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Vezetői összefoglaló 

Az értékelés célja, módszerei 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. február 14-én kötött szerződést a Pannon.Elemző Iroda Kft.-

vel „Keretszerződés értékelési feladatok ellátására – 8. lot: Területfejlesztés, regionális fejlesztés, 

területi dimenzió vizsgálata” céljából. A keretszerződésben készült el „Az EU-s támogatások területi 

kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése” tárgyú értékelési projekt projektterve, melyet a Megbízó 

2012. augusztus 3-án elfogadott. E projektterv alapján az NFÜ 2012. augusztus 6-án megrendelést 

adott az Értékelő számára az értékelés 4 db értékelő jelentésének elkészítésére, melyek közül ez a 

negyedik dokumentum, mely az értékelési jelentés végső változata. 

Az értékelés célja, hogy feltárja: 1. hogyan alakultak a területi folyamatok Magyarországon, 2. ebben 

mi volt a fejlesztési források szerepe, 3. milyen okok és tényezők magyarázzák a fejlesztési források 

területi hasznosulását, 4. miként lehetne a jövőben a fejlesztéspolitika területi kohéziós célját 

hatékonyabban szolgáló forrásallokációs rendszert létrehozni. 

A Megbízó az értékeléshez kilenc kulcskérdést és hozzájuk további huszonhat alkérdést, összesen 

tehát harmincöt kérdést határozott meg. A kérdések nagy száma abból is adódik, hogy a területi 

kohézió fogalmával kapcsolatban sem hazánkban, sem az EU-ban nincsen kanonizált definíció, sem 

az elméleti, sem a gyakorlati szakemberek körében. Az értékelés egyik célja ezért annak a fogalmi 

keretnek a meghatározása és alkalmazásának bemutatása volt, amelyben a területi kohézió célja a 

fejlesztéspolitikában alkalmazható és megvalósítható. A területi kohézió értelmezésére az elmélet és 

a gyakorlat áttekintésével hat markáns dimenziót azonosítottunk: 

D1. Európai felzárkózás – Magyarország és a magyarországi régiók fejlettsége javult-e az európai 

átlaghoz képest az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D2. Belső egyenlőtlenségek csökkenése – Magyarország térségei közti fejlettségi különbségek 

csökkentek-e az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D3. Harmonikus területi fejlődés – Magyarország térségei és települései a feltárt és különböző 

fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott helyi/térségi adottságoknak/lehetőségeknek és 

problémáknak megfelelően részesültek-e az NSRK fejlesztési forrásaiból, illetve milyen 

mértékben használták e forrásokat a feltárt problémák megoldására? 

D4. Területi szinergiák érvényesülése – Az egyes térségekben a fejlesztési elképzelések a tervezés 

során kapcsolódtak-e egymáshoz és a térségben megvalósult fejlesztések egymás kedvező 

hatásait erősítették-e, egymásra épültek-e, valamint egymáshoz kapcsolódtak-e a végrehajtás és 

a fenntartás során? 

D5. Szubszidiaritás érvényesülése – Az egyes területi szereplők számára nyitott volt-e a fejlesztési 

forrásokból való részesedés lehetősége, a megvalósítandó fejlesztésekről a döntés – a tervezés és 

a végrehajtás során – a legalsóbb kompetens területi szinten született-e?  

D6. Területi kormányzás erősödése – Erősödött-e a helyi és az országos közötti területi szint 

(megye, régió) kormányzási képessége, nőtt-e a térségi fejlesztési szereplők közötti 

együttműködés és bizalom?  
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A hat dimenzió nincs egymással ellentétben, de a célokat és feladatokat másképpen strukturálja. A 

területi kohézió dimenziói között két esetben van jelentős érdekütközés. Az egyik eset, ha a források 

országos szinten leghatékonyabb felhasználása akár mérethatékonysági, akár a helyi adottságok 

egyenlőtlen kiindulópontja miatt (beleértve a területi közigazgatási rendszer feladat- és 

hatáskörelosztásait is) nagyon erősen korlátozza a harmadik dimenzió, a területi harmónia 

megvalósítását. A másik eset, ha valamely szakterület esetében nincs a társadalomban konszenzus a 

helyi közösségek és a központi szereplők közötti munkamegosztásról a célok (minimális 

közszolgáltatási szintek) meghatározásában. Ebben az esetben a harmonikus területi fejlődés és a 

szubszidiaritás céljai ütköznek össze, illetve a központ számára ösztönzési problémává válik az 

érintettek közötti fejlesztési koordináció feladata. 

Az értékelés során a fejlesztéspolitika teljesítményét és működését vizsgáltuk a területi kohézió 

szemszögéből, eltekintve más fontos fejlesztéspolitikai céloktól. Az értékelési eredményeket egy 

mérés és magyarázás dichotómiába rendeztük, ahol a megmagyarázandó folyamatból kiindulva 

vettük végig a fejlesztéspolitika céljait (szándékok), tevékenységét (megvalósítás), tevékenységének 

fejlesztésekben való megjelenését (megvalósulás) és elért eredményeit, hatásait (hatás). Ezt 

egészítettük ki azoknak az intézményi okoknak, adottságoknak a bemutatásával, amelyek segítették 

vagy gátolták, hogy a hatások és eredmények a szándékoknak megfelelőek lehessenek.  

A vizsgálatra egy vegyes módszertani keretet alkalmaztunk a dokumentumelemzés, adatelemzés, 

térökonometriai hatásvizsgálat, esettanulmányok, interjúk és fókuszcsoportok felhasználásával, ahol 

a kvantitatív eredmények magyarázatát a kvalitatív módszerek adták. Az értékelés logikáját és a 

módszerek egymásra épülését a következő ábra mutatja. 
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Az értékelés főbb megállapításai és javaslatai 

A korábbi évtizedhez hasonlóan az ország európai szintű felzárkózása volt megfigyelhető a 2000-es 

évek második felében is, azonban ez egyrészt a környező országokhoz képest egyre lassabban, illetve 

lassuló ütemben történt, másrészt erős belső regionális egyenlőtlenségek mellett következett be. A 

külső felzárkózás, belső divergencia folyamatát az okozta, hogy a hazai felzárkózás motorjává egyre 

inkább csak a központi régió felzárkózása vált. A belső területi egyenlőtlenségek növekedésére a már 

kialakult törésvonalak mellett került sor, melynek során a 90-es években még megfigyelhető belső 

konvergenciafolyamatok is visszafordultak. Különösen igaz ez Budapest (és agglomerációja) és az 

ország többi térsége közötti fejlettségbeli különbségek folyamatos növekedésére. Bár az új évtized 

hajnalán a fejletlenebb régiók és megyék ismét felzárkózásba kezdtek a fejlettebb térségekhez, de 

ezek a folyamatok a vizsgálatok szerint még nem jeleznek trendfordulót. Egyes kutatások szerint – 

amit jelen vizsgálatunk is megerősített – a konvergenciafolyamatok csak az eltérő iparosodottságú 

térségek válságra adott eltérő válaszait és időben más lefutású alkalmazkodási különbségeit 

mutatják. A válság első éveiben az iparosodottabb térségek gyors visszaesését, majd az ezt követő 

gyors korrekciót, valamint a kevésbé iparosodott térségek folyamatos és lassú lecsúszását érzékeltük 

ideiglenesen konvergenciáként. Míg a kedvezőtlen divergencia a régiók és megyék szintjén 

moderáltan jelentkezik, addig az alacsonyabb szinteken a kistérségi fejlődés növekvő szórása 

fenntarthatatlan folyamatokat vetít előre. Egyes vidékek tartós és megállíthatatlan leszakadását, 

gazdasági és társadalmi erőforrásainak tartós elvesztését láthatjuk, amit leginkább az e vidékekről 

való látványos elvándorlás jelez. Az értékelés arra keresi a választ, hogy a fejlesztéspolitika miképpen 

avatkozott be ebbe a folyamatba, milyen szándékok, tevékenységek és eredmények mentén tudta 

ezeket a folyamatokat befolyásolni. 

Az értékelés megállapításai szerint a szándékok (a tervezés) szintjén a területi kohézió értelmezése és 

alkalmazása nem volt se konzisztens, se teljes körű. Részben a pontos tartalom és közös értelmezés 

hiánya okozta, hogy a végrehajtás során időben is változtak a területi kohéziós célok és megvalósítási 

eszközük. Az NSRK-ban a területi kohézió országos céljaként 1. az Európai felzárkózás dimenziója, 2. a 

belső egyenlőtlenségek csökkentése (regionális és kistérségi léptékben), 3. a területi harmónia 

szükségessége a fejlesztésekben, valamint 4. a fejlesztések területi szinergiájának igénye 

(együttműködések régiók és ágaztok között) jelenik meg. Az OP-k szintjén az értelmezések OP-

specifikusan szűkítik e célokat. A legszélesebb értelmezési és alkalmazási kört a regionális programok 

tartalmazták, a célhoz számon kérhető vállalást (indikátort) is megadva. Bár a regionális 

programokban már ekkor megfigyelhetőek voltak bizonyos egységesítési törekvések, de általában 

egyedi módon a régiójukra jellemző értelmezést adtak a területi céloknak, nem csak az OP-k szintjén, 

de a hasonló prioritások esetében is. Az ágazati programok expliciten kevés területi célt határoztak 

meg, olyankor is jellemzően a belső egyenlőtlenségek dimenzióját nevesítik. Ugyanakkor az ágazati 

OP-k nagyon komoly implicit területi kohéziós célokat tartalmaztak, amennyiben az általuk fejlesztett 

ágazat sztenderdjeiben vagy kapacitásaiban fennálló hiányok csökkentése területileg differenciált, a 

területi harmónia megteremtésének céljához hasonló elvárásokat adtak az ágazati programokhoz. 

Különösen erős volt ez a hierarchikus közszolgáltatási rendszereket (vagy hálózatokat) fejlesztő egyes 

ágazatoknál, mint a vízügy a KEOP-ban, vagy a TÁMOP-ban és a TIOP-ban az egészségügy területe. 

A végrehajtás során a területi fókuszálás elsődleges eszközei a jogosultsági feltételek és a 

többletpontok meghatározása, illetve egyes térségekben a projektekkel kapcsolatos könnyítések 

(támogatási intenzitás növelése, elszámolhatósági feltételek) biztosítása lettek. Ezen eszközök 
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alkalmazása és célja azonban nem csak a programok között, de az akciótervi ciklusok között is 

jelentősen változott. Mivel területi céljaikban is a ROP-ok voltak a legheterogénebbek, a 

végrehajtásban az előbb említett ösztönzési eszközök széles skáláját alkalmazták. A célok között a 

kívánatos fejlesztési helyszínektől kezdve a projektek tartalmán át (pl. hogy barnamezős helyszínen 

valósuljon meg) a térségi stratégiákkal való összhang megteremtéséig számtalan, egyenként kalibrált 

ösztönzőt alkalmaztak. Az ágazati programoknál lényegesen szűkebben éltek ezekkel az eszközökkel, 

illetve szűkebb célt határoztak meg ezen eszközöknek. Jellemzővé az LHH-s térségek 

többletpontokkal való preferálása vált. A végrehajtási szándékok tekintetében az akciótervi időszakok 

eltérő logikát követtek, és különösen a ROP-ok esetében 2009 után látható volt a területi célok 

országos meghatározásának előretörése is. A 2009-2010-es akciótervben a területi kohéziós 

kézikönyv megjelenése, az LHH program elindulása és a ROP-os kiírások egységesítése voltak a 

legfontosabb, egymást is erősítő változások (az utóbbi könnyítette meg az előző kettő befolyásának 

erőteljes megjelenését a ROP-okban). 2011-től aztán, szintén központi kezdeményezésre, az 

egyszerűsítési szándék vált a domináns szemponttá, ami jelentős mértékben visszaszorította 

bizonyos, a területi kohéziót ösztönző eszközök alkalmazását, különösen a területi hasznosulást 

befolyásoló, általában erősen adminisztrációigényes elemeket rostálta meg. 2011-től mind a ROP-ok, 

mind az ágazati programok tekintetében az LHH térségek pályázóinak preferálása vagy az indulást a 

pályázó település jogállásához kötő – egyszerűen ellenőrizhető – feltételek váltak szinte 

kizárólagossá. 

Mindezen tényezők mellett vizsgáltuk az NSRK és az NFT forrásainak területi eloszlását. 

Eredményeink szerint az NSRK forrásai (6651 Mrd Ft megítélt és 2598 Mrd Ft kifizetett támogatást 

vizsgáltunk a 2012. augusztus 17-i állapot szerint) lényegesen kiegyenlítettebben jutottak el az ország 

minden részébe, mint az NFT forrásai (1174 Mrd Ft), annak ellenére, hogy az NSRK az EMVA-val való 

területi lehatárolások miatt bizonyos forrásokat a rurális térségekbe nem juttathatott, míg az NFT 

forrásai az AVOP-ot is tartalmazták. E szélesebb hozzáférés ráadásul a területi hátrányokkal fordított 

arányban finanszírozta a térségek fejlesztését, vagyis a források elosztása a belső kiegyenlítés céljára 

érzékenyen történt. Figyelembe véve az EMVA-források speciális térszerkezetét is (amelyből a 669 

Mrd forint kifizetés volt ténylegesen fejlesztésnek tekinthető), az látszik, hogy 2007 után a 

leghátrányosabb térségek és a nagyvárosi centrummal rendelkező térségek forráshoz jutási 

képessége nőtt meg leginkább, míg kialakult a fejlesztési területeknek egy olyan szürke zónája, ami 

fejletlensége ellenére sem az NSRK, sem az EMVA forráselosztási rendszerében nem tudott kiemelt 

szerepet kapni. Elsősorban Heves és Nógrád megye néhány kistérsége jutott fejlettségi 

szükségleteihez képest lényegesen kevesebb forráshoz, amint azt a következő oldalon látható térkép 

mutatja. E térségek általában a leghátrányosabb kistérségek közé tartoznak, de nem kerültek be a 

komplex programmal segítendő térségek közé. 

A fejletlenebb térségek jó forrásszerző képessége mögött a helyi kapacitások megerősödése és azok 

a pályázati kiírások álltak, amelyek 2009 után őket preferálták, és a számukra is elérhető, kisebb 

fejlesztésekre fókuszáltak. A sikeres forrásszerzés az átlagot lényegesen meghaladó pályázási 

kedvnek köszönhető, mely sikeresen ellensúlyozta a térségi szereplők pályázatainak kisebb nyerési 

esélyét. Úgy tűnik, a pályázati aktivitás nem új szereplők megjelenésének köszönhető, hanem a 

korábbiak aktivitása növekedett, mivel e térségek domináns fejlesztői továbbra is az önkormányzatok 

maradtak. 
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Az aprófalvas térségek NSRK-ban tapasztalható pályázati teljesítménye látványosan eltérő a két 

dunántúli és Észak-Magyarország régióban. Ez azt jelzi, hogy a regionális programok eltérő stratégiája 

erősen tudta befolyásolni, hogy a forrásokkal egy térséget az integráció felé terel-e, vagy pedig 

azokat inkább a szerkezeti adottságaikat érintetlenül hagyva fejlesztette. 

Összes kifizetés / fõ

509 000 - 1 037 000 Ft  (15)

371 000 - 509 000 Ft   (42)

281 000 - 371 000 Ft   (45)

208 000 - 281 000 Ft   (41)

88 000 - 208 000 Ft   (31)
.

LHH 33 kistérség

 

Miközben a források elosztása az egyenlőtlenség csökkentése és a fejlesztéseknek minél szélesebb 

hozzáférhetősége mentén (ami feltétele a területi harmónia megteremtésének) sikeres 

erőfeszítéseket tett, aközben az esettanulmányok tanulsága szerint a fejlesztések szerkezete 

általában nem volt összhangban a helyi szereplők fejlesztési céljaival, és a fejlesztések egymásra 

épülése, valamint a területi szinergiák kialakulása sem tudott megvalósulni a fejlesztési források 

tervezhetetlensége (széttagoltsága) és a szinergiához vezető együttműködések bizalmi alapjainak 

hiánya miatt. 

Fontos észrevétel, hogy miközben az EMVA és az NSRK rendszerei elvileg egymást kiegészítően 

kellene működjenek és egyetlen integráns fejlesztéspolitikát kellene alkossanak, a két rendszer 

szétválása helyi szinten mégis eltérő, a szereplők számára alig átjárható fejlesztési rezsimeket hozott 

létre. Európai törekvések indultak arra, hogy a 2014-től induló programciklusban ezt a minden 

tagállamban létező feszültséget oldják. 

Az esettanulmányok tapasztalatai alapján egy-egy térségben a forrásokkal való elégedettséget nem a 

források nagysága, hanem a fejlesztések száma és a fejlesztések szereplők céljaihoz képesti 

megvalósíthatósága, a támogatási szabályok bonyolultsága határozza meg. Az uniós támogatásokhoz 

képest lényegesen kisebb méretei ellenére a fejlesztési céljaikhoz leginkább illeszkedő, egykori hazai 

támogatások voltak a legnépszerűbbek a helyi szereplők körében. Az esettanulmányokból kitűnik 

továbbá, hogy az egykor megyei koordinációban osztott hazai források népszerűsége abból is ered, 

hogy a helyi szereplők úgy érzik, azoknál módjuk volt az igényeikről, szükségeikről visszajelezni a 

forrás elosztójának, aki az ő igényeiket is figyelembe vette döntéseinél. A helyi szereplőkhöz közeli 

szinten hozott döntéseknél a döntéshozó közvetlen elérhetősége a bizalomépítés erős alapjának 

látszik. 
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Fontos látni, hogy a fenti megállapítások a projektek előrehaladásának jelenlegi állapotát tükrözik, és 

a fejlesztések területi és egyéb dimenziók szerinti mintázata nem feltétlenül fog megegyezni az NSRK 

végső forráskihelyezési mintázatával, mivel a programok közül jellemzően azok haladnak gyorsabban, 

amelyek kisebb méretű projektekkel, így a gyengébb szereplők számára is elérhető forrásokkal 

dolgoznak. A program végén ugyanakkor a nagyobb méretű projektek beérése várhatóan 

csökkenteni fogja a források elosztásának fejlettségérzékenységét. 

Míg a források elosztása esélyt ad a területi kohézió megerősítésére, a valódi eredmények és hatások 

megjelenése nem feltétlenül esik egybe a források elköltésének helyével, ráadásul az eredményesség 

erősen függ a források belső szerkezetétől, továbbá a hatást befolyásolja a hasznosulást, hasznosítást 

biztosító helyi kapacitások minősége is. Az értékelés során megkíséreltük ezért térökonometriai 

modellek segítségével megmérni a források fejlesztő hatását és annak területi mintázatát.  

A kohéziós hatást két lépésben vizsgáltuk: első lépésben megnéztük, hogy a támogatásoknak van-e 

hatása az adott területegység és szomszédjainak fejlődést leíró változóira, majd ha a hatás 

szignifikánsnak bizonyult, akkor megnéztük, hogy e hatások térbeli eloszlása a területi kohéziót 

növelte-e vagy csökkentette. A hatásvizsgálat három lényeges feltevésre épít, amelyekkel élnünk 

kellett annak érdekében, hogy a vizsgálatot el tudjuk végezni és hatásról tudjunk beszélni. 1) A 

támogatások hatásairól feltételeztük, hogy a támogatások egy főre vetített mennyiségeiből 

azonosíthatóak (identifikálhatóak), 2) a térszerkezetre alkalmazott (percben mért) szomszédsági 

definíciónk megfelelően képezi le a területi egységek egymásra hatásának viszonyait, 3) az adatok 

alkalmasak az ökonometriai vizsgálatra, azaz nem tartalmaznak „túl sok zajt”. Az eredmények 

értelmezése és alkalmazása közben fontos szem előtt tartanunk, hogy e feltevések egyenként is mind 

nagyon erősek, így a kapott eredményeket további vizsgálatokkal érdemes majd kontrollálni.  

A hatásvizsgálatok során négy dimenziót vizsgáltunk: a foglalkoztatást, a jövedelmet (a kistérségi GDP 

becslésnek megfelelő kistérségi TGE-t), a beruházást és a migrációt. Az adatok rossz minősége miatt 

beruházási modellünk végül nem tudott szignifikáns eredményeket kimutatni, a másik három 

jellemző szerint azonban nagyon érdekes megállapításokat tehetünk a fejlesztési források 

térszerkezet-alakító hatásáról.  

A kistérségi foglalkoztatás vonatkozásában a fejlesztési források hatása általában csak két év késéssel 

és a fejlesztések helyszínén túlcsordulva, azok szomszédjainál jelentkeznek. A K+F-re és 

felsőoktatásra költött forintok erős pozitív hatása időben és térben is elcsúsztatva jelentkezik (6,5 

százalékponttal növelné az országos foglalkoztatást, ha mindenütt 1millió forint/fővel nagyobb 

összeget költenénk e fejlesztéstípusra). A vállalati támogatások és a kommunális 

infrastruktúrafejlesztések ezzel szemben kis mértékű negatív hatásokat generálnak a foglalkoztatásra 

(-2,18 százalékpont és 0,45 százalékpont M Ft/fő befektetésenként) szintén időben és térben is 

elcsúsztatva. A foglalkoztatás bővítését célzó támogatások mind a fejlesztés helyszínén, mind azok 

szomszédjainál jelentős mértékben növelték a foglalkoztatást, azonban eredményeink nem 

robosztusak, míg az idő előrehaladtával jelentős helyi pozitív foglalkoztatási hatást találtunk a 

közösségi vállalati infrastruktúra-fejlesztésekre költött pénzeknél (pl. ipari parkoknál). Mivel 

modelljeink az adatsorok hossza miatt csak rövid és középtávon (és legfeljebb csak két évvel a 

fejlesztések után) tudják mérni a fejlesztések hatásait, így eredményeink az egyes fejlesztések hosszú 

távú hatásaira nézve nem relevánsak. Ugyanakkor, mivel e három évben adott esetben eltérő 

mértékű (és néha irányú) hatások rakódnak egy-egy térség foglalkoztatására, a foglalkoztatásban 
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mért területi kohézió szempontjából a fejlesztéspolitika összeadódó hatásai évente eltérő mintázatot 

hozhatnak egy-egy kistérség életébe. Megvizsgálva e hatások területi mintázatát, a foglalkoztatás 

esetében kijelenthető, hogy a fejlesztési források összessége 2007 és 2010 között (és 2005-ben is) a 

területi kohézió erősödését szolgálta. 

A következő térképen az látható, milyen mértékben járultak hozzá egy-egy térség foglakoztatási 

helyzetéhez a támogatások. Amint a sötéttel jelzett térségek mutatják, a támogatások túlcsorduló 

hatásuk révén elsősorban a rosszabb foglalkoztatási mutatójú térségeken segítettek.  

 

Míg a foglalkoztatás tekintetében általában az időben késleltetett hatások domináltak, a jövedelem 

(TGE) vonatkozásában kizárólag a források azonnali hatásai bizonyultak szignifikánsnak és pozitívnak. 

Legnagyobb jövedelmi hatása a foglalkoztatásban lévők képzését célzó támogatásoknak van, amelyek 

a támogatás évében 16-szor, egy évvel később pedig 20-szor nagyobb jövedelmet generáltak, mint az 

e célra aktív korú lakosonként befektetett támogatás. Emellett pozitív jövedelmi hatást mértünk a 

jövedelmi transzferek (EMVA földalapú támogatásai – 1,8-szoros hatás) és a vállalatoknak nyújtott 

fejlesztési támogatások esetében is (3,2-szeres azonnali és 1,9-szers késleltetett hatás), valamint a 

kommunális infrastruktúra fejlesztésére nyújtott támogatásoknál is (két év késéssel a befektetett 

tőke 0,75-öd része jelentkezett a TGE-ben). Hasonlóan a foglalkoztatáshoz, a jövedelem 

vonatkozásában is aggregáltuk a források hatásait időben és térben, azonban az azonnali és helyi 

hatások dominanciája miatt a források hatása jellemzően az adott évi elosztási hatásokat tükrözi 

vissza. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – viszont kijelenthető, hogy modellünk eredménye alapján 

a fejlesztési források a jövedelem vonatkozásában is csökkentették a területi különbségeket az 

országban, vagy legalábbis lassították azok növekedését. A következő ábrán látható, hogy az ország 

déli és keleti térségei a legnagyobb jövedelem alapú nyertesei a támogatásoknak. A nyugati térségek 

és Budapest jövedelemnyeresége noha abszolút értékben jelentős a támogatások hatására, mégis ez 

a növekmény összességében kisebb súlyt képvisel a TGE-jükben, mint amekkorát a déli és észak-

keleti térségek nyertek jövedelmükhöz viszonyítva; ezért a fejlett térségek relatív előnye a támogatás 

hatására csökkent. 
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A támogatásoknak a vándorlásra gyakorolt hatását kétidőszakos (2004 előtt és után) térökonometriai 

jellemzőkkel feldúsított különbségek-különbsége modellel becsültük. A vándorlást mérő nettó 

migrációs ráták évről évre történő ingadozásaiban igen sok a zaj, valamint még évtizedes átlagban is 

igen sok egyéb hatást fednek el, ezért a modellek illeszkedését és a támogatási kategóriák hatásainak 

azonosítását sok bizonytalanság övezi. Bár több kategória esetében is találtunk korrelációt, csak 

néhány esetben feltételezhető, hogy a korreláció okságot is jelent: a munkanélküliség 

visszaszorítására fordított támogatások, a foglalkoztatottak és aktívak képzése, valamint a közösségi 

vállalati infrastruktúra fejlesztésének támogatása egyaránt segítette, hogy egy adott térségben 

csökkenjen az el- vagy növekedjen a bevándorlás. A munkanélküliség csökkentését célzó 

támogatások ágazati és regionális OP szerinti bontásban is szignifikáns hatást mutattak, ezért a 

három közül ezt tarthatjuk a legbiztosabb eredménynek. A vizsgálatok ugyanakkor egyértelműen azt 

mutatták, hogy a támogatások hatásai heterogén hatások, azaz a különböző gazdasági és társadalmi 

összetételű kistérségek esetében eltérő mértékű hatások valószínűsíthetőek. Azokban a térségekben, 

ahol a munkaerőpiac nem volt képes munkát adni a támogatásokkal foglalkoztathatóvá tett 

embereknek, a támogatás őket elvándorlásra ösztönözte, így növelte e térségek vándorlási 

veszteségét. Ökonometriai vizsgálatunk alapján kijelenthető, hogy a támogatások hiányában a nettó 

migrációs ráták szóródása nagyobb lett volna, mint a ténylegesen tapasztalt, ezért vélhetően a 

támogatások tompították a vándorlási folyamatokat. A támogatások közül területi kohéziót erősítő 

hatást elsősorban a munkanélküliség visszaszorítására nyújtott támogatások, a vállalati támogatások, 

a földalapú transzferek és a közösségi, vállalati infrastrukturális támogatások esetében találtunk. 

Ezzel szemben az aktívak, foglalkoztatottak képzése, a felsőoktatás és a K+F támogatása, valamint a 

támogatott hitelek konstrukciói feltehetően inkább ellentétes irányba hatottak az elvándorlással 

érintett területek migrációs folyamatainak javítására. Amint a mellékelt ábra is mutatja, a 

támogatások elsősorban a déli országrész kistérségei, valamint a Heves és Nógrád megye határán 

lévő kistérségek elvándorlását tompították, míg Szabolcs és Borsod elvándorlással érintett 

térségeinek relatív pozíciója még romlott is a támogatások hatására. 
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A hatásvizsgálat során egy újszerű (kísérleti) módszertannal azt is megvizsgáltuk, hogy a központi 

régióban megvalósuló fejlesztések hogyan hatottak az ország többi részének jövedelmére. 

Eredményeink szerint a központi régión kívüli kistérségekben jelentkező támogatási hatások igen 

nagy aránya – legkevesebb harmada –, bizonyos években teljes egésze a KMR-régióból érkező hatás. 

Mivel módszerünk kísérleti jellegű, ezért mindenképpen további vizsgálatot igényel, hogy a 

támogatások hatásainak ilyen igen erőteljesen KMR-specifikus jellege a támogatások hatásainak 

területi terjedésével vagy a KMR-régió speciális tulajdonságaival (központi jellege, fejlettsége) állnak-

e összefüggésben. Ezen kérdések megválaszolása nélkül eredményeink mindössze annyit sugallnak, 

hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 2004 és 2010 között valószínűsíthetően megvalósult 

támogatási hatások igen nagy hányada, de abszolút számait tekintve (összegszerűen) mégis 

marginális hatása fakad a KMR-régióból való túlcsordulási hatásból. Vagyis miközben a központi 

régióban megvalósuló fejlesztések, bár alapvetőn a központi régió súlyának további növekedését 

eredményezik, e fejlesztések, pozitív túlcsordulási hatásaik miatt, mégis kiemelkedően fontosak az 

ország más térségei számára is. 

Miközben hatásvizsgálati eredményeink a fejlesztési források felzárkóztató hatását mutatják három 

kulcsdimenzióban (foglalkoztatás, jövedelem, elvándorlás), aközben úgy tűnik, hogy a 

fejlesztéspolitika a potenciális hatásoknál lényegesen kevesebbet tudott elérni a fejlesztések 

szinergiáinak hiánya, a fejlesztési igények és lehetőségek (harmonikus területi fejlődés) eltérései 

miatt. E problémákat egybehangzóan kimutatták nem csak területi esettanulmányaink, de a 

fejlesztési rendszer különböző szintjén érintett szereplőkkel (fejlesztéspolitika irányítóival, RFÜ-

munkatársakkal, pályázati tanácsadókkal, helyi döntéshozókkal) lefolytatott interjúink is, és 

ugyanezen megállapításokat mutatják a korábbi értékelések is. Kvalitatív vizsgálatunk során ennek 

legfontosabb okaiként 1. a fejlesztéspolitikai források széttagoltságát, 2. a fejlesztések és a (forrás-) 

szabályozás rendszerének eltéréseit, 3. a fejlesztések összehangolásában érdekelt szereplők 

hiányában alkalmazott kooperációs ösztönzők rossz hatékonyságát, 4. a fejlesztési forrásokért való 

káros mennyiségi versenyt és 5. a fejlesztők és döntéshozók közötti információáramlás hiányosságait 

azonosítottunk. Ezen okok megszüntetése, visszaszorítása céljából javaslatokat fogalmaztunk meg a 

még elosztásra váró források felhasználására és a 2014-től induló fejlesztési rendszer kialakítására. E 
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javaslatainknál figyelembe vettük a 2014-től rendelkezésre álló új lehetőségek (ITI, CLLD) és korlátok 

(tematikus koncentráció) rendszerét, valamint a területi közigazgatás és közszolgáltatási rendszer 

2013-től stabilizálódó új szerkezetét is.  

Javaslatok 

Javaslatunkban olyan intézményi és eljárásrendi szerkezetet ajánlunk, ahol a fejlesztéspolitika a 

területi kohézió megvalósulását nem dimenziónként egyenként, hanem az egyes vetületek között 

lévő szinergiákat kihasználva ösztönzi. Javaslataink során az ország új területi közigazgatási 

rendszerét, feladat- és hatáskörelosztását adottságnak tekintettük. E tekintetben a fejlesztéspolitika 

egyetlen igazán fontos feladata látszik, nevezetesen, hogy a létrejövő szakterületi intézményeknél 

ösztönözze az egyes szakterületek céljainak területi lebontását, valamint az, hogy a területi szinten 

lévő autonóm döntéshozókat vonja be a hosszú távú ágazati célok meghatározásába. Ha az 

érintetteknek sikerül a célokban közös nevezőre jutniuk, akkor a fejlesztéspolitika feladata 

ténylegesen a fejlesztések közötti megfelelő koordináció biztosítása, nem pedig az 

érdekkonfliktusokat korrigáló drága ösztönzési rendszer kialakítása/működtetése lehet. 

A területi szinergia és a harmonikus területi fejlődés biztosítása érdekében a következőket javasoljuk: 

- A fejlesztéspolitika a térségi integrációban érdekelt új szereplőkkel alakítson ki partnerséget és 

támogassa kapacitásaik fejlesztését, illetve segítse a már létrejött integrátorszervezetek 

fennmaradását; 

- a kötelező közszolgáltatási feladatok esetén jöjjenek létre az adott ágazati sztenderdek szerint 

felmért problématérképek, melyekre építve verseny helyett normatívan finanszírozza a 

fejlesztéseket; 

- a sikeresnek ítélt fejlesztések projektgazdái további fejlesztéseit támogassa, segítve a 

fejlesztések egymásra épülését; 

- a gyengébb kapacitású szervezetek számára biztosítsa a fejlesztési kereslethez jól illeszthető 

méretű és elvárásrendszerű fejlesztési forrásokat (kisprojekt-kiírások) és helyi szervezetei révén 

adjon a projektek mellé fejlesztési tanácsadást; 

- az önkormányzatoknál maradó nem kötelező feladatok esetén alakítson ki egy igényfelmérésen 

alapuló fejlesztési normatívarendszert, ahol a forrásszerzési versenyt a kiszámíthatatlan 

kiírásokhoz való alkalmazkodást felváltó tervezhető forráshozzáférés miatt felválthatja a 

forrásfelhasználási verseny. 

