembe veszi, akkor a gazdasági növekedés 
(amennyiben ez a bérek növekedését is magával hozza) az időskori inaktív életszakaszban levők 
jövedelmi helyzetét is javítja. 

5.2.2. ELEMZÉSI KERET 

Az előző pontban bemutattuk azokat az elméleti megfontolásokat, melyek az állam fejlesztési célú 
beavatkozásainak elemzéséhez támpontokat nyújthatnak, és leírtuk azokat a főbb 
hatásmechanizmusokat, melyek révén a környezetben bekövetkező változások hatására a jövedelmi és 
társadalmi egyenlőtlenségek szerkezete átalakulhat, a társadalmi csoportok egymáshoz viszonyított 
relatív helyzete változhat. 

Az ÚMFT Operatív Programjainak horizontális, a társadalmi elosztás hatások dimenziója szerinti ex-
ante vizsgálatakor az a célunk, hogy a fejlesztési programok hatását vizsgáljuk a társadalmi 
egyenlőtlenségekre, hogy a fejlesztések relatív nyerteseit és veszteseit azonosítsuk. Azt vizsgáljuk 
tehát, hogy vá ha óan milyen hatások és mellékhatások keletkeznek a beavatkozások nyomán, melyek 
a kiinduló helyzethez képest az egyes társadalmi csoportok relatív pozícióit számottevően 
megváltoztathatják. Ezek az előrejelzések minden esetben az Operatív Programokban leírt fejlesztések 
önálló hatására vonatkoznak.  

r t

Az előző pontban bemutatott megfontolások és mechanizmusok alapján megállapíthatjuk, hogy 
korosztályok közötti újraelosztás kérdése mindennapos társadalmi és politikai viták tárgya. Az 
erőforrásokért nem csupán jövedelmi és vagyoni alapon megkülönböztethető csoportok küzdenek: az 
egyes generációk érdeke is ellentétes. E viták értelmezése során érdemes megkülönböztetni  

(a) az adott időpillanatban jelentkező, keresztmetszeti újraelosztást, mely többnyire az aktív 
életszakaszukban lévő korosztályoktól az inaktív életszakaszukban lévő korosztályok felé 
irányul, és  

(b) a teljes életpályák közötti, hosszmetszeti újraelosztást.  
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Attól függően, hogy egyes kormányzati intézkedések vagy külső sokkhatások esetén egy korosztály 
hol tart az életpályáján és hogy a szóban forgó intézkedés illetve sokk hatása időben miként 
jelentkezik, a keresztmetszeti és a hosszmetszeti hatások nagyban különbözhetnek egymástól. 

Az értékelés mindkét fentebb definiált, tehát kereszt- és hosszmetszeti dimenzióban egyaránt vizsgálja 
az OP-ok stratégiájának és fejlesztési tengelyeinek várható újraelosztási hatásait. Az értékelések 
jellemzően a társadalmi csoportok relatív jövedelmi helyzetére vonatkoznak, amely több dimenzióban 
is megragadható: háztartási jövedelmek, munkajövedelmek, tőkepiaci jövedelmek, vagy pl. az 
életminőség egyenlőtlenségeiként. A kimeneti egyenlőtlenségek mellett az esélyek egyenlőtlenségéről 
is beszélhetünk, például a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esetében. Minden esetben igyekszünk 
egyértelművé tenni, hogy egy adott kontextusban melyik dimenzió releváns, és hogy az értékelés ezek 
közül éppen melyikre koncentrál. Főszabályként azonban a jövedelmi egyenlőtlenségeket tartjuk szem 
előtt, annál is inkább, mert több-kevesebb áttétellel, minden más dimenzióban megfigyelt 
egyenlőtlenség a jövedelmek egyenlőtlenségében is megjelenik.  

Egy-egy beavatkozás nagyon sok társadalmi csoportot érinthet. A társadalmi elosztási hatások 
értékelése során nem vállalkozhatunk arra, hogy az érintett csoportokat teljes körűen azonosítjuk és 
elemezzük. Értékelésünk olyan dimenziókban definiált csoportokra fókuszál, mint a jövedelmi helyzet, 
iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gazdasági ágazat, szektor, régió, terület, 
településhierarchia, életkor vagy a nem. Az értékelés során, részben a rendelkezésre álló 
infrastruktúra hiánya, részben a programok, beavatkozások kidolgozottságának foka miatt ugyancsak, 
nem vállalkozhatunk a társadalmi elosztási hatások számszerű becslésére sem. Ugyancsak fontosnak 
tartjuk leszögezni, hogy értékelésünk az OP-ok és ROP-ok 2006. december elején hatályos 
dokumentumai, a tervezők által azokban leírt információk alapján történik. Annak előrejelzése, hogy a 
tervezői szándékok a végrehajtás fázisában miként valósulnak majd meg, egy mélyebb politikai-
gazdaságtani kutatás tárgya lehetne, mely a jelenlegi elemzés kereteit meghaladja.  

5.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

A GOP fő célja a tartós gazdasági növekedés előmozdítása. Ezt a célt alapvetően 
termelékenységnövekedés révén akarja elérni, elsősorban a tudásintenzív, magasabb hozzáadott 
értékű tevékenységek támogatásával a tömegtermelés helyett. Az átfogó célhoz kapcsolódó specifikus 
célok (a K+F és innováció, a vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése, információs 
társadalom és a modern üzleti környezet előmozdítása és a humán tőkeállomány minőségének 
előmozdítása) szintjén sem jelenik meg az egyenlőtlenségek valamilyen aspektusának csökkentése. 

Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.1/a. (keresztmetszet) és M5.1/b. (hosszmetszet) táblázata 
tartalmazza. 

5.3.1. PRIORITÁSOK 

1. Prioritás: K+F és innováció a versenyképességért 

A kutatás-fejlesztés és az innovációra épülő tudásintenzív iparágak fejlesztése több dimenzióban is 
hozzájárulhat az egyenlőtlenségek növekedéséhez, így a területi egyenlőtlenségek növekedése, az 
iskolázottság illetve az életkor szerinti jövedelmi különbségek éleződése várható.  

Az K+F és innovációs tevékenységre alapozott fejlesztési stratégia szükségképpen térbelileg 
koncentrált: a kutatóbázisok (egyetemek) és vállalatok innovációs együttműködése, az innováció 
tovagyűrűzési (spill over)-hatásai csak a kutatási kapacitás és a vállalkozások kritikus tömegének 
megléte esetén várható. Ezt tükrözi, hogy a GOP a fejlesztési pólusokra építve tervezi az innovációs 
tevékenység fejlesztését. Mindez, legalábbis rövidtávon a gazdasági fejlettség térbeli koncentrációját 
fokozza, a területi egyenlőtlenségeket növeli.  

A termelékenység növekedésére alapuló gazdaságfejlesztés a magasan képzett munkaerő iránti 
keresletet növeli, a képzetlen munkaerő iránt nem (vagy csak kismértékben) támaszt keresletet. A 
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képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenése kereseti vagy foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is 
megmutatkozhat. Amennyiben a munkaerő-piaci intézményrendszer olyan, hogy a keresetek 
alkalmazkodhatnak a megváltozott keresleti/kínálati viszonyokhoz, akkor a képzettség szerinti kereseti 
különbségek növekedése várható. Amennyiben a keresetek lefelé nem rugalmasak (nem 
csökkenhetnek bizonyos szint alá), akkor az alacsony végzettségűek foglalkoztatási pozíciójának 
romlása várható. Mindkét lehetőség következménye valószínűleg a háztartási jövedelmek képzettség 
szerinti különbségeinek növekedése. 

A GOP program nem szól az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának növelésének 
lehetőségéről. Magyarországnak ebben van lemaradása az EU országokhoz képest, ezért a kereseti, 
illetve jövedelmi különbségek csökkentéséhez az alacsony képzettségűek foglalkoztatásának 
növelésére lenne szükség. 

A technológiai fejlődésen alapuló fejlesztés a fiatal korosztályokat hozza helyzeti előnybe az idősebb 
munkavállalókkal szemben, hiszen a fiatalabbak már a fejlett technológiát tanulhatják, míg 
technológia-váltás esetén az idősebbek szakértelme elértéktelenedik. Ha a felnőttképzés ezt nem 
ellensúlyozza, a fiatal korosztályok relatív munkaerő-piaci helyzete javul az idősebb korosztályokhoz 
képest. Az aktív korúak és a nyugdíjasok relatív helyzetének várható alakulásához figyelembe kell 
venni, hogy a termelékenység növekedése a bérek növekedésével is jár. Amíg a nyugdíjak indexálása 
a reálbér alakulásától is függ, a termelékenység és a bérek növekedése a nyugdíjas korosztályok 
jövedelmi helyzetét is javítja, ugyanakkor a nyugdíjindexálás jelenlegi szabálya (svájci indexálás) 
szerint reálbér-növekedés esetén az aktívak helyzete folyamatosan javul a nyugdíjasokéhoz képest (az 
átlagos nyugellátás értéke csökken az átlagbérhez képest). A hatásokat befolyásolja a használati 
oldal, így például az egészségügyi fejlesztések az idősebb korosztályok relatív helyzetét javíthatják. 

2.prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése 

A vállalkozások technológiai és szervezeti fejlesztésének egyenlőtlenségeket növelő és csökkentő 
hatása is lehet. Egyes technológiai fejlesztések (pl. vállalkozások infokommunikációs eszközeinek 
fejlesztése) és szervezeti fejlesztések munkahelyek megszűnéséhez vezetnek, mégpedig elsősorban az 
alacsony képzettségű dolgozók munkahelyei kerülhetnek veszélybe. A munkaerőpiac rugalmasságától 
függ, hogy ezek a dolgozók máshol találnak-e állást. Amennyiben a merev munkapiaci szabályozás 
nem engedi, hogy a bérek a termelékenységi viszonyokhoz alkalmazkodjanak (pl. magas minimálbér), 
úgy a képzetlen munkaerő elhelyezkedési nehézségei tovább fokozódnak, ezáltal az iskolázottság 
szerinti foglalkoztatási és jövedelmi különbségek erősödnek. Az Operatív Program ugyanakkor említi 
az elmaradott térségekben megvalósuló munkahelyteremtő beruházások támogatását is, amely 
növelheti ezekben a térségekben a foglalkoztatást, és ezáltal a jövedelmi különbségek csökkenéséhez 
vezethet. A vállalkozások fejlesztése hozzájárulhat a vállalkozások jövedelmezőségének növeléséhez, 
életképességük fokozásához. Ez egyrészt a hazai kis és középvállalkozói réteg megerősödését segíti 
elő, amely a jövedelmi egyenlőtlenségeket fokozza, hiszen ez a társadalmi réteg a jövedelemeloszlás 
felső tizedeiben helyezkedik el.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése 

Ebbe a prioritásba tartozó intézkedések jövedelem-eloszlásra gyakorolt hatása sem egyértelmű. A 
korszerű infokommunikációs infrastruktúra, a vállalati telephelyek fejlesztése, a vállalkozások részére 
történő üzleti tanácsadás a vállalkozások hatékonyságát javíthatja. A hatékonyság javulásának 
jövedelmi hatása a piac szerkezétől is függ: amennyiben a vállalat termékeinek piacán sok vállalat 
versenyez, akkor elsősorban a fogyasztók láthatják ennek hasznát az árak csökkenése révén. Ha a 
vállalat termékeinek piacán a verseny korlátozott, akkor a hatékonyság javulása a tulajdonosok 
profitját is emeli, ami a jövedelmei különbségek növekedését jelenti.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 
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4. prioritás: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 

A kisvállalkozások számára nyújtott hitelek és a mikrohitelezés a tőkepiaci egyenlőtlenségeket 
csökkenti. A tőkepiaci tökéletlenségek miatt ugyanis a nagyobb tőkével rendelkező vállalkozók 
könnyebben jutnak hitelhez, a tőkével nem rendelkező vállalkozók viszont, akik nem tudnak elegendő 
biztosítékot vagy önrészt felmutatni nem, vagy csak drágán kapnak kölcsön. A tőkeszegény vállalkozók 
hitelfelvételi korlátainak lebontása a tőkejövedelmek egyenlőtlenségeit csökkenti. A teljes jövedelem-
eloszlásra való hatása az ilyen intézkedéseknek azon múlik, hogy az így hitelhez jutó vállalkozók a 
jövedelmi rétegződésben hol helyezkednek el. Amennyiben szegények vagy alsó-középosztályi 
helyzetben levők középosztályhoz való felzárkózását segíti elő, a jövedelmi egyenlőtlenségek 
csökkennek, amennyiben a felső középosztály vállalkozási lehetőségei javulnak, az egyenlőtlenség 
növekedhet is.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

5.3.2. INDIKÁTOROK 

Külön indikátorokat javasol az OP horizontális céljaihoz. Más indikátorok esetében nem jelenik meg az 
egyenlőtlenségek mérséklésének szempontja. 

5.4. Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

Az aktivitás növelése jelentősen befolyásolhatja a társadalmi egyenlőtlenségeket, attól függően, hogy 
milyen mechanizmusokon keresztül, a gazdaság mely ágazataiban fejti ki hatását. A jövedelmi, illetve 
általában a társadalmi egyenlőtlenségek fő meghatározói az iskolázottság és a gazdasági aktivitás, a 
jövedelmi helyzetüket tekintve rosszabb helyzetben lévők foglalkoztatásának növelése alkalmas lehet a 
társadalmi különbségek csökkentésére. A GOP azonban, mint ahogyan erről már szóltunk, a gazdasági 
növekedést a termelékenységnövekedés révén akarja elérni, elsősorban a tudásintenzív, magasabb 
hozzáadott értékű tevékenységek támogatásával a tömegtermelés helyett, ami viszont az egyébként 
kirívóan alacsony foglalkoztatottságú szakképzetlen népesség relatív helyzetét, annak ellenére, hogy 
hosszabb távon feltételezhetünk pozitív tovagyűrűző (spill over) hatásokat is – tovább ronthatja. Azt is 
tudjuk azonban, hogy – mint azt a prioritási tengelyeket tárgyaló részben részletesebben is kifejtjük – 
a munkanélküliek, különösen a tartós munkanélküliek és az inaktívak integrálása, 
foglalkoztathatóságának javítása csak alacsony hatékonysággal végezhető el. A közoktatás jelenleg 
több empirikus kutatás által is kimutatott torzító hatásai miatt, annak jelentősebb reformja nélkül, a 
jövőben a munkaerőpiacra lépő generációk esetében is kétséges a belépés esélyeiben megmutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkenése. 

5.4.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Az OP prioritási tengelyei részben több irányban is próbálkoznak a munkaerő-kínálat mennyiségének 
és minőségének növelésével. Az alábbiakban ezek társadalmi elosztási hatásait egyenként is 
értékeljük. Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.2/a. (keresztmetszet) és M5.2/b. 
(hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

1. prioritási tengely (az OP 3.1. pontja): A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiac a való 
belépés ösztönzése. 

r

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése prioritás, sikeres 
implementálás esetén a hatások akár a jövedelemegyenlőtlenségek, illetve a szegénység csökkenését 
eredményezheti. A „Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés” pontban a tervezők jól 
azonosították a kritikus foglalkoztatási helyzetű csoportokat (fiatalok, idősebb munkavállalási korúak, 
romák, nők, megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok). E csoportok többségének a 
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jövedelemegyenlőtlenségi helyzetben elfoglalt helye ugyancsak kedvezőtlen, szegénységi kockázata 
átlag feletti, tehát munkaerő-piaci pozíciójuk erősödésétől relatív jövedelmi helyzetük javulása, és 
ezen keresztül az egyenlőtlenségek csökkenése is várható.  