- A helyi igények felmérése és a projektek mellé adott tanácsadás megszervezése érdekében a 

fejlesztéspolitikában erős területi intézményrendszert javaslunk, részint a már meglévő 

kapacitások bázisán, részint az új területi közigazgatáshoz igazított megyei szintű koordinációval. 

- Azon fejlesztéstípusok esetén, melyeknél nagyon erős érdekkonfliktusok állnak fenn a helyi 

társadalmakban (pl. a szegregált telepek felszámolása), vagy ahol a fejlesztések összehangolása 

meghaladhatja a helyben elérhető kapacitásokat (pl. egy-egy nagyobb foglalkoztató 

letelepedésének megszervezése), illetve ahol a helyi kapacitások gyengesége ezt szükségessé 

teszi, az államnak közvetlen fejlesztői szerepkörben is meg kell jelennie. 

Mivel a 2014 utáni fejlesztési keretekben a tematikus koncentráció miatt erősebb korlátok jöhetnek 

létre a harmonikus területi fejlődés megteremtését szolgáló igény alapú fejlesztésekre, ezért a helyi 

szintek közötti verseny fenntartását javasoltuk egy szűk, innovációra ösztönző keretben (pl. a 

források 5%-a), ahol a szereplők a helyi kooperációk innovatív megszervezésében versengenek, 

egyben növelve a területi kormányzási kapacitásokat is. 
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Executive Summary 

Aim and methodology of the evaluation 

The National Development Agency (NDA) signed a contract with the Pannon.Elemző Iroda Kft. 

(Pannon Analyses Office Ltd.) on February 14th, 2012 on a „Framework contract of evaluation tasks – 

LOT 8: Territorial development, regional development, analysis of territorial dimensions”. The project 

plan of the „Evaluation of the Effects of EU-Funds on Territorial Cohesion” was prepared as part of 

this framework contract, and was accepted by the client on August 3rd, 2012. Based on this project 

plan, the NDA commissioned the Evaluator to prepare four evaluation reports. The current document 

is the last one of the reports, the final synthesis version of the evaluation report. 

The aim of the evaluation is to identify: (i) how territorial processes have been formed in Hungary, (ii) 

what  the role of development funds in these processes was, (iii) what causes and factors explain the 

utilisation of development funds, and (iv) how it would be possible to develop a fund allocating 

structure, which would better serve the cohesion objective of development policy. 

The client has defined 9 key questions and 26 sub-questions, 35 questions altogether. The large 

number of questions is due to the fact that there is no agreement on the definition of territorial 

cohesion among theoretical and practical experts either in Hungary, or in the EU. One of the 

objectives of the evaluation, therefore, has been to define and present a conceptual framework, 

wherein the aims of territorial cohesion are applicable and plausible in development policies. We 

have defined six major dimensions for the interpretation of territorial cohesion: 

D1. European convergence – Has the development of Hungary and the Hungarian regions 

improved in comparison with EU average due to the interventions of the NSRF? 

D2. Reduction of internal inequalities – Have inequalities decreased between Hungarian regions 

and subregions due to the interventions of the NSRF? 

D3. Harmonious territorial development – Have the regions and jurisdictions of Hungary received 

NSRF development funds in accordance with their local and regional characteristics and 

possibilities, which had been identified and formulated in the different strategies and 

programmes of development policy? To what extent have the funds been utilised to  

mitigateidentified problems? 

D4. Prevalence of territorial synergies – Have the development concepts in different sub-regions 

been linked to each other during the planning? Have they reinforced each other’s positive 

effects? Were they built on each other, and were they linked during the implementation and 

sustainment phases? 

D5. Prevalence of subsidiarity – Has the possibility to receive funds been open for local actors? 

Have planning and implementation decisions on the supported developments been made on the 

lowest possible competent territorial level? 

D6. Improvement of territorial governance – Has the governance capability of the level between 

national and local levels (county, region) increased? Has the co-operation expanded and mutual 

trust grown between the different actors of territorial development? 

 

There are no contradictions between these six dimensions; however, they structure the goals and 

tasks differently. Different dimensions of territorial cohesion contradict each other significantly in 
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two cases. The first case is when the most effective usage of funds on the national level strongly 

restricts the implementation of the third dimension,  that is, territorial harmony, either because of 

the aspect of economies of scale, or the unequal starting point of local characteristics (including the 

allocation of tasks and scopes of the territorial public administration). The second case is when there 

is a lack of consensus in society about the division of work between local communities and central 

actors in terms of defining the aims (the minimum level of public services provided). In this case the 

goals of harmonious territorial development and the principle of subsidiarity are in contradiction. 

Also, for the center it becomes an incentive problem to co-ordinate development between 

stakeholders. 

During the evaluation we have examined the performance and operation of development policy from 

the perspective of territorial cohesion, aside from other important goals of development policy. The 

evaluation results have been arranged into a dichotomy of measurement and interpretation. In this 

framework we have examined the following aspects of development policy based on the processes 

selected for evaluation: goals (intentions), operations (implementation), the presence of its activities 

in the investments (outputs), and the achieved results and impacts. We have supplemented this by 

presenting institutional reasons and characteristics, which either assisted or hindered the outcomes 

and effects to be in line with intentions. 

We have applied a mixed methodological framework including document analysis, data analysis, 

impact assessment using spatial econometrics, case studies, interviews, and focus groups. The 

interpretations of quantitative results were based on qualitative methods. The logic and the 

interdependences of different methods are shown below. 

 

 

Main conclusions and recommendations of the evaluation 
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Similarly to the previous decade, the convergence of the country to the „European level” was also 

observable in the second half of the 2000s;, however, this happened in a slower pace in comparison 

with the neighboring countries, and with strong regional inequalities. This external convergence – 

internal divergence process was caused by the fact that the driving force behind convergence 

became more and more solely the convergence of the central region of the country. The increase of 

internal inequalities happened alongside already existing territorial gaps. Moreover, internal 

convergence tendencies, still observable in the 1990s, were also reversed. This is particularly true for 

the constantly growing inequality in the level of development between Budapest (together with its 

agglomeration) and other regions of the country. Although at the beginning of the new decade the 

less developed regions and counties started to converge to the more developed ones, according to 

researches these processes do not indicate a trend reversal. Some researches conclude – and this 

was also verified by our evaluation – that convergence processes only indicate the different reactions 

of territories with different level of industrialisation given to the financial crisis, and the different 

timescale of adaptations to the changes. Only the faster throw-backs and afterwards quick 

corrections of the more industrialised regions, together with the constant and slow decline of the 

less industrialised regions were perceived as temporary convergence in the first years of the re-

cession. Although the disadvantageous divergence is moderately present at the level of regions and 

counties, on the lower levels the growing variance of the micro-regional development foreshadows 

unsustainable processes. We can see the permanent and unstoppable lagging of some sub-regions, 

with permanent loss in their economic and social resources, which is indicated by the negative migra-

tion balance of these areas. The evaluation seeks to answer how development policy intervened into 

this tendency, and with what intentions, measures and results it could have affected these trends. 

According to the conclusions of the evaluation, the interpretation and application of the concept of 

territorial cohesion were neither consistent nor comprehensive on the level of intentions (planning). 

During the implementation phase the goals of territorial cohesion and the actions of implementation 

have changed, partly because of the lack of well-defined content and common understanding. In the 

NSRF the national objectives of the territorial cohesion were (i) the dimension of European 

convergence, (ii) mitigation of internal inequalities (at regional and micro-regional levels), (iii) the 

need for territorial harmony in developments, (iv) the need for territorial synergies in developments 

(co-operation between regions and sectors of the economy). On the level of the OPs, the 

interpretations specifically narrow down the scope ofobjectives. The broadest scope of 

interpretation and applicability was found in the regional programmes, with specific commitments 

(indicators) defined. Although in the regional programmes there were already signs of attempts for 

standardisation, yet they usually providedan interpretation of territorial objectives specific for their 

regions, not just in the case of the OP level, but also in the case of  priorities comparable to each 

other. In the case of sector-specific programmes, only a few territorial objectives were explicitly 

defined, typically quoting the dimension of internal inequalities. At the same time, the sectoral OPs 

included very serious implicit cohesion goals. Inasmuch as the reduction of deficits in the targeted 

sector’s standards or capacities is spatially specified, to sectoral programmes they added. These aims 

defined expectations similar to the aims of creating territorial harmony. This was particularly strong 

in the case of sectors targeting the development of hierarchically organised public service systems 

(or networks), like the water management in the Environment and Energy OP, or the health care in 

the Social Renewal and Social Infrastructure OPs. 
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During the implementation the primary tools of territorial focusing were the formulation of eligibility 

criteria and criteria for extra points, in addition to facilitating projects (e.g. increasing funding 

intensity, expense eligibility criteria) in some regions. The application and aim of these tools have 

sunstantially changed not only between programmes, but also between action plan cycles. Because 

regional OPs were the most heterogeneous also in terms of their territorial objectives, they used a 

wide range of the above-mentioned incentive tools. Among the objectives they used numerous, 

uniquely calibrated incentives ranging from preferable investment locations to the content of the 

projects (e.g. it should be realised on a brownfield site) or the obligatory harmonisation with selected 

sub-regional strategies. They used these incentives much less than sectoral programmes, and also 

identified more limited objectives for these tools. It has become a common method to give extra 

points for projects in the least advanced micro-regions (LAMR). In terms of implementation 

intentions, action plan periods have followed a different logic, and particularly in the case of regional 

OPs the formulation of territorial goals on the national level could be observed after 2009. In the 

2009-2010 action plan the most important changes, reinforcing each other’s effects, were the 

appearance of the territorial cohesion handbook, the launch of the LAMR programme, and the 

standardisation of ROP announcements. From 2011 onwards, also by a central initiative, 

simplification has become the dominant aspect, which considerably limited the use of some incentive 

tools for territorial cohesion. It especially restricted the ones affecting territorial utilisation, posinga 

significant administrative burden. After 2011 both in the case of the ROPs as well as the sectoral 

programmes, the preference of LAMR applicants or the conditions based on the applicant 

municipality’s legal status (which is easy to verify) have become almost exclusively used.  

In addition to these factors we have also explored the territorial allocation of NSRF and NDP funds. 

According to our results, NSRF resources(we have examined HUF 6651 billion awarded, and HUF 

2598 billion disbursed funding as of August 17th, 2012) reached diffrent parts of the country in a 

much more balanced way than other NDP resources (HUF 1174 billion). This was the case even 

though the NSRF could not allocate certain resources to rural areas due to territorial restrictions with 

the EAFRD, while the NDP funds also contained the Agricultural and Rural Development OP. 

Furthermore, this broader access funded the development of micro-regions in an inverse ratio with 

territorial disadvantages; thus, the allocation was sensitive to the objectives of internal balance. 

Considering the special spatial structure of the EAFRD funds (where in fact HUF 669 billion was 

disburded for development) we can see that after 2007 the absorption capacity of the LAMRs and 

micro-regions with a larger city centre increased the most. On the other hand, a grey zone of 

development areas has been formed, which could not get an emphasised role either in the NSRF, or 

in the NDP despite its disadvantageous situation. Particularly some micro-regions in Heves and 

Nógrád counties received considerably less funding compared to their development demands, as it is 

shown on the map below. These micro-regions usually belong to the LAMRs; however, they did not 

get selected among micro-regions to be supported with complex development programmes. 

The reasons for the good resource absorption capacity of less developed micro-regions are the 

strengthening of local capacities and those call for proposals after 2009 which preferred them and 

focused on smaller projects, usually more accessible for these territories. Acquiring funding 

successfully was due to above average willingness to apply, which successfully balanced the smaller 

chances of their actors to win at the applications. It seems that the tendering activity is not caused by 

the appearance of new actors, but is due to the increased activity of previous applicants, because 

local municipalities have remained to be the dominant developers of these micro-regions. 
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The performances of micro-regions with small villages in the NSRF are remarkably different in the 

two regions of Transdanubia and in the NorthernHungary region. This indicates that the different 

strategies of the regional programmes could strongly effect whether they lead a sub-region towards 

integration, or develop them leaving their structural nature untouched. 

While resource allocation have made successful efforts in terms of the factors of inequalities 

mitigation and the broadest possible access of investments (which are prerequisites of territorial 

harmony), the case studies found that the structure of developments have usually not been in 

accordance with the development goals of local actors. Thus,  the interdependence of e investments 

and the establishment of synergies could not be realised because it was impossible to plan 

development resources (due to their fragmentation), and because there was a lack of confidence 

which is necessary for co-operation leading to synergies. 

It is important to note that while the systems of the EAFRD and the NSRF should work in a 

complementary way, the division of the two structures has resulted in two different development 

regimes on the local level, which are almost impenetrable for the stakeholders. European initiatives 

have been launched to resolve this tension present in all member states in the programme cycle 

beginning in 2014. 

According to the lessons learnt of case studies, the satisfaction with the resources in the given micro-

region is not caused by their volume, but is rather defined by the number of investments made, the 

feasability of projects in comparison with the goals of the actors, and the complexity of the funding 

rules. Despite the considerably smaller volume, previous national funds in line with their 

development goals were the most popular among local actors. The case studies also found that the 

popularity of the previous funds coordinated on the county level also stems from the fact that local 

actors feel that they had the possibility to give feedback to the allocator of the fund, who considered 

their needs in his decisions. In the case of decisions made close to the local actors, the immediate 

accessibility of the decision maker seems to be a firm basis for building trust. 

It is important to see that the statements above are reflecting the current state of project progress, 

and the territorial and other dimensional pattern of the developments will not necessary be the 
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same as the ultimate pattern of resource distribution of NSRF funds. This is because programmes 

typically make faster progress, if they work with smaller scale projects and therefore with funding 

more accessible for weaker actors. At the end of the programme the completion of the larger scale 

projects will likely lessen the development sensibility of the allocation of the funds. 

While the distribution of the funds gives a chance to strengthen territorial cohesion, the appearance 

of the real results and effects are not necessary the same as the location of the outplacement of the 

funds, moreover the efficiency is strongly dependent on the internal structure of the funds, also the 

effect is influenced by the quality of the utilization providing local capacities. 

During the evaluation we have made attempt to measure the development effects and its territorial 

patterns of the funds with spatial econometric models. We have examined the cohesion effect in two 

steps: first we have analyzed whether the funds had an effect on the variables which describe the 

development of the given territory and its neighbors. When we found a significant effect, we then 

analyzed if the territorial distribution of these effects had increased or decreased the territorial 

cohesion. The impact assessment was based on three important assumptions, in order to enable us 

to launch the assessment and to be able to talk about an effect: (i) we have assumed that the effects 

of the funds can be identified based on their amount per capita, (ii) our definition of neighborship 

applied for spatial structures (measured in minutes) are adequately represent the relationship of 

their reciprocal effects on each other, (iii) the data are suitable for econometric analyses, so they do 

not contain a lot of „noise”. During the interpretation and application of the results it is important to 

bear in mind that these assumption are strong one by one, therefore the obtained results should be 

controlled with further analysis. 

During the impact assessment we have analyzed four dimensions: the employment, the income (the 

LEP – local economic power, which derive GDP to sub-county level), the investments and the 

migration. Due to the low quality of our data, our model of investments could not demonstrate 

significant results, but based on the three other factors we were able to make very interesting 

ascertainments about the effects of development funds on spatial structures. 

The effects of the development funds on the micro-regional employment are usually appear with a 

two years delay, and with a spillover effect on their neighbors. The strong effect of the funding spent 

on R+D and higher education is occurs with a displace in time and space (it would raise the 

employment rate with 6.5% if an additional HUF 1 million/per capita would be spent on this type of 

investments). In contrast the funds support entrepreneurs and the investments for communal 

infrastructure has smaller negative effects on the employment rate (-2.18 percentage points and  

-0.45 percentage points for each HUF 1 million spent per capita in each micro-regions) also displaced 

in time and space. The funds targeting the expansion of employment are considerably increased the 

employment rate both at the location of the investment and at their neighboring areas, yet our 

results are not robust. While with the advance of time we have found a considerably large effect on 

employment in case of the funds spent on public infrastructure for enterprises (e.g. industrial parks). 

Considering, that due to length of data series, our models can only measure the development effects 

on short and medium terms (maximum two years after the investments) our results are not relevant 

in case of the long term effects of specific investments. However, because over this three year long 

period, various effects which are differ in amount (and sometimes also in direction) affected the 

employment of the given micro-regions, the cumulative effects of development policy regarding 
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territorial cohesion measured with employment rates, can result in the occurrence of different 

patterns every year in case of the particular micro-regions. Examining the territorial patterns of these 

effects, it is observable that the aggregate of the development funds served the strengthening of 

territorial cohesion between 2007 and 2010 (as well as in 2005).  

The below map show the amount which the funds contributed to the employment rate of each 

micro-region. As the darker colored micro-regions indicate, the spillover effect of the investments 

are predominantly supported the micro-regions which had worse employment rates. 

 

While in the case of employment time-delayed  effects were dominant, in terms of of income (LEP) 

only immediate effects proved to be significant and positive. Funds targeting the training of those 

who are employed has had the largest effect on income, generating a 16 times more income in the 

year of the investment, and a 20 times more in the subsequent year compared to the amount 

invested per number of active citizens. Apart from this, we have also found a positive income effect 

in the case of the EAFRD’s land-based transfers (1.8 multiplication rate) and also in the case of the 

development support provided for companies (a 3.2 multiplication rate of the prompt effect, and a 

1.9 rate of the delayed effects), as well as in the case of resources allocated to the development of 

communal infrastructure (75% of the invested capital has appeared in the LEP with a two-year delay). 

Similarly to employment, we have also aggregated the effects of the funds in relation to the income. 

However, due to the dominance of immediate and local effects, the effects of the resources typically 

mirror the general distribution effects of the given year. In spite of this, or rather, because of this, we 

can state that according to the results of our model, development funds decreased, or at least 

slowed-down the divergence of, territorial inequalities also in terms of income distribution. As the 

next figure indicates, based on the growth of income the southern and eastern micro-regions of the 

country are the largest beneficiaries of the resources. Although the growth of income caused by 

development funding is also considerable in western areas and Budapest, it represents a smaller 

overall weight in their LEP, than the increase of southern and north-eastern regions. Therefore, the 

relative advantage of more developed micro-regions has decreased due to the funds. 
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We estimated the impact of funds on migration with a two-period (before and after 2004) difference 

of differences model enhanced with traits of spatial econometrics. In the fluctuation of net migration 

rates there is a lot of noise, and they also tend to cover a lot of other effects in a 10-year period. 

Thus, there is a lot of uncertainty about the arrangement of the models and the identification of the 

effects of funding categories. Although there are correlations in some categories, there are only a 

few cases where we can also assume that the correlation is a result of causality: the amount of funds 

focusing on the elimination of unemployment, the training of those who are active and employed, 

also the support of the development of public infrastructure for enterprises have all contributed 

positively to net migration in the supported micro-region. As funds targeting the elimination of 

unemployment are also significantly affecting migration when broken down by the structural or 

regional OPs, out of the previously mentioned three factors this one seems to create the most robust 

results. However, analyses have also shown that the impact of resources is heterogeneous; that is, 

different results can be expected in micro-regions with different economic and social composition 

characteristics. In the micro-regions where labour market was not able to absorb people whom fund 

made more employable, resources have motivated them to move away, thus increasing migration in 

these micro-regions. According to our econometric analysis, the variance of the net migration rates 

would have been greater without the effects of funds, so probably funding resources had a 

mitigating effect on migration. Out of the various resources, the cohesion strengthening effect was 

primarily observable in the case of funds focusing on the reduction of unemployment, support of 

enterprises, land-based transfers and public infrastructure for enterprises. At the same time, the 

impact of funds targeting the training of the employed, the support of higher education and R+D, and 

supported loans points to the opposite direction, increasing the migration tendencies of regions 

negatively affected by migration. As the figure below shows, it was particularly the micro-regions in 

the southern part of the country and the micro-regions located on the borders of Heves and Nógrád 

counties that benefited from the migration mitigating effect of the resources, while the relative 

positions of the migration-affected micro-regions in Szabolcs and Borsod have further deteriorated 

because of the funds.  
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During the impact assessment we have also used a new (experimental) method to examine how 

investments in the central region affected the income of the rest of the country. According to the 

results, a large proportion (at least one third) - and in some years even all - of the development 

effects occurring in micro-regions outside Central Hungary, were coming from the CHR. As our 

methodology was experimental, it requires further examination whether this CHR-specific nature of 

the effect of the funds is due to territorial distribution of the effects, or the special characteristics of 

the CHR (its central nature, its higher level of development). In the absence of answers for these 

questions, our results only suggest that according to available data, between 2004 and 2010 a 

considerably large share of implemented funding effects, yet in absolute terms (in the aggregate) still 

a marginal effect is due to spillover coming from the CHR. Thus, while investments in the central 

region predominantly result in a further increase in the weight of the region, these investments are 

also particularly important for other regions of the country because of their spillover effect. 

While our impact assessment results indicate the convergence stimulating effects of development 

funds in three key dimensions (employment, income, migration), it appears that development policy 

has achieved significantly less than the potential effects due to the lack of synergies between 

investments, and the discrepancies between the demands and the possibilities (harmonious 

territorial development). These problems were also congruently demonstrated not only by our 

territorial case studies, but also by the interviews conducted with different stakeholders at different 

levels of development administration, and also by other sector-specific evaluations. During our 

qualitative analysis we have found the following as the most important reasons: (i) fragmentation of 

development funds, (ii) differences between the investments and (funding) regulations, (iii) low 

efficiency of incentives for co-operation due to the lack of actors concerned in the development 

coordination, (iv) the harmful, quantity-oriented competition of project implementers, (v) the 

deficiencies of information flow between developers and decision makers. In order to eliminate and 

mitigate the effects, we have formulated recommendations for the use of remaining funds to be 

disbursed, and for the formation of the new development system starting in 2014. In these 

recommendations we have taken into account new possibilities available from 2014 (ITI, CLLD) and 
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burdens (thematic concentration, as well as the new structure of territorial public administration and 

public services, just being stabilised from 2013 on. 

Recommendations 

We recommend an institutional and procedural structure where development policy supports the 

realisation of synergies of territorial cohesion dimensions, rather than focusing on certain dimensions 

individually. In our recommendations we considered the new territorial public administration system 

of the country and its distribution of powers and responsibilities as given characteristics. In this 

regard the only important tasks of development policy seem to be to stimulate the territorial 

breakdown of the sectoral goals and to involve autonomous territorial decision makers in the 

formulation of these long-term sectoral goals. If the actors can agree upon common goals, then the 

role of development policy will be in fact to provide adequate coordination, and not to set up or 

operate an expensive incentive structure to correct the conflicts of interests. 

In order to ensure territorial synergy and harmonious territorial development we recommend the 

following. Development policy 

• should form partnerships with new actors (deconcentrated bodies) with interests in territorial 

integration, and should support the development of their capacities as well as the sustainability 

of integrating organisations already formed. 

• should advocate for the creation of problem mapping documents based on sectoral standards in 

the case of the mandatory public service duties, which could serve as a basis for a normative 

financing scheme for developments instead of the current competitive structure. 

• should support further developments of project implementers, whose previous projects were 

evaluated as successful. 

• for organisations with weaker capacities it should provide development funds, which 

corresponds to their development needs in terms of size and structure; and it should also 

provide consultancy for these projects through its local branches (see below). 

• In the case of non-mandatory duties of local governments; it should establish a normative 

system based on a need assessment, in which the competition for funds could be replaced with 

a competition for the utilisation of the funds, due to predictable access replacing the practice of 

adaptation to unpredictable calls for applications. 

• In order to assess local needs and to support projects we recommend a strong territorial 

institutional system in development policy, based on currently existing capacities and county- 

level coordination adjusted for the new public administration structure.  

• In the case of the types of developments, where there are strong conflicts of interests in the 

local societies (e.g. elimination of segregated settlements), or where the harmonisation of 

development can exceed the capacities of locally available resources (e.g. organising the 

settlement of a larger employer), or where the weakness of local capacities requires, the state 

should also play a direct developer role. 

Because in the development frameworks following 2014 thematic concentrations may create new 

limits for building synergies between developments aiming at harmonious territorial development, 

we recommend maintaining the competition between local levels in a small framework (e.g. 5% of 

the funds), which stimulates innovation, and where actors compete in organizing local co-operation, 

thus increasing local governance capacities, as well. 
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3 Bevezetés, a jelentés szerkezete 

1 Bevezetés, a jelentés szerkezete  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Megbízó) 2012. február 14-én a Pannon.Elemző 

Iroda Kft.-vel (továbbiakban Értékelő) szerződést kötött „Keretszerződés értékelési feladatok 

ellátására - 8. lot: Területfejlesztés, regionális fejlesztés, területi dimenzió vizsgálata” céljából. Ezen 

keretszerződés alapján készült és a Megbízó által 2012. augusztus 3-án elfogadásra került „Az EU-s 

támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése” tárgyú értékelési projekt 

projektterve, mely alapján a Megbízó 2012. augusztus 6-án megrendelőt adott Értékelő számára 

jelen értékelés 4 db értékelő jelentésének elkészítésére. Ez a dokumentum az értékelési jelentés 

negyedik, végső változata.  

Az értékelés során először bemutatjuk az értékelés célját, kérdéseit (a megrendelőben 

meghatározott „Az értékelési kérdések és vizsgálódási területek bemutatása, a feladat értelmezése” 

feladathoz kapcsolódóan), ezt követően bemutatjuk az értékelés során alkalmazott módszereket (a 

megrendelőben meghatározott „Az értékelési módszertan egyértelmű bemutatása” feladathoz 

kapcsolódóan). Az értékelés magja az ezt követő fejezet, amelyben bemutatjuk az értékelés főbb 

megállapításait (a megrendelőben meghatározott „Az értékelési kérdések egyértelmű 

megválaszolása” feladathoz kapcsolódóan). Ebben a fejezetben a Feladatleírásban megfogalmazott 

harmincöt értékelési kérdést a mérés és magyarázat logikájába csoportosítva válaszoljuk meg. Az 

értékelést a javaslati fejezet zárja, amely egyben választ ad az értékelés utolsó kérdésére. A 

Mellékletben közöljük a felhasznált adatokat és adatbázisokat, valamint a saját adatfelvétel 

módszertanát és mintavételét, továbbá mindazon részletes elemzési eredményeket, adatokat, 

táblázatok, ábrákat, amelyeknek a jelentés főszövegében való közlése túlterhelte volna az egyébként 

is robosztusra sikerült jelentést, illetve amelyeket az értékelés fő üzeneteinek megértése 

szempontjából nélkülözhetőnek ítéltünk meg. 

Az értékelés felhasználta a Megbízó által rendelkezésére bocsátott mindazon információkat, 

amelyeket a REVITA Alapítvány készített az értékeléshez kapcsolódóan, így öt térségi esettanulmányt, 

két fókuszcsoport, és a helyi döntéshozókkal és szakterületi szakértőkkel készített interjúk leiratait. 

Az értékelés felhasználta továbbá az értékeléssel párhuzamosan készülő „A fejlesztési források 

szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában” tárgyú értékeléshez készült nyolc térségi 

esettanulmányt is.  

A riportba egyúttal integráltuk a jelentés leadásáig a NFÜ értékelési keretszerződésében elkészült 

értékelések területi megállapításait, különös tekintettel a jelen értékelés hátteréül is szolgáló 8. lot-

ban készült területi témájú értékelésekre. 
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2 Az értékelés céljai, kérdései 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa az értékelési kérdéseket és vizsgálódási területeket, 

valamint értelmezze a feladatot. Mivel az értékelés a projekttervben meghatározott 

keretek szerint zajlott, a fejezet erősen támaszkodik az ott leírtakra.  

Megbízó az értékelés célját és felhasználását a következőképpen határozta meg: „Az értékelés annak 

feltárására irányul, hogy az uniós támogatások rendszere mennyiben és milyen módon járult hozzá a 

területi kohézió erősödéséhez, vagyis, hogy megvizsgálja 1. mennyiben harmonikus, kiegyenlített az 

ország társadalmi, gazdasági, környezeti szempontú területi fejlődése, erősödött-e az országban a 

területi kohézió; 2. mennyiben teljesültek a releváns tervdokumentumokban (I. NFT, NSRK, OP-k) 

kitűzött területi kohéziós célok; 3. melyek a fejlesztési források területi egyenlőtlenségekre és területi 

folyamatokra gyakorolt átfogó hatásai és hatásmechanizmusai?” Az értékelésnek tehát egy részről a 

kitűzött célok relevanciáját, az eddig elért eredményeket és azokban a fejlesztési források szerepét 

kell megvizsgálnia.  

Az értékeléstől a Megbízó azt várja, hogy az értékelés „a szakpolitikai döntéshozót a források 

szerkezetének, a programok tervezőit pedig a területi kohéziót leginkább szolgáló beavatkozások 

meghatározásával támogatja, illetve az új intézményi koordinációs mechanizmusok kialakításának 

folyamatában ad segítséget”, figyelembe véve a 2014–2020-as időszak jogszabályi, programozási, 

végrehajtási feltételrendszerét. Az értékelés tehát akkor tekinthető sikeresnek a Megbízó oldaláról, 

akkor tud javaslataival hozzájárulni a felhasználási célhoz, ha a vizsgált időszak bemutatásának és 

értékelésének eredményei információt szolgáltatnak a.) a források hasznosulásának határhatásairól 

(optimális forrásszerkezet), b.) a hasznosulást befolyásoló mechanizmusoknak erre gyakorolt 

hatásairól (optimális beavatkozási feltételrendszer meghatározása) és c.) a létező területi-intézményi 

szerkezet erősségeiről, gyengeségeiről és rendelkezésre álló kapacitásairól (sikeres, sikertelen 

intézményi mechanizmusok feltárása). 

Az értékelés célját mi a fentiek alapján úgy értelmeztük, hogy fel kell tárnunk  

- hogyan alakultak a területi folyamatok Magyarországon, 

- ebben mi volt a fejlesztési források szerepe, 

- milyen okok és tényezők magyarázzák a fejlesztési források területi hasznosulását, 

- mindezek alapján miként lehetne a jövőben a fejlesztéspolitika területi kohéziós célját 

hatékonyabban szolgáló forrásallokációs rendszert találni. 

 

Megbízó a fenti feladathoz kilenc kulcskérdést, hozzájuk további huszonhat alkérdést, összesen tehát 

harmincöt kérdést határozott meg az értékeléshez. Az értékelés számára megfogalmazott harmincöt 

kérdés a következő: 

 

K0. Miként alakultak Magyarországon és a környező – újonnan csatlakozott – EU-tagállamokban a 

területi folyamatok a 2004–2011 közötti időszakban?  
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K0.1 A régiók, megyék, kistérségek és települések szintjén miként alakultak a területi 

egyenlőtlenségek Magyarországon a regionális tudomány által használt mérési dimenziókban 

(pl. gazdasági fejlettség, társadalmi reprodukció, népességmegtartó erő)?  

K0.2 A 2008 óta érzékelhető gazdasági válság miként hatott és várhatóan milyen hatása lesz 

hosszabb távon a területi folyamatokra? 

K0.3 Mennyire bizonyultak helytállónak és elsősorban mely területen bizonyultak tévesnek a 

korábban készített, az ország egészére és a régiók felzárkózására (GDP / EU27 átlag) 

vonatkozó előrejelzések eredményeikben, illetve előre jelzett útvonalukban? 

K1. Mennyiben szolgálták az uniós források a régiók, megyék és kistérségek közötti kohézió 

erősítését?  

K1.1 Mennyiben jellemezte a források allokációját a kiegyenlítés? Milyen módon és 

dimenziókban szándékoztak eltéríteni a forrásokat területi szempontból és ezek mennyire 

bizonyultak hatásosnak? 

K1.2 Milyen tovagyűrűző területi hatásokat figyelhettünk meg a fejlesztésekben? 

K1.3 Milyen tényezők magyarázzák a források területi allokációjában és területi hatásában 

tapasztalható eltéréseket? 

K1.4 Milyen eltérések figyelhetők meg az egyes térkategóriákban a fenti dimenzió mentén? 

K2. Mely forrásoknak volt jelentős hatása a területi konvergenciára, ezek közül mely források 

segítették a konvergenciát és melyek erősítették a divergenciát az országban? 

K2.1 Tapasztalhatók-e eltérések a források régiók közötti területi konvergenciára gyakorolt 

hatása tekintetében a regionális és az ágazati OP-k, illetve az egyes alapok között? 