Az aktív munka-erőpiaci programok hatékonyságát illetően azonban a nemzetközi szakirodalom 
meglehetősen megosztott. Az OECD által a kilencvenes évek elején ajánlott foglalkoztatáspolitikák 
hatásáról több elemzés is készült, melyek egyben a következtetések levonását és újabb policy 
javaslatok megfogalmazását is tartalmazzák. (lásd pl. Heckman, LaLonde és Smith, 1999; Martin és 
Grubb, 2001, Brandt et al., 2005, Boone és van Ours, 2004) Az aktív munkaerő-piaci eszközök 
tekintetében a megállapítások meglehetősen kritikusak (különösen igaz ez Heckman és társai 
tanulmányára), és a javaslatok a foglalkoztatottság-növelés alternatív eszközeit preferálják. Számos 
megállapítás közül kiemelhetjük, hogy  

– a kilencvenes években Európa-szerte bevezetett aktív munkaerő-piaci politikák hatása a 
foglalkoztatottságra és a munkanélküliségre nem volt egyértelmű, a költség-haszon arány 
pedig kifejezetten kedvezőtlennek mondható;  

– azok a programok hatékonyak, melyek a készségfejlesztést intenzív álláskereséssel társítják, 
párhuzamosan a foglalkoztatási szolgálatok ilyen irányú feladatok ellátására való 
felkészítésével; ezzel szemben a közmunkaprogramok vagy a szubvencionált munkahelyek 
létrehozása alacsony megtérülésű vagy teljesen terméketlen; 

– a képzések akkor a leghatékonyabbak, ha iskolarendszerűek és a fiatalokra irányulnak; 

– általában a jóléti programoktól való függőség csökkenti az egyéni hajlandóságot a 
készségfejlesztő beruházásokra és a munkaerő-piaci részvételt; 

– a hosszú távú megtérüléssel járó beavatkozások (oktatás) nagyobb hatékonyságúak; 

– a programok tervezésekor fontos egy egységes életpálya-szemlélet, vagyis annak felismerése, 
hogy a korai készségfejlesztés a későbbiekben további humántőke beruházásokra ösztönöz. 

A hatékonysági szempont alapján tehát az erőforrások koncentráltabb felhasználására lenne szükség 
egyrészt a nagyobb sikerrel kecsegtető programok (intenzív álláskereséssel párosuló 
kompetenciafejlesztés) finanszírozására, másrészt azon munkaerő-piaci csoportok preferálásra (pl. 
fiatalabb korosztályokhoz tartozó munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, gyermeknevelés 
után a munkaerő-piacra visszatérő nők), melyek esetében az aktív munkaerő-piaci eszközök 
leghatékonyabb felhasználásra számíthatunk. Ez részben a kereseti egyenlőtlenségek csökkenését 
eredményezi, amennyiben a sikeresen visszatérők munkajövedelemhez jutnak, másrészt azok 
növekedése irányába hat, hiszen a programokból kimaradók vagy azt követően sikertelenül munkát 
keresők abszolút és relatív helyzete is romlik. Az aggregált hatás tekintetében a nemzetközi 
szakirodalom is bizonytalan. (összefoglalóan lásd Brandt et al., 2005) Az aktív munkaerő-piaci 
programokhoz képest alternatív foglalkoztatáspolitikai, vagy tágabb értelemben gazdaságpolitikai 
eszközök bizonyos esetekben nagyobb hatékonysággal bírnak (munkaerő-piac rugalmassá tétele, 
adópolitika, stb.). 

Összességében, amennyiben a prioritási tengely végrehajtása a tervezők szándékai szerint valósul 
meg, a munkaerő-piaci aktivizáláshoz tartozó programoktól, a foglalkoztatottság társadalmi csoport-
specifikus javulása révén az egyenlőtlenségek csökkenése remélhető. E hatás teljesebb kibontakozását 
korlátozza azonban a prioritási tengely által is megnevezett aktív munkaerő-piaci programok kétséges 
hatékonysága. Az ÁFSz fejlesztése vagy a szociális gazdaság támogatása azonban még ennél is 
kétségesebb hatású. A beavatkozások relatív nyertesei rövidtávon a sikeresen átképzett 
munkanélküliek és az átképzési szolgáltatást nyújtók, hosszabb távon pedig az adófizetők is lehetnek.  

Mivel ezek a programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás nem 
várható.  
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2. prioritási tengely (az OP 3.2. pon ja): Az alkalmazkodóképesség javítása. t

A prioritási tengely középpontjában a felnőttoktatás és a vállalkozások alkalmazkodóképességének 
támogatása áll. A munkavállalók humán tőke felhalmozása, így az alkalmazkodóképességét biztosító 
kulcskompetenciák fejlesztése valóban feltétele az elhelyezkedésnek és a munkaerő-piacon 
maradásnak, és pozitív hatással van a keretekre is. Az a tény, hogy a technikai fejlesztések üteme ma 
gyorsabb, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt volt, kettős hatással jár. Egyrészt a képzettség 
nélküli munkavállalók elhelyezkedési esélyei romlanak, ami a keresztmetszeti és kiváltképp az 
életpálya-keresetek különbségeinek növekedésére vezet. Másrészt azonban a gyorsuló technikai 
fejlődésnek speciális hosszmetszeti hatása is van. Mivel a munkába álláskor átlagosan várható 
élettartam az elmúlt évtizedekben nőtt, a technológiaváltások között eltelt átlagos idő pedig lerövidült, 
a pályakezdés idején felhalmozott tudás piaci élettartama egy sor területen, és épp a kvalifikáltabb 
munkák esetében, lényegesen rövidebbé vált, mint a munkaképes életszakasz. Tehát nem pusztán a 
képzettség szerinti kereseti különbségek nőttek, hanem a magasabb képzettségűek kor-kereseti 
görbéje is ellaposodott (Kézdi és Köllő, 2002). Egy-egy új, speciális szakértelemhez kötött technológia 
megjelenése megrendítheti a középkorú és idősebb, de még munkavállalási korú munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetét, ellehetetlenítheti újra elhelyezkedésüket egy esetleges állásvesztés esetén és 
megtörheti kor-kereseti görbéjüket. Kutatási eredmények (Augusztinovics, 2005) mutatják, hogy 
ennek következménye a nyugdíjba vonulásig felhalmozott átlagos szolgálati idő csökkenése, 
következésképp az időskori relatív szegénység növekedése lesz a következő évtizedekben. Az új 
technológia elterjedésével foglalkozó szociológiai szakirodalom megállapításai szerint (Feder és Slade, 
1984 és a rákövetkező kutatások) a korai követők között erősen felülreprezentáltak a fiatalok, a 
lemaradók között pedig az idősek. Hasonló megállapításra jutott az újdonságok átvételét különböző 
szituációkban vizsgáló közgazdasági szakirodalom is (Becker, 1999). Ennek következtében a 
technológiai vagy intézményi változások erőteljes generációs hatással járnak. Ha ezt nem 
ellensúlyozzák a változásokhoz való alkalmazkodást támogató programok, illetve az élethosszig tartó 
tanulás programjai, akkor az ország további technológiai felzárkózása a keresetek növekvő 
egyenlőtlenségéhez, éles generációváltásokhoz és rövid átlagos aktív életszakaszokhoz vezet. Az 
alkalmazkodóképességet javító, a főként a szakképzésre és a felnőttképzésre építő eszközrendszer 
hatékonysága azonban nem egyértelmű. 

A nemzetközi és részben hazai empirikus eredmények azt mutatják, hogy a felnőttkori képzésben való 
részvétel meglehetősen egyenlőtlenül oszlik el a potenciális népességben kor, iskolázottság és 
vállalatméret szerint. A programokat jellemzően a magasan képzett, fiatalabb munkavállalók veszik 
igénybe. (OECD, 2003; Varga, 2006) Magyarországon megfigyelhető, hogy a nem iskolarendszerű 
képzésben való részvétel, illetve a fontosabb kulcskompetenciák birtoklása növelik a foglalkoztatás 
valószínűségét, sőt ezek hatásának kiszűrését követően csökkenek az iskolai végzettség szerint 
megfigyelhető különbségek. (Varga, 2006) 

A prioritási tengely által beavatkozások közül ezért azoktól várhatjuk a munkajövedelmek 
egyenlőtlenségeinek csökkenését, amelyek a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű 
csoportokra céloznak, mégpedig olyan módon, hogy az általános kompetenciák fejlesztése előtti idő- 
és pénzügyi erőforrás-korlátokat lebontják. Ugyancsak fontos szempont az, az OP által is azonosított 
pozitív externális hatás, amit a szülői generációk kompetenciáinak fejlesztése révén megjelenhet a 
gyermekek generációjában. Az egymást erősítő pozitív hatások akkor lehetnek a legnagyobbak, ha 
ezek a programok egyéni szinten is összekapcsolhatók lennének azokkal a korai készségfejlesztő 
programokkal, melyek a gyermekekre irányulnak és melyek az OP 3. és 5. prioritásaiban jelennek 
meg. A pozitív hatásokat tompíthatja az a tény, hogy e képzések hatékonysága nem egyértelmű, és 
erősen függ a képzésben potenciális résztvevő fő társadalmi jellemzőitől, korábbi karrierútjától és 
kapcsolatától a munkaerő-piaccal. A vállalatok, elsősorban a nagyobb méretű cégek szakmai 
fejlesztőprogramjainak társadalmi támogatása ugyanakkor inkább az egyenlőtlenségek növekedése 
irányába hathat.  

Nem tudni pontosan, milyen eszközökkel tervezik megvalósítani, milyen eredményeket remélnek a 
tervezők általában a szemléletformálástól, illetve a szakképzés presztízsének, társadalmi 
megítélésének növelésétől. A piaci visszacsatoló mechanizmusok e tekintetben szükségtelenné teszik 
az állami beavatkozást és a közösségi erőforrások pazarlását. 

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható.  
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3. prioritási tengely (az OP 3.3. pon ja): A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek.  t

t

t

A prioritási tengely a kompetencia alapú oktatás támogatását, a közoktatási rendszer 
hatékonyságának javítását, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
megteremtését, valamint az eltérő oktatási igényű csoportok integrációjának támogatását nevezi meg 
fő intézkedéstípusként. Míg az aktív munkaerő-piaci programok és a felnőttképzés hatékonyságát 
illetően megoszlik a nemzetközi szakirodalom véleménye, a legfrissebb kutatási eredmények 
egyértelműen arra utalnak, hogy az iskolarendszerű képzés, ezen belül is az óvoda és az általános 
iskola, döntő jelentőségű a humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására, és erre 
vonatkozóan empirikus eredményekkel is szolgálnak. (pl. Heckman és Masterov, 2006; Karoly és 
Bigelow, 2005; Minnesota, 2000; Rolnick és Grunewald, 2003) Ugyanezek a vizsgálatok arra is 
felhívják a figyelmet, hogy a kezdeti előnyök és hátrányok egyaránt akkumulálódnak. E korai 
fejlesztőprogramok pozitív hatása kettős, amennyiben ezek sikeres implementálásától nemcsak a 
résztvevők majdani termelékenységének, életpálya-jövedelmének, illetve ennek folyományaként adó- 
és járulékfizető képességének javulását, hanem az esélyek kiegyenlítődését, így a társadalmi és 
jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését is remélhetjük. Kertesi és Kézdi (2006a) tanulmánya hazai 
adatokon ad becslést annak a hatásnak a nagyságára, melyet a – szülők állásvesztésével mért – korai 
életszakaszbeli humán tőke akkumuláció elégtelensége gyakorol az iskolai továbbtanulásra. A szerzők 
megállapítása szerint a hatás nagyon erős: minden egyes addicionális év, amelyet a gyermek szülei a 
munkaerőpiacon töltenek, 1,5-2 százalékkal csökkenti a gyermek iskolai lemorzsolódásának 
kockázatát. Az eredmények azt is megmutatták, hogy a korai, iskolakezdés előtti életszakaszban ez a 
hatás erősebb, mint iskolás korban. Ugyanez a szerzőpáros számol be egy addicionális roma fiatal 
érettségihez juttatásának várható pozitív költségvetési hatásairól, hazai adatokon végzett empirikus 
elemzés keretében. (Kertesi és Kézdi, 2006b).  

Mindezek alapján az OP prioritásai közül ettől várható leginkább, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez jelentősen hozzájárul, igaz erre a hatásra – a rendszerek tehetetlenségi ereje és az 
életkori meghatározottság miatt – csak hosszútávon lehet számítani. Rövid távon a hozzáférési esélyek 
kiegyenlítődésével lehet számolni. A hosszmetszeti hatásokat döntően meghatározza, hogy a 
programok erősen korhoz kötöttek, ezért a generációk közötti egyenlőtlenségek felerősödnek. A 
beavatkozás társadalmi elosztási hatásának fő dimenziója a kor, de fontos meghatározó e tekintetben 
a családi háttér is. A beavatkozások nyertesei a fiatal és meg nem született korosztályok, míg 
vesztesei a középkorú és idős generációk.  

4. prioritási tengely (az OP 3.4. pon ja): Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a 
kutatás és az innováció területén.  

A prioritási tengely a felsőoktatás minőségi fejlesztését és a Nemzeti Kiválóság Program elindítását 
tervezi. E prioritás esetében a várható társadalmi hatások, a képzetlen munkaerőnek az innováció és a 
technológiai fejlődés kiszorító hatása révén, egyértelműen az egyenlőtlenségek növekedése, az amúgy 
is kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkező társadalmi csoportok relatív pozícióinak romlása 
irányába mutatnak. Ezzel párhuzamosan, mint az új technológiák megjelenésekor mindig, az 
iskolázottak, az urbánus környezetben élők és a fiatalok helyzete javul, már az erőforrásokhoz való 
közvetlen hozzáférés révén is. A hatások rövid és hosszútávon egyaránt jelentkezhetnek, és arra 
számítunk, hogy mind keresztmetszetben, mind pedig hosszmetszetben, tehát a generációk között 
megfigyelhető lesz. Az egyenlőtlenségek növekedését valamelyest, de nem számottevően 
ellensúlyozhatja a programok nyomán esetleg megnövekvő foglalkoztatottság, amennyiben az a 
kedvezőtlenebb helyzetű munkavállalók körében jelentkezik. 

5. prioritási tengely (az OP 3.5. pon ja): Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel 
erősítése. 

A prioritási tengely által megnevezett intézkedéstípusok meglehetősen szerteágazóak. A 
foglalkoztathatóság javítása, illetve általában a munkaerő-piacra való belépés előmozdításának 
eszközei között így megjelenik az egészségfejlesztés, az egészségügyi szolgáltatások szerkezeti 
átalakítása, a szegregációt csökkentő komplex fejlesztések, korai készségfejlesztő programok, a 
halmozottan hátrányos helyzetűek hozzáférési esélyeinek javítása, a szociális ellátórendszer 
fejlesztése, a helyi közösség és a civil társadalom erősítése, a kulturális szolgáltatások fejlesztése vagy 
a bűnmegelőzési programok.  
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Ezek közül azoktól várható a foglalkoztatottság növekedése és a hozzáférési esélyek javulása az 
egyenlőtlenségi szerkezetben kedvezőtlen pozíciókat elfoglaló társadalmi csoportok körében, amelyek 
a korai humán tőke akkumulációra összpontosítanak. Ezek közül is kiemelkednek a 3.5.4. pontban leírt 
gyermek és ifjúsági fejlesztő programok, de a 3.5.1. pontban foglaltak közül az egészségügyi 
prevenció is. Korábban már megfogalmaztuk megállapításainkat az óvoda és az általános iskola döntő 
jelentőségéről a humántőke akkumulációra, az életpálya későbbi alakulására. Érdemes lenne ezekre 
koncentrált erőforrásokat fordítani. A hátrányos helyzetű térségekre, valamint a településeken belüli 
szegregáció csökkentésére irányuló komplex fejlesztések eredményesek lehetnek, ám sok múlik a 
végrehajtáson. A hazai tapasztalatok eddig nem túl bíztatóak, vagy azok monitorozása elmaradt, 
holott e tapasztalatok értékelése elengedhetetlen lenne a továbblépéshez. A romák foglalkoztatási 
helyzetének javítását célzó eddigi programokról esetében is a negatív tapasztalatok dominálnak. 
(Köllő, 2005) 

A rendkívül szerteágazó támogatások miatt azok aggregált elosztási hatása nehezen becsülhető meg. 
Összességében a prioritás tengelytől keresztmetszeti hatásként tehát rövidtávon a társadalmi 
egyenlőtlenségek változatlanságát, esetleg – a foglalkoztatottság szelektív növekedése esetén – 
kismértékű csökkenését, míg hosszú távon egyértelműen azok csökkenését várjuk. Az 
egyenlőtlenségek csökkenése főként a kor, az iskolázottság és a településhierarchia mentén várható.  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható.  