K2.2 Mely ágazatokhoz kapcsolódó források tudták hatékonyan szolgálni a kohézió 

erősítését? 

K2.3 Milyen területi eltérések figyelhetők meg az egyes források eredményességében? 

K2.4. Milyen tényezők befolyásolták a források eltérő hatását a területi kohézióra (pl. 

lehatárolások, ágazati szabályozás/stratégia léte, hiánya, eltérő projektgazda-típusok stb.) 

K3. Milyen szerepet játszottak az egyes források a felzárkózásban a sikeres és sikertelen 

kistérségekben? 

K3.1 Milyen forrásszerkezet-profilok jellemzik a felzárkózásban sikeres és sikertelen 

térségeket? 

K3.2 Kimutatható-e az eltérő forrásprofil hatása a felzárkózási sikerekben vagy 

sikertelenségben? 

K3.3 Kimutatható-e eltérő fejlesztéspolitikai stratégia az egyes kistérségekben, illetve 

ezeknek volt-e hatása a sikeres és sikertelen felzárkózási folyamatra? 
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K3.4 Hogyan befolyásolta a helyi intézményi kapacitások fejlődését a fejlesztéspolitika és 

ennek milyen szerepe volt a kistérségek sikerében, milyen összefüggés van a kistérségi 

intézményrendszer fejlettsége és a kistérségek fejlettsége között? 

K4. Mennyiben és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesült az NSRK-ban meghatározott 

területi koordináció az ágazati források tervezésében és végrehajtásában, illetve a régiók közötti 

együttműködésben? 

K4.1 Milyen szerepet játszottak a fejlesztéspolitikai koordinációs intézmények (AT, PEMCS, 

NFÜ egyeztetési intézmények, RFÜ-k, RFT-k stb.) a fejlesztések tervezésének és 

végrehajtásának területi koordinációjában?  

K4.2 Melyik szakpolitikai területen és milyen koordinációt tudtak kifejteni az egyes 

kormányzati szintek felelős testületei, szervei? 

K4.3 Mennyiben tudták a helyi szereplők stratégiájukhoz igazítani a fejlesztési lehetőségeket, 

illetve milyen koordinációs mechanizmusok működtek helyi szinten? 

K4.4 Milyen szerepet játszottak a helyi területi koordináció létrejöttében a fejlesztéspolitika 

által kezdeményezet koordinációs intézmények (Pólus iroda, LHH program, IVS, KMR 

tükörkiírások), illetve ezeknek a 2004–2006-os időszakhoz viszonyított innovációi mennyiben 

voltak sikeresek? 

K4.5 Az egyes területi szintek mely funkciókban/ágazati fejlesztéseknél tudtak, illetve 

tudnának sikeres koordinációt folytatni? 

K4.6 A források decentralizációja mely területeken hatott pozitívan és mely területeken 

negatívan a területi kohéziós folyamatokra? 

K4.7 Hogyan hatottak az NSRK-n belüli, valamint az NSRK és a vidékfejlesztés forrásai közötti 

lehatárolások a területi szempontok érvényesítésére, illetve mennyire épültek egymásra helyi 

szinten az uniós és a hazai források? 

K5 Mennyiben és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesült az NSRK operatív 

programjaiban – különösen a regionális operatív programokban – a programvégrehajtás során a 

területi kohézió elve? 

K5.1 Mely ágazati operatív programokban, prioritásokban jelentek meg területi (regionális) 

preferenciák? A regionális operatív programok esetében jellemzően mely prioritásoknál 

azonosíthatók régión belüli, térségi preferenciák? 

K5.2 Ahol az operatív programokban meghatározásra kerültek területi szempontok, 

preferenciák, azok mennyiben jelentek meg az akciótervekben, illetve a programvégrehajtás 

során?  

K5.3 Milyen, a területi szempontok biztosítását szolgáló eszközök jelentek meg a pályázati 

kiírásokban (területi korlátozás, kizárás, előnyben részesítés különböző típusai stb.)?  
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K5.4 Ezen eszközök közül melyek voltak azok, amelyek a leghatékonyabban biztosították az 

operatív programban megfogalmazott területi kohéziós szempontok érvényre jutását? 

Mennyiben befolyásolták ezen eszközök a támogatási források eloszlásának területi képét? 

K6. Miként, mikor, milyen és mekkora nagyságú eszközökkel reagált a fejlesztéspolitika a 2008-as 

gazdasági válság területi sajátosságokkal bíró helyi-térségi kríziseire?  

K7. Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai 

teljesítménynek és ösztönzőknek/intézményeknek a konvergenciarégiókban tapasztalhatókhoz 

képest? 

K8. Mennyiben korlátozzák vagy segítik a rendelettervezetekben megfogalmazott elvek/előírások (pl. 

tematikus koncentráció, forrásallokációs mechanizmusok) és intézmények (pl. ITB és CLLD, földrajzi 

rugalmasság) a területi kohézió fejlesztések által történő erősítését? 

 

Az értékelési kérdések nagy számára tekintettel a kérdéseknek több fajta strukturálását 

alkalmaztuk a vizsgálat során. Egyrészt meghatároztuk, melyik az a területi kohéziós fogalom, amely 

egyes értékelési kérdések mögött meghúzódik (dimenziók), másrészt meghatároztuk azokat az oksági 

viszonyokat, amelyekre az egyes kérdések hatnak, vagy amelyre az egyes kérdések vonatkoznak.  

 

Amint arra már a projektterv készítése során felhívtuk a figyelmet, a kérdések nagy száma abból is 

adódik, hogy a területi kohézió fogalmával kapcsolatban nincsen kanonizált definíció sem az 

elméleti, sem az alkalmazott tudomány, sem a szakpolitikai közegben, sem itthon sem külföldön.  

Az értékelési feladat ugyanakkor empirikus állításokból levezett javaslatok tétele, ezért először azt 

a célt kell tisztán látnunk, melynek elérésére a javaslatok megfogalmazásra fognak kerülni. 

Az elméleti és empirikus szakirodalom vizsgálata alapján hat dimenzióban értelmezhető a területi 

kohézió, amire az egyes fejlesztési dokumentumok is reflektáltak: 

D1. Európai felzárkózás – Magyarország és a magyarországi régiók fejlettsége javult-e az európai 

átlaghoz képest az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D2. Belső egyenlőtlenségek csökkenése – a Magyarország térségei közti fejlettségi különbségek 

csökkentek-e az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D3. Harmonikus területi fejlődés – Magyarország térségei és települései a feltárt és különböző 

fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott helyi/térségi adottságoknak/lehetőségeknek és 

problémáknak megfelelően részesültek-e az NSRK fejlesztési forrásaiból, illetve milyen 

mértékben használták e forrásokat a feltárt problémák megoldására? 

D4. Területi szinergiák érvényesülése – Az egyes térségekben a fejlesztési elképzelések a tervezés 

során kapcsolódtak-e egymáshoz a térségben megvalósult fejlesztések egymás kedvező hatásait 

erősítették-e, valamint egymásra épültek-e, egymáshoz kapcsolódtak-e a végrehajtás és a 

fenntartás során? 

D5. Szubszidiaritás érvényesülése – Az egyes területi szereplők számára nyitott volt-e a fejlesztési 

forrásokból való részesedés lehetősége, a megvalósítandó fejlesztésekről – a tervezés és a 

végrehajtás során – tehát a döntések a legalsóbb még kompetens területi szinteken születnek-e? 
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D6. Területi kormányzás erősödése – Erősödött-e a helyi és az országos közötti területi szint 

(megye, régió) kormányzási képessége, nőtt-e a térségi fejlesztési szereplők közötti 

együttműködés és bizalom?  

 

A hat dimenzió nincs egymással ellentétben, de a célokat és feladatokat másképpen strukturálja. Az 

első lényege tulajdonképpen annak felismerése, hogy nagyobb tortából a szegényebb térségek is 

többet kaphatnak, ezért ezt tűzi ki célul. A második a lehetőségeken belül minél méltányosabb 

eloszlást szorgalmaz, a harmadik a források hatékony felhasználását a helyi erőforrásokhoz és 

feladatokhoz való legjobb illeszkedésben láttatja, a negyedik a fejlesztések térbeli átfedésében rejlő 

lehetőségek, az egymásra épülés felől közelíti a hatékony forrásfelhasználást, az ötödik a fejlesztések 

működtetési hatáskörökhöz való illeszkedésének fontosságára mutat rá, míg a hatodik az 

eredmények hosszú távú működtetőjének fontosságára (a fenntarthatóságra) helyezi a hangsúlyt. 

Alapvetően a területi kohéziós dimenziók között két esetben van érdekütközés. Az egyik eset, ha a 

források országos szinten leghatékonyabb felhasználása akár mérethatékonyság, akár a helyi 

adottságok (beleértve a területi közigazgatási rendszer feladat- és hatáskörelosztásait is) 

egyenlőtlen kiindulópontja miatt nagyon erős korlátot ad a területileg méltányos elosztásnak. A 

másik eset, ha valamely szakterület vonatkozásában a társadalomban nincs arról konszenzus, hogy 

a helyi közösségeknek joga van-e meghatározni az adott társadalmi cél szempontjából kitűzendő 

célokat vagy inkább az országos célok (sztenderdek) megvalósítását várjuk el minden helyi 

társadalomban. Ebben az esetben a harmonikus területi fejlődés és a szubszidiaritás céljai 

ütköznek össze. 

 

Utóbbi kapcsán különösen fontos látni, hogy számos más célt is szolgálhat az ország 

fejlesztéspolitikája, ellenben az értékelésnek nem célja más célok szempontjából is vizsgálni a 

forrásokat. A javaslatok megtétele során tehát azon országos célokkal való ütközés, amelyek nem a 

területi kohézióra irányulnak, nem azért sikkadnak el, mert az érékelő adott esetben nem tartja 

fontosnak valamely célt, hanem azért, mert nem tárgya jelen értékelésnek. 

A kérdések másik strukturálása a területi kohéziót befolyásoló mechanizmusokkal kapcsolatban 

megfogalmazott hipotéziseink voltak. Feltételezésünk szerint ahol a fejlesztéspolitika sikeres tudott 

lenni ott… 

H1. … a források szerkezete összhangban állt a problémák szerkezetével (jól célzó 

fejlesztéspolitika hipotézis), 

H2. … a források kritikus tömegét sikerült koncentrálni a folyamatok megfordítására (kritikus 

tömeg hipotézis), 

H3. … a források elosztásához (megszerzéséhez) kapcsolódóan olyan intézményrendszer épült ki, 

ami stratégiai és projektszemlélete miatt javította a helyi kormányzást (intézményépítő 

hipotézis), 

H4. … eleve jobbak voltak a helyi kormányzási kapacitások (fejlesztési központ hipotézis), 

H5. … a források megszerzése jelzésként szolgált a privát szférának is a helyi kapacitások 

minőségéről, így több magánbefektetés érkezett a térségbe (signalling hipotézis), 

H6. … egyedi felzárkózási pályákkal, egyedi sikerekkel találkozunk, amelyben a szomszédos 

települések, térségek sikere vagy sikertelensége nem magyarázza a sikert, és különösen igaz ez az 
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elhúzódó strukturális nehézségekkel küzdő térségekben, ahol csak egy-egy kedvező adottsággal 

és az EU teremtette fejlesztési lehetőségekkel is élni tudó település tudott felzárkózási pályára 

állni (szigetszerű fejlődés hipotézise), 

H7. … a gazdasági válság és az közigazgatás 2010 óta tartó átalakítása miatt a sikerek tartós 

fennmaradása kérdéses, a kiépített kapacitások túlméretezettsége miatt a fenntartás sok 

esetben maga kockáztatja a térség, település hosszú távú fejlődését (átmeneti felzárkózás 

hipotézis). 

Azok a tényezők tehát, amelyek a fejlesztéspolitika területi kohéziós hatását magyarázhatják:  

1. a források szerkezete, 

2. a források megoldandó területi problémákhoz képesti mérete, 

3. a térségekben kiépült intézményrendszer fejlettsége, 

4. a térségek kormányzási képessége, 

5. a fejlesztések értékelése a magánerőforrással (piaci és lakossági) bíró szereplők számára, 

6. a térségi szomszédokkal való együttműködés mértéke, 

7. a fejlesztések válságtűrő képessége. 

 

Alapvetően a fejlesztések területi kohézióra gyakorolt hatásait befolyásoló mechanizmusok négy 

kategóriába tartoznak: szándékolt mechanizmusok, intézményi kapacitáson alapuló mechanizmusok, 

endogén tényezőkön alapuló folyamatok és véletlen mechanizmusok. A fejlesztéspolitikai rendszer 

azonban tagolt, és amint azt több korábbi kutatás is már bemutatta (lásd például Kovách–Kristóf, 

2004; Csite et al 2008; Vedres–Bruszt 2009; Balás et al. 2009), a központi forráselosztási 

intézményrendszer mellett kiépült fejlesztéspolitikára specializálódott helyi kapacitásokat is ide kell 

sorolnunk, így a fenti négy mechanizmus két szinten is megvalósulhat. Fontos tehát felhívni a 

figyelmet arra, hogy míg a hipotézisekben felsorolt első kettő tényező a fejlesztéspolitika 

tevékenységét jelenti, a többi tényező olyan külső jellemző, amelyre bár a fejlesztéspolitika hat 

szabályrendszerével, de számára mégis részben adottság is. 

A kérdéseket a mérési dimenziók és az oksági mechanizmusokat bemutató hipotézisek szerint 

rendezve, az értékelést mérés-magyarázat dichotómiába rendeztük. Végül az értékelő jelentésnek is 

ez a strukturálás lett a logikája, mivel ez illeszkedik a legjobban az értékelés céljához. Ennek 

megfelelően az értékelési eredményeket olyan struktúrában mutatjuk be, ahol elkülönülnek a 

fejlesztéspolitika szándékolt és nem szándékolt tényezői, illetve a fejlesztéspolitika által 

meghatározott, befolyásolt és nem befolyásolható tényezői. Vagyis a megmagyarázandó 

folyamatból kiindulva vesszük végig a fejlesztéspolitika céljait (szándékok), tevékenységét 

(megvalósítás), a tevékenységének fejlesztésekben való megjelenését (megvalósulás) és elért 

eredményeit, hatásait (hatás), továbbá az egyes fejezetekben azokat az adottságokat, intézményi 

okokat, amelyek segítették vagy gátolták, hogy a hatások és eredmények a szándékoknak 

megfelelőek lehessenek. Ezt a megközelítést részletesebben a következő fejezetben mutatjuk be. 
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3 Az értékelés során alkalmazott módszerek 

3.1 Az értékelés során alkalmazott módszerek  

A projekttervben részletesen bemutatott módszereket itt csak röviden vázoljuk fel. A 

módszertanhoz kapcsolódó további részletek találhatóak a 7.1-es mellékletben is. 

 

A kérdések és hipotézisek megválaszolására egy vegyes kvantitatív és kvalitatív módszertant 

javasoltunk, ahol a kvantitatív módszerek a mérést (K0–K4 és a K7-es kérdések), a kvalitatív 

elsősorban a magyarázatot adja (K5–K8-as kérdések).  

Többváltozós térstatisztikai elemzés. Az egyenlőtlenségek időbeni változásának mérésére, a 

mintázatok feltárására a többváltozós statisztikai módszerek a legalkalmasabbak, elsősorban a 

keresztmetszeti regresszió és idősorelemzés alkalmazható e kérdések megválaszolásához. Az 

értékelés során a területi folyamatok trendjének és együttmozgásainak feltárására, illetve az 

esettanulmány célterületinek lehatárolására alkalmaztuk.  

A fejlesztési forrásoknak az előző módszerrel feltárt mintázathoz való hozzájárulását keresztmetszeti 

paneladatbázison végrehajtott tényellentétes módszeren alapuló térökonometriai hatásvizsgálattal 

ragadtuk meg. Az alkalmazás során a hatást azonban csak abban az esetben tudtuk kimutatni, ha 

négy feltétel együttesen teljesült: a (1) hatás bizonyíthatóan létezik (statisztikai értelemben 

szignifikáns), (2) a területegységek egy főre vetített (relatív) támogatottsági szintje (összetétel) 

számottevően különbözött, (3) a támogatotti kör, illetve a relatív támogatottsági szint nem 

határolható le egyértelműen a célváltozó által (pl. ez egy főre jutó jövedelemmel nem mozog együtt 

a támogatási mérték és összetétel) és végül (4) nincsen olyan más, látens, kihagyott változó, 

amelynek területi eloszlása és a támogatások területi megoszlása közel hasonló.  

Míg a területi adatok elemzése részletes információkat adott számunkra a vizsgálandó folyamatok 

mintázatáról és a fejlesztési források hatásáról, a hatásmechanizmusok okait, mozgatórugóit (a 

hipotéziseinket), adott esetben a hatástalanság okait csak részletes terepmunka vizsgálhatta. Mivel 

az értékelés témája területi fókuszú, ezért a terepmunka módszere az esettanulmány. Bár 

esettanulmányt általában illusztratív (1) vagy feltáró (2) jelleggel készítenek, gondos mintaválasztást 

követően magyarázó (3) jellegű, nagymértékű általánosíthatósággal bíró esettanulmányok is 

készíthetőek. Vizsgálatunk során felhasználva a párhuzamosan készülő esettanulmányokat is, feltáró 

jellegű és magyarázó esettanulmányokat használtunk.  

Bár az adatbázisok rendelkezésre állásának csúszása miatt nem volt mód arra, hogy az adatelemzési 

eredmények ismeretében a kiugró (outlier) kistérségek kerüljenek kiválasztásra, a párhuzamosan 

futó értékeléseknek köszönhetően azonban lehetőségünk volt arra, hogy az értékelésben eredetileg 

tervezett hét esettanulmány mellé a leszakadó térségek értékelésének további nyolc 

esettanulmányát is felhasználjuk, így a két értékelésben összességében tizenöt esettanulmányt 

készíthettünk, illetve ezek információit használtuk fel, amelyek így viszont összességében már számos 

dimenzióban jól reprezentálták az ország kistérségeit. Az értékelés során feldolgozott 

esettanulmányok végleges listáját és a kiválasztási dimenziók szerinti összetételét a következő 

táblázat mutatja. 
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1. táblázat: Az értékelés során felhasznált esettanulmányok, és kiválasztási szempontjaik  
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Nagytérség 

Kelet   1       1   1   1 1 1       6 

Nyugat 1   1   1       1         1 1 6 

KMR       1     1           1     3 

megye 

BAZ           1   1     1         3 

Baranya         1       1         1   3 

Pest       1     1           1     3 

Szabolcs-SZ-
B 

  1               1   1       3 

Egyéb 1   1                       1 3 

térségtípus 

nagyvárosi   1 1   1                     3 

középvárosi       1   1           1 1 1   5 

kisvárosi 1                 1 1       1 4 

falusias             1 1 1             3 

hátrányosság 

LHH33               1 1 1 1         4 

LHH                       1       1 

HH           1 1             1 1 4 

 

A félig strukturált interjú kvalitatív kutatási technikának számít; célja, hogy az interjúalany 

életvilágáról (valóságfelfogásáról) gyűjtött információt, az interjúalany által elbeszélt jelenségeket a 

kutatási kérdés szempontjai szerint interpretálja. Az interjúk az értékelésben egyrészt az 

adatelemzésben feltárt kohéziós folyamatok validálására és értelmezésére szolgáltak, másrészről a 

fejlesztéspolitika helyi és központi szintű alakításában résztvevők döntései mögötti motivációkat, 

percepciókat tárták fel, harmadrészt ezek segítségével tártuk fel azoknak a koordinációs 

mechanizmusoknak a valós működését, amelyeket a fejlesztéspolitika hozott létre a területi 

kormányzás megerősítése érdekében, negyedrészt pedig ezekből szerezhettünk információkat olyan 

források hatásairól is, melyekkel kapcsolatban megfelelő adatbázis hiányában nem voltak 

elvégezhetőek az adatelemzési feladatok. Három körben folytattunk le félig strukturált interjúkat az 

értékelés során: 1. a helyi döntéshozók körével (az esettanulmányok célterületein), 2. a 

fejlesztéspolitikai intézményrendszeri szereplőkkel, 3. az egyes ágazati szakterületek szakértőivel.  

Több párhuzamosan futó értékelés tervezett interjúalanyai és kérdései is átfedésben voltak 

egymással, így néhány esetben összevont kérdéslista mentén párhuzamosan folytattunk le az 

interjúkat. Ugyanakkor a koordinációs nehézségek mellett az interjúk ilyen összehangolása 

következtében az értékelések az interjúleiratokat is megosztották egymással, aminek következtében 

olyan, különböző interjúkból származó információknak is a birtokába jutottunk, amelyek egyébként 

nem álltak volna rendelkezésre. 
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A fókuszcsoport alkalmazása lehetővé teszi, hogy az érintettek véleményét a csoportdinamikai 

sajátosságokkal együtt (pl. vita, vélemény elhallgatása) ismerjük meg. A fókuszcsoport legnagyobb 

hozzáadott értékének az interakciót tekinthetjük: a fókuszcsoport egyes résztvevőinek tapasztalata, 

véleménye ösztönzőleg hathat a többi résztvevőre saját véleménye kifejtésében. A fókuszcsoport 

alkalmazása éppen ezért különösképpen javasolt abban az esetben (mint például jelen értékelés), 

amikor az értékelési kérdés új szempontok, elképzelések, javaslatok összegyűjtésére irányul, illetve 

abban az esetben is, ha valamilyen értékelési eredmény, javaslat véleményezése a szándékunk. A 

fókuszcsoportok eredményeiből statisztikai általánosítást nem tehetünk, illetve nem alkalmasak arra 

sem, hogy az egyes ember véleményét megismerjük belőlük, ebben tér el jelentős mértékben az 

interjútól. Az értékelésben három fókuszcsoport készül. Ebből kettő területfejlesztők (RFÜ-szakértők 

és piaci szakértők) részvételével, a harmadik a regionális tudomány képviselőinek bevonásával 

készült. Míg az utóbbi célja a területi kohéziós fogalomról kialakítandó konszenzus megteremtése és 

a meghatározó területi folyamatokra való fejlesztési hatások értelmezése, a területfejlesztés 

szakembereivel a projektgazdai viselkedésről, a helyi fejlesztési döntések tipikus döntéshozatali 

gyakorlatáról, a projektek szintjén rendszeresen fellépő problémákról és a fejlesztéspolitika területi 

koordinációt ösztönző kezdeményezéseire adott tipikus projektgazdai és intézményrendszeri 

válaszokról gyűjtöttünk információkat. 

Az értékelés során a dokumentumelemzés jellemzően egy adott tématerület, illetve földrajzi terület 

különböző forrásokban fellelhető, releváns dokumentumainak összegyűjtésére és feldolgozására 

irányult. A stratégiai és programdokumentumok, a releváns szakirodalom, illetve egyéb, már 

elkészült vagy jelenleg készülő értékelések, elemzések bizonyos értékelési kérdések mélyebb 

megválaszolására irányulnak. A vizsgált dokumentumkör ezért a fejlesztéspolitikai stratégiai 

dokumentumok (CSG, OFK, OTK NSRK, OP-k, akciótervek, pályázati kiírások, ágazati stratégiák) köre, a 

hazai kutatási, értékelési eredmények, szakcikkek köre, a párhuzamosan készülő értékelések köre,1 

valamint az esettanulmány helyszíneihez kapcsolódó dokumentált információk voltak. 

A bemutatott módszerek szorosan összekapcsolódnak és egymásra épülnek, de az adatok 

rendelkezésre állásának csúszása miatt a két blokk az ideális egymásutániság (kvantitatívra reflektáló 

kvalitatív feltárás) helyett párhuzamosan tudott csak megvalósulni. 2 A következő oldalakon lévő 

táblázatban először bemutatjuk a módszerek szerepét az egyes értékelési kérdések 

megválaszolásában, majd az értékelés menetét. 

                                                           

1
 A 7.1-es mellékletben bemutatjuk be, hogy a LOT8 értékelései mely értékelési kérdéseinkhez szolgáltak 

szignifikáns új információval. 

2
 A projekttervhez képest az értékelés több kisebb változáson áteset a megvalósítás során. Ennek legfőbb oka 

az adatok rendelkezésére állásában a tervekhez képest bekövetkezett csúszás volt, ezzel azonban már a 

projektterv kidolgozásakor is számoltunk. Megbízóval egyeztetve október elején a közbenső jelentés 

leadásakor az a döntés született, hogy az eredeti ütemezéshez képest az adatelemzést és a kvalitatív 

módszertani részeket párhuzamosan végezzük el az értékelés során. A projekttervben jelzett kockázatokat és a 

projekttervben igényelt, valamint a projektterv kidolgozásakor a projekt indulására várt adatbázisok tényleges 

rendelkezésre állását, továbbá a projekt eredetileg tervezett ütemezését és egymásra épülését a 7.1-es 

melléklet tartalmazza. 
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2. táblázat: Kutatási kérdések és módszerek kapcsolata (forrás: Projektterv: 45. o.) 
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tés-hozói, 
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Szakértői 
interjúk 
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regionális 
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Doku-
mentum-
elemzés 

Félig 
struktu-
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interjúk 

Esettanul-
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Hazai 
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elemzések 

készülő 
értékelések 

K0 

K0 X     X X X X X X X X X 

K0.1 X     X  X  X  X X X 

K0.2 X     X  X X X  X X X 

K0.3 X      X X  X X X  X 

K1 

K1 X X   X X X X X X X X X X 

K1.1 X     X X X X  X X   

K1.2  X    X X X X X  X X  

K1.3  X   x X X X X X X X X X 

K1.4 X X   X   X X  X X X X 

K2 

K2  X X X X X X X X X  X X X 

K2.1  X  X x X X X  X  X X X 

K2.2  X x X x X X X  X  X X X 

K2.3  X  X X X X X X X  X X X 

K2.4  X x X x X X X X X  X X X 
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K3 X X X X X X X X X X  X X X 

K3.1 X  x  x   X X   X X  

K3.2  X x  x  X X X X  X X  

K3.3   x X x X  X X   X X X 

K3.4 

 
 
 
 
 

 x x x X   X   X X X 

K4 

K4 X  X X X X X X X X X X X X 

K4.1       X X X  X X X X 

K4.2    X  X X X X  X X X X 

K4.3   x X x X   X   X X X 

K4.4   x X x X X X X   X X X 

K4.5      X X X X X  X X X 

K4.6 X  x X x X X X X X  X X X 

K4.7 X  x X x X X X X X  X X X 



 
15 Az értékelés során alkalmazott módszerek 

 

É
rt

é
k
e
lé

s
i 

fe
la

d
a

t 

É
rt

é
k
e
lé

s
i 

ré
s
z
fe

la
d

a
t 

Többválto-
zós tér-

statisztikai 
adatelemzés 

Térökono-
metriai 

hatásvizs-
gálat 

Esettanulmány 
Helyi 

döntés-
hozói, 

döntés-elő-
készítői 
interjúk 

Központi 
döntés-

előkészítői, 
döntés-
hozói 

interjúk 

Szakértői 
interjúk 

Fókusz-
csoport – 
területfej-

lesztők 

Fókusz-
csoport – 
regionális 
tudomány 
képviselői 

Dokumentumelemzés 
Ered-
mény-

szinteti-
zálás 

Doku-
mentum-
elemzés 

Félig 
struktu-

rált 
interjúk 

Esettanul-
mányok 
összeha-
sonlítása 

Stratégiai 
dokumen-

tumok 

Hazai 
empirikus 
elemzések 

Készülő 
értékelések 

K5 

K5   X X X  X X X  X X X X 

K5.1       X X X  X   X 

K5.2       X X X  X   X 

K5.3       X X X  X   X 

K5.4   x X x  X X X  X X X X 

K6   x X x X X X X   X X X X 

K7 X X    X  X X X X X X X X 

K8 X     X X X X X  X X X 



 
16 Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése 

1. ábra: Az értékelés végső módszertani sémája 
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3.2  Az értékelés eredmények bemutatásának módszere 

A kérdések megválaszolására egy vegyes kvantitatív és kvalitatív módszertant használtunk 

tehát, ahol a kvantitatív módszerek a mérést (K0–K4 és a K7-es kérdések), a kvalitatív 

módszerek pedig elsősorban a magyarázatot adták (K5–K8-as kérdések). Az értékelés során a 

magyarázni kívánt folyamattól a szándékok (tervezés), megvalósítás (kiírás, tervezés), 

megvalósulás (forrásallokáció), hatás útvonalon keresztül térünk vissza a területi 

folyamatokhoz. Végül a fejlesztéspolitika hatékonysága, eredményessége és hatásossága 

mögötti okok feltárásával választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy mely tényezők 

megválaszolásával lehetne erősíteni a fejlesztéspolitika területi kohézióra gyakorolt hatását.  

Az egyes módszertanok helyét az értékelési eredmények létrejöttében a következő sematikus 

ábra mutatja, mely egyben a következő fejezet logikai vázát is mutatja. 

2. ábra: Az értékelési eredmények feldolgozása 

 

Bár az értékelés fejezetét nem a kérdések sorrendjében, hanem a fenti megközelítésben 

mutatjuk be, valamennyi kérdésre választ adunk a következő fejezetben. Mivel egyes kérdések 

egyidejűleg irányultak az egy adott jelenség mögötti motivációkra, annak megvalósítására 

vagy adott esetben eredményére, ezért bizonyos kérdésekre több szempontból is választ 

adtunk. A követhetőség érdekében az alábbi táblázatban azt is bemutatjuk, mely értékelési 

kérdésre mely fejezetben adunk választ, illetve minden fejezet elején jelezzük, hogy az adott 

fejezet mely értékelési kérdéseket válaszolja meg. 
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3. táblázat: Az értékelési kérdésekre adott válaszok helye az értékelési jelentésben 

Kérdés/ 
fejezet 

Területi 
folyamatok 

Szándékok Megvalósítás Megvalósulás Eredmények, 
hatások 

Javaslatok 

K0 X      

K0.1 X      

K0.2 X      

K0.3 X      

K1.  X X X X  

K1.1  X X X   

K1.2     X  

K1.3     X  

K1.4  X X X X  

K2.     X  

K2.1     X  

K2.2     X  

K2.3     X  

K2.4  X X  X  

K3.     X  

K3.1     X  

K3.2     X  

K3.3     X  

K3.4     X  

K4.   X    

K4.1   X    

K4.2   X    

K4.3    X   

K4.4    X   

K4.5    X   

K4.6    X X  

K4.7    X X  

K5.   X    

K5.1  X X    

K5.2  X X    

K5.3   X    

K5.4   X    

K6   X    

K7 X X X X X  

K8      X 
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4 Ennyi pénz már hatott, de lehetne-e több – az értékelés főbb 

megállapításai 

4.1 Felzárkózás és polarizáció – területi folyamatok az új évezredben 

Ebben a fejezetben azt a folyamatot mutatjuk be, melyre a fejlesztések hatását szeretnénk 

megállapítani, egyben választ adunk a K0 kérdéscsoportban feltett értékelési kérdésekre, 

továbbá a fejezet szempontjából fontos K7 kérdésre.3  

4.1.1 Területi folyamatok az európai térben – a területi kohézió európai 

dimenziója a GDP dimenziójában4 

Az Európai Unió egészének és egyes tagországainak legfőbb területi folyamatait a 2004-es 

csatlakozási folyamatoktól 2009-ig vizsgáljuk az EUROSTAT adatbázisában elérhető vásárlóerő-

paritáson mért bruttó hazai termék egy főre vetített értékével (GDP PPS/fő).5 A területi 

folyamatokat először az Unió egészét tekintve országos és NUTS2-es szinteken azonosítjuk, 

majd az egyes országokon belül megfigyelhető σ-konvergenciát vizsgáljuk, azonos területi 

léptékben, fókuszálva a közép-kelet-európai térség 2004-ben csatlakozott országainak területi 

folyamataira, ahol a vizsgálati lépték NUTS3-as bontású.  

                                                           

3 K0 Miként alakultak Magyarországon és a környező – újonnan csatlakozott – EU-tagállamokban a 

területi folyamatok a 2004–2011 közötti időszakban? 

K0.1 A régiók, a megyék, a kistérségek és a települések szintjén miként alakultak a területi 

egyenlőtlenségek Magyarországon a regionális tudomány által használt mérési dimenziókban (pl. 

gazdasági fejlettség, társadalmi reprodukció, népességmegtartó erő)? 

K0.2 A 2008 óta érzékelhető gazdasági válság miként hatott és várhatóan milyen hatása lesz hosszabb 

távon a területi folyamatokra? 

K0.3 Mennyire bizonyultak helytállónak és elsősorban mely területen bizonyultak tévesnek a korábban 

készített, az ország egészére és a régiók felzárkózására (GDP / EU27 átlag) vonatkozó előrejelzések 

eredményeikben, illetve előrejelzett útvonalukban? 