5.4.4. INDIKÁTOROK 

A TÁMOP által használt indikátorok között nem találunk hatásindikátorokat, ezért nem lehet majd 
elkülöníteni a programok önálló hatását a foglalkoztatottságra, illetve a humán erőforrás minőségének 
változására, és ez nagyban nehezíti majd az értékelést. A társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt 
hatás monitorozása szóródás-típusú indikátorok révén lenne megragadható, de már néhány fontosabb 
paraméter szerinti bontás is alkalmas lenne a társadalmi csoportok közötti különbségek változásának 
monitorozására. Ilyen indikátor például az OP által a „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek” prioritás esetében használt, a PISA egyéni eredményeinek szóródásában a szülők 
végzettségének különbsége, illetve az iskolák minőségi különbségei által magyarázott rész. 

5.5. Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztése Operatív 
Program (TIOP) 

A TIOP közvetlenül kapcsolódik az TÁMOP-hoz, amennyiben átfogó célként ugyanazt, vagyis az 
aktivitás növelését nevezi meg, specifikusan a humánerőforrás minőségének javításával. Az OP a 
humán erőforrás minőségének javítását a szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül 
célozza. Az infrastruktúra-fejlesztésre felhasznált források az emberi erőforrás fejlesztésére 
felhasználtak alternatívái, így más mechanizmusokon keresztül járulnak hozzá az átfogó cél 
érvényesüléséhez és mások a társadalmi elosztási hatások is. Általánosságban megfogalmazható az az 
aggály a programmal kapcsolatban, hogy az infrastruktúrára irányuló beruházások esetében a 
járadékvadászat komolyan csökkentheti a beruházások megtérülését. 

Az értékelést összefoglalóan a Melléklet M5.3/a. (keresztmetszet) és M5.3/b. (hosszmetszet) táblázata 
tartalmazza. 
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5.5.1. PRIORITÁSI TENGELYEK  

1. prioritási tengely (az OP 3.1. pon ja): Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. t

 t

A beavatkozások az oktatási infrastruktúra fejlesztésénél részben a fiataloknak nyújtandó alapképzésre 
(közoktatás), részben a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére koncentrál. A 
prioritási tengelytől, különösen az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának fejlesztésétől, rövidtávon – 
főként a területi, illetve a településhierarchia dimenziójában – a hozzáférési esélyek javulása várható, 
amennyiben az összekapcsolódik a közlekedés-fejlesztéssel, illetve ha az informatikai infrastruktúra 
kistérségeken belüli egyenlőtlenségei is csökkennek. Hosszabb távon önálló hatásként a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkenésére számítunk. Ezt a hatást csökkentheti azonban az a tény, hogy a 
TÁMOP és TIOP együttesében aránytalanul nagy hangsúly van az infrastruktúrán, miközben az 
oktatási kimenet elsősorban a pedagógus munkájának minőségétől függ. A beavatkozások relatív 
nyertesei a kistelepüléseken, hátrányos térségekben élők, valamint az infrastruktúra fejlesztését végző 
járadékosok.  

A TÁMOP esetében szóltunk arról, hogy mind a növekedés, mind pedig az esélyegyenlőség 
szempontjából azoknak a programok hatékonyak, melyek a készségek fejlesztését az életciklus korai 
szakaszaira koncentrálják, azonban ez a megközelítés tartós negatív generációs hatásokkal járhat. A 
technológia jelenlegi fejlődési üteme mellett ugyanis nem csupán a szaktudás évül el gyorsabban, 
mint amennyi ideig az emberi életciklus munkaképes ideje tart, hanem az alaptudás is. A középkorú 
vagy idősebb munkavállalási korú népesség számottevő része azért szorul ki a munkaerőpiacról, mert 
alapképzettségének elavulása túl költségessé teszi, hogy munkáltatója szakmailag tovább képezze. A 
sikeres szakképzés ugyanis gyakran csak akkor lehetséges (vagy csak akkor valósítható meg 
költséghatékonyan), ha a munkavállaló legalább alapszinten kommunikál egy idegen nyelven, 
készségszinten tudja használni a számítógépet, egészségtudatos, képes életpályában gondolkodni, 
tájékozódik az Interneten vagy egyéb olyan, nem szakma-specifikus, hanem az alapképzés körében 
elsajátítható tudás vagy szemléletmód birtokában van, amelyekhez annak idején nem férhetett hozzá 
az iskolában. A generációk közötti hatás nem egyértelmű: a felnőtt generációk esélyei romlanak a 
munkaerő-piacon a képzettebb generációk belépésével, de pozitív tovagyűrűző (spill over) hatást 
feltételezhetünk. Hosszmetszetben a relatív nyertesek a fiatal, még inaktív generációk, míg a 
vesztesek közé a munkaerőpiacon lévő fiatalabb korosztályok tagjai közül azokat sorolhatjuk, akik nem 
tudnak rugalmasan alkalmazkodni az utánuk jövő, jobban képzett generációk támasztotta versenyhez. 

2. prioritási tengely (az OP 3.2. pon ja): Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. 

Mivel az egészségi állapot mutatói szoros kapcsolatot mutatnak a korral, illetve más társadalmi-
demográfiai háttérváltozókkal, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének általános célkitűzése, az 
egészségben és munkaképesen eltöltött életszakasz növelése révén hozzájárulhat a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az intézkedésekben megjelölt infrastruktúrafejlesztés egyben 
tompíthatja az egészségügyi szolgáltatások terén elindult struktúraváltás egyes elemei nyomán 
várhatóan növekvő hozzáférési egyenlőtlenségeket, ezt a hatást tompíthatja az infrastruktúra-
fejlesztés. Ugyanebbe az irányba hathatna, ha az otthoni ápolás esetében a jelenlegi, de főként a 
várhatóan növekvő kereslethez igazodva növekedne a kínálat. Ezzel ugyanis növekedhetne a kereslet 
az egyébként alacsony foglalkoztatottságú szakképzetlen munkaerő iránt. Az infrastrukturális 
fejlesztések hatékonyságát azonban jelentősen ronthatja a járadékvadászat.  

Bár az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének korprofilja határozott generációs különbségeket 
mutat, az idősebb kohorszoknak címzett közkiadási programok csak akkor indukálnak generációk 
közötti esélykülönbségeket, ha a programok hosszú távon nem fenntarthatóak, tehát a mai fiatalabb 
kohorszok idős korában már nem hozzáférhetőek. 

3. prioritási tengely (az OP 3.3. pontja): A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást segítő 
infrastruktúra fejlesztése. 

A társadalmi befogadást segítő infrastruktúra fejlesztése hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenség 
csökkenéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok relatív pozíciójának javításával. A fejlesztési források a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok helyzetét javítják, részben a foglalkoztathatóság 
javításával. Az infrastrukturális fejlesztések relatív nyertesei egyrészt a szolgáltatások igénybevevői, 
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tehát a munkanélküliek, fogyatékkal élők, intézményi népesség, másrészt az intézményekben 
dolgozók. Fontos ugyanakkor ez alkalommal is megemlíteni, hogy a kimenet szempontjából az 
infrastruktúrafejlesztés alacsonyabb hatékonyságú az emberi tőke típusú beruházásoknál. 
Generációsan nem koncentrált programok, ezért hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

A beavatkozások hatásukban várhatóan generációsan nem koncentráltak. 

4. prioritási tengely (az OP 3.4. pon ja): A kulturális infrastruktúra fejlesztése. t

t

A kulturális infrastruktúra fejlesztésének jelentős szerepe lehet a humántőke és a kapcsolati tőke 
akkumuláció folyamatában. Azzal lehet azonban számolni, hogy igénybevételi oldalon a felhasználói 
kör változatlan marad a fejlesztés előtti helyzettel összehasonlítva. Nem számítunk érdemi elosztási 
hatásokra, bár a felhasználók kedvezőbb feltételek között vehetik igénybe a kulturális szolgáltatásokat, 
ami e tekintetben az egyenlőtlenségek kismértékű növekedését eredményezheti. A járadékvadászattal 
ez esetben is komolyan számolni kell. Az infrastrukturális fejlesztésre fordított erőforrások 
hatékonyabban felhasználhatók lennének a kompetenciafejlesztéssel (kereslet-oldali fejlesztés).  

A programok hatásukban generációs nem koncentráltak, hosszmetszeti elosztási hatás így nem 
várható. 

5.5.2. INDIKÁTOROK 

Lásd TÁMOP. 

5.6. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) 

Az OP átfogó stratégiai céljai az elérhetőség javítása a versenyképesség növelése és a társadalmi-
területi kohézió erősítése céljából valamint a közlekedés környezetkímélő fejlesztése. A célok szintjén 
tehát explicite megjelenik a területi egyenlőtlenségek csökkentése. Ugyanakkor az OP sehol nem említi 
az elérhetőség szempontjából legfontosabb problémát jelentő zsákutcás települések, illetve aprófalvas 
térségek kérdését, ahol a mikrotérségi/kistérségi központba való eljutás lehetőségének fejlesztése 
elsőrendű fontosságú, hiszen e nélkül a munkaerőpiac és a kistérségi központra összpontosuló 
közszolgáltatások nem elérhetőek a kistelepülések lakói számára. Ezekre a kérdésekre a regionális 
Operatív Programok térnek ki.  

A közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó programok hatásaikban generációsan nem 
koncentráltak, ezért hosszmetszeti hatásokra nem számítunk. Az értékelést összefoglalóan a Melléklet 
M5.4/a. (keresztmetszet) és M5.4/b. (hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

5.6.1. PRIORITÁSOK 

1.prioritás: Az ország és a régióközpon ok nemzetközi elérhetőségének javítása 

A régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása a nemzetközi hálózatba kapcsolódó 
vasútvonalak korszerűsítése, a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése révén elsősorban a nagyvárosok 
elérhetőségét javítja. Ezek a fejlesztések minden bizonnyal megkönnyítik az ország kevésbé fejlett 
keleti országrészében is a régióközpontok és egyéb nagyvárosok elérését. Mindez vonzóbbá teheti 
ezeket a térségeket a befektetők számára, és így elősegítheti a területi egyenlőtlenségek csökkenését. 
Ugyanakkor, ahogy az elméleti bevezetésben a területi egyenlőtlenségeket alakító mechanizmusok 
tárgyalásánál felhívtuk rá a figyelmet, a közlekedés fejlesztése nem feltétlenül segíti elő a gazdasági 
tevékenység térbeli szétterjedését, és a térségek közötti fejlettségi különbségek csökkenését. A 
vállalatok területi koncentrálódásának a vállalatok jövedelmezőségére pozitív és negatív hatásai is 
lehetnek. Amennyiben a kereskedelem költségei magasak, akkor a vállalatok csak az adott térség 
fogyasztóit tudják elérni termékeikkel. Ilyenkor a koncentrálódás csökkenti a vállalatok profitját, mert 
az adott régió piacán sok vállalat versenyez, ennek következtében a vállalatok igyekeznek egymástól 
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térbelileg inkább távol termelni, vagyis a gazdasági tevékenység térben szétterjed. Amennyiben a 
kereskedelem költségei alacsonyak, a vállalatok termékeiket távolabbi régiók piacaira is el tudják 
szállítani, így megérheti nekik koncentrálódni, ha a vállalatok egymáshoz való közelségének jelentős 
externális hasznai vannak. A kereskedelem költségeinek csökkenése tehát nem feltétlenül segíti elő az 
elmaradottabb térségek gyorsabb fejlődését, és ezáltali felzárkózását. 

2.prioritás: Térségi elérhetőség javítása 

A térségi elérhetőség javítása prioritás a gyorsforgalmi utakhoz csatlakozó és a régiók egyes térségeit 
összekötő főutak fejlesztését, a közlekedési ágazatok regionális/térségi összehangolását és a távolági 
közlekedési módok fejlesztését tűzi ki célul. Ezeknek a programok feltehetően javítják a 
régióközpontok és a régiók perifériális térségei közötti közlekedési kapcsolatokat. Ez hozzájárulhat 
ahhoz, hogy ezek a perifériális térségek jobban bekapcsolódjanak az áruk, a tőke és a munkaerő 
áramlásába. Ahogy az előző prioritásnál jeleztük, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a régiók perifériái 
gyorsabban fel tudnak zárkózni a régióközpontokhoz. 

j  

3.prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása 

Ez a prioritás olyan programok megvalósítását tűzi ki célul, amely biztosítaná a nemzetközi 
kereskedelmi útvonalak mentén fekvő logisztikai központoknak a többféle közlekedési módon való 
elérhetőségét. Ennek a prioritásnak az egyenlőtlenségi hatása nehezen értékelhető. A programoknak 
az ilyen logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások lehetnek a nyertesei.  

4.prioritás:Városi és elővárosi közlekedés fe lesztése

A városi és elővárosi közlekedés fejlesztése értelemszerűen a nagyobb városok és agglomerációik 
lakóinak kedvez, illetve azoknak, akik ezekbe a városokba ingáznak. Az intézkedés tehát a 
településhierarchia mentén meglevő egyenlőtlenségeket fokozza, hiszen a falusi lakosság kevésbé 
részesül ennek eredményeiből. 

Meg kell említeni a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó projektek egyenlőtlenségi hatásainak 
számbavételénél a járadékvadászat lehetőségét is. Mint ahogy arra már több ízben fény derült, egyes 
vállalatok a nagyobb infrastruktúra-beruházások közbeszerzési pályázatainál megpróbálják a kiírás 
befolyásolásával növelni annak esélyét, hogy elnyerjék a projektet. Emiatt nem feltétlenül az adott 
feladatot leghatékonyabban elvégezni képes vállalkozás hajtja végre a beruházást. 

5.6.2. INDIKÁTOROK 

Az indikátorok szintjén nem jelenik meg a kistérségi központok elérhetőségének javulása. Javasoljuk 
olyan indikátor felvételét, amely a kistelepülések esetében a kistérségi központ elérési idején alapszik. 

5.7. Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) 

A KEOP egyetlen stratégiai cél helyett egy hármas célrendszert állít a középpontba: (1) az életminőség 
javítása a szennyezések csökkentésével, (2) értékvédelem és megőrzés, valamint (3) megelőzés, 
takarékosság, hatékonyság. E célrendszeréhez kapcsolódóan, a tervezők összesen hat prioritási 
tengelyt neveztek meg: (1) egészséges, tiszta települések, (2) vizeink jó kezelése, (3) természeti 
értékeink jó kezelése, (4) a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, (5) hatékony 
energiafelhasználás, (6) fenntartható termelés és fogyasztói szokások ösztönzése. 