K7 Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai 

teljesítménynek és ösztönzőknek/intézményeknek a konvergencia régiókban tapasztalhatókhoz képest? 
4
 A 7.2-es mellékletben bemutatjuk, hogy miként alakultak az európai területi folyamatok a 

foglalkoztatás, a vándorlás és a születéskor várható élettartam vonatkozásában. 

5
 Azért csak 2009-ig vizsgáljuk jelen fejezetben a folyamatokat, mert az Eurostat adatbázisában az 

országos szintnél alacsonyabban elérhető GDP adatok utolsó, minden országra elérhető éve a jelentés 

készítésének időpontjában 2009. Magyarországon belül már rendelkezésre állnak a 2010-es adatok is, 

így abban a fejezetrészben már a 2010-es adatokat fogjuk használni. 
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4.1.1.1 Konvergencia az Európai Unióban 

Az Európai Unió 27 tagországát tekintve a vásárlóerő-paritáson mért GDP egy főre jutó értéke 

az EU-27 átlagában 2004-hez képest 18 országban nőtt (3. ábra). A legnagyobb mértékű 

növekedés Szlovákiához és Luxemburghoz köthető, akik 16 és 14 százalékpontos javulást 

produkáltak a vizsgálat kiinduló évéhez képest. A legnagyobb mértékű visszaesést Írország és 

az Egyesült Királyság könyvelheti el a maga 15, illetve 13 százalékpontos csökkenésével. A 18 

javuló tendenciával jellemezhető ország közül 13 2004-ben az uniós átlagnál gyengébb 

gazdasági mutatókkal rendelkezett. A gazdasági teljesítményében 2004-ben átlag alatt lévő 14 

ország közül egyedül Szlovénia nem tudott növekedést felmutatni ebben az időszakban. A 

növekedések mértéke azonban egyedül a korábban említett Szlovákia, illetve Lengyelország és 

Románia tekintetében kiemelkedő, a többi országban a javulás mértéke 1-5 százalékpontig 

terjed, Szlovénia 0-hoz igen közeli értéke pedig lényegében stagnálásnak tekinthető. Az 

országok közti rangsor általában stabilnak mondható, egyedül a kiemelkedő javulással és 

visszaeséssel jellemezhető országok tekintetében említhető meg pozícióváltás. Az Egyesült 

Királyság 3 pozíciót rontott, Írország egyet, míg Szlovákia Magyarországot is megelőzve két 

pozíciót javított.  

3. ábra: Az egy főre jutó GDP (PPS) értéke 2004-ben és 2009-ben az uniós tagállamokban 

 

A 27 tagország tekintetében tehát beszélhetünk konvergenciáról a GDP egy főre vetített 

értékének tekintetében (β-konvergencia). Statisztikai értelemben azonban nagyon gyenge 

ez a kapcsolat. 
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Regionális léptékekben mérve ugyanakkor már sokkal heterogénebb kép tárul elénk. NUTS2-

es szinten vizsgálódva 271-ből6 csupán 126 esetben tapasztalható növekedés a 2004-es év 

értékéhez képest, ezen belül azonban szintén többségében vannak azok a régiók, melyek 

korábban nem érték el az uniós átlagot. Szám szerint 84, kezdetben lemaradó régió mutatott 

fel növekedést. A legjobban teljesítő régiók, melyek növekedése az 50%-ot is meghaladta, 

minden esetben az újonnan csatlakozó országokból került ki, és egy kivétellel fővárosi 

régiókat takar. A legimpozánsabb növekedést a romániai Bucuresti – Ilfov régió mutatta fel 

76%-kal, majd őt követte a bulgáriai Yugozapaden, mely az ország fővárosát, Szófiát is magába 

foglalja. Növekedése 59%-ot tett ki 2004-hez képest. 50% felett teljesített a romániai Sud 

Muntenia, illetve a szlovákiai fővárosi régió, Bratislavský kraj, mely azonban az előzőektől 

eltérően az uniós átlagnál némileg magasabb értékről indult. 20%-nál magasabb növekedéssel 

jellemezhető az összes román, szlovák és számos lengyel régió is, valamint az Észtország és 

Lettország egészét kitevő két NUTS2-es egység is. A regionális növekedés tehát a közép-kelet-

európai országokban volt jobban megfigyelhető, melyek között megemlíthető két hazai régió 

is, nevezetesen Közép-Magyarország és Észak-Alföld is. Központi régiónk 17%-os növekedést 

tudhat magáénak az egy főre jutó GDP PPS tekintetében, ez Észak-Alföld tekintetében 10%. 

Többi 5 régiónk tekintetében azonban csökkenésről beszélhetünk, noha a két növekvő régió 

teljesítménye az ország egészének tekintetében eleget tett hozzá ahhoz, hogy az uniós szintű 

felzárkózást biztosítsa a vizsgált időszakban. 

Az Európai Unió egészében 49 régió esetén beszélhetünk visszaesésről a fajlagos GDP 

tekintetében, ezen régiók pedig többek között az Egyesült Királysághoz, Görögországhoz és 

Franciaországhoz köthetők. Magyarország ebben a csoportban is reprezentálja magát, 

mégpedig Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl által. A két dunántúli régió 4 és 1%-os 

csökkenéssel került a visszaesők kategóriájába. Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl és Dél-

Alföld régiónk az uniós átlagnál, azaz 8%-nál kisebb növekedéssel végezte az 5 évet. Az 

átlagosnál kisebb növekedést mutató régiók köre 93 egységet tett ki, ami főként nyugat-

európai régiókat tartalmazott, melyek 2004-ben az átlagosnál magasabb értékekkel 

rendelkeztek. 

Mindezek alapján regionális léptékű konvergenciáról az országosnál már kisebb biztonsággal, 

de beszélhetünk. A 4. ábra tanulsága szerint azon régiókban volt az uniós átlagnál 

tekintélyesebb az egy főre jutó GDP növekedése, ahol eleinte az érték elmaradt az átlagtól. A 

fejlett régiók többsége az átlagos növekedési szint körül csoportosul, negatív és pozitív 

irányban kisebb eltérésekkel. A régiók között az országosnál jóval nagyobb a szóródás, a 2004-

es fajlagos GDP és az 5 év alatt megfigyelt százalékos növekedés között tovább gyengül az 

összefüggés erőssége, és bár a regresszió β-konvergenciára utaló együtthatójának értéke a 0-

tól nem különbözik szignifikánsan, a kapcsolat továbbra is negatív irányú.  

                                                           

6
 A NUTS-nómenklatúra 2010-es klasszifikációja alapján.  



 

 

22 Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése 

A β-konvergencia hipotézise, azaz a hátrányból induló térségek dinamikusabb fejlődése, a 

vizsgált fél évtizedben nem igazolható meggyőzően sem országos, sem regionális 

léptékekben, annak ellenére sem, hogy számos egyedi példa mutat rá a korábban 

leszakadónak számító kelet-európai régiók uniós átlagot meghaladó dinamikus fejlődésére. 

Az Európai Unió egészét tekintve a vizsgált időszakban a GDP országok közti egyenlőtlenségei 

stagnáltak vagy elhanyagolhatóan kis mértékben csökkentek. A súlyozott relatív szórás 2004-

re számolt 102%-os, illetve a 2009-re kalkulált 101%-os értékek alapján arra 

következtethetünk, hogy a 27 tagállam között lényegében érdemi változás nem következett 

be. NUTS2-es szinten vizsgálódva hasonló eredményeket kaphatunk, a mutató értéke 2 

százalékpontos csökkenéssel 2009-ben 38%-on állt. Az egy főre jutó GDP regionális értékeinek 

szóródása tehát az elmúlt öt évben csökkent, a régiók minimális szinten, de közeledtek 

egymáshoz.  

4. ábra: Területi folyamatok GDP-ben vizsgált alakulása az Európai Unió tagállamaiban 

 

5. ábra: Területi folyamatok GDP-ben vizsgált alakulása az Európai Unió NUTS2-es régióiban 

 



 

 

23 Ennyi pénz már hatott, de lehetne-e több – az értékelés főbb megállapításai 

4.1.1.2 A területi egyenlőtlenségek változása az Európai Unió tagországaiban 

A közösségi szinten mérhető gyenge, de létező konvergenciaeredmények azonban nem 

tükröződnek az egyes országokon belül. Ott, ahol a NUTS2-es régiók száma lehetőséget 

biztosít a σ-konvergencia, azaz a szóródás esetleges csökkenésének igazolására, igen nagy 

eltérések tapasztalhatók. Az uniós értéket meghaladó belső egyenlőtlenségekkel hat ország 

rendelkezik, ebből öt újonnan csatlakozó, köztük hazánk is. Szlovákia, Románia, Bulgária, 

Csehország, az Egyesült Királyság és Magyarország belső differenciáltsága magasan felülmúlja 

az Unió egészében mérhető értéket, ráadásul egyik országban sem beszélhetünk javuló 

tendenciáról az elmúlt öt évben, sőt a százalékpontokban mérhető növekedés Görögország 

mellett éppen ezen országokban a legjelentősebb, ami Bulgária és Románia esetén messze 10 

százalékpont feletti értéket jelöl. A legnagyobb mértékű csökkenés Ausztriához és 

Olaszországhoz köthető, ahol 3,5 és 2 százalékpontos a változások mértéke. További javulás 

tapasztalható Belgium, Hollandia és Németország tekintetében is, melyek kivétel nélkül az 

uniós értéknél alacsonyabb szintről indultak 2004-ben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egy 

főre jutó GDP-ben tapasztalható nivellálódás ott is jelentkezik, ahol eleve relatíve 

alacsonyabbak voltak a területi egyenlőtlenségek. Ellenpéldaként hozható Svédország, de 

különösen Görögország, ahol a vizsgált 5 évben a 9,4 százalékkal emelkedett a szórásmutató, 

azaz igen komoly mértékben nőtt a belső differenciáltság. A területi folyamatok mindenesetre 

visszatükrözik a Williamson-hipotézist, a felzárkózó országokon belül a területi 

egyenlőtlenségek növekednek, míg a fejlettebbekben csökkenést mutatnak. 

6. ábra: Az Európai Unió és az egyes tagországok egyenlőtlenségi viszonyai a súlyozott relatív szórás értékei alapján  

 

Az adatokat a hosszú távú folyamatok értékelése szempontjából érdemes ugyanakkor némi 

fenntartással kezelni, mivel a 2008-ban kezdődő válság első két évének visszaesései nagyon 

erősen tükröződnek benne, s ideiglenesen át is rajzolták a hosszabb távú felzárkózási 
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folyamatokat. Míg a 2000–2006-os időszakra egyértelműen országok közötti területi 

felzárkózást és országokon belüli erős polarizációt detektált, a negyedik kohéziós jelentésben a 

2007–13-as időszakra vonatkozó előrejelzéseket a válság nagyon erősen felülírta. A következő 

két ábrán az IMF 2006-os és 2012-es World Economic Outlookjának GDP (PPP) előrejelzését 

hasonlítjuk össze a 2007–13-as évekre. Amint az ábrákon látszik, a jelenlegi fejlesztéspolitika 

megtervezésekor rendelkezésre álló előrejelzéseket a válság valósága nagyon nagy mértékben 

módosította.  

Fontos észrevenni, hogy a várakozásokhoz képest lényegesen kevésbé növekvő országok 

éppen az unió felzárkózó országai voltak, illetve lesznek. E csoportnak több mint a fele 2013-ra 

kevesebb mint 80%-án fog állni annak a gazdasági teljesítménynek, amelyet 2006-ban vártak 

tőle, míg a régi tagországok közül mindössze három olyan ország van, amely a költségvetési 

ciklus végére nem fogja elérni a 2006-ban előre jelzett GDP-jének 80%-át. Ebben a 

költségvetési ciklusban tehát a 2006-ban még feltételezhető területi felzárkózáshoz képest ma 

már lényegesen gyengébb teljesítmény várható csak. 

7. ábra Az EU-15 országainak GDP (PPP) előrejelzésében történt változás 2006 és 2012 között az IMF World 
Economic Outlookjának adatai szerint 
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8. ábra Az EU-12 országainak GDP (PPP) előrejelzésében történt változás 2006 és 2012 között az IMF World 
Economic Outlookjának adatai szerint 

 

4.1.1.3 A területi egyenlőtlenségek alakulása Közép-Kelet-Európában 

Az országokon belüli folyamatokat tüzetesebben megvizsgálva a Visegrádi országokban 

(kiegészítve Szlovéniával) azt látjuk, hogy bár a kelet-közép-európai térség 2004-ben 

csatlakozott országai a belépéskor megfigyelt GDP értékekhez képest mind növekedtek, 

azonban igen eltérő mértékben, ami viszont a területi egyenlőtlenségek alakulásában komoly 

eltéréseket okozott . A belső egyenlőtlenségek alakulásáról NUTS3 szinten az 5. ábra ad 

információt. Mindegyik országban jellemző, hogy 5 év alatt nőttek a belső területi 

egyenlőtlenségek, noha a növekedés mértéke alapján a korábbi NUTS2-es vizsgálathoz képest 

más a sorrend. 2004 és 2009 között Magyarország 9 százalékponttal a legnagyobb mértékű 

differenciálódást mutatta, nagyobbat, mint a korábban élen járó Szlovákia. Ennek oka, hogy 

az egyes régiókon belül észlelhető különbségek igen nagymértékűek, amiket a NUTS2-es 

vizsgálat elfed. A legkisebb mértékű differenciálódás Szlovéniában volt érzékelhető, mindössze 

1,4 százalékpont.  

Egy másik fontos tanulság az itt vizsgált közép-kelet-európai országok kapcsán a fővárosok 

gazdasági szerepe. A fővárosokat az ország többi részéhez viszonyítva Magyarországon és 

Szlovákiában a területi egyenlőtlenségek több mint felét okozza a fővárosok, azaz Budapest és 

Bratislava (Pozsony) kiemelkedő gazdasági szerepe. Hasonló a helyzet Csehország esetében is, 

ahol Prága vizsgálatból történő kivonása a fővárosi régión kívüli területi különbségeket 

kevesebb mint az országos érték felére csökkenti. A legkisebb belső differenciáltság 

Szlovéniában van, azonban a Ljubljanát is magába foglaló Osrednjeslovenska statisztikai régió 

kivonása relatíve itt is erőteljes csökkenést hoz a súlyozott relatív szórás értékében. 
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9. ábra: A közép-kelet-európai országok belső egyenlőtlenségi viszonyai súlyozott relatív szórás értékei alapján 

 

A fővárosok kiemelkedő szerepe kulcsfontosságú probléma a térségben, ugyanis az egyes 

országok növekedése sok esetben ezen dinamikus városi térségeknek köszönhető, így nem 

csoda, hogy az öt ország mindegyikében növekedtek ezen térségek. Magyarország és 

Szlovákia tekintetében éppen a fővárások dinamikus fejlődése miatt nőttek a területi 

egyenlőtlenségek, hiszen hazánkban 20 százalékponttal az országos átlag 213 %-ára nőtt 

Budapest súlya, illetve Szlovákiában is 18 százalékpont volt a főváros súlyának növekedése, 

ami az országos átlag 245%-át is eléri. Ezen két kiugró esetnél a másik három országban 

csekélyebb a központi régiók elhúzása, de súlyuk növekedése ott is  megfigyelhető. Amint azt 

a mellékletben bemutatjuk, ez az összefüggés nem csak a GDP, de a foglalkoztatás és a 

migráció mutatóira is igaz. 

Csehországban, ahol Prágában az egy főre jutó GDP az országos átlag kétszerese, a főváros 

mellett mindössze négy krajt találunk, ahol javulás figyelhető meg az országon belül. A 

legdinamikusabban felzárkózó térség Zlínský kraj és Jihomoravský kraj, melyek Prága mellett 

az uniós átlaghoz is az országos átlagnál gyorsabban zárkóznak fel. Országon belül a leszakadó 

tendencia 8 krajt érint, a közösségi átlagtól azonban csak négy kraj marad el, ami 

összességében a belső differenciálódás erősödését, de nagyobb léptékben javulást sejtet. 

Lengyelországban is megfigyelhető Varsó kiemelkedő szerepe és fejlődése, azonban itt a 

térszerkezet nem annyira polarizált, mint Csehország esetében. Az országos átlagnál 

magasabb fajlagos GDP-vel rendelkező, főként nagy városokat magába foglaló 19 darab 

NUTS3-as egység a uniós átlaghoz is kivétel nélül az országos üteménél gyorsabban zárkóznak 

fel. A legkiemelkedőbb e tekintetben Varsó, amely 38 százalékpont javulással került közelebb 

a közösségi átlaghoz, Legnicko-Glogowski, illetve Wroclaw, melyek szintén 20 százalékpontnál 

többet is javítottak öt évvel azelőtti állapotukhoz képest, tehát egyértelmű felzárkózás 

jellemző ezen térségekre. Az uniós átlaghoz képest leszakadó térséget nem találunk, de 
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országon belül 66-ból 41 esetben jellemző a lemaradás az átlaghoz képest, aminek egy része 

adott esetben nem feltétlenül csak a helyi gazdaság erőtlenségeivel magyarázható, hanem a 

dinamikus térségek gyors fejlődéséből származó statisztikai hatásnak is köszönhető lehet. 

Szlovákia esete Csehországhoz, illetve Magyarországhoz hasonló, a belső egyenlőtlenségek 

fokozódását főleg a főváros aránytalan fejlődése generálja. Az országos átlag felett Pozsony 

mellett egyetlen nyugat-szlovákiai kraj van, nevezetesen Trnavský kraj, mely mind az országon 

belüli, mind az uniós léptékekben az átlagnál gyorsabban fejlődik és zárkózik fel. Az egyetlen 

országos átlag alatti egység, melynek felzárkózása mindkét léptékben megemlítendő, az 

északon fekvő Zilinský kraj. A maradék 4 kraj esetében országon belüli leszakadás jellemző és 

az uniós konvergenciájuk folyamata is lassabb, habár az öt országot összevetve tekintélyes 

mértékű. 

Szlovénia esetében, ahogy korábban említettük, a többi négy országhoz képest sokkal kisebb 

belső differenciáltságról beszélhetünk, azonban relatíve itt a legstabilabb is a belső szerkezet, 

a térségek egymáshoz képest nem húztak 2004 és 2009 között drasztikusan. A központi régió 

szerepe ugyanakkor itt is fontos tényező, s habár súlya lényegében nem nőtt az ország 

határain belül, uniós szintű felzárkózása Obalno-kraska és Spodnjeposavska mellett úgyszintén 

2 százalékpont felett van. 

Magyarország esetében az országon belül a fővárosnak van folyton növekvő szerepe, az uniós 

átlaghoz viszonyított javulása 17 százalékpontot tett ki, miközben országon belül 20 

százalékponttal haladta meg az országos átlagot. Három megye esetében beszélhetünk még 

javulásról az uniós átlaghoz képest, mégpedig Pest megye mellett Tolna és Jász-Nagykun-

Szolnok esetében. Sajnos a többi megye esetében országon belül és az uniós átlaghoz képest is 

visszaesésről beszélhetünk. 

4.1.2 Területi folyamatok Magyarországon 

4.1.2.1 Tartós hátrányok, az átalakulás stabilizálódó térszerkezete 

A 2010. évi magyarországi GDP (15 808 euró) az EU átlagánál 35,2%-kal kevesebb. A fajlagos 

mutató vásárlóerő paritáson mért értéke 3,3 százalékponttal haladta meg a 2007. évit. 

Eszerint a gazdasági válság éveiben lelassult Magyarország gazdasági felzárkózása az európai 

uniós átlaghoz. 2010-ben régiós szinten egyedül Közép-Magyarország mutatója haladta meg 

(8,5%-kal) a közösség átlagát, a két legfejlettebb régióé – Közép- és Nyugat-Dunántúl – több 

mint a felét (56,2, illetve 61,0%) érte el, míg a négy kevésbé fejlett régió teljesítménye az átlag 

négytizede körül szóródott (39,2–43,8%).  
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Magyarországon a 7 NUTS2 régió közül 2009-ben 6 az uniós átlag GDP-jének 65%-át sem érte 

el . A legfejletlenebb 20 régió közül 4 Magyarországon található7. 

 

Magyarország fejlettségi térszerkezete alapvetően három dimenzió, a főváros-vidék 

dualizmus, a nyugat-kelet megosztottság, valamint a településnagyság szerinti tagoltság 

mentén írható le8. A legnagyobb fejlettségi különbség a fővárosi agglomeráció és az ország 

többi része között tapasztalható. A regionális szinten jól megragadható, markáns nyugat-kelet 

lejtő mellett az ezredforduló után egy enyhébb észak-dél ellentét is kezd kirajzolódni; a 

központi és az északnyugat-dunántúli régiók előnye jól mérhető. Alacsonyabb térségi 

szinteken a fővárosi agglomerációból kiindulva az M1 és M7 autópályák, valamint a nyugati 

határ által kirajzolt háromszög mentén sorakoznak a kedvezőbb helyzetű térségek, 

települések, míg az ún. „BB”-vonaltól – a Balassagyarmatot Békéscsabával összekötő 

képzeletbeli egyenestől – keletre, valamint a Dunántúl déli peremén fekvő térségek gazdasága 

számít a legelmaradottabbnak, lakosainak életszínvonala pedig a legalacsonyabbnak.  

A nagyobb városi maggal rendelkező térségek rendre kiemelkednek környezetükből, bármely 

fejlettségi mutatót vizsgálva (pl. GDP, lakossági vagy vállalati jövedelem, foglalkoztatás, 

születéskor várható élettartam, migrációs deficit). E jelenség a közepesen fejlett és 

elmaradottabb országrészekben jellemző a leginkább, aminek következtében az általában 

nagyobb fejlettségi hátrányokkal küzdő megyékben, régiókban tapasztalhatjuk a 

legjelentősebb belső egyensúlytalanságokat is. 9 Mindemellett általában az is megállapítható, 

hogy egy-egy térség fejlettségét nagyban meghatározza központi településének fejlettsége és 

dinamikája. 

A régmúltból öröklött hátrányok mellett az elérhetőség, a földrajzi helyzet fejlettséget 

befolyásoló szerepének rendszerváltozás utáni felértékelődése is nyomon követhető a 

térszerkezetben: a nagyobb városi maggal nem rendelkező, határ menti, illetve forgalmi 

árnyékhelyzetben lévő térségek, települések külső és belső perifériákat képeznek. 

                                                           

7
 A többi 16 régión három ország osztozik: 6 régió Romániában, 5 Bulgáriában és 5 Lengyelországban 

található. Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-

AP-EN.PDF 
8
 A szakirodalomban számos hazai térszerkezetet, területi különbségeket bemutató munka született; a 

teljesség igénye nélkül: Nemes Nagy 1998, Faluvégi 2000, Csatári 2000, Enyedi 2004, Kiss 2007, Németh 

2009, Kiss–Németh 2007, Lukovics–Kovács 2011. 
9
 Ez az állítás még úgy is igaz, hogy az alacsonyabb szinteken a statisztikai számbavételek pontatlanságai 

miatt is eleve nagyobbak az eltérések, amelyek általában jobban kiemelik a központokat 

környezetükből, különösen a jövedelmi adatok esetében. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF
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4. táblázat: Megyei fejlettségi különbségek Magyarországon, 1994–2010. (GDP/fő, Magyarország  = 100) 

Régiók (NUTS2), 
Megyék (NUTS3) 

1975 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Budapest 139 180 178 184 187 188 193 200 203 212 205 207 214 221 215 219 227 230 

Pest 61 76 75 75 79 78 81 78 87 87 89 89 89 86 93 88 85 80 

Közép-Magyarország 114 146 143 146 149 149 152 154 159 163 159 160 164 166 165 165 168 167 

Fejér 106 96 100 104 117 124 115 117 104 94 95 98 96 96 96 95 84 87 

Komárom-Esztergom 131 80 88 90 87 84 82 83 93 91 105 111 114 103 109 106 98 105 

Veszprém 116 80 85 81 81 81 82 84 84 79 79 78 75 72 74 73 69 70 

Közép-Dunántúl 117 86 92 92 96 98 95 96 94 88 92 95 94 90 93 91 83 87 

Győr-Moson-Sopron 111 103 110 111 110 120 131 133 120 117 119 115 111 114 113 113 107 112 

Vas 82 103 107 109 114 116 118 114 101 99 105 100 94 98 91 87 82 83 

Zala 88 94 92 93 91 90 89 84 87 86 94 92 86 80 81 83 82 76 

Nyugat-Dunántúl 96 101 104 105 105 110 115 113 105 103 108 104 99 100 98 97 93 94 

Baranya 108 84 81 78 81 79 79 76 75 74 75 74 72 72 71 71 69 67 

Somogy 71 76 77 75 70 69 69 69 70 69 70 69 66 62 63 64 64 63 

Tolna 77 94 93 91 84 86 89 82 80 78 71 70 69 67 70 72 76 76 

Dél-Dunántúl 88 84 83 80 78 77 78 75 74 73 73 71 69 67 68 69 69 68 

Borsod-Abaúj-Zemplén 111 70 75 70 69 68 66 64 63 62 63 66 68 66 66 64 62 61 

Heves 100 73 76 75 73 73 73 71 74 73 74 73 70 68 72 71 70 69 

Nógrád 77 62 60 58 53 57 55 55 56 55 55 54 50 49 46 46 46 45 

Észak-Magyarország 102 69 73 69 67 68 66 64 65 64 65 66 66 64 64 62 61 61 

Hajdú-Bihar 83 83 79 80 78 77 73 72 74 74 76 76 74 72 71 71 73 73 

Jász-Nagykun-Szolnok 93 79 79 76 76 73 68 67 70 67 66 64 62 66 64 65 68 63 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 59 62 62 60 58 57 55 56 57 55 58 56 55 53 54 54 54 54 

Észak Alföld 77 74 73 71 70 68 65 65 67 65 67 65 64 63 63 63 65 63 

Bács-Kiskun 79 77 81 78 74 72 71 69 68 69 68 69 67 66 66 68 66 64 

Békés 89 80 80 78 73 70 69 68 66 63 62 61 60 58 59 59 56 55 

Csongrád 109 94 95 94 91 90 87 84 79 78 78 78 77 74 73 74 75 73 

Dél-Alföld 91 83 85 83 79 77 75 73 71 70 69 70 68 66 66 67 66 64 

Maximum/minimum 
arány 

2,4 2,9 3 3,2 3,6 3,3 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,9 4,2 4,5 4,7 4,7 4,9 5,2 

Maximum/minimum 
arány Budapest nélkül 

2,2 2,4 2,4 2,5 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8 3,0 2,9 3,0 3,3 3,4 3,6 3,5 3,6 3,7 

Forrás: 1975: Nemes Nagy József becslése, 1994–2010 KSH.   

Aláhúzva az adott térség maximális értéke.  

 

Amint arra Kiss János Péter 2007-es doktori értékezésében rámutatott: „Magyarországon a 

GDP területi egyenlőtlenségei (a megyék és a régiók szintjén egyaránt) nemzetközi 

összehasonlításban a nagyobbak közé tartoznak, mégpedig nemcsak a nálunk fejlettebb 

országokhoz képest, hanem a hozzánk hasonló vagy éppen valamelyest kevésbé fejlett 
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gazdaságokkal összevetve is”.10 Az idézett szerző rámutat arra is, hogy az egyenlőtlenségek fő 

részét adó Budapest-vidék differenciáltságot leszámítva a vidéki Magyarországon belüli 

egyenlőtlenségek mértéke is meghaladta a fejlettségi szintünk alapján várható szintet. 

Az egyenlőtlenségek mértéke a rendszerváltozást idején emelkedett meg viszonylag rövid idő 

alatt a társadalom számára is jól érzékelhető módon11. A divergencia minden térségi szinten és 

a fejlettség szinte minden dimenziójában jelentkezett. A változás a 2000-es évektől lelassult, 

és a fejlettség különböző dimenzióiban eltérő dinamikákat és mintázatokat mutat. 

 

Budapest-vidék dichotómia 

A legszembetűnőbb térszerkezeti jegy, ami az 4. táblázatból kiolvasható, a rendszerváltozás 

utáni három meghatározó regionális és települési elmozdulás (Budapest-vidék, Nyugat-Kelet 

és város-falu differenciálódás) talán leghangsúlyosabb eleme, a markáns és időben szinte 

töretlenül erősödő Budapest-„vidék” dichotómia. A főváros a tervutasításos rendszer 

évtizedeiben is az ország legfejlettebb, legmagasabb gazdasági színvonalat produkáló 

területegysége volt, ám az 1975-re becsült relatív előnye a rendszerváltozás utáni években 

tovább fokozódott. Az országos átlag és a budapesti fejlettségi szint közötti szakadék az eddigi 

legutolsó mért évre, 2010-re mélyült el leginkább, 130 százalékpontos relatív előnyt mutatva a 

főváros javára, vagyis Budapest gazdasági fejlettsége több mint kétszeresen múlja felül 

Magyarország átlagát.12 Mindemellett 2010-ben érte el eddigi maximumát a leginkább és a 

legkevésbé fejlett megye, a Budapest, illetve Nógrád közötti differencia is; az országos 

átlaghoz viszonyított fejlettségi szintjük hányadosa a vizsgált időszakban ekkor először haladta 

meg az 5-szörös különbséget.  

Az 4. táblázat alapján felvázolt kép ugyanakkor némileg torz: éppen a főváros esetében elfed 

néhány el nem hanyagolható tényt, folyamatot. A GDP-t – definíciójából következően – a 

termelés helye szerint veszik számításba. Amikor viszont fajlagos, egy főre jutó értéket 

számítanak belőle, csak az adott területen bejelentett (lakó)népességet veszik figyelembe, azt 

nem, hogy hányan állították elő a megtermelt értéket, azaz nem számolnak a lokális 

munkaerőpiacokon belül zajló, „megyehatárt” átlépő településközi ingázás torzító hatásaival. 

A budapesti GDP egy részét ugyanis nem a budapestiek termelik meg.  

                                                           

10
 Kiss J. P. (2007): A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon (Doktori 

értekezés), 31. o. 
11

 A területi különbségek alakulását bemutató írások közül néhány: Major–Nemes Nagy 1999, Nemes 

Nagy–Jakobi–Németh 2001., Dusek 2004, Kiss 2007. 
12

 Ha Budapest nélkül számoljuk ki az országos átlagot, 1994-ben e “vidéki” átlag és a főváros fajlagos 

értéke közötti differencia 122 százalékpont, 2005-ben pedig 177 százalékpont, vagyis közelíti a 

háromszoros különbséget. 
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Részletes településközi ingázási adatokat legutóbb a 2001. évi népszámlálás szolgáltatott. A 

KSH által publikált adatok szerint a cenzus eszmei időpontjában 175151 munkavállaló ingázott 

be nap mint nap a fővárosba, miközben mindössze 20690 budapesti lakost jellemzett 

ellenirányú mozgás. Ez utóbbi csoport minden tagja valamely Pest megyei településen 

dolgozott, míg a fővárosba beingázók 82%-a szintén Pest megyei lakos volt. A különbözet 

mintegy 122 ezer fő, vagyis Pest megye nettó ennyi munkavállalóval vesz részt a budapesti 

GDP megtermelésében, miközben a fejlettségi szint meghatározásánál ezt az embertömeget 

nem Budapestnél, hanem Pest megyénél veszik számításba. Ha csak ezt a korrekciót 

végrehajtjuk a fajlagos GDP meghatározásánál, Budapest értéke 2001-ben nem az országos 

átlag 201, hanem 188, Pest megyéé pedig annak nem 88, hanem 99%-a. Ha ugyanezzel a 

népességszámmal korrigáljuk a 2005-ös adatokat is, úgy azt találjuk, hogy a főváros relatív 

fejlettségi szintje továbbra sem éri el az országos átlag kétszeresét, ugyanakkor Pest megye 

0,2% híján eléri – felfelé kerekítve tehát el is éri – az országos átlagot. Ez az élénk ingázási 

kapcsolat a főváros körül zajló agglomerálódási, szuburbanizációs folyamatok része, 

eredménye. Budapest lakónépessége mintegy 265 ezer fővel csökkent 1994–2005 között, 

aminek mintegy 48%-a természetes fogyás – a főváros elöregedésének – eredménye, 52%-a 

azonban vándorlási veszteség. Ha eltekintünk az ingázás fent bemutatott korrekciójától, 

viszont az elvándorolt népességet újra Budapest lakosságához számítjuk, úgy a főváros relatív 

fejlettsége megint csak nem éri el az országos átlag kétszeresét egyik évben sem. A főváros-

vidék „fejlettségi olló nyílása” tehát részben sajátos népesedési folyamatokkal, a lokális 

munkaerőpiacon belüli településközi térkapcsolatokkal függ össze, így e térszerkezeti változás 

némileg tompább, mint amit a KSH hivatalos közléseiből kiolvashatunk. A szoros társadalmi-

gazdasági kapcsolatok folytán ma már talán nem is célszerű területi elemzések során 

szétválasztani Budapestet és Pest megyét; ha Közép-Magyarország régió fejlettségi pozícióját 

nézzük, úgy 2001-2002 óta sokkal kevésbé markáns és nem is állandó a fejlettségi előny 

növekedése.  