A fejlesztési programok tehát alapvetően a környezet állapotának, ezen keresztül pedig az életminőség 
és az egészségi állapot javítását célozzák. Mivel az életminőség eloszlása a népességben, a 
jövedelemhez hasonlóan és azzal viszonylag szoros kapcsolatban, egyenlőtlenségeket mutat, a 
vonatkozó fejlesztések járhatnak társadalmi elosztási hatásokkal. A fejlesztések várhatóan olyan 
földrajzi területen valósulnak meg, ahol a probléma fennáll, vagy ahol ilyen fejlesztésre még nem 
került sor, bár hasonló problémákat más földrajzi területen már kezeltek. Ezért általános várakozásunk 
az OP beavatkozásaival, mindenekelőtt az első hárommal és az utolsóval kapcsolatban az, hogy 
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csökkentik a jó környezethez való hozzáférés, ezen keresztül pedig az életminőség egyenlőtlenségeit. 
A fejlesztések nyertesei a beruházások által érintett térségek lakói, valamint a járadékosok, tehát a 
beruházások kivitelezői, a szolgáltatások nyújtói lehetnek. A keresztmetszeti elosztási hatások a régió, 
a terület és a településhierarchia dimenzióiban érvényesülhetnek.  

Azt is megállapíthatjuk, hogy a környezeti állapot javítását célzó beruházások hatása csak hosszú 
távon érvényesül, míg az, egyébként igen költséges, beruházásokat most kell megfizetni. Ebből 
adódik, hogy a most induló beruházások nyomán mindenekelőtt a felnövekvő generációk 
életminősége javul. Hosszmetszetben tehát generációs újraelosztási hatásokkal, a korosztályok közötti 
egyenlőtlenségek növekedésével számolhatunk. A nyertesek a fiatal és felnövekvő generációk, míg a 
vesztesek a középkorú és idősebb generációk lesznek. 

Az előzőekben leírtakhoz képest (részben) eltérő hatásmechanizmusokkal és hatásokkal 
számolhatunk a 4. és 5. prioritás, tehát a megújuló energiaforrás-felhasználás és a hatékony 
energiafelhasználás esetében. Az első esetben az elosztási hatások jellemzően az iparág szereplői 
között várhatók, tehát a megújuló energiaforrások előállítói a fejlesztések nyertesei, míg az ehhez 
képest alternatív energiaforrások előállítói annak vesztesei lesznek. Hosszmetszetben az előzőekben 
tárgyalt beavatkozások esetén bemutatott mechanizmusok érvényesek és hasonló hatásokkal kell 
számolnunk. 

A hatékony energiafelhasználás esetében a közszféra és a vállalkozói szektor működési költségeinek 
csökkenése várható, illetve ennek tovagyűrűző hatásként a szolgáltatások, termékek díjainak 
csökkenése. A lakossági szektorban, fejlesztések nyomán, távhőszolgáltatás korszerűsítésével 
költségcsökkenésre számíthatunk. Ennek megfelelően a fejlesztések nyertesei a távfűtéses 
lakásokban élők, valamint a járadékosok (szolgáltatást végzők, beszállítók), relatív vesztesei pedig a 
nem távfűtéses lakásokban élők lesznek. Mivel ezek a programok generációsan nem koncentráltak, 
hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

Mindkét prioritási tengely esetében fokozottan kell számolni a járadékvadászatból fakadó 
hatékonyságcsökkenéssel. 

A KEOP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.5/a. (keresztmetszet) és M5.5/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 

5.8. Államreform Operatív Program (ÁROP) 

A közigazgatás megújítását célzó Operatív Programok stratégiai célként a közigazgatás 
teljesítményének javítását tűzik ki. A két OP közötti „munkamegosztás” szerint az ÁROP céljai, 
hatóköre és eszközei általános jellegűek, míg az EKOP kifejezetten az informatikai alapú szolgáltatások 
fejlesztéséről szól. 

Az ÁROP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.6/a. (keresztmetszet) és M5.6/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. 

5.8.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Az ÁROP beavatkozásai esetében a társadalmi elosztási hatások elsősorban a hozzáférési esélyeken, 
azok változásán keresztül ragadhatók meg, ezek eredményezhetnek kisebb változásokat a társadalom 
egyenlőtlenségi szerkezetében. 

1. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 1  pontja): A folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 

.

A prioritási tengelyek közül ettől várható leginkább, hogy végrehajtása számottevő társadalmi elosztási 
hatással jár. Megvalósulástól függően, rövidtávon a hozzáférési esélyek egyenlőtlenségeinek 
növekedésére/kiegyenlítődésére, hosszú távon azok kiegyenlítődésére számítunk. A jogi szabályozás 
és az ügymenet egyszerűsödése, továbbá a szolgáltatások minőségének javulása annak függvényében 
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csökkenti vagy növeli a hozzáférés esélyeit és így a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy a fejlesztés, 
pl. területileg vagy település-hierarchia szerint milyen eloszlást mutat majd a jelenlegi helyzethez 
képest. A régióközpontok súlyának növekedése, közigazgatási központtá válása az egyenlőtlenségek 
növekedése irányába hathat, amennyiben elérésük a személyes szolgáltatások igénybevételéhez 
nagyobb költséget jelent, mint a megyeközpontoké. Ez a központoktól távolabb, nehezen 
megközelíthető településeken élők relatív helyzetét ronthatja. A kistérségi társulások tervezett 
ösztönzése ezt a hatást ellensúlyozhatja. Ugyancsak fontos meghatározója lehet a hozzáférési esélyek 
alakulásának a szolgáltatások fejlesztésének összekapcsolása az igénybevételére alkalmas tudás és 
készségek, tágabban a humántőke fejlesztés sikerességével. Szintén hatással van ebből a 
szempontból a hozzáférés egyenlőtlenségeire, hogy a közszolgáltatások többcsatornás elérésében 
(online, telefonos, személyes) milyen arányok alakulnak ki, mennyiben egészítik ki vagy helyettesítik 
egymást. 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

2. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 2. pontja): Az emberi erőforrás 
minőségének javítása 

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, ez a prioritási tengely csak belső, a 
közigazgatásban dolgozók közötti egyenlőtlenségekre gyakorolhat hatást. Ebben az értelemben 
önállóan is elemezhető a fejlesztések köztisztviselőkre, mint önálló társadalmi csoportra gyakorolt 
hatása. Összességében, a célok teljesülése esetén, a köztisztviselők, illetve a közigazgatás szerveinek 
társadalmi elfogadottsága, és így a köztisztviselők elégedettsége is növekedhetne. A javasolt 
beavatkozások, elsősorban a javadalmazás teljesítményfüggővé tétele, növelheti a belső 
egyenlőtlenségeket. A közigazgatás korszerűsítése a tisztviselői karon belül életkor és iskolai 
végzettség szerint is egyenlőtlen hatásokkal jár. Bár az emberi erőforrás minőségének javítása a 
közigazgatásban dolgozók körében eredményezhet generációs hatásokat is, társadalmi méretekben 
ennek kihatásai csekélyek. 

3. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 3  pontja): A kormányzási és megújulási
képesség javítása 

.  

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

5.8.2. INDIKÁTOROK 

A hatásindikátorok hiánya e program esetében is megfigyelhető. A társadalmi hatások mérése 
érdekében javasoljuk az első prioritási tengely esetében a legalább 4 szolgáltatási területet lefedő 
szolgáltatási tervvel rendelkező kistérségek valamilyen jóléti mutatója (pl. egy főre jutó GDP) szerinti 
megoszlásának vizsgálatát, valamint az átlagos ügyintézési időnek a lakosság, illetve a vállalatok 
részére nyújtott szolgáltatások szerinti elkülönített mérését, továbbá annak kistérségek közötti 
megoszlásának monitorozását is.  

5.9. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

Az EKOP értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.7/a. (keresztmetszet) és M5.7/b. (hosszmetszet) 
táblázata tartalmazza. A három prioritási tengely közül a másodiknak lehet megfigyelhető társadalmi 
elosztási hatása. 

5.9.1. PRIORITÁSI TENGELYEK 

1. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 1. pontja): A közigazgatás és a 
közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 
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Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

2. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 2. pon ja): A közigazgatási 
szolgál atásokhoz tör énő hozzáfé és  támogató infras ukturális fejlesztések (szolgáltatások 
eljuttatása az ügyfelekhez) 

t
t t r t tr

 

Az e-közigazgatásról szóló legfrissebb kutatás (Molnár, szerk., 2005/2006) többek között megállapítja, 
hogy  

– Magyarországon a digitális szakadék különösen az iskolai végzettség, de a jövedelem, a 
települési hierarchia és az életkor szerinti dimenziókban is nagyon mély;  

– a kínálati oldali fejlesztések nem eredményezték az információs társadalom összetételének 
változását;  

– az idősek, a kistelepüléseken élők és a romák kedvezőtlen helyzetben vannak mind az elérés, 
mind a használat szempontjából;  

– a fogyatékkal élők és a leszakadó rétegek bevonása hosszadalmas folyamat; 

– az infokommunikációs eszközök elterjesztését szolgáló magyarországi állami programok nem 
bizonyultak hatékonynak. 

Mindezt figyelembe véve, az elektronikus szolgáltatások fejlesztésével mindenekelőtt a jobb társadalmi 
helyzetű, a rendelkezésre álló szolgáltatásokat már ma is igénybe vevő réteg még kedvezőbb 
helyzetbe kerül, hiszen a tranzakciós költségek csökkenése mindenekelőtt náluk jelentkezik. A 
hozzáférés egyenlőségének biztosítása csak hosszabb távon képzelhető el, mindenekelőtt az 
infokommunikációs tudás és készségek minél szélesebb körű elterjesztésével, illetve fejlesztésével. A 
TÁMOP-ban a középfokú oktatásban e célra elkülönített keret megfelelő felhasználása erre például 
alkalmas lehet, ám ez esetben is problémaként felmerül a középfokú oktatásig el nem jutók vagy 
onnan kimaradók leszakadása. 

A digitális írástudás markáns életkor szerinti különbségei tartós generációs különbségeket okozhatnak. 
Azok a korosztályok, amelyek fiatalkorban, részben még az iskolapadban készségszinten elsajátították 
a számítógép használatot, az Interneten való tájékozódást és a gépi kiszolgálású ügyfélszolgálati 
rendszerekkel való kommunikációt könnyen férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz és információkhoz, 
miközben az idősebb generációkhoz tartozók nem tudják használni ezeket a rendszereket. Ez a 
szociálpolitikában a igénybevételi ráták (take-up rates) címszó alatt vizsgált jelenséghez vezethet: 
egyes célzott közszolgáltatások esetenként azért nem jutnak el a címzettekhez, mert azok nem tudják 
végrehajtani a hozzáféréshez szükséges procedúrát. A jelenség ahhoz hasonlítható, ahogy az 
írásbeliségre építő közszolgáltatások kibővülése kívül tartotta azokat a generációkat, amelyek körében 
az analfabétizmus még általános volt. Azzal a különbséggel, hogy a mostani technológiaváltások 
sokkal gyorsabbak, sűrűbben követik egymást, tehát egy kohorsz esetében akár több efféle váltás is 
bekövetkezhet, ráadásul az emberek jobban rá vannak szorulva a közszolgáltatásokra (vagy a 
hasonlóan modern infokommunikációs technológiát alkalmazó piaci intézményekre), mert kevésbé 
támaszkodhatnak a nagycsaládi szervezetre. 

Rövidtávon a hozzáférési esélyek egyenlőtlenségének növekedésével kell számolni, amennyiben a 
tranzakciós költségek csökkenése elsőként a jobb társadalmi helyzetű, iskolázottabb csoportoknál 
jelentkezik. Ezt a növekedését tompíthatja az alternatív elérések (személyes, telefonos ügyintézés), 
vagy például a térségi szolgáltató központok fejlesztése. Hosszú távon azonban a fejlesztések hatása a 
keresztmetszeti egyenlőtlenségek csökkenését eredményezheti, amennyiben az ehhez kapcsolódó 
kompetenciák fejlesztése sikeres. Hosszmetszetben azonban egyértelműen az egyenlőtlenségek 
növekedésével kell számolni, amennyiben a digitális írástudás markáns életkor szerinti különbségei 
tartós generációs különbségeket okozhatnak. Az elektronikusan is elérhető és igénybe vehető 
szolgáltatások körének bővülése és az elektronikus szolgáltatások díjának csökkentése (más, az OP 
hatáskörébe nem tartozó fejlesztésekkel és szabályozásokkal párhuzamosan) hozzájárulhat a kereslet 
növekedéséhez olyan társadalmi csoportokban is, amelyek jelenleg egyáltalán nem tartoznak a 
potenciális igénybevevői körhöz. Összességében bizonyosan a relatív nyertesek közé tartoznak az 
elektronikus közszolgáltatásokat igénybevételének készségével és infrastruktúrájával rendelkező 
csoportok, valamint a szolgáltatásokat, vagy azok infrastrukturális hátterét biztosító járadékosok, míg 
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a fejlesztések relatív vesztesei értelemszerűen az elektronikus közszolgáltatásokat igénybevételének 
készségével és infrastruktúrájával nem rendelkező csoportok. Generációs metszetben egyértelmű 
nyertesek a fiatal inaktív és fiatal felnőtt generációk, míg a középkorú és idősebb generációk relatív 
vesztesek lehetnek. Megállapításaink nemcsak a lakossági, hanem a vállalkozói szektorra is 
érvényesek. A társadalmi elosztás fő dimenziói ez esetben a kor, az iskolázottság, a 
településhierarchia és a gazdasági aktivitás lehetnek. 

3. prioritási tengely (az OP „Prioritási tengelyek” fejezetének 3  pontja): Kiemelt fejlesztések .

Nincs közvetlenül megragadható társadalmi elosztási hatás, sem kereszt-, sem pedig 
hosszmetszetben. 

5.9.2. INDIKÁTOROK 

A társadalmi elosztási hatások azonosítása és nyomon követése a választott indikátorok főbb 
társadalmi-demográfiai dimenziók (pl. régió, település-hierarchia), illetve a közszolgáltatások típusai 
szerinti bontásban történő előállításával érhető el. A 2. prioritási tengely esetében javasoljuk továbbá 
az ügyintézési időnek a lakosság, illetve a vállalatok részére nyújtott szolgáltatások szerinti elkülönített 
mérését. 

5.10. Regionális Operatív Programok (ROP) 

5.10.0. A ROP-OK ÁLTALÁNOS ÉRTRÉKELÉSE 

A Regionális Operatív Programok szerkezetüket, a specifikus célokat és a tervezett beavatkozások 
jellegét, típusát tekintve komoly hasonlóságokat mutatnak. Ezért az alábbiakban először röviden 
néhány általános értékelő megállapítást teszünk a társadalmi elosztási hatások dimenziójában, majd a 
ROP-okat külön-külön is tárgyaljuk. A Közép-Magyarország Regionális Operatív Programot (KMOP) 
teljesen önállóan értékeljük. Jelezzük, hogy a társadalmi elosztási hatások szerint releváns, a GOP, az 
TÁMOP és a TIOP esetében általánosan tárgyalt problémák jellemzően a ROP-okban is megjelennek, 
speciálisan a régióra fókuszálva. 

A ROP-ok fő intézkedéstípusainak értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.8/a. (keresztmetszet) és 
M5.8/b. (hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

5.10.0.1. A ROP-ok célrendszere és a főbb beavatkozás-típusok 

A ROP-ok által követett stratégiai, illetve az azokhoz rendelt specifikus célok alapvetően két átfogóbb, 
a társadalmi hatásokat tekintve gyakran ellentétes irányú cél alatt foglalhatók össze: a gazdasági 
versenyképesség javítása és a regionális kohézió erősítése. Ez a kettős felosztás legtisztábban a 
DAOP-ban jelenik meg. A stratégiai és az ahhoz kapcsolódó specifikus célok cél eléréséhez rendelt 
beavatkozásokat alapvetően öt típussal lehet lefedni: (1) regionális versenyképesség javítása, (2) a 
regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, (3) turisztikai potenciál erősítése, 
(4) település- és térségfejlesztés, (5) humán infrastruktúra fejlesztése. 

Ezek az eszközök nagyobbrészt egyértelműen hozzárendelhetők az előzőekben definiált átfogó 
specifikus célokhoz, másrészt viszont jelentős átfedések is lehetnek, például a közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztés vagy a térségi fejlesztések esetében. Ezért a társadalmi hatások jelentős 
mértékben attól függenek, hogy a forrásokat mely programokra koncentrálják, és azok mennyire 
lesznek sikeresek. Két ROP esetében figyelhetjük meg, hogy prioritási tengelyek előzőekben felsorolt 
szerkezetétől kismértékben eltér. A KD ROP a humán- és közlekedési infrastruktúra fejlesztését egy 
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prioritási tengely keretében kezeli, míg az ÉA ROP a térség- és területfejlesztést a humán 
infrastruktúra fejlesztéssel tárgyalja összevontan. 

1. beavatkozás-típus: a regionális versenyképesség javítása. 

A regionális versenyképesség javítása, a GOP-mal összhangban, alapvetően termelékenységnövekedés 
révén, elsősorban a tudásintenzív, magasabb hozzáadott értékű tevékenységek támogatásával 
valósulna meg. Kivételt jelent ez alól a dél-dunántúli régió és az észak-alföldi régió, melyek Operatív 
Programjában a feldolgozó ágazatokban érdekelt vállalkozások fejlesztése is hangsúlyos. Amint azt 
már a GOP értékelése esetében is felvetettük, ennek társadalmi elosztási hatása az egyenlőtlenségek 
növekedése irányába mutat, rövid- és középtávon mindenképpen. A termelékenység növekedésére 
alapuló gazdaságfejlesztés a magasan képzett munkaerő iránti keresletet növeli, a képzetlen 
munkaerő iránt nem (vagy csak kismértékben) támaszt keresletet. A képzetlen munkaerő iránti 
kereslet csökkenése kereseti vagy foglalkoztatási pozíciójuk romlásában is megmutatkozhat. 
Amennyiben a munkaerő-piaci intézményrendszer olyan, hogy a keresetek alkalmazkodhatnak a 
megváltozott keresleti/kínálati viszonyokhoz, akkor a képzettség szerinti kereseti különbségek 
növekedése várható. Amennyiben a keresetek lefelé nem rugalmasak (nem csökkenhetnek bizonyos 
szint alá), akkor az alacsony végzettségűek foglalkoztatási pozíciójának romlása várható. Mindkét 
lehetőség következménye valószínűleg a háztartási jövedelmek képzettség szerinti különbségeinek 
növekedése. 

A technológiai fejlődésen alapuló fejlesztés a fiatal korosztályokat hozza helyzeti előnybe az idősebb 
munkavállalókkal szemben, hiszen a fiatalabbak már a fejlett technológiát tanulhatják, míg 
technológiaváltás esetén az idősebbek szakértelme elértéktelenedik. Ha a felnőttképzést nem 
fejlesztik, akkor a fiatal korosztályok relatív munkaerő-piaci helyzete javul az idősebb korosztályokhoz 
képest. Az aktív korúak és a nyugdíjasok relatív helyzetének várható alakulásához figyelembe kell 
venni, hogy a termelékenység növekedése a bérek növekedésével is jár. Amíg a nyugdíjak indexálása 
a reálbér alakulásától is függ, a termelékenység és a bérek növekedése a nyugdíjas korosztályok 
jövedelmi helyzetét is javítja, ugyanakkor a nyugdíjindexálás jelenlegi szabálya (svájci indexálás) 
szerint reálbér-növekedés esetén az aktívak helyzete folyamatosan javul a nyugdíjasokéhoz képest (az 
átlagos nyugellátás értéke csökken az átlagbérhez képest). 

Az egyenlőtlenségeket csökkentő hatással is rendelkezhet a vállalkozások támogatása, amennyiben 
alacsony jövedelmű rétegeknek a középosztályhoz való felzárkózását segíti elő. Ilyen hatása lehet 
például a mikrohitelezésnek. A KKV-k támogatása növelheti is az egyenlőtlenséget azáltal, hogy 
megerősödik a hazai középvállalkozói réteg, amely a jövedelem-eloszlás felső tizedeiben helyezkedik 
el. Ugyanez mérsékelheti is a jövedelmei egyenlőtlenséget, ha elmaradott térségekben megvalósuló 
munkahelyteremtő beruházások támogatásról van szó. A településhierarchia szerinti 
egyenlőtlenségeket ugyanakkor növelhetik is ezek a programok, amennyiben a regionális fejlesztések 
alapvetően a városokra támaszkodnak.  

2. beavatkozás-típus: a regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra. 

A régiók főútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a közlekedést a régiók perifériális térségeibe. Ez a 
vállalkozások számára vonzó lehet, de egyúttal a munkaerő elvándorlását is megkönnyíti. A régiók 
mellékútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a kistelepülések lakói számára a térségi központok 
elérését, így csökkentve a tranzakciós költségeket. A programok egyenlőtlenség hatása a konkrét 
megvalósítástól függ. A fejlesztések nyertesei az egyes régiók városainak lakói, a fejlesztett főutak, 
mellékutak mentén élők lehetnek, míg a relatív vesztesek a programokból kimaradó településeken, 
térségekben élők. Az elosztási hatások fő dimenziói értelemszerűen a terület és a településhierarchia 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 
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3. beavatkozás-típus: a turisztikai potenciál erősítése. 

A ROP-ok ezen prioritási tengelyei elsősorban a már meglevő turizmus-központok (nagyvárosok, 
tóparti ill. gyógyfürdővárosok stb.) fejlesztését tartalmazzák. Ezek a programok fokozhatják a 
települések közötti egyenlőtlenségeket. A turizmusfejlesztés várhatóan kismértékben, de növeli majd a 
foglalkoztatottságot. A fejlesztések nyertesei a turizmusipar program által érintett szereplői, illetve a 
fogyasztók lehetnek, míg a relatív vesztesek a programokból kimaradó településeken, térségekben 
élők. 

A programok generációsan nem koncentráltak, így hosszmetszeti hatásokkal nem számolunk. 

4. beavatkozás-típus: térség- és településfejlesztés. 

A beavatkozás-típus eszközeit olyan programok jelentik, mint például a települések infrastrukturális 
fejlesztése, fizikai és szociális jellegű rehabilitáció. A térség- és településfejlesztés tengely esetében 
számos hatásmechanizmus működésével kell számolnunk, melyek mentén egymással ellentétes, vagy 
más–más dimenzión jellemző társadalmi elosztási hatás jelenhet meg.  

A településfejlesztés-célú beavatkozások hangsúly, bár a célok között a hátrányos helyzetű 
kistelepülések fejlesztése is szerepel, jellemzően a városokon, illetve a kistérség-központokon van. 
Ennek kettős hatása lehet: a fejlesztéseket megelőzően elmaradottabb városok hátrányát 
csökkentheti, miközben a kistelepülések relatív hátránya még inkább növekedhet. Arra is számítani 
lehet azonban, hogy ez utóbbi esetben, az áttételes hatások a kistelepülések lakónak abszolút jólétét 
növelik. Az egyenlőtlenségekre gyakorolt hatások fontos meghatározója lehet az a bizonytalanság, 
mely egyrészt abból fakad, hogy a fejlesztési források nem minden városba, kistérségi központba 
jutnak el, vagy az eloszlás nagyon egyenlőtlen lehet, másrészt a források felhasználása nem lesz 
egyenletesen hatékony. 

A fejlesztések által érintett térségekben, településeken, vagy településrészeken az életminőség-
javulása várható, elsősorban a környezet állapotában bekövetkező pozitív változások nyomán. Ez 
értelemszerűen előnyösebb helyzetbe hozza az érintett területek lakóit, szemben azokkal, akiket a 
fejlesztések nem érintenek.  

Ugyancsak számítani lehet a lakások, illetve más ingatlanok felértékelődése a fejlesztések nyomán. 
Ennek elosztási hatása ugyancsak nem egyértelmű. A rehabilitáció végbemehet új ingatlanok 
építésével (a meglévők lebontásával vagy anélkül), vagy a meglévők felújításával. Az ott lakók ennek 
függvényében a korábbinál lényegesen kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, amennyiben ingatlanaikat 
meg tudják tartani. Ismert mechanizmus azonban a rehabilitált területeken élők kiszorulása a 
fejlesztések hatására. Ez különösen az ingatlanok tulajdonjogával, vagy egyéb erőforrással nem 
rendelkezőket érintheti. A fejlesztések által érintett településrészek közvetlen környezetében élők, 
externális hatásként, ugyancsak nyertesekké válhatnak, anélkül, hogy a beruházások őket közvetlenül 
érintenék.  

A beavatkozások pozitív hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatottságra, egyrészt a beruházások 
munkaerő-igénye, másrészt a hátrányos munkaerő-piaci pozícióban lévők integrálásán, harmadrészt 
pedig a fejlesztéseknek a vállalkozások sűrűségének növekedésén keresztül, de ezek a hatások 
erősíthetik is egymást. 

Hatásukban generációsan nem koncentrált programok. 

5. beavatkozás-típus: a humán infrastruktúra fejlesztése. 

A prioritási tengely beavatkozásai nyomán, a térségi integrációban megvalósuló intézményfejlesztés 
révén a közoktatás, egészségügyi és szociális ellátás intézményeinek színvonala javul, ami 
alapvetően az egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat. Az infrastruktúra fejlesztése ugyanakkor, 
amint azt a TIOP értékelése esetében részletesebben is bemutattuk, felveti a járadékvadászat 
kockázatát, mely a források hatékony felhasználásának rovására mehet. A fejlesztések nyertesei a 
szolgáltatásban részesülők, a járadékosok (infrastrukturális fejlesztésekben közreműködő 
vállalkozások, intézmények fenntartói, dolgozói) lehetnek. 

A humán infrastruktúra fejlesztését célzó programok esetén a generációk közötti hatás nem 
egyértelmű, ágazatonként eltérő lehet, a TIOP esetében már tárgyalt mechanizmusok mentén. 
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5.10.0.2. Indikátorok 

A ROP-okban szereplő indikátorok között nem találtunk olyat, amely gazdasági fejlettség vagy humán 
szolgáltatások területi egyenlőtlenségeit mérné (szóródás típusú indikátorok). 

5.10.1. NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (NYDOP) 

A ROP átfogó célja a gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és a 
foglalkoztatás elősegítése érdekében. Ehhez négy specifikus cél kapcsolódik: gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése, turizmus fejlesztése, városok megújítása és a helyi illetve kistérségek infrastruktúra-
fejlesztése. Az OP a specifikus célok keretében is részletesen tárgyalja a területi kiegyenlítés kérdését. 
A fejlesztési pólusok versenyképességének növelése, a kis- és középvárosok fejlesztése mellett a 
kistelepülések lakóinak közszolgáltatásokkal való ellátásának kérdését emeli ki az OP, szükségesnek 
tartva a kistérségi társulások létrejöttét és a térségközpontok elérhetőségének javítását.  

A gazdaságfejlesztési prioritáson belül a Győr fejlesztési pólusra épülő vállalkozásfejlesztési, 
befektetés-ösztönzési intézkedések a régión belüli területi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetnek. 
A területi egyenlőtlenségek növekedését ugyanakkor mérsékelheti, hogy ez a ROP célul tűzi ki a helyi 
és kistérségi érdekeltségű vállalkozások fejlesztését is, különösen az aprófalvas térségekben (Vas, Zala 
megye). Bár ez a ROP a GOP-nál kevésbé hangsúlyozza a K+F, az innováció szerepét a 
gazdaságfejlesztésben, de célul tűzi ki a magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó vállalkozások 
befektetéseinek ösztönzését, ami az iskolázottság szerinti jövedelmi különbségek éleződésének 
irányába hat. Ugyancsak ebben a prioritásban a humánerőforrás-fejlesztés is említésre kerül, 
elsősorban a térségi integrált szakképzési központok (TISZK) és a felsőoktatási intézmények 
fejlesztése révén. Az oktatási fejlesztések emelik a lakosság iskolázottságát, javítva ezáltal 
foglalkoztathatóságukat, ami a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat, különösen ha az 
olyan rétegekre fókuszál, amelyekre jellemző az alacsony iskolai végzettség, középiskolai 
lemorzsolódás. 

A turizmusfejlesztési prioritás a régió nagyvárosainak és egyéb jelentős vonzerővel rendelkező 
turistacélpontjainak (pl. Hévíz, Bük) turisztikai fejlesztését tűzi ki célul, amely a települések közötti 
egyenlőtlenségek növekedéséhez vezethet a régióban, hiszen ezek többnyire eleve a régió magasabb 
jövedelmű települései közé tartoznak.  

A városfejlesztési prioritás értelemszerűen elsősorban a városi lakosság számára kedvező, ilyen 
értelemben a város- falu egyenlőtlenség növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a prioritás keretében a 
városon belüli egyenlőtlenségeket csökkentő szociális jellegű tevékenységek is említésre kerülnek, így 
pl. a hátránykompenzáló oktatási programok, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, 
telepfelszámolások révén a szegregáció csökkentése. 

A negyedik prioritás a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztését irányozza elő. A ROP 
szükségesnek tartja a régió belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztését is, elsősorban a perifériális, 
zsákutcás települések elérhetőségének javításával. A négy és ötszámjegyű utak építése, felújítása, a 
vasúti mellékvonalak korszerűsítése hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
megnyilvánuló területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, azáltal, hogy a térségi központok 
kistelepülésekről is könnyebben elérhetőkké válnak. 

A helyi és térségi közszolgáltatás-fejlesztési prioritás a közszolgáltatások elérhetőségében meglevő 
egyenlőtlenségek csökkentését célozza. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása (helyi alapellátás 
fejlesztése, prevenciós és komplex rehabilitációs központok kialakítása, kiskórházak számának 
csökkentése), megteremti annak esélyét, hogy minőségi szolgáltatást vehessenek igénybe a 
kistelepüléseken élők is, amennyiben a kórházi központok elérhetősége is biztosított. A szociális ellátás 
(családsegítő, gyermekjólét) fejlesztése egyrészt az elérhetőségi egyenlőtlenségeket mérsékli, a 
bölcsődei kapacitások növelése a nők foglalkoztatottságának növekedését segíti. A közoktatási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen óvodai, alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának 
fejlesztése, többcélú oktatási társulások hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepülési iskolák hátránya 
felszereltségben, az oktatás minőségében csökkenjen. 
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5.10.2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KDOP) 

A ROP stratégiai célja, hogy a Közép-dunántúli Régió a gazdasági-társadalmi innováció révén a 
magyar régiók között megőrizze kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét. Ezt a 
stratégiai célt az OP elsősorban régió gazdasági centrumaira építve képzeli el, de fontosnak tartja, 
hogy a centrumok fejlődése továbbgyűrűzzön és a középvárosok bekapcsolásán keresztül a hátrányos 
területekre is kiterjedjen. A régió specifikus fejlesztési céljai között a regionális kohézió erősítése is 
megtalálható, ezt elsősorban infrastrukturális beruházások révén, az alapfokú oktatás fejlesztésén, a 
foglalkoztatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésén keresztül igyekszik előmozdítani, 
továbbá szükségesnek tartja a régió közlekedési fejlesztéseinél. A stratégia horizontális szempontjai is 
kitérnek a munkaerőpiacról tartósan kiszorult vagy veszélyeztetet társadalmai csoportok munkaerő-
piaci reintegrációjára, amelyet az alapfokú oktatás fejlesztése mellett a hátrányos helyzetű 
kistérségekben megvalósuló beruházások is elősegítenek. 