Kelet-nyugati megosztottság 

A megyék esetében sajátos „életutak”, fejlődési pályák rajzolódnak ki, amelyek akár egy-egy 

régión belül is egészen eltérők lehetnek. A lezajlott változásokat összességében jól jellemzi, 

hogy Közép-Magyarország régión kívül csak a Dunántúlon találunk olyan megyéket, amelyek a 

rendszerváltozás után – ha csak néhány évre is, mint Somogy, Tolna és Zala esetében – 

kedvezőbb relatív fejlettségi pozícióba kerültek, mint amilyenben 1975-ben voltak. Az egyetlen 

kivételt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenti, ám esetében összességében is csak igen 

csekély – 1-2 százalékpontos – elmozdulás mérhető a relatív fejlettségi skálán; ez a megye 

folyamatosan az ország egyik legszegényebb területe. 

A hosszú távon is stabil megosztó dimenziók mellett a térszerkezetet szembetűnő mozgások, 

pozícióváltozások is jellemzik, melyek közül a legmarkánsabbak épp a különböző ipari 

átalakulásokhoz köthetők. Az egyetlen kivételt Pest megye jelenti, ahol a tercierizálódott 

fővárosi gazdaság dinamizáló hatása (is) tetten érhető. A megyék többsége 25-35 százalékpont 

körüli pozícióváltozáson esett át a vizsgált 30 évben, vagyis az 4. táblázat adatai között ekkora 
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differenciák tapasztalhatók. Ezeknek a mozgásoknak már egyértelmű az ágazati 

meghatározottsága. Folyamatosan zajlik a mezőgazdaság visszaszorulása, nemzetgazdaságon 

belüli súlyvesztése, mégpedig lényegében változatlan térszerkezetben. Ennek megfelelően 

minden olyan megye fejlettségi pozíciókat veszít, ahol a mezőgazdaság viszonylag nagy súlyt 

képvisel, s a fent elemzett, változatlan relatív fejlettségű csoporthoz képest valamivel több 

ipar telepedett meg a rendszerváltozás előtt (Békés, Csongrád, Tolna). Agráralapú 

megújulással, dinamikával a megyék szintjén sehol sem találkozunk, de arra sincs példa, hogy 

alapvetően mezőgazdasági karakterű megyében valamely más ágazat vált volna a fejlődés 

motorjává az agrárszektor súlyának megmaradása mellett. Az ipari (tulajdonosi, termelési) 

átalakulás emellett vagy ezzel szemben viszont igen „zaklatott” térbeli keretek között zajlott le 

és részben zajlik ma is, látványos megyei kudarcokat és sikertörténeteket produkálva, így ma 

„az ipar jelenléte és dinamikája meghatározó szerepet játszik a vidéken belüli fejlettségi 

különbségek alakulásában” [Nemes Nagy 2004: 59.].  

Először Vast érte el az ipari „boom”, majd Fejérre, Győr-Moson-Sopronra, jóval 

tompítottabban Zalára, végül Komárom-Esztergomra terjedt át az – alapvetően exportvezérelt 

– iparosítási hullám. E folyamat nyomai a fajlagos GDP-adatokon is egyértelműen 

felfedezhetők: az ipari felfutás éveiben mindegyik megye tudott lényegesen javítani országon 

belüli relatív fejlettségi pozícióin. Az egyetlen kivétel Zala, ahol – mivel nem volt túlságosan 

„éles” az ipari dinamika – a helyi gazdaságon belüli szerkezetváltás mindössze a fejlettségi 

pozíció megőrzéséhez volt elég. Ugyanakkor a középhegységi ipari tengely összeomlása 

megyék egész sorát vetette drasztikusan vissza a fajlagos kibocsátást tekintve. A recesszió 

ezekben a megyékben gyakorlatilag töretlenül mind a mai napig tart. BAZ, Heves, Nógrád, 

Veszprém és Baranya, mely megyék Nógrád kivételével mind az országos átlagnak megfelelő 

vagy a fölötti fejlettségi szinten álltak 1975-ben, ma kivétel nélkül az ország elmaradottabb 

területei közé tartoznak, messze leszakadva a dinamikus zónáktól.  

Az ipari „boom” egyik jellegzetessége, hogy amilyen gyorsan jön, a jelek szerint olyan gyorsan 

le is cseng: Győr-Moson-Sopron megye ipari növekedése már a kétezres évek első évtizedének 

közepére instabillá vált, több éves átlagban inkább stagnál, míg Vasban és Fejérben most már 

több éven keresztül látványosan esik vissza a kibocsátás, ami mögött egyértelműen az export 

ingadozása áll. Tolna mellett Fejér az egyetlen olyan megyénk, ahol az ipari növekedés 

láncindexe 2000 után érte el minimumát, vagyis a két egymást követő év közötti legnagyobb 

mértékű ipari visszaesés az új évezredben következett be. Ez az időpont az összes többi megye 

esetében 1991 és 1993 közé, vagyis az általános recesszió idejére esik. Az ipari teljesítmény 

megrendülése folytán 2010-re Győr-Moson-Sopron több mint húsz, Vas és Fejér megye 

viszont már több mint harminc százalékpontot veszített az ezredforduló hajnalán – alig 10 éve 

– elért maximális relatív fejlettségi szintjéből. Győr-Moson-Sopron fajlagos GDP-je még így is 

jelentősen meghaladja az országos átlagot, Vasé és Fejéré viszont már meg sem közelíti azt. 

Látványos a visszaesés (az országos átlagnál lényegesen lassabb fejlődés) Komárom-Esztergom 

esetében is. A relatíve lassú általános növekedés mellett ráadásul a 2008-2009. évi válság 

ezeket a megyéket különösen erősen érintette. 
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4.1.2.2 Területi folyamatok a 2000-es években 

Az értékelés részeként részletes adatelemzésnek vetettük alá a területi folyamatokat. A 

vizsgálat során a térségek 12 jellemzőjét vizsgáltuk összesen 24 statisztikai mutató 

felhasználásával, amelyek a térség fejlettségét (jövedelem, foglalkoztatás, születéskor várható 

élettartam), erőforrásvonzó képességét (vándorlási egyenleg, vállalati beruházások, 

magánberuházások) és kapacitásait (intézményi kapacitások, kommunális infrastruktúra-

ellátottság, közszolgáltatási kapacitások, vagyon, erőforrás-felhasználási hatékonyság, 

elérhetőség) írják le.13 A mutatókat abszolút változásuk mellett az eloszlásukban 

bekövetkezett változásokat tekintve vizsgáltuk (Hoover-index, a Robin Hood-index és átlagos 

relatív szórás), illetve vizsgáltuk ezen folyamatok egymással való kapcsolatát, korrelációit is. 

A vizsgálatot több szinten és több időszakra bontva végeztük el. Vizsgáltuk a regionális, 

megyei, kistérségi, települési szinteket (falu-város bontásban és települési jogállás szerint is), 

ez utóbbi kettőt megyéken belül is. A vizsgálat a 2000 és 2010 közötti időszakra fókuszált (az 

adatelemzés lezárásakor jellemzően még csak 2010-ig álltak rendelkezésre a TSTAR és a TEIR 

adatai). Ezen időintervallumon belül külön is vizsgáltuk az uniós csatlakozásig eltelt időszakot 

(2000–2004) a csatlakozástól az NSRK elindulásáig eltelt időszakot (2004–2007), valamint az 

NSRK időszakát, ami nagyrészt már a válsággal is egybe esett. 

Mivel jelen értékelés kereteit szétfeszítené az eredmények részletes bemutatása, ezért csak a 

folyamatok legfontosabb jellemzőit mutatjuk be, állításainkat adatokkal is illusztrálva, 

melyekhez további adatokat és ábrákat közlünk az értékelési jelentés mellékletében. 

A következőkben három tényező, a jövedelem, a foglalkoztatás és a vándorlás tekintetében 

bekövetkezett változásokat mutatjuk be, mely változókban bekövetkezett változásokat később 

a hatásvizsgálatunk során is vizsgálni fogjuk. 

A jövedelem vonatkozásában a GDP vizsgálata a sztenderd eljárás, de mivel a KSH nem közöl 

megyeinél részletesebb bontásban adatot, ezért a kistérségi és a települési szinteken csak 

becsléssel előállítható változót tudunk vizsgálni, ez a települési gazdasági erő (TGE), illetve 

ennek kistérségi aggregátuma, melynek több lehetséges módszertana közül a Lőcsei Hajnalka 

és Nemes Nagy József (2003)14 által alkalmazott változat alapján becsült mutatót vizsgáljuk. A 

mutatószám számításának kiindulópontját a KSH által hivatalosan közölt termelési oldalról 

(„felülről”) becsült megyei, vásárlóerő-paritáson mért GDP-adatok adják, amiket a települések 

között az alapján osztottuk szét, hogy miként részesednek a megyében bevallott személyi 

jövedelemadó-alapból, a helyi adókból, valamint a regisztrált vállalkozások számából. Amint 

                                                           

13
 A vizsgálatba vont mutatók részletes felsorolását a 7.3.1-es melléklet tartalmazza. 

14
 Lőcsei H.–Nemes Nagy J. (2003): A Balatoni Régió gazdasági súlya és belső térszerkezete, in: Nemes 

Nagy J. (szerk.): Kistérségi Mozaik (Regionális Tudományi Tanulmányok 8.), ELTE Regionális Földrajzi 

Tanszék–MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 129–143. o. 
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arra a mellékletben található részletes leírás is felhívja a figyelmet, mind a GDP területi 

előállítása, mind TGE becslésére használt mutatók területi torzításokat hordoznak a 

vizsgálatban, mely dilemmákat a mellékletben mutatunk be részletesen. Ezek közül a 

legfontosabbak az adatsorokban meglévő módszertani váltások miatti törések (amelyek 

azonban a tendenciákat általában nem érintik), és az, hogy az ingázás célterületeinek 

jövedelmét túlbecsli és az ingázások forrásterületeinek jövedelemét pedig alul.  

A foglalkoztatás vonatkozásában elsősorban a megyei szint alatti adatsorok hiánya, illetve 

ehhez kapcsolódóan a KSH munkaerő-felvételének és intézményi statisztikájának eltérő 

adatsorai okoznak problémát. Jelen fejezetben megyei és regionális szinten a munkaerő-

felvétel adatsorát használjuk, kistérségi és települési szinten viszont a NAV SZJA-

statisztikájából a főállású adózók arányát vizsgáljuk a 18–59 éves népességen belül, amelyet a 

korábbi kutatások alapján csak jó közelítésnek tekinthetünk a megye alatti szint foglalkoztatási 

helyzetével kapcsolatban. Két esetben, 2002-ben és 2007-ben, az adószabályok módosulása 

következtében az utóbbi adatai jelentős mértékben megugrottak, de területi mintázatukban 

jelentősen nem módosultak és alapvetően követték az országos foglalkoztatási adatok 

változását. 

A harmadik vizsgált jelenség a népességvonzó képesség, amelyet a százezer főre jutó 

vándorlási különbözettel vizsgálunk. Bár itt egészen települési szintig rendelkezésre állnak az 

adatok, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy e mutató jelentős mértékben különbözik a másik 

kettőtől a tekintetben, hogy itt az országos átlag zérust ad eredményül, így a térségi 

differenciák növekedésének vagy mérséklődésének mérésére elsősorban nem a nyers adatot, 

hanem az egyes évekre meghatározott szórásértékek összehasonlítását használjuk, amellyel a 

migrációs mérleg kibillenésének foka közelíthető. A teljes regionális egyenlőség állapotában a 

küldő és a befogadó régiók vándorlási egyenlegének értékei között nincs különbség, a mérleg 

kiegyenlített. Alacsony fokú regionális egyenlőtlenségek állapotában a mérleg kicsit billen ki, 

jelentős régiók közti különbségek esetében viszont erősen elmozdul. 

A főváros és régiójának jövedelmi előnye egyre növekszik és a hozzájuk képesti lemaradás 

válik a területi egyensúlytalanság legfőbb tényezőjévé. 

Az egyenlőtlenségek legnagyobb hányadát adó főváros-vidék, illetve centrum-periféria 

megosztottság az ezredforduló óta egyértelműen növekedett. 2000-ben az egy főre jutó GDP a 

fővárosban az átlag 195%-át tette ki, a válság előtt pedig, 2007-ben ez az érték már 215%-on 

állt. A fővárosi egy főre jutó GDP 2000-ben még csak 2,4-szeresen, 2010-ben már majdnem 

háromszorosan múlta felül a vidéki átlagot. A fővárosi agglomerációt is lefedő Közép-

Magyarország régió és a többi hat régió között is egyértelműen nyílt az olló, de nő a szakadék 

a legfejlettebb Budapest és a legelmaradottabb (Nógrád, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg) 

megyék között is. Hasonló eredményeket kapunk kistérségi és települési szinten is, a főváros 

és kistérsége nélkül a jövedelem vonatkozásában inkább stagnálást, bizonyos periódusokban 

pedig konvergenciát tapasztalhattunk. 
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10. ábra: A gazdasági teljesítmény (GDP) szigma-divergenciája Magyarországon regionális és megyei szinten, 
illetve a főváros-vidék viszonylatban, 2000–2010 
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Az alapadatok (GDP és évközi népesség) forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis, 2012. 11. 06-ai letöltés. 

TEÁOR ’08-as besoroláson alapuló adatközlésből számított értékek. 

A megyei és regionális mutatók együttmozgása arra is felhívja a figyelmet, hogy a jövedelem fő 

törésvonala nem a megyék, hanem sokkal inkább a régiók között található hazánkban. 

11. ábra: A gazdasági teljesítmény (TGE) szigma-divergenciája és -konvergenciája Magyarországon kistérségi és 
települési szinten, 2000–2010 
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12. ábra: A gazdasági teljesítmény (TGE) szigma-konvergenciája Magyarországon a településkategóriák* között, 
2000–2010 
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* Főváros, megyei jogú város, város, község 
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A régiók belső, kistérségi szintű egyenlőtlenségei alig változtak, enyhén csökkentek az elmúlt 

évtizedben, egyedül az amúgy is a legnagyobb mértékben tagolt Közép-Magyarország régión 

belül zajlott látványos divergencia. 2007 és 2008 között a vidéki régiókban, elsősorban az 

Alföldön belül az egyenlőtlenségek szintje erősen lecsökkent. Ezt azonban nem elsősorban a 

válság hatásának tudhatjuk be, hanem a TGE egyik komponensének, a vállalkozások számának 

hirtelen megnövekedését sejtjük a jelenség hátterében. 2008-ban az őstermelők kötelező 

adószám-kiváltása, illetve az áfatörvény módosulása kapcsán épp az elmaradottabb, 

mezőgazdasági jellegű térségekben ugrott meg a vállalkozások száma. Ez közvetetten a TGE-

egyenlőtlenségek alakulásában is szerepet játszik. 

A megyék többségében a települési szintű egyenlőtlenségek is jelentősen csökkentek, ami 

döntő részben a falu-város, illetve nagyváros-többi település dimenzió mentén bekövetkezett 

konvergenciával állhat összefüggésben. 2008-ban a változások iránya nem, azonban a trend 

meredeksége mindhárom dimenzióban megváltozott, hasonlóan a régiókon belüli 

egyenlőtlenségek alakulásához. Az általános kiegyenlítődési trendtől csupán egy megye tér el 

jelentősen. Az időszak közepén Komárom-Esztergom megyében növekedtek meg a belső 

egyenlőtlenségek nagyobb mértékben, a városokba betelepülő külföldi működőtőke-

beruházások nyomán. 

A centrum nélkül stagnáló és enyhén konvergáló területi folyamatok ellenére komoly belső 

átrendeződések tapasztalhatóak a jövedelmi térszerkezetben.15 

Úgy tűnik, hogy a régiók között az ezredforduló után konvergencia klubok alakultak ki: Közép-

Magyarország magasan kiugró értékével, dinamikus növekedésével külön egyelemű „klubot” 

alkot; a Nyugat-Dunántúl és a felzárkózó Közép-Dunántúl hasonló – az ipari konjunktúrától 

függő, némileg ingadozó – pályán mozog, tartja pozícióját. A maradék négy régió egy, az 

ország átlagos növekedési ütemével lépést tartani képtelen, leszakadó csoportot alkot, ahol a 

„klub” tagjai egyre közelebb kerülnek egymáshoz. 

A térbeli struktúra módosulása a legdinamikusabb megyék körének átalakulásával 

összegezhető. Míg az ezredforduló előtt az országos átlagnál gyorsabban egyértelműen a 

fejlettebb, a Dunántúlon összefüggő térséget alkotó megyék és a főváros (sorrendben Győr-

Moson-Sopron, Fejér, Vas, Budapest, Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest) gazdasága 

növekedett, 2000 után, döntően a korábbi ipari dinamika kifulladásának és egyes 

multinacionális cégek (pl. IBM Székesfehérvárról történő) kivonulásának köszönhetően, ezek 

egy része a növekedés sereghajtójává vált. A kivételt Komárom-Esztergom és Pest megye 

jelenti, valamint szintén megmaradt a főváros előnyös helyzete. Az ezredfordulót követően új 

térségek – a rendszerváltozás talán legnagyobb vesztesei – jelentek meg az átlagosnál 

dinamikusabban növekvő megyék között (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-

Szatmár-Bereg), de javított korábbi helyzetén az Alföld valamennyi megyéje, valamint Zala is. 

                                                           

15
 A megyei fejlődés dinamikát bemutatók ábrák és térképek a harmadik mellékletben találhatóak. 
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Az ezredforduló utáni sajátos kiegyenlítődés, a vidéken belüli homogenizálódás lényeges 

eleme tehát a fejlettebb térségek (Győr-Moson, Fejér, Vas) visszaesése, valamint Komárom-

Esztergom és Pest megye bővülése. 2004 után továbbra is érvényes, hogy Budapest és Pest 

megye az átlagosnál dinamikusabban fejlődik. Közép-Magyarországot leszámítva viszont az 

összes régióban rendkívül lelassult a gazdasági növekedés, Észak-Magyarország pedig még a 

válság előtt recesszióba került. A legnagyobb vesztesnek azt a megyét nevezhetjük, amelyik 

semmit sem veszített rangsorbeli helyzetéből – mert már amúgy is 1995 óta az utolsó helyen 

szerepel: Nógrád megye 2000-hez képest 11%-ponttal került távolabb az országos átlagtól. Az 

ingázás hatásával korrigálva vélhetően nem az országos átlag 45%-án állna egy lakosra jutó 

GDP-je, romló-stagnáló trendje pedig vélhetően e korrekciót követően sem változna. Nógrád 

és Békés, a fejlettségi rangsorok végén szereplő megyék dinamikátlansága is a konvergencia 

ellen hat. 

Kistérségi szinten a dinamikusan és a lassan változó területek elhelyezkedésének részletesebb 

térképe rajzolódik ki. Az egyes vizsgált időszakokban az ország nyugati és keleti részein 

egyaránt találunk dinamikusan fejlődő és lassuló fejlődési pályájú kistérségeket. Az évtized 

elején a komáromi és Pest megyei kistérségek mellett néhány igen elmaradott kistérségben is 

dinamikusan növekedett a TGE. Az időszak végén, a válság alatt, a legelmaradottabb, keleti 

határ menti térségekben, valamint a nyugati országrész ingázási forrásterületein lévő 

mezőgazdasági karakterű térségeket találjuk a felső kvintilisben. Ebben a periódusban 52 

kistérségben kifejezetten csökkent az egy lakosra jutó TGE értéke. Megállapíthatjuk azt is, 

hogy a legfelső és legalsó kvintilisbe tartozó kistérségek gyakran azonos megyébe tartoznak, 

ami a TGE becslésének módszertanából fakadhat, hiszen a kistérségi értékeket a megyei szintű 

GDP-értékek dezaggregálásával állítottuk elő. 

 

A mellékletben látható táblázatokban a kiindulási helyzet (alsó és felső kvintilisek), valamint a 

változások relatív dinamizmusa (alsó és felső kvintilisek) alapján elrugaszkodó (relatíve 

kedvező kiindulási pozíció, relatíve gyors fejlődés), felzárkózó (relatíve kedvezőtlen kiindulási 

pozíció, relatíve gyors fejlődés), visszaeső (relatíve kedvező kiindulási pozíció, relatíve lassú 

fejlődés), leszakadó (relatíve kedvezőtlen kiindulási pozíció, relatíve lassú fejlődés) 

kategóriákba soroltuk a kistérségeket. Ezek alapján megállapítható, hogy a Komáromi 

kistérség az időszak legnagyobb nyertese, de relatíve kedvező pozícióval bírt még Budapest, 

Budaörs és Paks térsége is, míg az LHH kistérségek fejletlen gazdaságuk relatív válságállósága 

miatt a felzárkózó térségek közé kerültek. A visszaeső térségek jellemzően a középvárosi 

központtal bíró nem hátrányos térségekből kerültek ki, általában a Dunántúlról. A teljes 

időszakot jelentősen felborító válságnak köszönhetően a jövedelem lapján leszakadó 

kistérséget nem találtunk. 
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13. ábra: Az egy főre jutó TGE változása alapján kialakított dinamikacsoportok kistérségi szinten (2000–2010) 
2000–2010 2000–2004 
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A foglalkoztatás térszerkezeti törésvonala a központi régió és az északnyugati megyék és a 

többi térség vonalában húzódik, ami az elmúlt évtizedben is rendkívül stabilnak 

mutatkozott. 

A magyar gazdaság rendszerváltozást követően kialakult és megszilárdult, elsősorban a 

vállalati termelékenysége és hatékonysága, illetve a külföldi tőke jelenléte, valamint a 

foglalkoztatottság mentén érzékelhető dualitása térben is megnyilvánul. A foglalkoztatottak 

aránya alapján is jól mérhető a központi és az északnyugat-dunántúli régiók előnye a déli és 

keleti térségekkel szemben. A rendszerváltozás után módosult térszerkezet az ezredforduló 

után rendkívül stabil, az utóbbi évtizedben lényegi változás nem történt.  

A jövedelmi helyzethez képest a foglalkoztatási egyenlőtlenségek azonban lényegesen 

visszafogottabbak. A Hoover-féle egyenlőtlenségi mutatók alapján feltételezhető, hogy 

bizonyos fejlettségi szint fölött a foglalkoztatás, munkanélküliség szintje helyett 

hatékonyságbeli különbségek jelenthetik a megosztó dimenziót.  

5. táblázat: Az egy főre jutó beruházási teljesítményérték Hoover-index-szel számított területi egyenlőtlenségei, 
2010 

Térségi szint 

elemszám Foglalkoztatottak 
(becsült) aránya* 

Főállású 
adózók aránya 

GDP 
(TGE)** 

Közép-Magyarország – vidék 2 2,8% 0,1% 19,1% 

Budapest – vidék 2 1,9% 0,1% 20,6% 
          

Regionális (NUTS2) 7 3,8% 1,8% 19,1% 

Megyei (NUTS3) 20 3,8% 2,0% 21,6% 

Kistérségi (LAU1) 174 5,1% 2,5% 24,5% 

Települési (LAU2) 3152   3,2% 26,3% 
          

Regionális (NUTS2), Közép-
Magyarország nélkül 6 3,0% 2,5% 8,3% 

Megyei (NUTS3) Budapest nélkül 19 3,5% 2,4% 8,7% 

Kistérségi (LAU1) Budapest nélkül 173 4,7% 2,9% 12,7% 

Települési (LAU2) Budapest nélkül 3151   3,8% 16,9% 

* kistérségi szinten a foglalkoztatottak Multiráció Kft által becsült aránya 

** kistérségi és települési szinten települési gazdasági erő (TGE) 

A gazdasági fejlettség térszerkezetének elemei közül a főváros-vidék ellentét a 

foglalkoztatottak arányában nem figyelhető meg, vagyis a legfőbb térszerkezeti törésvonal 

nem itt húzódik. Sokkal fontosabb a makroregionális szinten is megragadható markáns nyugat-

kelet lejtő: a központi és az északnyugat-dunántúli régiók előnye jól mérhető a déli és keleti 

térségekkel szemben. Kistérségi szinten a főváros és agglomerációja a megszokottól eltérően 

csupán a középmezőnyben szerepel. A kedvezőbb helyzetű térségek, települések kistérségi 

szinten a fővárosi agglomerációból kiindulva az M1 és M7 autópályák, valamint a nyugati határ 

által kirajzolt háromszög mentén sorakoznak, míg az ún. „BB”-vonaltól – a Balassagyarmatot 

Békéscsabával összekötő képzeletbeli egyenestől – keletre fekvő térségek gazdasága számít a 

legelmaradottabbnak, lakosainak életszínvonala pedig a legalacsonyabbnak. A Balaton déli 

partján sorakozó térségekben a vártnál jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak és az adózók 
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aránya, és úgy tűnik, hogy a nagyobb városi maggal rendelkező térségek sem tudnak 

kiemelkedni túlságosan környezetükből. A foglalkoztatási, munkanélküliségi adatok kistérségi 

szinten jellegzetesen magas és pozitív autokorreláltságot jeleznek, ami a fekvési és 

agglomerációs előnyökből is levezethető gazdasági dualitást, a kedvező és kedvezőtlen 

helyzetű térségek markáns térbeli elkülönülését jelzi. 

14. ábra: A foglalkoztatottak aránya a 15–74 éves népességben megyei szinten, 2011 
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Adatok forrása: KSH LMF 

15. ábra: A foglalkoztatottak aránya a 15–74 éves népességben kistérségi szinten, 2011 
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Adatok forrása: NAV SZJA-adatbázis (TeIR) 
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Az alábbi grafikonról a foglalkoztatottak aránya alapján mért egyenlőtlenségi szint változása 

olvasható le megyei és regionális szinten Budapesttel, illetve Közép-Magyarország régióval 

együtt, valamint nélkülük. Nemcsak a 20 megyére és 7 régióra számított adatsor egyezik meg 

szinte teljesen, de a kistérségi szinten és a fővárosi agglomerációt kiemelve is csekély a 

különbség. A munkaerőpiac tehát elsősorban makroregionális léptékben megosztott, és ez az 

ezredforduló óta eltelt időben nem is változott. A egyenlőtlenségek szintje nagyon kis 

mértékben emelkedett: az ezredfordulóra kialakult, térben is elkülönülő alacsony és magas 

foglalkoztatási színvonallal jellemezhető tömbök között a különbségek nem növekedtek ugyan 

durván, de semmiképp sem oldódtak. A 2008. évi erős kiegyenlítődés egyértelműen a válság 

lefelé nivelláló hatását tükrözi: a fejlettebb térségekben a korábban magasabb foglalkoztatási 

arányszám gyorsabban csökkent. 2011-ben újra emelkedett a különbségek mértéke. 

16. ábra: Az egyenlőtlenségek változása a foglalkoztatottak aránya alapján megyei és regionális és kistérségi* 
szinten, Hoover-index alapján, 2000–2011 
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A jövedelemhez hasonlóan a foglalkoztatás változása mentén is konvergencia klubok 

alakultak ki16 

A transzformációs válságot követően a foglalkoztatottak arányának területi képe stabillá vált, 

ennek megfelelően a régiók, megyék sorrendjében kevés változás történt. Az ezredforduló 

után a központi régió került az élre és meg is őrizte ezt a pozíciót, a nyugati régióinkban ezzel 

szemben megakadt a javulás. A kedvező és kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzettel 

                                                           

16
 Az adatokat lásd a harmadik mellékletben 
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jellemezhető régiók és megyék jól elkülönülnek egymástól, az ezredfordulóra gyakorlatilag 

konvergencia klubok alakultak ki. Egyre inkább elszakadt a Nyugat- és Közép-Dunántúl, 

valamint a Közép-Magyarország régiókat alkotó 8 megye a többitől. Az évtized közepén a 

pályák összetartóvá váltak, a kedvezőbb és elmaradottabb régiók között az ezredforduló óta 

nincs átjárás. A csoportokon belül viszont a 2008 őszén kezdődött recesszióig közeledés 

figyelhető meg, az egyenlőtlenségeket nagyon jól megragadó foglalkoztatási ráta alapján is. 

Megyei szinten is megfigyelhető az elkülönülés, ami főként az évtized közepén erősödött. Az 

átlag alatti csoportból csak néhány megye került fel egy-egy évre az átlag feletti csoportba, 

Csongrád és Bács-Kiskun megyék például épp az ezredfordulót követően „csúsztak le” fölülről. 

A lemaradók csoportja nem teljesen egységes és inkább az ezredfordulót követően kezdenek 

sűrűsödni a vonalak, szerencsére kissé emelkedő trenddel, és a két legelmaradottabb, az 

ezredfordulón még erősen leszakadni tűnő megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-

Zemplén) is kezdett javuló pályára állni, az államháztartási kiigazítás és a gazdasági világválság 

azonban kissé szétzilálta a mezőnyt.  

Természetesen a csoportokon belül is vannak nyertesek és vesztesek. Az elmúlt évtizedben a 

sokáig a rangsor élén álló Vas megye veszített sokat kedvező pozíciójából, de Zala megye is a 

lemaradók között szerepel. Az időszak egészét tekintve Komárom-Esztergom megyében nőtt a 

foglalkoztatottak aránya a leginkább, ez azonban mindössze 0,2 százalékpontnyi emelkedést 

jelentett. A relatíve kicsi elmozdulások mögött azonban az időszak különböző periódusainak 

ellentétes irányú változásai állnak. 2000 és 2007 között a javulás volt az általános jellemző, 

Heves és Vas megye kivételével vagy 2000 és 2004, vagy 2004 és 2007 között, esetleg mindkét 

periódusban bővült a foglalkoztatás. 

A 2008. évi válság a kedvezőbb helyzetű csoportot összességében sokkal erősebben érintette, 

átlagosan 2-3 százalékponttal csökkent a foglalkoztatottság egy év alatt, de Budapesten, Pest 

és Győr-Moson-Sopron megyékben kisebb mértékű volt a változás. A 2010. évben ismét 

javultak az adatok, 2007 és 2010 között évi átlagban ezért csupán 1-2 százalékpontnyi 

csökkenést regisztrálhatunk. A legnagyobb vesztesnek mégis Nógrád megye tekinthető: itt a 

foglalkoztatottak aránya 2011-ben 40%(!) alá csökkent.  

A lakosság a válságig egyre gyorsuló ütemben vándorolt Közép-Magyarország régió felé; a 

bevándorlás azóta is folyamatos, csak a gyorsulás állt le. 

A migrációs egyenleg relatív szórása mentén (ami a térségi vonzerő egyik gyakorta használt 

közvetlen indikátora) az országban erős divergenciát tapasztalhattunk a kétezres években, 

főleg ami a 2007-ig tartó időszakot illeti. A relatív vándorlási egyenleg adatainak szórása 2000 

és 2005 között még csak enyhén növekedett, 2005 és 2008 között viszont jelentős növekedést 

tapasztalhattunk, 2008 után pedig lassú csökkenés volt megfigyelhető. A regionális 

pályagörbék a kiegyenlítetlenség változását látványosan szemléltetik. A vizsgált időszak 

legnagyobb nyertese Közép-Magyarország régió, ahol jelentős odavándorlási pozitívum alakult 

ki az évtized során. Jóval kisebb szintű, de stabil pozitív egyenleggel rendelkezik Nyugat-
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Dunántúl, míg Közép-Dunántúl a kezdeti évek kedvező adatai után az évtized utolsó 

harmadában már minimális vándorlási deficittel bírt. A többi régió kisebb vagy nagyobb 

mértékben folyamatosan romló vándorlási egyenleget tudott felmutatni 2007-2008-ig, majd 

az utolsó években a változások megálltak vagy kicsit megfordultak. A legjelentősebb 

vándorlási negatívum Észak-Magyarország régióját jellemzi, de e tekintetben csak kissé 

kedvezőbb Észak-Alföld helyzete.  

A migrációs egyenleg tekintetében országos szinten a régiók között a teljes időszakon 

tapasztalt egyenlőtlenségnövekedés legnagyobb részt a 2004 és 2007 közötti erős divergencia 

következménye. A megyék szintjén a folyamat hasonló, azzal a különbséggel, hogy ott a 2004 

előtti és 2008 utáni időszakban enyhe konvergencia is tapasztalható, aminek következtében az 

időszak egészében stagnálást figyelhettünk meg. A megyei konvergenciafolyamatok 

hátterében lényegében Budapest és Pest megye migrációs folyamatainak viszonya húzódik 

meg, mivel a 2000-es évek elején a Budapestet még jellemző nagy vándorlási passzívum 2005-

re megfordult, és megindult a főváros lakosságának bővülése, részben Pest megye rovására is. 