Az első prioritási tengely a regió gazdaságának fejlesztését tűzi ki célul. Ezt a célt egyrészt vonzó 
gazdasági környezet kialakításával (ipari parkok, inkubátorházak fejlesztése), innovatív és 
versenyképes gazdasági együttműködések, hálózatok támogatásával, az innováció feltételeinek 
javításával és a képzési, tanácsadási rendszer fejlesztésével. Mint ahogy már korábban is jeleztük az 
innováció-orientált gazdasági fejlesztés a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek fokozódásához vezet, a 
képzett, diplomás, elsősorban a fiatal diplomás munkaerő iránti kereslet növelésével. Az innovációs 
fejlesztések területi eloszlása is egyenlőtlen, hiszen ilyen vállalkozások csak ott működhetnek, ahol a 
megfelelően képzett munkaerő kellő számban rendelkezésre áll, tehát nagyvárosokban, azon belül is 
elsősorban az egyetemi városokban. Az OP alapján ez a prioritás kiemelten a fejlesztési pólusokra 
irányul, a régió elmaradottabb kistérségeire irányuló fejlesztési elképzelések illetve a kisvállalkozások 
támogatása nem szerepel. Az OP a vidéki mikrovállalkozásokat csak hálózati együttműködés, 
klaszterfejlesztés címszó alatt tervezi támogatni, egyéb programok (pl. mikrohitelezés) nincsenek 
említve. Mindezek miatt a gazdasági fejlettség régión belüli területi egyenlőtlenségeinek növekedésére 
lehet számítani, mind a centrum-periféria és város-falu dimenziókban.  

A második prioritás a régió turizmusának fejlesztése egyrészt a turisztikai kínálat minőségi fejlesztése 
másrészt a menedzsment és marketing erősítése révén. A programok a jelentős turisztikai vonzerővel 
rendelkező térségeket támogatják (pl. Balaton vagy olyan nagyvárosok, mint Székesfehérvár, 
Veszprém, Esztergom), és mivel ezek többnyire a térség fejlettebb települései, így a régión belüli 
területi egyenlőtlenségek fokozódnak. Ezen programok „nyertesei” tehát leginkább azok a 
turizmusiparban működő vállalkozások, amelyek ezeken a településeken működnek.  

A harmadik prioritás a régió városainak integrált fejlesztését tűzi ki célul. A városok fejlesztése 
nyilvánvalóan elsősorban a városi lakosság jólétét növeli, a falusi lakosság ezeknek csak közvetve 
haszonélvezője. A városokon belül a városközpontok fejlesztése mellett az OP a leromlott lakóövezetek 
rehabilitációját, a hátrányos helyzetűek által lakott településrészek megújítását, és ezáltal a 
szegregáció csökkentését is tervezi, ami a városokon belüli egyenlőtlenségek mérséklődéséhez vezet. 
A régión belüli területi különbségek kiegyenlítését szolgálja az is, hogy míg a városközpontok 
fejlesztése elsősorban a jelentős történelmi örökséggel és térségi központi funkcióval bíró városokra 
irányul, addig a leromlott lakóövezetek fejlesztése program elsősorban a volt bányász-városokat 
célozza. 

A negyedik prioritás a kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések révén megkönnyíti a kistelepülések 
lakóinak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az OP a helyi foglalkoztatási kezdeményezések 
támogatását, a bölcsődei-óvodai ellátás és az alapfokú oktatás infrastrukturális fejlesztését, a 
kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatásokat és a prevenciót emelik ki. 
Ugyanitt szerepel az elérhetőség fejlesztése térségi jelentőségű közutak és a közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztésén keresztül. Mindezek csökkentik a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
meglevő területi egyenlőtlenségeket. 
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5.10.3. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DDOP) 

A ROP stratégia átfogó célja a dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb régióihoz, illetve 
2013-ig a leszakadás folyamatának megállítása. A specifikus célok között a magas környezeti minőség 
elérése és a versenyképes gazdaság megteremtése mellett a régión belüli társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedésének megállítása is megjelenik. A stratégia területi céljai között találjuk a kistérségi és 
mikrotérségi központok gazdasági és szolgáltatási szerepének erősítésének célját. 

A gazdaságfejlesztési prioritás ebben az OP-ben a vállalkozások klasztereződése, az inkubátorházak 
fejlesztése, a kisvállalkozások részére nyújtandó tanácsadás mellett említi a regionális innováció 
támogatását is, de itt ez kevésbé hangsúlyos, mint más ROP-ok esetében. Az OP világosság teszi, 
hogy nemcsak az innováció orientált ágazatokat és vállalatokat kívánja támogatni, hanem a 
hagyományos feldolgozóipari ágazatokat is, amelyek képzetlen munkaerőt is foglalkoztatnak 
(textilipar, bőripar, élelmiszeripar). A Dél-dunántúli régió esetében tehát kevésbé várható az 
iskolázottság és életkor szerinti egyenlőtlenségek növekedése, mint a hangsúlyozottan innováción 
alapuló fejlesztést tervező térségekben. Amennyiben a hagyományos iparágakra is kiterjedő fejlesztési 
programok az alacsony képzettségű munkaerő foglalkoztatását növelni tudják, akkor az a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkentése irányába hat. Ugyanakkor a gazdaságfejlesztési prioritás elsősorban 
Pécsre, mint országos fejlesztési pólusra és a regionális növekedési zónákra irányul, tehát a régión 
belüli területi egyenlőtlenségek fokozódása várható. 

A turizmusfejlesztési prioritás a turisztikai magterületek (pl. Pécs, Dél-Balaton, Villány, Kaposvár stb.) 
fejlesztése mellett a fejletlenebb, korábban jelentős vonzerővel nem rendelkező Dráva-menti, és 
Belső-Somogy térségek turisztikai fejlesztését is előirányozza. Ezáltal mérséklődik a turisztikai 
fejlesztéseknek a régión belüli területi különbségeket erősítő hatása.  

A humán közszolgáltatások fejlesztése prioritás fókuszában az esélyegyenlőségi és a 
költséghatékonysági szempontok összeegyeztetése áll, amely a térség aprófalvas szerkezete miatt 
különösen problematikus. A fejlesztés iránya az integrált kis és mikrotérségi szolgáltató központok 
kialakítása, ami lehetővé teszi, hogy a kistelepülések lakói is jobb minőségű közszolgáltatásokhoz 
juthassanak hozzá. Itt külön említést nyer az óvodai és alapfokú oktatás fejlesztése. Ez azért fontos, 
mert a hátrányos társadalmi helyzet hatása kora-gyermekkori fejlesztéssel és képzéssel 
ellensúlyozható leginkább. Ezek azok a programok, amik leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek sikeresen vegyenek részt az alapfokú oktatásban, kisebb legyen 
körükben a középiskolai lemorzsolódás, és növekedjék foglalkoztathatóságuk. Ez tehát az 
esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez járul hozzá. A szociálisan hátrányos helyzetűek foglalkoztatását 
célzó helyi foglalkoztatási programok pedig a kistelepülések nehezen foglalkoztatható lakosságának 
kínálnak munkalehetőséget, ami a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentő hatással rendelkezik. A 
prioritás keretében megvalósuló programok elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségekre 
koncentrálnak, ezáltal csökkentve a régió területi egyenlőtlenségeit. Ezzel a tendenciával szembe 
megy ugyanakkor, hogy ebben a prioritásban szerepelnek a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 
program fejlesztései is. 

A közlekedésfejlesztési prioritás külön kitér a kistérségi központok elérhetőségének javítására, a 
zsáktelepülések közlekedési problémáinak megoldására. Az integrált szolgáltató központoknak és 
kistérségi centrumok elérhetőségének párhuzamos fejlesztése javítja a kistelepüléseken élők minőségi 
szolgáltatásához való hozzáférésének esélyét, ezáltal csökkenti a hozzáférési egyenlőtlenségeket. 

5.10.4. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉMOP) 

Az ROP átfogó célját kettősség jellemzi: a régió gazdasági versenyképességének javítása, figyelemmel 
a régión belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére. 

A beavatkozások közül a versenyképes helyi gazdaság megteremtése a vállalkozások innovációs 
képességének javításával és új technológiák terjesztésével, a vállalkozások együttműködésének 
erősítésével, új vállalkozások és ezzel együtt új munkahelyek létrejöttének ösztönzésével, és logisztikai 
hálózat fejlesztésével képzeli el. Ennek alapvetően azon vállalkozók és alkalmazottaik lehetnek a 
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haszonélvezői, akik a régió sikeres iparágainak (vegyipar és elektronikai gépgyártás) specializációjában 
részt tudnak venni. Területileg ez a Tiszaújváros-Miskolc-Kazincbarcika térséget jelenti. Ugyancsak 
pozitívan érinthetik a fejlesztések a logisztikai központkén megjelölt mezőkövesdi/mezőkeresztesi 
térséget.  

A turizmus jövedelemtermelő képességének javítás a régió kiemelkedő, de a jövedelmezőség 
tekintetében csak korlátozottan megmutatkozó turisztikai adottságaira épít. A szektorban dolgozók 
készségeinek fejlesztése humántőke beruházást igényel, mely elsősorban a fiatalabb, képzettebb 
korosztályok relatív helyzetét javíthatja. A turisztikai potenciál erősítése prioritás a legkedvezőbb 
lehetőségekkel rendelkező, kiemelt térségekben (Eger és térsége, Miskolc és a Bükk keleti térsége, 
Tisza-tó, Hollókő-Ipolytarnóc-Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja térsége, Aggtelek-Edelény térsége) 
javasolja az erőforrások koncentrált felhasználását. E térségek lakói számára ez a gyakorlat relatív 
helyzetük javulását eredményezheti.  

A ROP a település-rehabilitációt magánberuházások révén ösztönzi. A beavatkozás megnevezett 
területei javíthatják a hátrányos helyzetű csoportok (leromlott városi lakóterületeken, leromlással 
fenyegetett lakótelepeken élők) relatív helyzetét, ám ez komplex programok implementálásával is 
nehezen képzelhető el, különösen, ha nem járnak adekvát munkakereslet-növekedéssel az adott 
térségben. Szintén kedvezményezettjei lehetnek a programoknak a falusi településeken élők. Az 
infrastruktúra-fejlesztés javíthatja ugyan az ott lakók életminőségét, ám a párhuzamos 
munkahelyteremtés itt is a felzárkózás alapvető feltétele.  

A kistérségi infrastruktúra fejlesztése javítja a kistérségi központok elérhetőségét és az ott nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének színvonalát. Deklarált cél a kistérségek és települések közti 
egyenlőtlenségek mérséklése. A társadalmi kohézió erősítése, vonzó gazdasági, lakó környezet 
kialakítása a magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság és egyes térségek vagy 
településrészek szegregációjának problémáját próbálja enyhíteni. 

5.10.5. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉAOP) 

A ROP átfogó célja, hogy a régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint természeti és társadalmi érékeire 
építően erősítse a versenyképességet, a régión belüli területi különbségek pedig csökkenjenek. Ezt a 
programot árnyalják a specifikus célok. A tervezők a régió versenyképességének növelése 
szempontjából elsődlegesnek tartják a régió kistérségeinek, településeinek és kis- és 
középvállalkozásainak versenyképesebbé válását. A GOP-hoz kapcsolódóan a K+F tevékenységek 
kiemelt fontosságúak, ami a képzett munkaerő relatív helyzetének javulásával jár. Az elérhetőségek 
javulása a munkaerő mobilitásán keresztül kiegyenlítőleg hathat a területi különbségekre.  

A régió foglalkoztatottságának növekedése közvetlenül kapcsolódik a gazdaság versenyképességének 
javulásához. Ehhez kapcsolódóan a ROP a civil szervezetek munkaerő-piaci részvételének 
támogatását, az önfoglalkoztatás és vállalkozói hajlandóság erősítését nevezi meg a kritikus 
munkaerő-piaci helyzetű csoportok foglalkoztatásának előmozdítására. Ezek az eszközök azonban nem 
tűnnek sem alkalmasnak, sem hatékonynak a kívánt cél elérésében, nem pótolják a munkaerő-piaci 
sikerességhez nélkülözhetetlen, és az említet csoportok esetében hiányzó készségek pótlását. A 
megfelelő szerkezetű munkaerő-kereslet ugyancsak akadálya lehet e csoportok számottevő mértékű 
foglalkoztatásának.  

A régió területi különbségeinek mérséklése során a ROP kiemelten fókuszál a turisztikai fejlesztésekre, 
a helyi potenciál (Tisza, Tisza-tó, Hortobágy) kihasználásán keresztül. 

A gazdaság működési feltételeinek javítása prioritáson belül a fő célkitűzések a mikro-, kis- és 
középvállalkozások működési hatékonyságának növelése, valamint az alacsony gazdasági aktivitás 
növelése. A programok egyrészt a logisztikai, raktározási, kereskedelmi ágazathoz és a 
feldolgozóiparhoz kapcsolódó fejlesztéseket, másrészt a meglévő kistérségi és helyi jelentőségű ipari 
területek infrastrukturális ellátottságának és versenyképes szolgáltatási színvonalának növelését 
preferálja. Ezeknek összességében kiegyenlítő hatásuk lehet a jövedelmi és a területi különbségekre. 
Ebben a formájukban azonban ezek a preferenciák meglehetősen általánosan vannak megfogalmazva, 
így hatásuk is bizonytalan. 
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A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az ÉAOP elsősorban a 
hátrányos helyzetű területek elérhetőségének javítására koncentrál, ami a területi különbségek 
csökkenését eredményezheti a tőke és a munka mobilitásának növelés, illetve más tranzakciós 
költségek csökkentése révén egyaránt.  

A turisztikai potenciál erősítése, a tervezők megfogalmazása szerint, stratégiai jellegű a régió 
fejlesztése szempontjából. A gazdaságélénkítő, tovagyűrűző hatás révén a hátrányos helyzetű 
települések felzárkózása várható. A ROP e célkitűzése azonban a források elaprózódásához vezethet, 
amennyiben a kiemelt területek (Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy, Tisza-tó) mellett a még 
kihasználatlan potenciállal rendelkező területek bevonását is tervezi.  

A város- és térségfejlesztés csökkentheti a társadalmi egyenlőtlenségeket a pozitív tőkevonzási és 
foglalkoztatási hatásokon, valamint az életminőség javulásán keresztül a hátrányos helyzetű 
településeken, városrészekben. 

5.10.6. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DAOP) 

A ROP átfogó célja fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi 
különbségek kiegyenlítése. A specifikus célok ténylegesen is megjelenítik az átfogó célban megjelenő 
kettősséget: a gazdaság dinamizálását és a társadalmi kohézió erősítését. Mint arról a ROP-ok 
bevezetőjében már szóltunk, e két cél ellentétes egyenlőtlenségi következményekkel járhat, a második 
tompíthatja az első által létrehozott egyenlőtlenségeket. A városokra, illetve a régió nagyobb városait 
(Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Baja) összekötő tengelyekre alapozott fejlesztések növelhetik a 
területi és a településhierarchia szerinti különbségeket, míg a települések elérhetőségének javítás vagy 
a szociális gazdaság kiépítése a társadalmi különbsége enyhítését szolgálja.  

Az OP az egyes fejlesztési tengelyek várható hatásait is feltünteti. A regionális gazdaságfejlesztés 
prioritástól a tervezők a régió bruttó kibocsátásának növekedését várják. Ezen belül a kiemelt célok 
közül a KKV-k versenyképességének és a foglalkoztatottsági szintnek a növekedése mind az 
egyenlőtlenségek csökkenése, mind pedig azok növekedésének irányába mutathat, attól függően, 
hogy a fejlesztések mely ágazatokba történnek és területileg milyen eloszlást mutatnak majd. Az 
ágazati dimenzióban a program a biotechnológiához kapcsolódó, valamint az informatikai és 
szoftverfejlesztéseket preferálja. Ez a képzett munkaerő iránti kereslet növekedését eredményezi. A 
program területi preferenciái a regionális alközpontokat és a dinamikus kistérségi központokat említik. 
Mindezek összességében inkább a kereseti egyenlőtlenségek növekedését eredményezhetik. 

A turisztikai célú fejlesztések többirányúak, az egészség-, kulturális, szellemi és aktív turizmust is 
megcélozzák. A szakképzett munkaerő ebben az esetben is nyertese lehet a fejlesztéseknek. 
Területileg a speciális turisztikai adottságokkal rendelkező, ám hátrányos kistérségek is profitálhatnak 
a programokból (Tisza és vízgyűjtőjének mente, a Duna menti és a homokhátsági térség), bár a 
hangsúlyok itt is a régió nagyobb városaira és azok környékére helyeződnek.  

A közlekedési infrastruktúra fejlesztés egyrészt a gazdaság élénkítését célozza, és így az előző 
prioritásokat erősíti, a hátrányos helyzetű, a program által tételesen felsorolt kistérségek, valamint a 
kistelepülések elérhetőségének javításával azonban a területi egyenlőtlenségek csökkentésének 
irányába hathat.  

A humán infrastruktúra fejlesztések a területi hátrányokból eredő egyenlőtlenségek mérséklését 
célozzák, az ellátások differenciált, területileg is kiegyenlített fejlesztésével. Előnyt élveznek a 
hátrányos helyzetű kistérségek. A szolgáltatások elérhetőségének javítása a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok relatív helyzetét javíthatja. A prioritás kiemelten kezeli a bölcsődei ellátás 
fejlesztését, amely két módon is hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenéséhez. Rövid 
távon az anyák munkaerő-piaci (vissza)integrálásának lehet hatékony eszköze, hosszú távon pedig a 
korai készségfejlesztés feladatának való megfelelés esetén, a felnövekvő generációk 
esélyegyenlőségét növelheti. Hosszmetszetben a beavatkozás az aktív és a fiatal inaktív generációk 
relatív helyzetének javulását eredményezheti. 

A településfejlesztési akciók egyszerre célozzák a városokat és a vidéki területeket. A területi 
egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás összességében a fejlesztési források tényleges felhasználásától 
függ.  
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5.10.7. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KMOP) 

A KMOP önálló értékelését összefoglalóan a Melléklet M5.9/a. (keresztmetszet) és M5.9/b. 
(hosszmetszet) táblázata tartalmazza. 

A KM ROP átfogó célja a régió versenyképességének javítása a fenntartható fejlődés elvének 
érvényesítés mellett. A tervezők ennek szellemében a stratégiai célok között a nemzetközileg 
versenyképes fővárosi térség megteremtése mellett a régió belső kohéziójának erősítését is 
megfogalmazzák. Tehát explicite megjelenik a területi egyenlőtlenségek mérséklésének célja, a 
leszakadó kistérségek, amelyekre felzárkóztatása legfontosabb megnevezésre is kerülnek (aszódi, 
nagykátai, ceglédi, monori, szobi).  

5.10.7.1. Prioritások  

Az első prioritás a tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás-orientált fejlesztése, ahogy a GOP 
esetében is megjegyeztük, az egyenlőtlenségek növekedését valószínűsíti. A kutatás-fejlesztés és 
innováció fejlesztése elsősorban a fiatal diplomás munkaerő iránti kereslet növekedését valószínűsíti, 
ami egyrészt a különböző iskolai végzettségűek közötti kereseti különbségek növekedéséhez vezet, 
másrészt pedig a fiatal korosztályok kereseti helyzetét javítja az idősebb munkavállalókhoz képest. 
Mivel az innovációs potenciál legnagyobb része Budapesten található a régión belül, ezért az 
innováción alapuló gazdaságfejlesztés a főváros és a régió többi része közötti egyenlőtlenségek 
növekedését is eredményezi. Ugyanakkor a régión belüli területi egyenlőtlenségek mérséklésének 
igénye is megjelenik a programban. A kistérségek versenyképességének és lakosságmegtartó erejének 
fokozása érdekében a telephelyfejlesztés, kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Parkok létesítése, 
fejlesztése kap hangsúlyt, elsősorban a régió leszakadó térségeiben. A vállalkozóvá válást segítik a 
szociális vállalkozások támogatása és hátrányos helyzetű célcsoportok számára szervezett specifikus 
képzések. Itt az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése is teret kap: hátrányos helyzetű 
csoportok vállalkozóvá válásának támogatása és a számukra nyújtott speciális képzések révén. A KKV-
k fejlesztésénél, támogatásánál az OP területi preferenciák bevezetését tartja indokoltnak.  

Ahogy a GOP esetében is megjegyeztük a kis és középvállalkozások hitelhez jutásának megkönnyítése, 
a mikrohitelezési programok a tőkepiaci egyenlőtlenségek csökkentésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
vállalkozói jövedelmek eloszlása egyenlőbb legyen. Ugyanakkor a háztartások összes jövedelmének 
egyenlőtlenségét csak akkor csökkentik, ha szegény vagy alsó-középosztályi helyzetű csoportoknak a 
középosztályi helyzetbe való emelkedését elő tudják segíteni. 

A második prioritás a régión belüli közúti közlekedést, a régió külső közúti elérhetőségét és a 
közösségi közlekedést, elsősorban a főváros tömegközlekedését kívánja fejleszteni. Ezeknek a 
fejlesztéseknek a területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása egyrészt attól függ, hogy a konkrét 
programok szintjén mekkora lesz a fővárosi, illetve fővároson kívüli fejlesztések aránya. Ugyanakkor a 
KözOP tárgyalásánál is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a régióközpont és a periféria közötti 
közlekedési kapcsolatok javítása nem feltétlenül eredményezi a vállalakozásoknak, befektetéseknek a 
periféria felé való terjedését. Bizonyos feltételek mellett a közlekedési kapcsolatok javulása a termelési 
tényezőknek a régióközpontba való (tőke, munka) áramlását segítik elő, a gazdasági tevékenység 
területi egyenlőtlenségei ezáltal növekedhetnek is.  

A harmadik prioritás a régió turizmus-iparának fejlesztését irányozza elő. Ennek hatása a háztartások 
jövedelmeinek egyenlőtlenségére megbecsülhetetlen. A területi egyenlőtlenségek tekintetében a 
jelentősebb idegenforgalmi potenciállal rendelkező települések számára kedvezőek a programok. A 
program nyertesei ezeken a településeken a turizmus-iparban tevékenykedő vállalkozások lehetnek. 

A 4. „Helyi és térségi jelentőségű fejlesztések” prioritás alatt tárgyalt intézkedések a humán 
infrastruktúra egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják. Az OP Kistérségi multifunkcionális központok 
felállítását tervezi, hogy az elmaradott kistérségekben is biztosítani lehessen a közszolgáltatások 
elérését (közoktatás, szociális alapellátás, egészségügy). Ide tartozik a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer fejlesztése és az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése: szűrőközpontok, 
kórházak modernizációja. A közoktatás fejlesztését egyrészt az óvodák, bölcsődék, iskolák 
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infrastruktúrájának fejlesztése révén (épületek, számítógéppark), másrészt mikrotérségi integrált 
közoktatási hálózatok kialakítása révén képzeli az OP. A program célja a kistérségi központok 
elérhetőségének javítása is, a mellékutak fejlesztésével, hídépítésekkel a kistérségi települési 
kapcsolatok javítását célzó új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Ugyancsak említi az OP a 
munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését, ezen belül a 
Térségi Integrált Szakképző központok és a felnőttképzés infrastrukturális feltételeinek javítását. 
Mindezek a programok javítják a régió elmaradottabb térségeiben és a kistelepüléseken élőknek a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeit. 

Az ötödik prioritás városfejlesztési programokat és a barnamezős területek hasznosítására irányuló 
terveket tartalmaz. Ezek értelemszerűen a városi lakosság számára kedvező programok, de a 
városokon belüli egyenlőtlenségeket csökkentő hatással rendelkezhetnek, hiszen a városokban a 
lakótelepek és a szegregált lakóövezetek a fejlesztések célpontjai. 5.10.7.2. Indikátorok 

A 2. speciális célhoz kötődő indikátorok szóródás-típusú mutatók, tehát elvileg alkalmasak a régión 
belüli területi egyenlőtlenségek alakulásának mérésére, de az indikátorok megfogalmazása 
körülményes, csak sejteni lehet, hogy pontosan mit jelentenek. A területi egyenlőtlenségek 
szempontjából fontos 4. prioritás indikátora „A fejlesztések által közvetlenül (igénybevevőként) érintett 
népesség létszáma” nem alkalmas sem a fejlesztések hatásának, sem az egyenlőtlenségek 
csökkenésének mérésére. 
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5.1. melléklet. Az Operatív Programok társadalmi elosztási 
hatásainak összegző értékelése 

A mellékletben a várható társadalmi elosztási hatásokat összegezzük a prioritási tengelyek szintjén, 
táblázatos formában. Ezek információtartalma az alábbiak szerint strukturálódik:  

- keresztmetszetben: 

– a beavatkozások hatásának iránya és nagyságrendje rövid-, illetve hosszútávon; az 
értékeléshez ötfokú skálát használunk: a beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – 
nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket; 

– a hatásmechanizmus rövid leírása; 

– a beavatkozások nyerteseinek és veszteseinek megnevezése, ahol azokat a társadalmi 
csoportokat listázzuk, melyek relatív helyzete az intézkedések hatására javul (RNyCs) vagy 
romlik (RVCs); 

– a beavatkozás mely dimenzióban gyakorolja a legerősebb hatást a társadalmi elosztásra: 
nem, kor, iskolázottság, jövedelem, gazdasági aktivitás, gazdasági ágazat, foglalkozás, régió 
vagy településhierarchia (a ROP-ok esetében a megfelelő dimenziók regionális szinten 
értendők). 

- hosszmetszetben: 

– a beavatkozások hatásának iránya és nagyságrendje rövid-, illetve hosszútávon; az 
értékeléshez ötfokú skálát használunk: a beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – 
nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket; 

– a hatásmechanizmus rövid leírása; 

– a beavatkozások nyomán relatíve nyertes (RNyG) és vesztes (RVG) generációk megnevezése. 

A fentiek értelmében ’+’ előjellel jelöljük az egyenlőtlenségek várható növekedését, míg ellenkező 
előjellel azok várható csökkenését. Ez a jelölés a szerzők részéről nem tartalmaz semmilyen 
értékválasztást, annak megválasztásánál az értelmezést szerettük volna megkönnyíteni az olvasó 
számára.  

Az Operatív Programok végrehajtásának nyomán várható társadalmi elosztási hatások értékelése 
során a prioritási tengelyekre, a célrendszer és a beavatkozások kapcsolatára, valamint az 
indikátorokra koncentráltunk. A Megrendelő részére 2006. november 13-án átadott teljesítés a 
helyzetelemzésre vonatkozó részeket is tartalmazott. Az ott leírtak abban a szakaszban még 
beépülhettek a dokumentumokba, ezen a szinten változás azonban ezúttal már nem várható. 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.1.a. táblázat. A GOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 

A hatás iránya és erőssége 

 Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási 
hatások fő 
dimenziói 

K+F és innováció a 
versenyképességért 

+ + + + 
A forrásokat fejlesztési pólusokra koncentráltan 
költik el. Magasan kvalifikált munkaerő iráni 
kereslet növekedése. Járadékvadászat. 

fiatal és középkorú 
diplomások, 
járadékosok, 
fogyasztók 

idősek, 
képzetlenek, 
falusiak 

terület, 
iskolázottság, kor 

A vállalkozások (kiemelten a 
KKV-k) komplex fejlesztése 

+/-  +/-

A szervezet-fejlesztési, technológiai korszerűsítési 
programok gyakran csökkentik a munkahelyek 
számát, de a munkaerőpiac rugalmasságától függ, 
hogy a redundáns munkaerő talál-e munkát. 
Járadékvadászat. 

fogyasztók, 
járadékosok 

a munkaerő-piac 
rugalmasságának 
függvénye, hogy 
vannak-e vesztesek

 

A modern üzleti környezet 
erősítése 

+/-    +/-
Hatékonyság-növekedés, árleszorítás, 
(piacszerkezet függvényében). Járadékvadászat. 

fogyasztók, 
járadékosok 

JEREMIE-típusú pénzügyi 
eszközök 

-     - - 
A kkv-k relatív pozícióinak javítása, új vállalkozások 
beindításának segítése. A tőkepiaci 
egyenlőtlenségekre hat. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

 191



HIVATKOZÁSOK 

M5.1.b. táblázat. A GOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége 
Hatásmechanizmus RNyG RVG 

K+F és innováció a versenyképességért + 

A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt 
korosztályokra koncentrálódnak. A hatásokat 
befolyásolja a használati oldal (pl. egészségügyi 
fejlesztések). 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, meg 
nem születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

A modern üzleti környezet erősítése 0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.2.a. táblázat. A TÁMOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

A foglalkoztathatóság 
fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 

-  -
Az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyak bizonyos 
munkaerő-piaci csoportokban, de ez a hatékonyság 
korlátozott  

a programok résztvevői, 
járadékosok (az 
átképzők), adófizetők 
(hosszú távon) 

a programokból 
kimaradók  

iskolázottság, 
foglalkozás, kor 

Az alkalmazkodóképesség 
javítása 

-  -
Az általános kompetencia-fejlesztés a hátrányban lévők 
relatív pozícióját javíthatja már rövidtávon is, de a 
felnőttképzés hatékonysága korlátozott. 

a programok résztvevői, 
járadékosok (az 
átképzők), adófizetők 
(hosszú távon) 

a programokból 
kimaradók 

iskolázottság, kor 

Minőségi oktatás és 
hozzáférés biztosítása 
mindenkinek 

-   - -

A humán tőke akkumuláció lehető legkorábbi 
megkezdése: rövidtávon hozzáférési esélyek javítása, 
hosszú távon egyéni termelékenység-növekedés és 
jövedelemegyenlőtlenség-csökkentő hatás. Ezen felül 
pozitív spill over hatások. 

a fiatal inaktív korban 
lévő és még meg nem 
született korosztályok 

közép- és 
időskorúak 

kor, családi háttér 

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

+ + + + 

Az innováció és a technológiai fejlődés kiszorító hatása 
a képzetlen munkaerő esetében, foglalkoztatottság-
növekedés lehetséges (spill over hatás), de nem 
valószínű. 

fiatal városi diplomások, 
felsőoktatásban, 
kutatásban 
foglalkoztatottak 

alacsonyan 
képzettek, idősek 

iskolázottság, kor, 
településhierarchia 

Egészségmegőrzés és a 
társadalmi befogadás, 
részvétel erősítése 

-/0  -

Hozzáférési esélyek növekedése, a 
foglalkoztathatóságot javító beavatkozások 
koncentrálása a hátrányos helyzetű csoportokra. A 
hatást csökkentheti az erőforrások elaprózottsága, a 
beavatkozások túlzott heterogenitása. 