Mivel 2008-ban az ingatlanpiac befagyásával a központi régióba a külső bevándorlás már nem 

tudta pótolni a megye veszteségét a fővárossal szemben, így a válság migrációs hatása a 

megyék közötti kiegyenlítődést hozta. A válságban komolyabb deficittel, azaz az egyenleg 

romlásával lényegében csak Nógrád megye jellemezhető, a korábbi évek nagy kibocsátói 

(Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) az utolsó egy-két évben már javítottak 

eredményeiken. 
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17. ábra: A relatív vándorlási egyenleg adatai szórásának évenkénti alakulása (regionális szinten) 
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18. ábra: A relatív vándorlási egyenleg adatai szórásának évenkénti alakulása (megyei szinten) 
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19. ábra: A relatív vándorlási egyenleg alakulása területegységenként (regionális szinten) 
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20. ábra: A relatív vándorlási egyenleg alakulása területegységenként (megyei szinten) 
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Alacsonyabb térségi szinten vizsgálódva az egyes települések körüli agglomerációs folyamatok 

jelentős mértékben befolyásolják a vándorlási egyenleg képét. 

Az egyes régiókon belüli kistérségi szinten mért egyenlőtlenségek a vizsgált évtized során hol 

kisebb, hol nagyobb mértékben módosultak. A legnagyobb belső területi egyenlőtlenségekkel 

az egész időszakban Közép-Magyarország régiója volt jellemezhető, mely kiegyenlítettség – 

főleg Budapest és Pest megye migrációs egyenlegviszonyainak módosulása következtében – 

2010-re határozottan mérséklődött. Az ország többi régiója nagyjából azonos pályát követett a 

belső egyenlőtlenségeket tekintve. 2005-ig nagyjából változatlan szinten voltak a régión belüli 

különbségek, majd fokozatos divergencia kezdődött 2008-ig, amikor ismét a kiegyenlítődés, 

azaz a szóráscsökkenés irányába módosultak a görbék. Összességében a régiókon belüli 

differenciák alapján a kiemelt vizsgálati részperiódusokat tekintve 2000–2004 viszonylatában 

inkább stagnálásról, 2004 és 2007 között divergenciáról, míg 2007–2010 viszonylatában 

Közép-Magyarország régiónak köszönhetően inkább konvergenciáról lehet beszélni. 

Az egyes megyéken belül a települések között az egyenlőtlenségek alakulása jellegzetes 

trendeket nem mutat, általánosságban inkább a rangsorbeli pozíciótartás figyelhető meg az 

egyes megyékben, vagyis a viszonylag jelentősebb belső településközi különbségekkel bíró 

megyék továbbra is belső heterogenitást mutatnak, míg a kiegyenlítettebbek a vizsgált időszak 

alatt lényegében ugyanolyan kiegyenlítettek maradtak. A differenciák általános jelentősebb 

megugrása csak 2009 és 2010 között látható, ami hosszabb távon nem biztos, hogy 

trendszerűen folytatódik. A konvergencia- és divergenciafolyamatok, illetve azok mértéke 

megyénként igen változatosan alakul. Az időszakok kezdő és végpontjai közötti divergencia is 

gyakori, mértéke leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Nógrád megyében 

szembetűnő, ahol a divergencia folyamatos (B-A-Z megyében gyorsuló), míg a másik végén az 

ismert okokból Pest megye áll, folyamatosan csökkenő belső szórással. 

Települési szinten vizsgálva a vándorlást azt tapasztaljuk, hogy a folyamatok a szuburbanizáció 

és a központi régióba vándorlás metszetében alakul ki. Az évtized egészében a megyei jogú 

városok lakosságának csökkenése egyre kisebb mértékben jellemző, majd az évtized közepétől 

növekedésnek is indul, míg a többi település lakossága az évtized első felében egyre kisebb 

mértékben, de még növekedni tudott, majd 2005-től a lakosságvesztés vált általánossá, mely 

tendenciát aztán a válság megállította és néhol megfordította.17 A fenti megállapítások város-

falu viszonylatban is hasonlóképpen alakultak, a falvak kezdeti migrációs többlete 

folyamatosan olvadt, végül az évtized közepén a legtöbb megyében negatívvá vált. A városok 

viszonylatában a megyék három csoportra oszthatóak. Pest megye városi lakossága (a várossá 

nyilvánítások miatt is) folyamatosan növekedett, hat megyében azonban (a három észak-

alföldi, továbbá Békés, Tolna és Nógrád megye) a városok folyamatosan veszítették el 
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 Érdekes a helyzet Salgótarján városa esetében, ahol a vándorlási egyenleg nem tudott lényegesebb 

javulást felmutatni. 
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lakosságukat, míg a többi megye hullámozva ugyan, de még enyhe növekedést is fel tudott 

mutatni lakosságának számában. 

A 2000 és 2010 közötti évek adatai alapján Magyarországon 28 kistérség sorolható a 

dinamikusan növekvő kategóriába, ahol a trendek pozitív regressziós együtthatókkal voltak 

jellemezhetők. Dinamikájában ezek közül is kiemelkedik Sopron, Szeged, Debrecen, Veszprém 

és Budapest kistérsége. A fennmaradó kistérségek mindegyike csökkenő trendekkel volt 

jellemezhető a relatív vándorlási egyenleg tekintetében. Köztük 72-ben csak enyhén, 51-ben 

közepes mértékben, míg 23-ban átlagot meghaladó ütemben romlott a migrációs egyenleg. A 

dinamikus kategória kistérségei általában a nagyobb városokhoz köthetők, s az országban 

szórtan helyezkednek el. A további kategóriákra is általában a szórtság jellemző, a legkevésbé 

dinamikus, avagy jelentős migrációs deficit irányába elmozduló csoport tagjai az ország több 

régiójában is előfordulnak. 

4.1.2.3 Területi folyamatok a válság éveiben 

A korábban elmondottak alapján, bár a válság jelentős mértékben átrendezte a területi 

folyamatokat, egyelőre még a rövid távon felmérhető hatások sem egyértelműek.  

A 2008 ősze óta tartó recesszió kezdetben a fejlettebb terek nagyobb visszaesését 

eredményezte, a termelés látványosan csökkent, a munkanélküliség pedig drasztikusan nőtt18. 

A fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli megyék az ország többi régiójához képest a válság 

hatására – vélhetőleg csupán átmenetileg – veszítettek relatív előnyükből, az elmaradott 

térségek többségében azonban a válság elhúzódó hatásaival kell szembenézni. 

Az agglomeráció a válság következtében sem veszített súlyából, sőt a főváros azon kevés 

NUTS3 szintű egységeink egyike, ahol 2008 és 2010 között a GDP nominálértéken nem 

csökkent. A 2008-ban a gazdaságot megrengető válság sem törte meg tehát a főváros és a 

többi térség közötti divergencia trendjét, sőt inkább tovább mélyítette a különbségeket: az 

adatok a különbségek és a hazai gazdaság főváros-központúságának további fokozódását 

jelzik. 
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Ld. Barta – Lőcsei 2011, Lőcsei 2012  
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21. ábra: A GDP változása megyei szinten 2008, 2009 és 2010 években 
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Az adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján. A GDP növekedési ütemét az 

infláció hatását kiszűrő, változatlan áras adatok alapján becsültük Kiss János (2007) nyomán. 

Az időszaki átlag elfedi, hogy Győr-Moson-Sopron megyében a gazdasági teljesítmény 

jelentősen zsugorodott a válság hatására, azonban 2010-ben itt volt a legnagyobb mértékű a 

növekedés is. A másik legfejlettebb megyében – Komárom-Esztergomban – szintén jelentős 

mértékű volt a visszaesés, de itt kevéssé nevezhető rugalmasnak a gazdaság, mert a 2010. évi 

fellendülés nem volt olyan mértékű, és a közelmúlt ipari leépítései a gazdasági teljesítményére 

várhatóan ismételten negatív hatással lesznek. A világgazdasági recesszió hatásait 2008-2009-

ben tehát a fejlettebb nyugati megyék érezték a leginkább, ugyanakkor az exportdinamika 

2010. évi felújulása az egyenlőtlenségek újbóli növekedése irányába hatott. Az elmaradottabb 

térségekben a külgazdasági kitettség csekélyebb, de a belső kereslet 2006 óta tartó szűkülése 

hosszan tartó és összességében jelentős negatív hatással bír a gazdasági teljesítmény 

alakulására.19 
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 Érdekesség, hogy Tolna megyét szinte meg sem mozdította a válság: ez jórészt a megye adatainak a 

Paksi Atomerőmű adataitól való nagyfokú függéséből ered. 2003-ban például az atomerőmű 2-es 

blokkjának meghibásodás miatti leállása lényeges törést okozott a megye GDP-jében. 
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Lényeges tehát, hogy a 2008-ban begyűrűző globális recesszió hatására a vidéki téren belül 

egyértelműen és markánsan csökkentek a különbségek, míg a főváros és az ország többi része 

közötti szakadék tovább mélyült a vidéki terek kárára. A vidéki téren belüli kiegyenlítődés 

tulajdonképpen megerősíti a korábban publikálásra kerülő munkanélküliségi és ipari adatok 

alapján tett megfigyeléseket (Lőcsei, 2010b; Barta–Lőcsei, 2011), amelyek felhívják a figyelmet 

arra a nem túl örvendetes tényre is, hogy a konvergencia a fejlettebb megyék lefelé 

nivellálódásából, és nem az elmaradottabb terek, régiók felzárkózásából fakad. Sőt, az is 

igazolódott, hogy a válság enyhülésével az egyenlőtlenségek újratermelődhetnek, hiszen 2010-

ben a külpiacok élénkülésével újra a fejlettebb észak-dunántúli megyék dinamizálódtak. 

Míg jórészt a fejlettebb, nagyobb foglalkoztató térségek lefelé nivellálódása következtében a 

jövedelemi és foglalkoztatási adatokban a válság kiegyenlítődést hozott, addig – amint azt a 

fenti adatok mutatják – a vándorlás divergens folyamatát a válság megállította, illetve részben 

visszafordította a lakosságot a vidék és a falvak felé. Ez a kedvező folyamat azonban nem ezen 

térségek vonzóbbá válásának, hanem sokkal inkább az ingatlanpiac befagyása következtében 

lényegesen nehezebbé váló költözésnek tulajdonítható. 
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4.2 A területi célok a tervező asztalon – szándékok a tervekben, 

programokban  

Az értékelési eredményeket a szándékok beazonosításával kezdjünk. Megvizsgáljuk, hogy 

milyen célok jelentek meg az ágazati és területi operatív programokban. A fejezet választ ad a 

K1, K1.1, K1.4, a K2.4, a K5.1 és K5.2-es kérdésekre, továbbá természetesen a fejezet 

szempontjából a K7-es kérdésre is.20 

4.2.1 Területiség az NSRK-ban 

A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) a területi kohézió erősítését fontos horizontális 

politikaként határozza meg. A területi kohézió szempontjának az NSRK-ban való megjelenítése 

egyrészt válasz a Közösségi Stratégiai Iránymutatások céljaira és területi szempontjaira, 

másrészt az NSRK tervezési kereteit kijelölő hazai koncepciók az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepció és a vele párhuzamosan e témát részletesen is tárgyaló Országos Területfejlesztési 

Koncepció céljaira.  

Fontos látni, hogy a területi kohézió fogalma az NSRK tervezésének időszakában új 

fogalomként jelent meg az uniós tervezési dokumentumokban. Bár az ESPON kutatásai 

nyomán a fogalomnak már ekkor is széles értelmezési köre létezett, de a 

tervdokumentumokban kezdetben kiegyenlítési feladatként és a speciális adottságú térségek 

problémáinak kezeléseként jelentkezett (a 2004-ben megjelenő Harmadik Kohéziós 

Jelentésben). A Közösségi Stratégiai Iránymutatásokban (2006) a kiegyenlítési feladatokat 

elhagyva a speciális területek problémáira adott reflexióként, valamint a területi harmónia és 
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 K1. Mennyiben szolgálták az uniós források a régiók, megyék és kistérségek közötti kohézió 

erősítését? 

K1.1 Mennyiben jellemezte a források allokációját a kiegyenlítés? Milyen módon és dimenziókban 

szándékoztak eltéríteni a forrásokat területi szempontból és ezek mennyire bizonyultak hatásosnak? 

K1.4 Milyen eltérések figyelhetők meg az egyes térkategóriákban a fenti dimenzió mentén? 

K2.4. Milyen tényezők befolyásolták a források eltérő hatását a területi kohézióra (pl. lehatárolások, 

ágazati szabályozás/stratégia léte, hiánya, eltérő projektgazda-típusok stb.) 

K5.1 Mely ágazati operatív programokban, prioritásokban jelentek meg területi (regionális) 

preferenciák? A regionális operatív programok esetében jellemzően mely prioritásoknál azonosíthatók 

régión belüli, térségi preferenciák? 

K5.2 Ahol az operatív programokban meghatározásra kerültek területi szempontok, preferenciák, azok 

mennyiben jelentek meg az akciótervekben, illetve a programvégrehajtás során? 

K7. Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai 

teljesítménynek és ösztönzőknek/intézményeknek a konvergencia régiókban tapasztalhatókhoz képest? 
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a területi szinergiák megteremtésének értelmében használja e fogalmat. A Területi Agenda 

2007-es megjelenésében a területi kohéziót mint „közös cél”-t már részletesen, több 

dimenzióban tárgyalja, de a fogalomnak a regionális politika szempontjából való 

bizonytalanságát jól mutatja, hogy 2008-ban a DG Regio által készített Zöld Könyv a területi 

kohézióról azért készült, hogy vita induljon a fogalomról az érintettek körében, és kerüljön 

tisztázásra a fogalom  a regionális politika számára. E vita konklúzióját a 2009-ben megjelenő 

„Hatodik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról” című jelentésben 

összegezték.21  

Amint látni fogjuk, a tervezés időszakában még a 2004-es és 2006-os fogalmi keretek 

bizonytalansága dominál, illetve a tervezés a létező fogalmak sokaságára próbál reflektálni, 

nem elköteleződve egyetlen értelmezés mellett sem. Az uniós elvárások és hazai keretek 

közös fókuszpontját jelentő NSRK 2006-ban az uniós források területi kohézió erősítésében 

meghatározott szerepét a következőképpen határolja körül. 

„Az ország megújulásának alapvető feltétele, hogy minden fejlesztés a területi és a társadalmi 

egyenlőtlenségek megszüntetését egyaránt szolgálja. Mindez többszintű kohézión keresztül 

érvényesíthető:  

 Mérsékelni kell a fejlettségbeli különbséget a közép-magyarországi régió és az ország 

többi területe között; a három fejlett és a négy leszakadó régió között, valamint a 

régiókon belül a kistérségek között.  

 Az ország fejlődésének hozzá kell járulnia az egész európai térség kohéziójához. Ehhez 

fenn kell tartani a jelenleg versenyképesen fejlődő térségeink fejlődését, dinamizáló 

hatásukat pedig ki kell terjeszteni, illetve el kell mélyíteni kapcsolatainkat más európai 

térségekkel.  

 Ösztönözni szükséges a régiók egymás közötti együttműködését, a szomszédos régiók 

intézkedéseinek egymással összhangban kell megvalósulniuk. 

A területi kohézió érvényesítésének két legfontosabb térkategóriáját a városi és a vidéki terek 

jelentik. Az ország területi kohéziójának érdekében azonban be kell vezetni további 

térkategóriákat is: a leghátrányosabb helyzetű térségeket, valamint a területi adminisztráció 

határain túlnyúló, komplex beavatkozásokat igénylő, kiemelt térségeket. Az egyes 

térkategóriák fejlesztése sajátos célok érdekében, sajátos eszközökkel és összehangoltan 

történik. 

A területi kohézió érvényesítéséhez a fejlesztéspolitika minden szakterületén, illetve a 

tervezés, a végrehajtás, a nyomon követés és az ellenőrzés minden szintjén is kiemelt 

jelentőségű a térségi gondolkodás és a területi szemlélet érvényesítése. Ez pedig nem 

                                                           

21
 A területi kohézió fogalmának változásait az uniós dokumentumokban a 7.4-es melléklet mutatja be. 
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történhet másként, mint a régiók, a térségek eltérő adottságainak figyelembevételével és az 

egyes ágazatok saját területi prioritásainak megfogalmazásával. 

A területi kohézió érvényesítésének legfontosabb szereplői a régiók. A regionális szintű 

decentralizáció biztosíthatja, hogy a területi adottságok optimális kihasználásával és egyedi 

stratégia mentén integrált fejlesztések valósuljanak meg. A természeti és kulturális örökséggel 

és erőforrásokkal mindinkább helyben, fenntartható módon történő gazdálkodás tovább 

erősíti a helyi lehetőségeket. 

Annak érdekében, hogy a területileg kiegyensúlyozott fejlesztések egyúttal fenntarthatóak is 

legyenek és biztosítsák az esélyegyenlőséget és a megkülönböztetés tilalmát a 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférésben, a fejlesztéspolitikában a következő horizontális 

térhasználati alapelveket kell érvényesítenünk. 

Növelni kell a kis- és középvárosok térszervező erejét. Ennek keretében erősíteni kell a 

lakossági szolgáltató funkciójukat és az üzleti infrastruktúra terén játszott szerepüket. 

 A városi és a vidéki térségeket sajátos funkcióiknak megfelelően kell fejleszteni. A 

városokban a barnamezős fejlesztéseket a zöldmezős beruházásokkal szemben 

előnyben kell részesíteni.  

 A támogatott intézkedések lehetőség szerint ne növeljék a térségek közötti 

egyenlőtlenséget - a leghátrányosabb térségekben is valósuljanak meg a felzárkózást 

és a fejlődést elősegítő beruházások.  

 Meg kell teremteni a közkincset képező természeti és kulturális értékek, illetve a 

közszolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének és akadálymenetesítésének 

feltételeit.  

 A fenntarthatóságra, az értékmegőrzésre és a biztonságra tekintettel kell kiválasztani a 

fejlesztések helyét, valamint így kell kialakítani a területi közigazgatás és a 

közszolgáltatások szervezését is.  

 A fejlesztések illeszkedjenek a helyi adottságokhoz, mélyítsék el a helyi 

környezettudatosságot és erősítsék a táj értékei iránti felelősségérzetet.  

 A fejlesztések ösztönözzék a térségen belüli anyag- és energiagazdálkodási ciklusok 

kialakulását, valamint segítsék elő a térségek belső erőforrásainak feltárását és minél 

hatékonyabb hasznosítását.  

 Az anyag-, energia-, információ- és tudásáramok minél hosszabban, a jövedelmek 

pedig minél nagyobb mértékben maradjanak helyben, a térségekben.  

 A fejlesztések ne növeljék szükségtelenül a mindennapos utazásra fordított időt, és 

járuljanak hozzá a biztonságos és fenntartható utazási módok kialakításához.  
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 Csökkenteni kell a közlekedés és az áruszállítás környezeti, műszaki, közbiztonsági 

kockázatát, valamint az azokból eredő terheket és károkat.” (NSRK: 66–68. o.) 

 

Amint látható, az NSRK-ban a területi kohézió fogalma kapcsán országos célként jelenik meg 1. 

az Európai felzárkózás dimenziója, 2. a belső egyenlőtlenségek csökkentése (regionális és 

kistérségi léptékben), 3. a területi harmónia szükségessége a fejlesztésekben, valamint 4. a 

fejlesztések területi szinergiájának igénye (együttműködések régiók és ágaztok között). 

 

4.2.2 Területiség megjelenése az ágazati operatív programokban 

A területi kohézió eltérő módon jelent meg az egyes ágazati operatív programokban. 

Általánosan minden ágazati OP leszögezi, hogy „a területi kohézió érvényesítése érdekében a 

fejlesztéspolitika minden szakterületén, illetve a tervezés, a végrehajtás, a projektfejlesztés, a 

nyomon követés és az ellenőrzés minden szintjén kiemelt jelentőségű a térségi gondolkodás 

és a területi szemlélet alkalmazása. A területiség elvének figyelembevétele azt jelenti, hogy az 

operatív program, illetve prioritástengelyeinek, műveleteinek és projektjeinek tervezése, 

megvalósítása, értékelése és nyomon követése folyamán különös figyelmet kell fordítani a 

területiségre, biztosítva annak tényleges érvényesülését. Ez magában foglalja: a megfelelő 

szakértelem biztosítását; a méréshez szükséges adatgyűjtés kialakítását; az elv alkalmazását és 

számonkérését a konkrét akciótervek kidolgozásánál, nyomon követésénél és értékelésénél; 

valamint a projektek fejlesztésénél, elbírálásánál, hatásértékelésénél; továbbá a területi célok 

és elvek képviseletét a programvégrehajtás intézményrendszerében és monitorozásában” (pl. 

KEOP: 46. o.).  

Bár a humán programok is megfogalmaznak konkrétabb területi dimenziókat (pl. nagyvárosi 

problémák nevesítése), melyek fejlesztésével a területi kohézióhoz hozzá kívánnak járulni, de 

legalább prioritás szintű konkrétumokat csupán a GOP tartalmaz. Számon kérhető indikátort a 

területi kohézióra egyedül a TÁMOP fogalmazott meg. 

A mellékletben lévő táblázatban összefoglaltuk a területiség megjelenését az egyes ágazati 

OP-kban. Amint a táblázat mutatja, az ágazati programok jellemzően elég általánosan 

fogalmazták meg területi céljaikat ahhoz, hogy később az akciótervek és kiírások 

megfogalmazásakor nagy szabadsággal alakíthassák azokat, így a területiség sem 

ösztönzőként, sem korlátozó tényezőként nem jelentkezett e programokban. Végrehajtást 

korlátozó területi állítást (a lehatárolásoktól eltekintve) egyedül a GOP fogalmazott meg.  

A kevés állítás ellenére is érdemes megnézni, milyen dimenzióban értelmezték a területi 

kohéziót az ágazati programok. Az ágazati tervezői szándékot megjelenítő dokumentumokban 

(legalább a nyomon követés szintjén) a területiségi probléma elsődleges dimenziójának 
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általában a forrásallokációval való kiegyenlítést tekintik, vagyis jellemzően valamiféle 

kiegyenlítésben látják a fejlesztéspolitika területi szerepét (második dimenzió). 

A GOP esetében azonban (a kiegyenlítési célok mellett) a prioritás témája szempontjából 

fontos, hiányzó infrastruktúrák területi elhelyezkedésére fókuszálnak a területi állítások, 

tehát a GOP-ban expliciten és a végrehajtást is korlátozó módon jelenik meg a területi kohézió 

harmadik dimenziója, amely a területi problémákra reflektáló fejlesztésekben ragadja meg 

ezt a fogalmat.  

A két humán programban (elsősorban a TIOP-ban), bár a végrehajtást nem korlátozó módon, 

de a területi kohézió fogalmának olyan dimenziói is megjelennek, amelyek nem a 

kiegyenlítést, hanem a fejlesztések szinergiáját (komplex fejlesztés szükségessége a hátrányos 

kistérségekben – TÁMOP), a harmonikus területi fejlődést (kiegyensúlyozott város-vidék 

kapcsolatok megteremtése a szolgáltató és dinamizáló városok kialakításával és a vidéki 

életminőség javításával, nagyvárosi társadalmi problémák kezelése  –TIOP) és a szubszidiaritás 

erősödését (regionális és kistérségi szintű tervezési és végrehajtási decentralizáció – TIOP) 

tűzik ki célul. 

Valamelyest árnyalja a képet, ha a programokkal nagyjából egy időben készülő 2007-2008-as 

akcióterveket is megvizsgáljuk (lásd a 7.4-es mellékletet). Mindössze a GOP és a TÁMOP 

rendelkezett szignifikáns területi célokkal, azonban míg a GOP csak a korábban az OP-ban is 

jelzett célok továbbbontását tartalmazza, a TÁMOP akcióterve már az egyes prioritások 

szintjére is lefordította az általános területi preferenciáikat, így például a TÁMOP első és 

ötödik (és részben a harmadik) prioritása több kiírásában a hátrányos és a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekre fókuszálja a forrásokat, hol plusz ponttal, hol a források explicit 

részarányának meghatározásával. Meglepő módon a TIOP nem határoz meg első 

akciótervében területi preferenciát, igaz a TIOP fejlesztései jellemzően olyan intézményeket 

érintenek, ahol az intézményrendszerek területi struktúrája jórészt eleve visszaadja az OP-ban 

meghatározott város és térsége kapcsolatokon alapuló és a nagyvárosi problémák kezelését 

segítő fejlesztési céljait. 

Ez utóbbi állítás a fenti kép árnyalásához általánosan is fontos észrevétel. Amint arra már a 

Kopint–Tárki 2009-es tanulmánya is felhívta a figyelmet, az ágazati programok – miközben 

expliciten kevéssé jelenítik meg a területi szempontokat, aközben – általában önálló területi 

dimenziókkal rendelkező ágazatokat finanszíroznak. Például amikor a környezeti program a 

szennyvíz-agglomeráció lehatárolásaihoz igazítottan határozza meg a fejlesztéseket, akkor már 

egy területileg jól definiált problémát határoz meg, így a fejlesztésekben követett ágazati 

szabályozás maga is területi preferenciát tükröz.  

Összességében tehát az ágazati programok expliciten kevés területi célt határoznak meg, 

olyankor is jellemzően a belső egyenlőtlenségek dimenziója mentén definiálják területi 

kohéziós céljaikat, noha implicit módon ágazati céljaikban a finanszírozott ágazatok 
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területileg egyenlőtlen infrastrukturális adottságai miatt a harmonikus területi fejlődéshez 

kapcsolódó célok kerülnek megfogalmazásra. 

4.2.3 Területiség megjelenése a regionális operatív programokban 

A regionális operatív programokban az ágazati programokhoz viszonyítva lényegesen nagyobb 

hangsúlyt kapnak a területi kohézióhoz kapcsolódó vállalások és célok. Fő céljaikban a 

regionális felzárkózást (KMR esetében az európai szintű felzárkózást) határozzák meg, de az 

egyes prioritásokhoz kapcsolódóan a területi kohéziós explicit dimenziók is megjelennek. A 

programszinten megfogalmazott indikátorok részben a regionális fejlődés dimenziójához 

kapcsolódnak (KMR-ben az uniós rangsor, a többiben általában az egy főre jutó GDP vagy a 

foglalkoztatottak aránya a cél), részben pedig belső céljaikat általában a régión belüli kistérségi 

szintű egyenlőtlenségek, hátrányok (BHÉ, foglalkoztatás, elvándorlás) csökkenésében vagy a 

csökkentésre tett erőfeszítésekre (teremtett munkahely) fókuszálnak. OP szinten a területi 

kohézió más dimenziója egyedül az Észak-Alföldi programban jelenik meg, ahol a hasznosított 

barnamezős területek nagyságára is meghatároztak célértéket.22 

 

                                                           

22
 Mivel a terveket a végrehajtás során hozzáigazították a megvalósuláshoz (illetve a monitoringrendszer 

megvalósulásához), ezért a tervezői szándékok feltárásánál a 2012 nyarán módosított indikátorrendszer 

helyett a tervezéskor érvényben lévő mutatókra támaszkodtunk. 
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4.3 A területi célok végrehajtásban – megvalósítás az 

intézményrendszerben 

A következőkben bemutatjuk, hogy a végrehajtás során miképpen próbálta érvényesíteni a 

fejlesztéspolitika a területi kohézió céljait. Megvizsgáljuk, hogy milyen célok és ehhez 

kapcsolódóan milyen eszközök jelentek meg az ágazati és területi operatív programok 

akcióterveiben és kiírásaiban. A fejezet választ adunk a K1, K1.4, K2.4, a K4., K4.1, K4.2 

kérdésekre, továbbá a K5, K6 kérdéseire, továbbá természetesen a fejezet szempontjából a 

K7-es kérdésre is.23 

                                                           

23 K1. Mennyiben szolgálták az uniós források a régiók, megyék és kistérségek közötti kohézió 

erősítését?  

K1.1 Mennyiben jellemezte a források allokációját a kiegyenlítés? Milyen módon és dimenziókban 

szándékoztak eltéríteni a forrásokat területi szempontból és ezek mennyire bizonyultak hatásosnak? 

K1.4 Milyen eltérések figyelhetők meg az egyes térkategóriákban a fenti dimenzió mentén? 

K2.4. Milyen tényezők befolyásolták a források eltérő hatását a területi kohézióra (pl. lehatárolások, 

ágazati szabályozás/stratégia léte, hiánya, eltérő projektgazda-típusok stb.) 

K4. Mennyiben és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesült az NSRK-ban meghatározott területi 

koordináció az ágazati források tervezésében és végrehajtásában, illetve a régiók közötti 

együttműködésben? 

K4.1 Milyen szerepet játszottak a fejlesztéspolitikai koordinációs intézmények (AT, PEMCS, NFÜ 

egyeztetési intézmények, RFÜ-k, RFT-k stb.) a fejlesztések tervezésének és végrehajtásának területi 

koordinációjában?  

K4.2 Melyik szakpolitikai területen és milyen koordinációt tudtak kifejteni az egyes kormányzati szintek 

felelős testületei, szervei? 

K5 Mennyiben és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesült az NSRK operatív programjaiban – 

különösen a regionális operatív programokban – a programvégrehajtás során a területi kohézió elve? 

K5.1 Mely ágazati operatív programokban, prioritásokban jelentek meg területi (regionális) 

preferenciák? A regionális operatív programok esetében jellemzően mely prioritásoknál azonosíthatók 

régión belüli, térségi preferenciák? 

K5.2 Ahol az operatív programokban meghatározásra kerültek területi szempontok, preferenciák, azok 

mennyiben jelentek meg az akciótervekben, illetve a programvégrehajtás során?  

K5.3 Milyen, a területi szempontok biztosítását szolgáló eszközök jelentek meg a pályázati kiírásokban 

(területi korlátozás, kizárás, előnyben részesítés különböző típusai, stb.)?  
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4.3.1 Területi szempontok érvényesítésének eszközei a programokban 

Az értékelés során megvizsgáltuk az NSRK Operatív Programjainak (OP) pályázati kiírásait, a 

hét ágazati24 (ÁOP) és a hét regionális25 (ROP) operatív program tekintetében. A kiírások 

vizsgálata során a lezárult pályázati kiírásokat elemeztük, illetve azok pályázati útmutatóit 

vettük alapul. A kiemelt projektek feltételei nem képezték a vizsgálat tárgyát, azok esetében 

az egyedi eljárásrendből adódóan a területiség a projektek kiválasztásában alig, jellemzően a 

tervezés során a projektek tartalmában érvényesülhetett csak. Az elemzés alapjául szolgáló 

dokumentumok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) hivatalos, mindenki által hozzáférhető 

weboldaláról származnak.26 

A pályázatok nagy száma miatt egyes OP-k esetén mintát vettünk – ez érintette az ágazati OP-

k közül a TÁMOP-ot és az összes regionális OP-t. A fennmaradó hat ágazati OP esetén az NFÜ 

hivatalos oldalán található összes lezárult pályázati anyag bekerült az elemzésbe. A vizsgált 

pályázati kiírások listáját a 7.5-ös melléklet tartalmazza. 

A vizsgálat során a pályázati útmutatók szövege volt a dokumentumelemzés alapja. Négy 

szempont alapján kerestük a területi kohéziós szempontból releváns kitételeket az 

útmutatókban: 

 a pályázói kör szűkítése (egyes pályázók kizárása a pályázaton való elindulásból), 

                                                                                                                                                                         

K5.4 Ezen eszközök közül melyek voltak azok, amelyek a leghatékonyabban biztosították az operatív 

programban megfogalmazott területi kohéziós szempontok érvényre jutását? Mennyiben befolyásolták 

ezen eszközök a támogatási források eloszlásának területi képét? 

K6. Miként, mikor, milyen és mekkora nagyságú eszközökkel reagált a fejlesztéspolitika a 2008-as 

gazdasági válság területi sajátosságokkal bíró helyi-térségi kríziseire?  

K7. Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai 

teljesítménynek és ösztönzőknek/intézményeknek a konvergencia régiókban tapasztalhatókhoz képest? 

24
 Államreform Operatív Program (ÁROP), Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), 

Közlekedés Operatív Program (KÖZOP), Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

25
 Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP), Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP), Észak-Alföldi Operatív 

Program (ÉAOP),  Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP), Közép-Dunántúli Operatív Program 

(KDOP),  Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP),  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 

(NYDOP) 

26
 http://www.nfu.hu/palyazatok – 2012. 11. 30. 
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 nagyobb támogatási ráta alkalmazása (egyes pályázók számára nagyobb százaléknyi 

támogatás megadása, ezzel az önrész csökkentése), 

 plusz pont az értékelés során (a pontozásos értékelés során bizonyos feltételek 

megléte esetén többletpont megítélése), 

 a projekt tartalmában való engedmények (több elszámoltatható tevékenység, 

nagyobb előleg megítélése). 