A munkaerő-piaci 
belépésben korlátozott 
csoportok: alacsony 
végzettségűek, 
hátrányos térségekben 
élők 

- 
iskolázottság, 
terület, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.2.b. táblázat. A TÁMOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége 
Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése 

0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

Az alkalmazkodóképesség javítása 0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek ++ 
Hatásában generációsan erősen koncentrált, 
hosszmetszetben és hosszú távon érvényesül. 

fiatal korosztályok, 
meg nem 
születettek 

középkorú és 
idősebb generációk 

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

++ 
A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korú 
korosztályokba koncentrálódnak, ráadásul emberi 
tőke típusúak. 

fiatal felnőtt 
korosztályok 

középkorú és 
idősebb generációk 

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel 
erősítése 

0 
Hatásukban generációsan nem koncentrált 
programok. 

  

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.3.a. táblázat. A TIOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 

Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási hatások 
fő dimenziói 

Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése 

-   - -

A humán tőke akkumuláció korai életszakaszban hatékony, az 
erre fordított fejlesztések esélyegyenlőség-növelő hatásúak 
hosszú távon. Ez ellen hat, hogy az output elsősorban a 
pedagógusi munka minőségétől és nem az infrastruktúrától 
függ. 

kistelepüléseken, 
hátrányos 
térségekben élők; 
járadékosok 

 
kor, terület, 
településhierarchia 

Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

-  -
A kor, illetve más társadalmi-demográfiai háttérváltozók 
szerinti igénybevételi minták miatt egyenlősítő hatás. 
Járadékvadászat. 

idősek, járadékosok  
kor, terület, 
településhierarchia 

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

- - - - 
Az erőforrások a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetét javítja, részben a foglalkoztathatóság 
javításával. 

munkanélküliek, 
fogyatékkal élők, 
intézményi 
népesség, 
intézmények 
dolgozói, 
járadékosok 

 
gazdasági aktivitás, 
iskolázottság 

A kulturális infrastruktúra 
fejlesztése a közösségfejlesztés 
szolgálatában 

0/+  0/+

Nem várható a felhasználói kör összetételének változása. Az 
infrastrukturális fejlesztésre fordított erőforrások 
hatékonyabban felhasználhatók lennének a 
kompetenciafejlesztéssel (kereslet-oldali fejlesztés). 
Járadékvadászat. 

felhasználók; 
járadékosok 

kulturális 
szolgáltatást 
nem 
fogyasztók 

iskolázottság 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.3.b. táblázat. A TIOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és 

erőssége 
Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése +/- 
A generációk közötti hatás nem egyértelmű: a felnőtt 
generációk esélyei romlanak a munkaerőpiacon a képzettebb 
generációk belépésével, de pozitív spill over hatás is várható. 

fiatal, még inaktív, 
továbbá meg nem 
született generációk

a már a munkaerőpiacon 
lévő fiatalabb korosztályok 
tagjai közül azok, akik 
nem tudnak rugalmasan 
alkalmazkodni az utánuk 
jövő, jobban képzett 
generációk támasztotta 
versenyhez 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 0 

Bár az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 
korprofilja határozott generációs különbségeket mutat, az 
idősebb kohorszoknak címzett közkiadási programok csak 
akkor indukálnak generációk közötti esélykülönbségeket, ha a 
programok hosszú távon nem fenntarthatóak, tehát a mai 
fiatalabb kohorszok idős korában már nem hozzáférhetőek. 

  

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

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.4.a. táblázat. A KözOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének 
javítása 

+/-  +/-

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

régióközpontok lakói, vagy 
régióközpontokba ingázók, 
fogyasztók 

 
térség 
(régióközpontok vs. 
régióperiféria) 

Térségi elérhetőség javítása +/-    +/-

Megkönnyítheti a közlekedést a régió perifériális 
térségeibe, illetve onnan a régió- és térségközpontokba. 
Az ingázási költségek csökkenésén keresztül ez 
növelheti a foglalkoztatottságot, de egyben a periferiális 
térségek gazdasági lemaradását is. 

régiók városainak lakói, 
régiók főútjai mentén élők

településhierarchia

Közlekedési módok 
összekapcsolása…  

0    0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások. 
a logisztikai szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások 

Városi és elővárosi közösségi 
közl. fejlesztése 

+    +

A városi és elővárosi közlekedés fejlesztése a nagyobb 
városok és agglomerációik lakói számára teremt 
kedvezőbb lehetőségeket, csökkenti a tranzakciós 
költségeket. 

nagyvárosok lakói, 
nagyvárosokba ingázók 

településhierarchia

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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HIVATKOZÁSOK 

M5.4.b. táblázat. A KözOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 
A hatás iránya és erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi elérhetőségének 
javítása 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Térségi elérhetőség javítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Közlekedési módok 

összekapcsolása…  
0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Városi és elővárosi közösségi közl. 

fejlesztése 
0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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M5.5.a. táblázat. A KEOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 

A hatás iránya és erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

Egészséges, tiszta települések 
Vizeink jó kezelése 
Természeti értékeink jó kezelése 
Fenntartható termelés és 
fogyasztói szokások ösztönzése 

0  -

A fejlesztések várhatóan olyan földrajzi 
területen valósulnak meg, ahol a 
probléma (még) fennáll. A hatások 
elsősorban hosszú távúak.  

a beruházások által érintett 
térségek lakói; járadékosok 

a beruházások által 
nem érintett 
térségek lakói 

régió, 
településhierarchia, 
kor 

A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése 

0  -
Elosztási hatások az iparág szereplői 
között várhatók. Járadékvadászat. 

járadékosok 

a nem megújuló 
energiaforrások 
előállításában 
érintettek 

gazdasági szektor 

Hatékony energia-felhasználás 0/-  -

A közszféra és a vállalkozói szektor 
működési költségeinek csökkenése 
(szolgáltatások, termékek díjainak 
csökkenése spill over hatásként). A 
lakossági szektorban a 
távhőszolgáltatás korszerűsítésével 
árcsökkenés. Járadékvadászat. 

a távfűtéses lakásokban élők; 
járadékosok 

a nem távfűtéses 
lakásokban élők 

gazdasági szektor, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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M5.5.b. táblázat. A KEOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus RNyG RVG 

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

+ 

Fenntartható termelés és fogyasztói 
szokások ösztönzése 

+ 

A környezeti állapot javítását célzó beruházások hatása csak 
hosszú távon érvényesül, míg az, egyébként igen költséges, 
beruházásokat most kell megfizetni. A most induló 
beruházások nyomán mindenekelőtt a felnövekvő generációk 
életminősége javul. 

fiatal és meg nem 
született generációk 

középkorú és idősebb 
generációk 

Hatékony energia-felhasználás 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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M5.6.a. táblázat. Az ÁROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 

A hatás iránya és erőssége
 Rövidtáv Hosszútáv Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási hatások 
fő dimenziói 

Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 

+/0  0/-
Az igénybevételhez szükséges tudás és készségek 
szintje és eloszlása egyenlőtlen a népességben. 

fiatalok, 
iskolázottak, 
városokban élők  

idősek, 
iskolázatlanok, 
falvakban élők 

iskolázottság, kor, 
településhierarchia 

Az emberi erőforrás 
minőségének javítása 

0    0
Csak belső, a közigazgatásban dolgozók közötti 
egyenlőtlenségekre gyakorolhat hatást.  

a közigazgatásban 
maradók; 
járadékosok 

A kormányzási és megújulási 
képesség javítása 

0    0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások. 

a központi 
közigazgatásban 
dolgozók, 
járadékosok 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

M5.6.b. táblázat. Az ÁROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Folyamatok megújítása és 
szervezetfejlesztés 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Az emberi erőforrás minőségének 
javítása 

0 
Bár az emberi erőforrás minőségének javítása a közigazgatásban dolgozók 
körében eredményezhet generációs hatást, társadalmi méretekben ennek 
kihatásai csekélyek. 

  

A kormányzási és megújulási 
képesség javítása 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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M5.7.a. táblázat. Az EKOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és erőssége 

 Rövidtáv Hosszútáv 
Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 

Az elosztási 
hatások fő 
dimenziói 

A közigazgatás és a 
közigazgatási szolgáltatások 
belső folyamatainak… 

0  0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.    

A közigazgatási 
szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést…. 

+/0  +/-

A tranzakciós költségek csökkenése elsőként a 
jobb társadalmi helyzetű csoportoknál 
jelentkezik. Rövidtávon az egyenlőtlenségek 
növekedését tompíthatja az alternatív elérések 
(személyes, telefonos ügyintézés) fejlesztése. 
Hosszú távon a kompetenciafejlesztés 
sikeressége esetén csökkentheti a hozzáférési 
egyenlőtlenségeket. 

az e-közszolgáltatások 
igénybevételének 
készségével és 
infrastruktúrájával 
rendelkező csoportok; 
járadékosok 

az e-közszolgáltatások 
igénybevételének 
készségével és 
infrastruktúrájával nem 
rendelkező csoportok 

kor, 
iskolázottság, 
település-
hierarchia, 
gazdasági 
aktivitás 

Kiemelt fejlesztések 0  0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.    

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 

M5.7.b. táblázat. Az EKOP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső 
folyamatainak… 

0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások.   

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést…. 

+ 
A digitális írástudás markáns életkor szerinti 
különbségei tartós generációs különbségeket 
okozhatnak. 

fiatal és fiatal felnőtt 
korosztályok 

középkorú és idős 
korosztályok 

Kiemelt fejlesztések 0 Nem várhatók érdemi elosztási hatások   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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M5.8.a. táblázat. A ROP-ok prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási hatások 

fő dimenziói 

Versenyképesség 
javítása 

+ + + + 
A forrásokat területre koncentráltan költik el, magasan 
kvalifikált munkaerő iráni kereslet növekedése. 

fiatal és középkorú 
diplomások, járadékosok, 
fogyasztók 

idősek, 
képzetlenek, 
falvakban élők 

iskolázottság, kor, 
terület, 
településhierarchia 

A regionális és helyi 
jelentőségű 
közlekedési 
infrastruktúra  

+/-  +/-

A régiók főútvonalainak fejlesztése megkönnyítheti a 
közlekedést a régiók perifériális térségeibe, ez a 
vállalkozások számára vonzó lehet, de a munkaerő 
elvándorlását is megkönnyíti. A régiók mellékútvonalainak 
fejlesztése megkönnyítheti a kistelepülések lakói számára 
a térségi központok elérését. A programok egyenlőtlenség 
hatása a konkrét megvalósítástól függ. 

régiók városainak lakói, a 
fejlesztett főutak, mellékutak 
mentén élők. 

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület, 
településhierarchia 

Turisztikai potenciál 
erősítése 

+  +

Elsősorban a már meglevő turizmus-központok 
(nagyvárosok, tóparti ill. gyógyfürdővárosok stb.) 
fejlesztését jelenti, ami a települések közötti 
egyenlőtlenségeket fokozhatja. Foglalkoztatás-növekedés. 

a turizmusipar program által 
érintett szereplői, fogyasztók

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület (települések 
közötti 
egyenlőtlenség) 

Település- és 
térségfejlesztés 

+/-  -

Életminőség-javulás. Lakások, más ingatlanok 
felértékelődése a fejlesztések nyomán. Spill over hatás. 
Foglalkoztatottságra, vállalkozássűrűségre gyakorolt 
várható pozitív hatás. Városok, kistérségi központok 
preferálása. 

a fejlesztett településrészen, 
településen, térségben élők 
vagy oda települők; 
járadékosok 

a programokból 
kimaradó 
településeken, 
térségekben élők 

terület, 
településhierarchia, 
jövedelem 

Humán infrastruktúra 
fejlesztése 

-  -
A térségi integrációban megvalósuló intézményfejlesztés 
révén a közoktatás, egészségügyi és szociális ellátás 
intézményeinek színvonala javul. 

szolgáltatásban részesülők, 
járadékosok 
(infrastrukturális 
fejlesztésekben 
közreműködő vállalkozások, 
intézmények fenntartói, 
dolgozói) 

 
kor, terület, 
településhierarchia 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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M5.8.b. táblázat. A ROP-ok prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus RNyG RVG 

Versenyképesség javítása + 

A fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korosztályokra 
koncentrálódnak, minél inkább emberi tőke típusúak, annál 
inkább; a hatásokat befolyásolja a használati oldal (pl. 
egészségügyi fejlesztések). 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, 
gyermekek, meg nem 
születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Turisztikai potenciál erősítése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Település- és térségfejlesztés 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
Humán infrastruktúra fejlesztése +/-/0 A generációk közötti hatás nem egyértelmű, ágazattól függ.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 
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M5.9.a. táblázat. A KM ROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai keresztmetszetben 

Keresztmetszet 
A hatás iránya és 

erőssége 
 Rövidtáv Hosszútáv 

Hatásmechanizmus RNyCs RVCs 
Az elosztási hatások fő 

dimenziói 

A tudásalapú gazdaság 
innováció- és vállalkozás-
orientált fejlesztése 

++  ++

A forrásokat területre koncentráltan költik el, 
magasan kvalifikált munkaerő iráni kereslet 
növekedése; járadékvadászat. De a KKV-k 
finanszírozási feltételeinek javítása (mikrohitel) a 
tőkepiaci egyenlőtlenségeket csökkenti. 

fiatal és középkorú 
diplomások, járadékosok, 
fogyasztók, hitelhez jutó 
kisvállalkozók. 

idősek, 
képzetlenek, 
falvakban, 
községekben 
élők 

iskolázottság, kor, 
terület, 
településhierarchia 

A versenyképesség 
keretfeltételeinek fejlesztése 

+/-/0  +/-/0
Konkrét megvalósítástól függ, hogy a fővárosi 
fejlesztések mellett mennyire sikerül a többi város 
közlekedési kapcsolatait fejleszteni. 

Budapest és agglomeráció 
lakosai 

Pest megye 
nem Bp-re 
ingázó lakói 

Budapest agglomeráció 
vs. régió egyéb részei 

A régió vonzerejének 
fejlesztése 

+  +
A fejlesztések a turizmusipar szereplőire 
koncentráltak. 

a turizmusipar program 
által érintett szereplői, 
fogyasztók, fővárosi 
lakosság 

A beavatkozás 
által nem 
érintett 
települések. 

Budapest, Dunakanyar 
vs. egyéb települések. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének 
fejlesztése 

-    -
A térségi integrációban megvalósuló 
intézményfejlesztés révén a közoktatás, egészségügyi 
és szociális ellátás intézményeinek színvonala javul. 

intézményi szolgáltatásban 
részesülők, járadékosok 
(infrastrukturális 
fejlesztésekben 
közreműködő 
vállalkozások, 
intézmények fenntartói) 

Települési területek megújítása +/-/0  +/-/0
Városfejlesztési programok térbelileg koncentráltak, 
városokon belüli egyenlőtlenségeket csökkenti. 

városi lakosok, lakótelepek 
lakói, szegregált 
lakóterületek lakói 

 
városok jó, illetve rossz 
lakókörnyékei közötti 
egyenlőtlenségek. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyCs – relatív nyertes csoport(ok), RVCs – relatív vesztes csoport(ok). 
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M5.9.b. táblázat. A KM ROP prioritási tengelyeinek társadalmi elosztási hatásai hosszmetszetben 

Hosszmetszet 

 

A hatás iránya és 
erőssége Hatásmechanizmus RNyG RVG 

A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése 

+ 

a fejlesztési programok erősen a fiatal felnőtt korosztályokra 
koncentrálódnak, minél inkább emberi tőke típusúak, annál 
inkább; a hatásokat befolyásolja a használati oldal (pl. 
egészségügyi fejlesztések) 

fiatal aktív és inaktív 
generációk, 
gyermekek, meg nem 
születettek 

középkorú és idős 
generációk 

A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése 

0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

A régió vonzerejének fejlesztése 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   
A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése 

+/-/0 A generációk közötti hatás nem egyértelmű, ágazattól függ.   

Települési területek megújítása 0 Hatásukban generációsan nem koncentrált programok.   

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentősen növeli, + – növeli, 0 – nincs hatással, – – csökkenti, – – – jelentősen csökkenti az egyenlőtlenségeket. 
RNyG – relatív nyertes generáció(k), RVG – relatív vesztes generáció(k). 