 

Az Operatív Programok vizsgálata 

A fent leírt módszertan alapján a továbbiakban megvizsgáljuk a hét ágazati OP-t és egyben 

tárgyalva a regionális OP-k csoportját. 

 

TIOP 

Az OP-ban nagy számban jelennek meg területi kohéziós szempontok. A nagyobb támogatási 

ráta és az értékelési többletpont megítélése a leggyakoribb. A támogatási intenzitás esetén két 

típus figyelhető meg:  

 a regionális támogatási intenzitások alapján, illetve 

 a különböző besorolások alapján leghátrányosabb helyzetű (LHH), valamint a 

hátrányos helyzetű (HH) kistérségek kapcsán történő differenciált támogatási mérték.  

A regionális támogatási intenzitás egy megszabott százalék minden régió számára (ÉMR, ÉAR, 

DAR, DDR – 50%; KDR – 40%; NYDR – 30%). Ahol az LHH-k és HH-k számára a területi kohéziós 

szempont alapján külön mérték fordul elő, ott a támogatási mértékben az 5 százalékpontos 

emelés a leggyakoribb (jellemzően 90%-ról 95%-ra). 

 

A pontszerű értékelés során a területi kohéziós szempontból öt lehetséges kitétel szerepelt: 

1. helyi adottságokra és problémákra fókuszálás, 

2. az együttműködésbe bevont LHH és HH kistérségek, 

3. az adott terület gazdasági helyzetének és erejének fordítottan arányos pontozásos 

értékelése, 

4. a pályázat LHH vagy HH kistérségben megvalósulása, 

5. illetve a területi kohézió mint szakmai értékelési kategória. 

A többletpontok kettő és öt pont között mozogtak (a teljes elérhető pontmennyiség száz volt).  

Az 1. prioritásra (Az oktatási infrastruktúra fejlesztése) a gazdasági helyzet és az 

együttműködésbe bevont LHH, HH kistérségek kategóriái voltak a jellemzőek, míg a 2. és 3. 

prioritás (Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi 

befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése) esetén a 2–5. kategória volt a jellemző. 

A pályázatok között időbeli változás a területi kohézió megjelenésének szempontjából nem 

volt megfigyelhető.  
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GOP 

A GOP esetén mind a prioritások, mind pedig a pályázatok kiírási évei közt találhatóak 

különbségek a területi kohéziós szempontok értékelésénél. A pályázói kör szűkítése ritkán 

jelenik meg, a legtöbb utalás a területi kohéziós szempontok figyelembevételére inkább a 

pontszerű értékelés során található. A támogatási arányoknál nagyszámban, minden 

prioritásnál előfordul a regionális támogatási intenzitás alapján való differencializálás, de más 

– például LHH kistérségek számára nagyobb támogatási ráta – nem. 

Az 1. prioritásnál (K+F és innováció a versenyképességért) található olyan pályázat, ami a 

régióvárosok számára elérhető. A szakmai értékelési részben a regionális támogatási intenzitás 

arányaihoz hasonlító pontozás található (5/3/1 vagy 2/1/0 pont arányban) illetve hogy a 

pályázó pólusvárosból való-e (4 vagy 5 pont, ha igen). 

A 2. prioritásban (A vállalkozások – kiemelten a kkv-k – komplex fejlesztése) pedig komplex 

pályázat található az LHH-k és HH-k részére. A 2. és a 3. prioritás (A modern üzleti környezet 

erősítése) pontozásos értékelése során gyakori kategória a HH vagy LHH kistérségben való 

megvalósulás. Jellemzően két típusa van: a két kategóriát egyben kezelő, illetve az azokat 

megkülönböztető típus. Együtt kezelésnél az számít, ha a pályázó az adott térségekből 

származik, míg a külön kezelésnél több pont jár, ha a pályázó LHH, és nem HH térségből 

pályázik. A pontok száma (100 maximális pontszámnál) 4 és 5 pont külön kezelésnél 2007 és 

2008 között, míg 5 és 10 pont 2009 és utána – bár ez sem mindig következetes, található olyan 

pályázat is 2007-2008-ból, ahol 8 pont járt a HH kistérségeknek és 15 pont az LHH 

kistérségeknek. További lehetséges kategória volt egyes pályázatoknál, ha együttműködés 

esetén bevontak a fent említett kistérségekből egyet. A GOP KMOP-t érintő kiírásai között is 

volt hasonló differenciálás különböző kategóriák mentén (fejlődő, felzárkózó, régiós 

szempontból HH, illetve a szobi HH kistérségek között, vagy Budapest-Pest megye között). 

A projekt tartalmában való engedékenység esetén mindegyik prioritásban volt példa nagyobb 

előleg biztosítására kohéziós szempontok alapján, illetve a 2. prioritásban volt olyan komplex 

pályázat a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára, ahol több minden volt 

elszámoltatható a pályázat keretén belül. 

Mint ahogy a 2. prioritásban láttuk, időbeni változások megfigyelhetők a pályázatok között. 

 

 

KEOP 

A pályázói kör területi kohéziós szempontú szűkítése nem volt jellemző, ahogy a támogatási 

arányok esetén is csak egy prioritásban volt területi kohéziós szempontú mérlegelés. A 

pontszerű értékelés során több kategória is kapcsolódik a területi kohézióhoz, de itt kevésbé 

fedezhető fel konzisztencia: a vizsgált pályázatoknál közel 10 fajta, különböző területi 

kohézióhoz köthető, plusz pontot kínáló értékelési kategória szerepel. Ezek közül a 

leggyakoribb a területiség elvének való megfelelés (5 pontért), a regionális jelentőség (5 pont), 

a HH és LHH kistérségek részvétele, felzárkóztatásuk segítése, illetve a területi beágyazottság. 

Sok különböző kategória van, amelyek egy-egy pályázatban inkonzisztensen hol 

megtalálhatóak, hol nem. 
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Az 1. prioritásban (Egészséges, tiszta települések) leggyakoribb a különböző hátrányos 

helyzetű kistérségek részvétele esetén adott többletpont, illetve a regionális jelentőségre 

kapható pontok. 

A 2. prioritásban (Vizeink jó kezelése) a leggyakrabban a regionális jelentőség és a „területiség 

elve” kategóriákban lehetett plusz pontot kapni a pályázatokban. 

A 4. prioritásban (A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése) a támogatási mérték 

arányait egy többváltozós táblázatban foglalták össze. A különböző változók – milyen régió, 

LHH kistérségi-e, milyen szervezeti forma (költségvetési szerv, kis- vagy középvállalat, stb.) – 

alapján különböző támogatási mérték járt, illetve itt is szerepelt a regionális támogatási 

intenzitás. 

Az 5–6. prioritás (Hatékony energiafelhasználás; Fenntartható életmód és fogyasztás) esetén 

nem találtunk jellemzően területi kohéziós szempontokat, melyek visszatérően jelentkeztek 

volna. 

A pályázatok során időbeni (trend)változások, egyes időszakokra jellemző területi kohéziós 

szempontok megjelenése nem volt jellemző. 

 

TÁMOP 

A pályázói körrel kapcsolatosan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára készült 

komplex pályázatokat említhetjük, illetve a Közép-Magyarország régió számára készült 

pályázatokat, ahol kikötés, hogy pályázatokon csak a hátrányos helyzetű kistérségek és a 

települési vagy kerületi szegregátumok indulhatnak. A támogatási ráta változására területi 

kohéziós alapon nem volt példa. 

A pontozásos értékelés során több kategória is szerepel, prioritásonként különbözőek. 

A 2. prioritásra (Az alkalmazkodóképesség javítása) legjellemzőbb a helyi, ágazati adottságokra 

és fejlesztési igények tükrözésére járó pontok és az LHH kistérségek – jellemzően 5 pontos – 

területi kohéziós szempontú segítése. 

A 3. prioritásban (A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek) a pályázói 

intézmény régióban vagy a településen betöltött szerepére kaphatott plusz pontokat a bírálat 

során. 

A 4. prioritás (A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében) a régiós és helyi (tehát területi alapú) kooperációkat részesítette előnyben a 

pontozásos értékelés során. Ugyanebben a prioritásban megfigyelhető, hogy 2008 és 2009 

között 2 pontról 3 pontra emelkedett a regionális együttműködések pontozása (100 maximum 

pont mellett). 

Az 5. prioritásban (A társadalmi befogadás és részvétel erősítése) a területi kohézió mint 

értékelési összefoglaló kategória és az LHH kistérségek előnyben részesítése szerepelt. 

Összegezve a leggyakrabban előforduló kitétel a pályázatokban a LHH vagy HH kistérségben 

megvalósulás – jellemzően 5 pontért, vagy differenciált kezelés esetén a hátrányos helyzet 

jelentőségéhez mérten kaptak pontot a pályázók (példaként 7 pont a 33 LHH kistérségnek, 4 

pont a 14 LHH kistérség számára és 2 pont a többi hátrányos helyzetű (HH) kistérségnek). 

További általános, több prioritás pályázataiban előkerülő kategória volt a „Területi kohézió” 

értékelési kategória (leggyakrabban 5 pontért) – ami egy több értékelési területet 
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összekapcsoló főkategória volt. Ide sorolható még a területi alapú együttműködés díjazása 

különböző mennyiségű pontért (2-5 pont között). 

 

ÁROP, EKOP, KÖZOP 

Ezen három OP esetén ritka volt a területi kohéziós szempont megjelenése. Egy-egy pályázat 

komplexen foglalkozott az LHH kistérségekkel; több pályázatban is három százalékpontnyi 

emelés volt megtalálható a támogatási arányban megtalálható volt több pályázatban is három 

százalékpontnyi emelése a támogatási arányban LHH kistérség pályázata esetén. Jellemzően 

azonban ezen OP-k pályázati kiírásainál nem volt hangsúlyos a területi kohéziós szempontok 

megjelenése. 

 

 

ROP 

A regionális OP-k esetén a pályázói körnél két főbb típusra bonthatjuk az előforduló területi 

kohéziós szempontú szűkítést: 

 a bizonyos települési szinthez vagy mérőszámhoz rendelt szűkítés (városi rang, de nem 

megyei jogú város; lakosságszám vagy népsűrűség), 

 konkrét megjelölése a pályázói körnek (bizonyos LHH kistérségekből indulhatnak), 

vagy konkrét kizárás (KMR számára pályázat, de nem indulhat budapesti székhelyű 

pályázó). 

Továbbá szerepeltek a vizsgált pályázati útmutatók között komplex pályázatok a különböző 

hátrányos helyzetű kistérségek számára, ahogy ugyanabban a témakörben az abban részt 

venni nem tudók számára is. 

A támogatási mértékeknél a leggyakoribb a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

támogatásnövelése volt, jellemzően 5 százalékpontnyi emeléssel, illetve KMR pályázatoknál 

Budapest és Pest megye megkülönböztetése, ahol a Pest megyei indulók 5 százalékponttal 

nagyobb támogatási arányt kaphattak. Megemlítendő még a régiónkénti külön támogatási 

arány meghatározása, amit a közös pályázati útmutatójú pályázatoknál lehetett megtalálni. 

A pontozásos értékelés során (100 pont volt az elérhető maximum) több különböző kategóriát 

lehetett meghatározni az elemzés során: 

1. Különböző kedvezmények egyes területi szinteken: 

a. LHH, HH kistérségek. 

b. Pest megye Budapesttel szemben. 

c. egyes gazdaságilag, társadalmilag és infrastrukturálisan elmaradott vagy magas 

munkanélküliségű kistérségek. 

d. átmenetileg kedvezményezett kistérségek (NYDOP). 

2. Területi adottságokhoz / regionális sajátosságokhoz illeszkedés, illetve megfelelés; 

3. Helyi, térségi gazdaság támogatása; 

4. A pontozásos értékelésen belül főkategóriaként „Területi szempontok”, „Területiség 

elve”, „Területi kohézió”; 

5. 5 Többletpont megítélése a maximális 100 fölött, ha a Regionális Fejlesztési Tanács 

régiós szempontból kiemelkedő fontosságúnak minősíti a pályázati beadványt. 
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Az egyes területi szintek plusz ponttal jutalmazásánál legszámosabban az LHH és HH 

kistérségek szerepeltek; 1–5 pont volt kapható, leggyakrabban az 5 pluszpont szerepelt. A 

területi adottságoknak megfelelés, regionális sajátosságokhoz illeszkedés is hasonló pontozási 

szisztémát követett. A helyi, térségi gazdaság támogatása pontozási kategória, ahol előkerült, 

5 pontot ért, ahogy a „Területi…” főkategóriák is. 

Egyediségéből adódóan a KMOP legtöbbször a konvergenciarégióktól eltérő fogalmakat 

használ a területi kohéziós szempontok megjelenítésére. 

 

A fenti elemzést összefoglalva a területi szempontok érvényesítésének eszközeiként a 

következő tényezők és szempontok kerültek alkalmazásra az egyes programokban: 

Területi kohéziós szempontok megjelenése a pályázati kiírásokban 

 KEOP GOP TÁMOP TIOP ROP-ok 

pályázói kör szűkítése 

LHH-k számára külön 
pályázat 

ritka közepes közepes - ritka 

más területi alapú 
behatárolás 

- ritka - - közepes 

bizonyos 
mérőszámokhoz 
rendelt szűkítés 

- - - - ritka 

régió egy részének 
kizárása 

- - - - ritka 

nagyobb támogatási ráta alkalmazása 

regionális támogatási 
intenzitás 

ritka gyakori - ritka - 

LHH-k esetén nagyobb 
%-ok 

- - - ritka közepes 

más területi alapú 
támogatási ráta, 

differenciálás 
- ritka - - közepes 

többváltozós 
differenciált 

támogatási ráták 
ritka - - - - 

pontozásos értékelés 

LHH/HH kistérség 
esetén 

közepes közepes közepes ritka gyakori 

más területi alapú 
pontozás 

közepes közepes - ritka ritka 

területiség elve; 
területi kohéziós 

ritka - ritka ritka közepes 
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szempontok 

helyi adottságok, 
regionális sajátosságok 

tükrözése 
- - közepes ritka ritka 

regionális kooperáció - - közepes - - 

regionális jelentőség közepes - - - közepes 

helyi, térségi gazdaság 
támogatása 

- - - - ritka 

projekt tartalmában való engedmények 

több elszámolható 
tevékenység 

- ritka - - - 

- : nem fordult elő 
ritka : áttekintett pályázati kiírások kevesebb mint 10%-nál fordult elő 
közepes : áttekintett pályázati kiírások 11–55%-nál fordult elő 
gyakori: áttekintett pályázati kiírások több mint 55%-nál fordult elő 

4.3.2 A területi szempontok változásának időbeli tényezői 

Változások a 2009–2010-es akciótervi időszakban 

A 2009-es akciótervek indulására a végrehajtást három fontos impulzus is érte a területi 

szempontok figyelembevételével kapcsolatban. Egyrészt 2009-re készült el az „Egységes 

szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató”,27 amely a kormányzati politikáktól elvárható 

megközelítést határozta meg a területi kohézió szempontjából, illetve hosszú előkészítés 

nyomán a gyakorlati megvalósítás szakaszába került a Nem mondunk le senkiről Zászlóshajó 

program vagy közismertebb nevén az LHH program; harmadrészt a regionális programok 

végrehajtásának felgyorsítása érdekében a ROP-ok kiírásai jelentős mértékben egységesedtek. 

A területi kohéziós útmutató megjelenése 

A területi kohéziós útmutató a területi kohézió jelentését a következőképpen határozza meg: 

„A területi kohézió egy olyan cél, melynek eredménye a harmonikus, kiegyenlített társadalmi, 

gazdasági, környezeti, területi fejlődés. Alapeleme a területi alapú („place-based”) szemlélet 

és a decentralizáció, mely figyelembe veszi az egyes térségek közötti és a térségen belüli 

különbségeket, valamint azok kapacitásait és fejlődési potenciáljait. Ösztönzi a területek belső 

erőforrásainak feltárását, valamint a versenyképesség feltételeinek kialakítását és 

fenntartását. A területi kohézió ezért nem merül ki az elmaradott térségek felzárkóztatásában, 

és nem azonosítható kizárólag a regionális politikával sem. 

                                                           

27
 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (2009): Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós 

útmutató, 2009. május. http://www.nfu.hu/doc/1882  

http://www.nfu.hu/doc/1882
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A területi szemléletnek valamennyi ágazati szakpolitikát át kell hatnia, melyben az egyes 

szakpolitikák térképen való tervezése alapigényként jelenik meg. Megvalósításában 

többszintű és többszereplős kormányzati tevékenységet tesz szükségessé, horizontális és 

vertikális koordinációval. A vertikális koordináció a központi és különböző helyi (pl.: 

regionális, megyei, kistérségi, egyéb tájegységi) szintek közötti együttműködést jelenti. A 

horizontális koordináció pedig az egyes szintek szereplőinek összekapcsolódását, 

kooperációját és partnerségét (pl.: települési szinten az önkormányzat, helyi vállalkozók, 

civil szervezetek párbeszédét, valamint a célcsoportok fokozott bevonását). A helyi 

szereplők együttműködésének a szorgalmazásával az EU egyik legfontosabb alapelve, a 

szubszidiaritásra való törekvés jelenik markánsan meg. 

A területi kohézió nem valósítható meg befelé forduló politikával, az intézkedéseknek szükség 

szerint át kell nyúlniuk az egyes földrajzi, közigazgatási térségek, régiók vagy az ország határain 

is.” (NFGM, 2009: 5. o.) 

A területi kohéziós útmutató általánosan egyes tématerületekre lebontva is megpróbálja 

értelmezni, könnyen beépíthető panelekkel segíteni a pályázati tervezést. Az általánosan 

ajánlott, összesen 5 pontot a pontozás során felosztani javasolja  

1. a beavatkozás környezetének foglalkoztatási, piaci, infrastrukturális, életminőségi 

adottságait javító területi hatásra (max. 1,5 pont), 

2. a fejlesztés illeszkedését a környezetében érintettek érdekeivel (dokumentumokkal 

való formális egyezésben vagy az érintettek hozzájárulását vagy részvételét biztosító 

formális kapcsolatok meglétével) biztosítani hivatott területi szinergia pontokra (max. 

1,5), 

3. a térségi erőforrásainak minőségét, elérhetőségét vagy hatékonyabb kihasználását 

ösztönző fizikai térhasználati pontokra (max. 1,5 pont), 

4. végül a területi céloknak való megfelelést segítő pontokra (max. 0,5 pont). 

5. Utóbbi alatt a következő tizenegy szempontot sorolja fel, amelyek teljes körű 

beépítése esetén ítélné meg a maximális 0,5 pontot a pályázónak: 

a. Konvergenciarégiók felzárkóztatása (a versenyképességi célterülethez, a 
Közép-Magyarország régióhoz); 

b. Kedvezményezett, leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal érintett, 
regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségek, valamint elmaradott 
települések felzárkóztatása; 

c. Fejlesztési pólusok fejlesztése; 
d. Városok közötti kapcsolatok erősítése; 
e. Megújuló, integrált város-vidéke kapcsolatrendszer kialakítása; 
f. Városok belső környezeti, társadalmi problémáinak kezelése; 
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g. Vidékies térségek (pl.: aprófalvas, tanyás térségek, kisebbségek, romák által 
nagy arányban lakott területek, táji értékekben gazdag térségek) 
funkcióváltása; 

h. Kiemelt térségek fenntartható fejlesztése (pl.: Balaton, Duna, Tisza, 
Homokhátság) 

i. Területi versenyképesség javítása; 
j. Fenntartható térségfejlődés, örökségvédelem, táji, természeti, kulturális 

értékek védelme; 
k. Decentralizáció, regionalizmus, helyi együttműködések.28 

 

Az általános célok mellett az útmutató  

- jogosultsági kritériumot határoz meg  

1. a területi kritériumok megjelenítő dokumentumok bemutatásának formai 

tartalmára (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy esélyegyenlőségi terv)  

2. az egyes fejlesztéstípusoknál a kötelező projektelemekre vagy kötelezően 

teljesítendő lokációra (felújításnál a kötelező azbesztmentesítésre, új építésnél a 

helyi erőforrások hozzáférését megakadályozó elemek tiltására, legalább 10 fő 

munkavégzését vagy látogatását biztosító építmények fejlesztésénél az egyéni 

motorizált megközelíthetőségen túli lehetőségek elvárására) 

- további többletpontozást javasol,  

1. új építésnél, ha a fejlesztés helyszínét úgy választják ki, hogy az a) nem zöldmezős, 

b) segíti a korábbi intézmények működésének összehangolását, c) valamilyen 

közösségi célt szolgál 

2. képzésnél, ahol a) a tananyagba beépítésre kerülnek helyi vagy térségspecifikus 

tudás elemek, b) olyan helyszínen valósul meg, ahova közösségi közlekedéssel is el 

lehet jutni, illetve ahova a térség más településéről is könnyen el lehet jutni. 

 

A pályázati kiírások áttanulmányozása során azt tapasztaltuk, hogy a mintánkba került 

pályázati útmutatók közül egyedül a TÁMOP két kiírásánál hivatkoznak a kohéziós útmutatóra, 

annak kulcsfogalmai (területi szinergia, területi hatás, fizikai térhasználat) pedig csak elvétve 

jelennek meg e kiírásokban.  

A ROP-ok esetében a benne foglalt szempontok néhány esetben bizonyos korlátok között 

megjelennek. Az azbesztmentesítés kötelező feladatát szinte minden ROP-kiírásba 

                                                           

28
 NFGM (2009): 25. o. 
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beépítették, a közkincsek megközelíthetőségére vonatkozó feltételek is szinte mindenütt 

megjelentek 2009-től a ROP-ok turisztikai kiírásaiban. A fenntartható közlekedéssel való 

megközelíthetőségre viszont csak egyetlen ÉAOP-s kiírásban találtunk előírást. 

A fizikai térhasználat szempontján belül a pontozást befolyásoló módon a kötelező 

projektelemek mellett csak a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése jelent meg 

szignifikánsan. Ez a szempont az átnézett útmutatóknál 2009 után a ROP-ok 30%-ban 

megjelent, illetve a KEOP-os kiírások esetén is előfordult, de 10%-nál ritkább esetben.  

Amint azt a fenti lista is mutatja, az egyes szempontok beépítését csak a részletes pályázati 

dokumentációk értékelésével lehetett biztosítani, ami jelentősen megnövelte volna a 

pályázatok adminisztrációját. Nem véletlen tehát, hogy ahol alkalmazták, ott is csak 

szemezgettek az egyes elvárásokból. Az sem véletlen, hogy – amint a fenti pályázati elemzés 

és az interjúk tapasztalatai mutatják – csak korlátozott mértékben kerültek hasznosításra a 

fenti elvárások, illetve ahogy az útmutató kidolgozásában is részt vevő egyik interjúalanyunk 

megfogalmazta, „szerencsére nem próbálták meg teljes egészében” végrehajtani, de „a 

szemléletet formálta”. Az interjúk tanulsága szerint az útmutató céljai és bizonyos korlátok 

között a módszerei a regionális programok esetében (és csak ott) a kiírások részeiként 

megjelentek a 2009–2010-es akciótervezési ciklusban.  

Fontos észrevennünk, hogy az útmutató előírásai alapvetően a projektek helyi 

beágyazottságra fókuszáló feltételeket határoztak meg, de a győztes projektek helyszínének 

megválasztását legfeljebb csak impliciten befolyásolhatták és a pontozásos technika miatt azt 

is csak azokban a kiírásokban, ahol a pályázók között erős volt a verseny. Mindeközben 

kérdéses, hogy mindez mennyiben hatott a fejlesztések kiválasztására vagy tartalmára –  az 

mindenesetre kétségtelen, hogy a pályázati adminisztrációt jelentősen növelte. A 

projekthelyszínek kiválasztásában erős explicit befolyással a fenti célok nem bírtak, így csak a 

pályázatok teljes újraértékelésével tudhatnánk meg, hogy a fenti célokhoz való alkalmazkodás 

implicite milyen területi módosulásokat eredményezett egyes kiírásokban. 

Az LHH program  

A 2009–2010-es akcióterveket és pályázati kiírásokat területi célzásában jelentős mértékben 

felülírta a 2008 nyarán új lendületet vett LHH program: kistérségenként nevesített forrással a 

kistérségi fejlesztési tanács által elfogadott projektcsomagok finanszírozását szolgálta. A 

programozási feladatokhoz az ÁROP kiírásából finanszírozott segítséget is kaptak a kistérségek, 

amire szükségük is volt a feltételekkel/keretekkel kapcsolatos, folyamatosan változó 

információs környezetben, mert nagyon rövid idő állt rendelkezésükre a projektcsomagok 

összeállítására. A programban elfogadott projektek számára forrást allokáltak a regionális 

programokból továbbá a TÁMOP-ból és a TIOP-ból. A beérkezett projekteket a finanszírozó 

programra jellemző szűrésen és feltételeken keresztül vezetve lehetett a fejlesztéseket 

megvalósítani. Mivel a projektcsomagok tartalma és a programok feltételrendszere 

nagymértékben eltért egymástól, a kiértékelés során a projektcsomagok összetétele is 
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változott (az eredeti csomaggal megegyező méretű tartalék lista állt rendelkezésre), illetve a 

projektek is idomulhattak az eredeti projektgazdai szándékhoz viszonyítva, összességében 

azonban a kistérségek a program keretében a nekik allokált források nagyságát meg is kapták. 

A GOP az LHH programhoz közvetlenül nem viszont a program céljaihoz saját önálló pályázati 

kiírással csatlakozott. Mivel a felzárkózó térségek értékelése során az LHH program is részletes 

elemzésre kerül, ezért itt a programnak csak a szándékait és a végrehajtásra való két 

következményét vázoljuk fel. 

Egyrészről, amint arra már Jablonszky György 2011-es elemzése is felhívta a figyelmet, a 

program hatására a hátrányos helyzetű kistérségek forrásabszorpciós képessége jelentős 

mértékben felzárkózott a többi térséghez. A másik fontos észrevétel, ami a pályázati kiírások 

elemzésén egyértelműen nyomon követhető, hogy azon túl, hogy e kistérségek számára önálló 

pályázatok kerültek kiírásra, az általános kiírásokban is elszaporodott a hátrányos helyzetű 

térségekre fókuszáló vagy számukra kedvezményt biztosító pályázatok köre, vagyis a 2009-es 

és 2010-es akciótervi időszak egyértelműen a hátrányos helyzetű térségek pályázati 

lehetőségeit bővítő időszakká vált. 

 

A ROP-ok kiírásainak egységesítése 

A 2009–2010-es akciótervi időszakban a külső szemlélő számára a pályáztatás leglátványosabb 

változása a regionális programok kiírásainak egységesítése. Amint azt a kiírások elemzése és az 

interjúk tanulságai is mutatják, a kiírási célokban jelentős egységesítés történt ebben az 

időszakban. Egységes szerkezetben, egy időpontban és egységes feltételrendszerek mellett 

kerültek kiírásra az egyes régiók fejlesztései. Miközben a kiírások továbbra is tartalmazhatták 

az RFÜ-k számára fontosabb térségi preferenciákat, a központilag fontossá vált LHH-s 

specifikumok és a területi kohéziós útmutató szempontjainak megjelenése egyértelműen 

hozzájárult, hogy a kiírások tervezésébe az IH erősebben bele tudott szólni, minél egységesebb 

kiírások felé terelve a programokat. 

Ezt a változást a folyamatszervezésben, illetve ennek a regionális szempontok súlyának 

csökkenésére gyakorolt hatását mind a KSZ-oldali, mind az RFÜ-oldali interjúk megerősítették. 

Ugyanakkor a változás nem érintette egységesen az egyes prioritásokat. A humán 

fejlesztéseknél például az egységesítési folyamat az erősebb ágazati részvétel miatt is történt, 

míg a jellemzően ROP-ok „saját” témáit, vagyis ahol nem ágazati OP fejlesztését egészítette ki 

a ROP prioritása (turizmus, városfejlesztés, részben gazdaságfejlesztés) ott az regionális 

szereplők ráhatása a kiírásokra továbbra is erős maradt.  

Bár az egységesítés nem jelentette a területi kohézió szempontjából fontos regionális 

értelmezési különbségek eltűnését, csak lehetséges dimenzióinak szűkítését, mégis ott, ahol 

erős ágazati politikával vagy ágazati érdekkel találkozott a fejlesztés, a regionális specifikumok 

megjelenítése a továbbiakban sok esetben már csak az RFT-k által adható többletpontokban 
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jelentkezett. Ebben az időszakban a területi érdekek képviseletének az RFT-ken keresztüli 

érvényesítése tehát már nem a kiírások egészére, csak azok néhány elemére szűkült. 

 

Változások a 2011-es akciótervekben 

Területi kohéziós szempontból a 2011-es időszak változásai lényegesen egyszerűbben 

leírhatóak. A fő üzenet a pályázati kiírások tervezésekor az egyszerűsítés lett, ezért 

fokozatosan megpróbáltak a pályázati rendszerből minden olyan korlátozást kivenni, amit 

magas adminisztrációval lehet csak kiértékelni. E folyamat részeként háttérbe szorultak a 

területi specifikumok helyi hasznosulás vonatkozásában megjelenő szempontjai, és a központi 

adatbázisokban is nyomon követhető egyszerű szempontok erősödtek fel (pl. a projekt 

helyszíne), amelyek a kiírásokat adott esetben nem az értékelés, hanem a jogosultsági 

kritériumok között fókuszálták területileg.  

A pályázat kiválasztási folyamatát is ezen egyszerűsítési célhoz igazították, az értékelési 

rendszert jelentős mértékben leegyszerűsítették, több helyen meg is szüntették, illetve az 

automatikus pontozású eljárásokhoz igazították a kiírásokat. A regionális OP-k esetében a 

folyamatszervezés legfontosabb eleme, ami részben a külső adottságot is tükrözi, hogy az RFT-

k megszűnésével a regionális szempontok legitim képviselete is megszűnt, az RFÜ-k pedig 

elsősorban a végrehajtás szereplői lettek, akiknek már csak véleményezési jogkörük maradt a 

kiírások fölött. 
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4.4 A területi mintázat a forrásokban – megvalósulás a forráseloszlásban  

A következő fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a területi kohézióra irányuló fejlesztéspolitikai 

szándékok és erőfeszítések a támogatások milyen területi allokációjához vezettek. E 

fejezetben egyúttal választ keresünk a K2., K1.1, K1.4, K4.3-K4.7 kérdésekre, valamint a fejezet 

témája szempontjából a KMR-re vonatkozó K7 kérdésre is.29 

4.4.1 Az adatelemzés során felhasznált adatok/adatbázisok jellemzői 

A teljes rendelkezésre álló adatbázis a vizsgált támogatási időszakokra vonatkozóan 101 621 

ÚMFT/ÚSZT-rekordot (köztük 6342 Jeremie pályázói adatsort), továbbá 20 885 NFT-rekordot 

(benne 34 ISPA-KA-adatsort) tartalmazott, valamint az elemzéshez rendelkezésre állt az MNV 

honlapjáról az EMVA és EMGA 2007–2011 közötti kifizetési adatbázisa is, 3166 településre 

aggregált formában.  

Az NFT és az EMVA adatsorai esetében a kifizetési adatok álltak rendelkezésre, tehát a 

pályázó, de nem nyertes adatokkal nem rendelkeztünk, illetve az EMVA esetében a nyertes, de 

még kifizetéssel nem rendelkezők adatait sem ismerjük (az NFT esetében a program lezárása 

                                                           

29 K1. Mennyiben szolgálták az uniós források a régiók, megyék és kistérségek közötti kohézió 

erősítését?  

K1.1 Mennyiben jellemezte a források allokációját a kiegyenlítés? Milyen módon és dimenziókban 

szándékoztak eltéríteni a forrásokat területi szempontból és ezek mennyire bizonyultak hatásosnak? 

K1.4 Milyen eltérések figyelhetők meg az egyes térkategóriákban a fenti dimenzió mentén? 

K4.3 Mennyiben tudták a helyi szereplők stratégiájukhoz igazítani a fejlesztési lehetőségeket, illetve 

milyen koordinációs mechanizmusok működtek helyi szinten? 

K4.4 Milyen szerepet játszottak a helyi területi koordináció létrejöttében a fejlesztéspolitika által 

kezdeményezet koordinációs intézmények (pólus iroda, LHH program, IVS, KMR tükörkiírások), illetve 

ezeknek a 2004–2006-os időszakhoz viszonyított innovációi mennyiben voltak sikeresek? 

K4.5 Az egyes területi szintek mely funkciókban/ágazati fejlesztéseknél tudtak, illetve tudnának sikeres 

koordinációt folytatni? 

K4.6 A források decentralizációja mely területeken hatott pozitívan és mely területeken negatívan a 

területi kohéziós folyamatokra? 

K4.7 Hogyan hatottak az NSRK-n belüli és az NSRK és a vidékfejlesztés forrásai közötti lehatárolások a 

területi szempontok érvényesítésére, illetve mennyire épültek egymásra helyi szinten az uniós és a 

hazai források? 

K7. Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai 

teljesítménynek és ösztönzőknek/intézményeknek a konvergencia régiókban tapasztalhatókhoz képest? 
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miatt már ez a kategória nem releváns), továbbá nem az egyedi pályázatokat csak az egyedi 

kifizetéseket ismerjük a települési aggregátumokban, így a nyertesek számát sem ismertük. Az 

UMFT/USZT esetében ugyanakkor a pályázási adatok is teljes körűen rendelkezésre álltak az 

adatbázisban. 

Az UMFT adatai 2012. augusztus 17-i állapotot tükrözték, a Jeremie esetében egy 2012. 

február 27-i adatsor állt a rendelkezésünkre, az NFT adatai a lezárt pályázati adatsorokra 

vonatkoztak, míg az EMVA esetében 2011 végéig álltak rendelkezésre, de hiányoztak belőle a 

2007. augusztus 31. és 2007. december 31. közötti kifizetési adatok. Bár ezen adatbázisok 

ebben a formában nem voltak konzisztensek, de az eltérések mértéke nem akkora mértékű, 

hogy az a vizsgálat eredményeit szignifikánsan torzítsák. 

A vizsgálatok többsége az ÚMFT-adatok feldolgozásához kapcsolódott. Az eltérő adattartalom 

miatt az NFT- és EMVA-adatok csak néhány kérdés megválaszolásához nyújtottak kiegészítő, 

összehasonlító információkat. 

Az összehasonlítás esetében az eltérő időszakok eltérő intézményi adatai problémát 

jelentenek. Az NFT 2004-2006-os időszakában az adatok nem tartalmazták a Kohéziós Alap 

(KA) fejlesztéseit, viszont tartalmazták a vidékfejlesztés és az agrárfejlesztések forrásait 

(AVOP), az NSRK (UMFT/USZT) adatai viszont bár tartalmazzák már a Kohéziós Alapot a 

vidékfejlesztési és agrár-fejlesztési forrásokat már az EMVA finanszírozza, amely azonban 

ennél szélesebb adathalmazt is tartalmaz. Mivel az EMVA/EMGA-adatbázisban a nem 

fejlesztési célú transzferek (pl. terület alapú támogatások) is szerepeltek, az EMGA 

támogatásait teljesen, az EMVA ilyen célú támogatásait pedig jogcím alapján kiszűrtük, ezért 

ahol azt külön nem jelezzük, ott EMVA-adat alatt mindig a transzferjellegű támogatások 

nélküli adatot fogjuk érteni. Bár a kiszűrt támogatások nem tekinthetőek fejlesztési 

támogatásnak, de jövedelmi transzferként önmagukban is jelentős szerepük lehet egy-egy 

térség gazdaságában, amely a területi GDP (TGE) adatokon is tetten érhető, a releváns 

pontokon erre fel is fogjuk hívni a figyelmet. 

A fenti szűkítések mellett az egyes időszakok adatsorai a következő relációkban 

összevethetőek a két időszak között: 

- NFT+KA adatbázisok összevethetőek az UMFT/USZT+EMVA (transzfer nélküli) 

adataival 

- az AVOP összevethető az EMVA (transzferek nélküli) adataival, illetve ezek alapján  

- az NFT adatai az AVOP nélkül összevethetőek az UMFT/USZT adataival KA nélkül és 

- az NFT adatai a KA adataival kiegészítve, de az AVOP nélkül összevethetőek az 

UMFT/USZT adataival. 

Még egy jelentős kompatibilitási problémára fel kell hívni a figyelmet. Az NFT adatsora, bár 

csak kifizetéseket tartalmaz, de már lezárt programra vonatkozik, ezért a kifizetett 

támogatások megegyeznek a megítélt és vissza nem vont támogatásokkal. A 2007 utáni 
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adatok kifizetési adatai azonban megítélt projektek közbenső állapotát tükrözik, ezért számos 

esetben célszerűbb az NFT kifizetési adatait az NSRK megítélt támogatási adataival. 

A pályázatok területi azonosításához, ahol lehetséges volt, a projekt helyszíneként megjelölt 

település KSH kódját használtuk. Több projektet a területi elemzések során ki kellett vennünk 

az adatbázisból, mert annak projekthelyszín szerinti kódolása problémás volt (elsősorban a 

Budapestre kódolt országos projektek, pl. ÁROP, EKOP, vagy azok az országos jelentőségű 

vonalas infrastruktúrák, amelyek több településen, megyén és adott esetben régión is 

keresztül mennek). 

Az adatelemzés részletes tábláit a melléklet tartalmazza, jelen fejezetben csak az állítások 

alátámasztása szempontjából fontosabb táblázatokat szerepeltetjük. 

4.4.2 A sikeres pályázatok számának és a kifizetett támogatások összegének 

területi jellemzése 

4.4.2.1 Az NSRK támogatásai 

A vizsgált adatbázisban országos szinten összesen 101 621 benyújtott pályázat szerepel, 

melyek közül nagyjából minden második nyertesnek tekinthető (összesen 56070) a támogató 

által megítélt támogatási adatok alapján, ezek közül azonban nem mindegyik rendelkezik 

támogatási szerződéssel. A szerződést kötött pályázatok száma így 48 570, a kifizetéssel már 

rendelkező pályázatok száma pedig – érthető okokból – ennél is kevesebb, összesen 38837. Az 

ezer főre vetített értékek szerint átlagosan 10 beadott pályázat jut ezer lakosra, melyből 5,5 

nyertes, 4,8 szerződéssel is rendelkezik, 3,8 esetében pedig kifizetés is történt. 

6. táblázat: A pályázatok számának országos összértékei (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

 Összesen 

Beadott pályázatok száma (db) 101 621 

Támogatással rendelkező pályázat (nyertes) (db) 56 070 

Szerződést kötött pályázat (db) 48 570 

Kifizetéssel rendelkező pályázat (db) 38 837 

Támogató által megítélt támogatási összeg (Ft) 6 651 159 184 026 

Leszerződött támogatási összeg (Ft) 5 779 722 059 581 

Kifizetett összeg (Ft) 2 598 175 537 096 

Országos szinten összesen több mint 6600 milliárd forintnyi megítélt NSRK-támogatás adatát 

tartalmazza az adatbázis, ami egy főre kb. 657 ezer forintnyi támogatást jelent. A leszerződött 

támogatási összeg majdnem 5800 milliárd forint (egy főre 571 ezer forint), az eddigi 

kifizetések országos összértéke pedig közel 2600 milliárd forint, ami egy lakosra vetítve kb. 

257ezer forintot jelent. 

Regionális szinten vizsgálva a sikeres pályázatok összesített száma kiegyenlítetlen képet 

mutat. Az abszolút mutatókat nézve minden tekintetben Közép-Magyarország régióban 

regisztrálták a legnagyobb értékeket. A beadott pályázatok száma itt majd kétszerese a 

legkevesebb beadott pályázattal rendelkező Nyugat-Dunántúl értékének, a nyertes pályázatok 
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számát tekintve pedig Közép-Magyarország értéke kétszerese a legkevesebb nyertessel 

rendelkező Közép-Dunántúlénak. A régiók pályázói számára megítélt támogatási összegek 

alapján ugyancsak Közép-Magyarország emelkedik ki több mint 1600 milliárd forintos értékkel, 

amely négyszerese a sor végén lévő nyugat-dunántúli értéknek. A kifizetések tekintetében is 

hasonló sorrendet és hasonló arányokat látunk. A Budapestet is magába foglaló Közép-

Magyarország régió kimagasló abszolút értékei a relatíve nagy népességkoncentráció miatt 

nem meglepők. 

Megyei szinten a beadott és sikeres pályázatok összesített száma továbbra is a Közép-

Magyarország régió térségeinek (Budapest és Pest megye) kedvező helyzetét mutatják, de 

természetesen jelentősebb értékekkel jellemezhetők az ország más népesebb megyéi is, mint 

Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg. Abszolút számát tekintve a legkevesebb 

beadott, illetve nyertes pályázattal Nógrád megye rendelkezik. A megítélt támogatások 

összértéke Budapest esetében országos viszonylatban kimagasló (1265 milliárd forint), a 

második helyezett ebben a tekintetben Borsod-Abaúj-Zemplén (370 milliárd forinttal), míg 

Nógrád megye mindössze 71 milliárd forintos értékkel szerepel az adatbázisban. A kifizetett 

támogatások szerint Budapestre 465 milliárd forint, Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe 154 

milliárd forint, míg Nógrád megyébe 36 milliárd forint, Tolna megyébe pedig 35 milliárd forint 

érkezett. 

A beadott és a nyertes pályázatok száma a kistérségek között igen jelentős eltéréseket mutat. 

A nagy népességű térségekben 2-3 nagyságrenddel nagyobb összesített értékeket lehet 

megfigyelni. A listák élén Budapest, illetve regionális nagyvárosaink kistérségei állnak, míg a 

lista végén a viszonylag kicsiny népességű kistérségek (Pacsai, Őriszentpéteri, Tabi kistérség). 

7. táblázat: A legtöbb és legkevesebb pályázattal rendelkező kistérség (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

Kistérség neve 
Pályázatok 
száma (db) 

Kistérség neve 
Nyertes pályázatok 

száma (db) 

Budapest 13015 Budapest 7131 

Szegedi 3272 Szegedi 1863 

Debreceni 3182 Debreceni 1811 

Miskolci 3169 Miskolci 1693 

Pécsi 2718 Pécsi 1574 

Balatonföldvári 105 Téti 54 

Szobi 102 Balatonföldvári 49 

Tabi 93 Őriszentpéteri 46 

Őriszentpéteri 79 Tabi 39 

Pacsai 68 Pacsai 32 

 

A kistérségek összesített támogatási adatai lényegében ugyancsak a népességszámból fakadó 

aránytalanságokat tükrözik vissza. A listák élén e tekintetben is Budapest és a nagyvárosok 

térségei, míg a lista végén a kis népességű térségek állnak. A Pacsai kistérség az összes vizsgált 

abszolút mutató tekintetében a legkisebb értékekkel rendelkezik. 
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8. táblázat: A legtöbb és legkevesebb összes támogatással rendelkező kistérség (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

Kistérség neve 
Támogató által 

megítélt támogatás 
(Ft) 

Kistérség neve 
Kifizetett támogatás 

(Ft) 

Budapest 1 265 215 774 976 Budapest 464 932 037 891 

Miskolci 172 786 316 240 Szegedi 76 108 511 907 

Szegedi 156 587 525 774 Miskolci 67 170 423 345 

Debreceni 137 873 094 980 Pécsi 61 887 022 568 

Pécsi 134 479 157 974 Debreceni 60 351 614 721 

Pécsváradi 2 605 220 823 Letenyei 1 312 870 133 

Letenyei 2 509 228 814 Balatonföldvári 1 048 301 738 

Balatonföldvári 2 227 297 453 Szentgotthárdi 978 188 067 

Őriszentpéteri 1 582 389 328 Őriszentpéteri 891 279 972 

Pacsai 966 262 942 Pacsai 706 097 926 

 

A pályázatok számának települési összértékei – várható módon – még nagyobb differenciákat 

mutatnak. A lista élén Budapest és a regionális nagyvárosok szerepelnek. Az ország 

településállományának közel 15 százaléka (464 db. település) esetében egyáltalán nem 

regisztrálhattunk pályázatot, 323 településnél pedig csak 1 pályázat érkezett. A nyertes 

pályázatokat tekintve a települések 28 százaléka nem érintett egyetlen sikeres pályázatban 

sem, míg 478-ban csak 1 nyertes pályázat van. 

9. táblázat: A legtöbb és legkevesebb pályázattal rendelkező település (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

Településnév 
Pályázatok száma 

(db) 
Településnév 

Nyertes pályázatok 
száma (db) 

Budapest 13 015 Budapest 7 131 

Debrecen 3156 Debrecen 1802 

Szeged 2869 Szeged 1662 

Pécs 2454 Pécs 1471 

Miskolc 2365 Miskolc 1313 

323 db. település 1 478 db. település 1 

464 db. település 0 876 db. település 0 

 

A települések összesített támogatási adatai alapján ugyancsak a fővárost és a nagyvárosokat 

látjuk a listák élén, míg a kistelepüléseket a rangsorok végén. Mint azt fentebb is láthattuk, 

876 településnél nem regisztráltak nyertes pályázatot, így támogatást sem, ezek között 412 

olyan település is található, ahova annak ellenére nem érkezett támogatás, hogy volt 

pályázata az NSRK-ban. Ami érdekesebb, hogy a települések egyharmadánál(!) eddig 

semmilyen kifizetett támogatást nem lehetett feljegyezni (azaz a 876 nem támogatott, 

pályázattal nem rendelkező településen túl további 163-ban még nem történt kifizetés). A 

sikeres pályázattal nem rendelkező települések túlnyomó többsége a Dunántúl térségében 

található, azon belül is inkább a nyugat-dunántúli és a dél-dunántúli régiókban. Többségük kis 
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népességű település, aprófalu (a legnagyobb település, amelyen nem regisztráltak sikeres 

pályázatot Szárliget, kb. 2300 fős lakosságszámmal). 

10. táblázat: A legtöbb és legkevesebb összes támogatással rendelkező település (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

Településnév 
Támogató által megítélt 

támogatás (Ft) 
Településnév 

Kifizetett 
támogatás (Ft) 

Budapest 1 265 215 774 976 Budapest 464 932 037 891 

Miskolc 149 001 786 611 Szeged 69 367 407 197 

Szeged 137 659 912 652 Debrecen 59 529 546 445 

Debrecen 136 663 832 839 Pécs 59 062 698 560 

Pécs 126 818 767 814 Miskolc 56 881 531 567 

Óbánya 800 000 Lórév 404 175 

Veszprémfajsz 800 000 Kislippó 362 100 

Hajdúbagos 799 000 Abaújszolnok 319 140 

Bajót 762 500 Fonó 198 136 

Murony 605 000 Sáta 181 428 

876 db. település 0 1039 db. település 0 

 

22. ábra: Nem nyertes és nyertes, de kifizetéssel nem rendelkező, valamint kifizetéssel rendelkező települések 
Magyarországon (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

telepules by tam_kif_DUM

Nincs nyertes pályázat (876)

Van nyertes pályázat de nincs kifizetés (163)

Van nyertes pályázat és van kifizetés (2127)
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4.4.2.2 Az NFT támogatásai 

Ellentétben az NSRK programjaival, az NFT esetében már egy lezárt program adatait 

vizsgálhatjuk, igaz ebben az esetben csak kifizetési adatokkal rendelkezünk. Az adatbázisban 

szereplő pályázatok NFT-ben kifizetett támogatási összértéke 1175 milliárd forint.30 

11. táblázat: Az NFT főbb támogatási indikátorainak országos értékei 

 Összesen 

Kifizetéssel rendelkező pályázat (db) 19 810 

Kifizetett összeg (Ft) 1 174 594 262 761 

 

A területi adatbázisban ugyanakkor nem lehetett minden pályázati adatot egyértelműen 

lokalizálni. A régiószintű azonosítás szempontjából problémás pályázati rekordok száma 137, 

melyek összesen közel 196 milliárd forintnyi(!) pályázati támogatással rendelkeznek (például 

nagytérségi infrastrukturális beruházások). Regionális szinten tehát 19673 pályázat 979 

milliárd forintnyi támogatását lehetett területileg értékelni. 

A magyarországi régiók közül Közép-Magyarország tudhatja magáénak a legtöbb NFT 

pályázatot, és itt regisztrálták a legtöbb kifizetett támogatást is. A második, mindkét jellemzőt 

tekintve, Észak-Alföld volt, míg a legkisebb értékekkel Közép-Dunántúl rendelkezett. 

Megyei szinten a pályázatok számát és a kifizetett összegeket tekintve is jelentősek a 

különbségek. Budapest – nyilvánvaló okokból – itt is kiemelkedik, s egyes vonásaiban szintén a 

népességnagyság tükröződik vissza a többi megye teljesítményéből is, bár az összefüggés nem 

determinisztikus. A főváros után jelentős pályázati létszámmal szerepel az adatbázisban Pest 

és Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a kifizetésekben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei magasabbak. A legkevesebb pályázatot Nógrádban, a 

legkisebb kifizetett támogatási összértéket pedig Komárom-Esztergom megyében lehetett 

mérni. Az NSRK-hoz képest (megítélt támogatás) Csongrád és Nógrád hat hellyel jobb pozíciót 

tudott az NFT-ben (kifizetett támogatások) elérni, míg Komárom-Esztergom megye az NFT-ben 

elért utolsó helyéhez képest az NSRK-ban már a 14-ik legtöbb támogatást elért megye lett.31 

                                                           

30
 Az NFT adatbázisában csak a kifizetéssel is rendelkező nyertes pályázatokról érhető el adat. Az NSRK 

támogatásaival való összehasonlíthatóság érdekében az NFT adatbázisához integráltuk a KA/ISPA 

támogatásairól az NFÜ honlapján elérhető támogatási adatokat is a 2004 utáni időszakról. 

31
 Mivel az NFT adatai már lezárt peridust tartalmaznak, így a kifizetések megegyeznek a megítélt 

támogatással (eltekintve a visszalépett vagy visszafizettetett támogatásoktól), így az NSRK esetében 

ehhez az értékhez hasonlítottuk az adatokat. 
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A kistérségek szintjén a pályázati rangsorban ismét igen jelentős nagyságrendi különbségeket 

láthatunk. A pályázatok száma – a fővárost leszámítva – 569 (Szegedi kistérség) és 5 

(Lengyeltóti kistérség) között szóródik. A kifizetett támogatások alapján az élmezőnyben a 

nagyvárosi térségek szerepelnek (10 milliárd forint feletti támogatási értékekkel), míg a lista 

végén általában a kisebb népességszámú körzetek (200-400 millió forintos összértékekkel). Az 

NSRK-ban is a legsikertelenebb Őriszentpéteri és Szobi kistérség már az NFT esetében is a 

gyengébb pályázati teljesítményűek közé tartozott. 

12. táblázat: A legtöbb és legkevesebb pályázattal, illetve kifizetett összeggel rendelkező kistérség az NFT-ben 

Kistérség neve 
Pályázatok száma 

(db) 
Kistérség neve 

Kifizetett támogatás 
(Ft) 

Budapest 4044 Budapest 130 139 563 485 

Szegedi 569 Debreceni 27 136 356 712 

Miskolci 448 Miskolci 25 969 667 747 

Debreceni 436 Győri 15 326 119 200 

Nyíregyházi 370 Szolnoki 15 096 524 467 

Mezőcsáti  16 Sarkadi 382 088 473 

Szentgotthárdi 15 Körmendi 360 697 939 

Őriszentpéteri 14 Őriszentpéteri 262 981 933 

Szobi 12 Hévízi 254 722 282 

Lengyeltóti 5 Lengyeltóti 199 595 561 

 

A települések közül 2139-ben találhatunk legalább 1 NFT pályázatot, míg 1027 nem 

rendelkezik – az adatbázisban lévő – regisztrált pályázattal, más szóval a települések harmada 

nem volt közvetlenül érintett NFT kifizetésekben. A kifizetések rendkívül nagy szóródást 

mutatnak a településállományban. A főváros és a nagyvárosok több 10 milliárd forintnyi 

kifizetési értékeivel ellentétben a lista végén szereplő települések esetében néhány 100 ezer 

forintnyi kifizetési értékek szerepelnek az elemzett adatbázisunkban. Fontos látnunk, hogy 

amennyiben az NSRK-ban megítélt támogatást végül meg is kapják a települések pályázói 

akkor már ezen elemzés alapján is elmondható, hogy majd’ 200 településsel több településre 

értek el az NSRK forrásai, mint az NFT-jé, amely teljesítményt még jobban felértékeli, hogy az 

NSRK időszakában a korábbi AVOP-források EMVA-ba kerülése miatt olyan lehatárolási 

korlátok is felléptek, amelyekkel az NFT során még nem szembesült a pályáztató. 

4.4.2.3 Az EMVA támogatásainak területi megoszlása 

A 2004–2012 közötti kifizetések harmadik nagy forrását a 2007–2012 között regisztrált EMVA-

kifizetések jelentették, melyekről térségi szempontból aggregált információk álltak 

rendelkezésünkre. Mivel ismét futó programokról van szó és mivel csak kifizetési adatokkal 

rendelkezünk, ezért csak egy pillanatfelvételt tudunk ez esetben bemutatni a források 

eloszlásáról. Ugyanakkor mivel az NSRK-támogatások jelentős részénél az EMVA-val való 

lehatárolás korlátozta a bizonyos források bizonyos területeken való elérhetőségét, ezért a 
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2007 utáni időszak szempontjából az uniós források területi eloszlását csak az EMVA 

figyelembevételével célszerű vizsgálni.  

Az EMVA források országos összértéke a vállalati transzfer adataival együtt nézve a vizsgált 

időszakban 2302 milliárd forintot tett ki, a vállalati transzfer adatait leszámítva pedig 669 

milliárd forint volt (tehát a számításokba be nem vont vállalati transzfer értéke 1633 milliárd 

forint). Legnagyobb részesedése az agráriumban erősen érintett Észak-Alföld és Dél-Alföld 

régióinak van: előbbi 165 milliárd, utóbbi 157 milliárd forintnyi támogatásban részesült. Az 

EMVA kifizetéseit tekintve – ellentétben az ÚMFT és NFT eredményeivel – Közép-

Magyarország régiója a kifizetésekben jóval kevésbé érintett. Itt összesen mintegy 78 milliárd 

forint értékű kifizetést regisztráltak. 

Megyei szinten vizsgálva a kifizetett EMVA-támogatások rangsorának elején Bács-Kiskun 

megyét találjuk 71 milliárd forintos értékkel, melyet Szabolcs-Szatmár-Bereg követ 64 milliárd 

forintnyi kifizetéssel. Kis kifizetési összértékkel rendelkezik Komárom-Eszergom (13 milliárd 

forint) és különösen Nógrád megye, ahol a vállalati transzfer nélküli kifizetett támogatások alig 

lépik túl a 9 milliárd forintot. 

Akárcsak az ÚMFT- és az NFT-kifizetések esetében, a kistérségi összértékek az EMVA 

kifizetéseknél is jelentős szóródást mutatnak. Budapest itt is a legnagyobb abszolút értékkel 

szerepel, összesített támogatási értéke 42 milliárd forint. Lényeges különbség azonban, hogy a 

regionális nagyvárosok közül csak Debrecent említhetjük a legnagyobb kifizetéssel 

rendelkezők között, míg előkelő helyre került például a Kecskeméti,valamint a Kiskőrősi (15-15 

milliárd forinttal), és a Mohácsi kistérség is (12 milliárd forinttal). A legkisebb kifizetési 

összeggel rendelkező térségek nem csak relatíve kis népességűek, de vidékfejlesztési 

szempontból is kevésbé intenzíven érintettek.  

(Budapest kiemelkedő helyzete az összesített támogatásokban nagy arányban annak is 

köszönhető, hogy az EMVA-adatbázisban nem volt lehetőség az országos hatású, vagy 

területileg pontatlanul azonosítható pályázati pénzek korrekciójára. A felülreprezentáltság a 

fővárosban regisztrált, de nem feltétlenül ott érvényesülő kifizetéseknek is köszönhető.) 

13. táblázat: A legtöbb és legkevesebb EMVA kifizetéssel rendelkező kistérségek 

 
Kistérség neve Kifizetett támogatás (Ft) 

Budapest 42 853 460 665 

Debreceni 16 404 375 785 

Kecskeméti 14 908 839 973 

Kiskőrösi 14 851 327 072 

Mohácsi 12 463 081 297 

Veresegyházi 384 997 730 

Szentgotthárdi 350 416 486 

Csepregi 348 589 009 

Dunakeszi 292 932 916 

Hévízi 281 320 619 
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A települések közül 3072 rendelkezik valamekkora összegű EMVA-kifizetéssel (a transzfereket 

is figyelembe véve 3140 település), míg mindösszesen csak 80 (12) esetében nincs az 

adatbázisban feltüntetve regisztrált érték. (A transzfert is tartalmazó adatbázisban nem 

szereplő csekély számú település kimaradása többnyire statisztikai adminisztrációs okokra 

vezethető vissza.) 

Az EMVA-kifizetések is rendkívül nagy szóródást mutatnak a településállományban. A főváros 

és a lista élén elhelyezkedő települések több 10 milliárdos értékű kifizetéssel rendelkeznek, 

míg a legkisebb kifizetési értékkel bíró települések esetében ez az érték alig éri el a százezres 

nagyságrendet. 

14. táblázat: A legtöbb és legkevesebb összes támogatással rendelkező település (EMVA) 

Településnév 
Kifizetett támogatás 

(Ft) 

Budapest 42 853 460 665 

Debrecen 16 331 813 296 

Nyíregyháza 7 978 516 972 

Hódmezővásárhely 6 159 231 406 

Szentes 4 862 123 057 

Tornanádaska 18 497 

Pettend 13 133 

Kiscsehi 12 360 

Kilimán 7125 

Kalaznó 5112 

94 db. település 0 

 

4.4.2.4 A kifizetett összes uniós támogatás 2004-2012 között 

A következőkben bemutatjuk, hogy e három uniós támogatási kalapból érkező források 

hogyan oszlottak meg az ország területén. Két okból jelentősen nagyobb szerepe lesz ez 

esetben az EMVA-nak, mint ami feltételezésünk szerint a programok végén várható. Egyrészről 

a három program csak a kifizetések szintjén összevethető, mivel az EMVA esetében csak ezek 

állnak rendelkezésre, a kifizetési sebességek eltérései az NSRK és az EMVA esetében jelentős 

közbenső torzítást okozhatnak. Másrészről mivel az EMVA esetében a támogatások pontos 

felhasználási helyszínével kapcsolatos problémák nem ismertek és az adatbázis szintjén nem 

javíthatók, így ellentétben az NSRK és az NFT forrásaival, itt nem vagy elenyésző számban és 

értékben kerültek csak kivételre támogatások a területi kódolási bizonytalanságok miatt . A 

területileg nem azonosítható projektek súlya feltehetően a program végére jelentősen 

csökkeni fog. Ezen hatások miatt az EMVA súlya most még lényegesen nagyobb az 

adatbázisban, mint amit a fejlesztés végére takarhat.  
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Az NSRK-, az NFT- és az EMVA-kifizetések aggregált összegei alapján országos szinten 2004 és 

2012 között összesen 4925 milliárd forintnyi fejlesztési támogatás került kifizetésre. Regionális 

szinten a legtöbb támogatás Közép-Magyarország, a legkevesebb Közép-Dunántúl térségébe 

érkezett, illetve ott volt regisztrálható. 

A megyék közötti rangsorban Budapest került az első helyre 806 milliárd forintnyi (területileg 

azonosítható) kifizetett támogatással. A megyék rangsorában Borsod-Abaúj-Zemplén a 

következő 270 milliárd forintos értékkel. A legkevesebb kifizetett támogatást Nógrád 

megyében regisztrálták kevesebb mint 64 milliárd forint értékben. 

Az NSRK és EMVA forrásokból kifizetett támogatások összesített értéke az egyes megyékben 

forrásszerkezetileg eltérő. Az NFT időszaki források a legnagyobb arányt Zala megye 

kifizetéseiben képviselik (AVOP-pal együtt meghaladják az 50%-ot), míg a legkisebb részt 

Somogy esetében mutatják (18%). Az ÚMFT/ÚSZT források kimondottan nagy szeletet 

alkotnak Heves, Komárom és Baranya megyékben (59% feletti értékkel), míg relatíve kis 

részesedést mutatnak Zala (32%) és Bács-Kiskun (42%) megyék esetében. Ez utóbbi esetében 

ugyanakkor az EMVA források kiugróan fontosak (37%), de Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében is 30% felettiek, míg Budapesten elenyészőek (5%). Az EMVA/EMGA transzfereinek 

súlyát mutatja, hogy ha ezeket figyelembe vennénk, akkor Bács-Kiskun, Tolna és Békés 

megyékben 60% feletti lenne az arányuk az uniós kifizetésekben. 

15. táblázat: A kifizetett támogatások megoszlása a különböző források szerint megyénként 

Megyenév 
NFT+KA/ISPA 
(AVOP nélkül) 

AVOP ÚMFT/ÚSZT EMVA  Összesen 

Bács-Kiskun 15,5% 5,3% 42,6% 36,6% 100% 

Baranya 14,6% 4,2% 59,0% 22,2% 100% 

Békés 22,5% 4,4% 45,8% 27,3% 100% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 22,4% 2,7% 57,0% 17,9% 100% 

Budapest 36,5% 0,5% 57,6% 5,3% 100% 

Csongrád 24,9% 3,0% 57,7% 14,4% 100% 

Fejér 16,0% 4,2% 56,5% 23,3% 100% 

Győr-Moson-Sopron 18,0% 2,5% 58,8% 20,7% 100% 

Hajdú-Bihar 23,8% 3,6% 47,8% 24,7% 100% 

Heves 18,6% 3,3% 59,6% 18,4% 100% 

Jász-Nagykun-Szolnok 22,0% 4,1% 51,5% 22,4% 100% 

Komárom-Esztergom 18,6% 2,3% 59,5% 19,6% 100% 

Nógrád 25,7% 3,0% 56,2% 15,1% 100% 

Pest 17,7% 2,5% 64,2% 15,6% 100% 

Somogy 14,9% 3,5% 58,9% 22,7% 100% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 14,8% 5,8% 47,9% 31,5% 100% 

Tolna 13,3% 7,2% 47,8% 31,7% 100% 

Vas 19,6% 4,8% 53,2% 22,4% 100% 

Veszprém 19,5% 2,6% 56,0% 22,0% 100% 

Zala 47,7% 3,7% 32,1% 16,4% 100% 
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A kistérségi rangsorban Budapest után a regionális nagyvárosok következnek, összességében 

egyenként 100 milliárdos nagyságrendben. A rangsor sereghajtói a 2004–2012 közötti összes 

kifizetést tekintve aggregált értékben sem érik el a térségenként 5 milliárd forintnyi 

támogatást, Szentgotthárd esetében ez az érték még a 2 milliárd forintot sem éri el. 

16. táblázat: A legtöbb és legkevesebb kifizetett összeggel rendelkező kistérség (NFT, NSRK és EMVA) 

 

*Budapest további 169 milliárd forintnyi KA/ISPA (NFT) támogatással rendelkezik 

A kistérségek a 2004–2012 közötti időszakban a különböző forrásokból eltérő mértékben 

részesedtek. Az NFT-források a Bodrogközi kistérségben a legnagyobb súlyúak (57,8%), míg a 

Sarkadi kistérségben a legkisebbek (0,7%). Az AVOP-forrásokat nézve a legnagyobb kistérségi 

részesedést az Adonyi kistérség esetében mérhetjük (17,1%), a legkisebbet pedig a 

Lengyeltóti, az Esztergomi és az Érdi kistérségben (0,1%). Az NSRK-források jelentős szerepűek 

a Veresegyházi kistérségben (89,3%), míg kis részesedést képviselnek a Mezőtúri (18,5%) vagy 

a Pacsai (19,4%) kistérségben. Az EMVA-források fontosak a Pacsai kistérségben (65,5%), 

továbbá az Abai kistérségben (60,8%), míg kis jelentőségűek Esztergom, Dunakeszi és 

Veresegyház kistérségében (4%). 

Az EMVA egy főre jutó kifizetései megyei szinten 88%-ban kistérségi szinten 66%-ban 

korrelálnak az AVOP kifizetésekkel és minden korreláció nagyon magasan szignifikáns, ami arra 

hívja fel a figyelmünket, hogy az NFT és UMFT időszak összehasonlítása csak az EMVA 

figyelembe vételével lehetséges. 

A települések közötti különbségek az összesített kifizetési adatok szerint is igen markánsak. 36 

település semmilyen támogatási kifizetésben nem részesült. A kifizetett támogatások 

települési összértékei Budapest 638 milliárd forintos értéke és Kalaznói 5 ezer forintos értéke 

között szóródnak. 

Kistérség neve 
Kifizetett támogatás 

(Ft) 

Budapest* 637 909 228 220 

Debreceni 103 892 347 218 

Miskolci 100 697 865 136 

Szegedi 95 437 820 949 

Pécsi 80 714 442 580 

Tabi 3 285 775 084 

Csepregi 2 807 176 099 

Balatonföldvári 2 574 555 698 

Őriszentpéteri 2 015 517 090 

Szentgotthárdi 1 807 140 950 
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17. táblázat: A legtöbb és legkevesebb összes támogatással rendelkező település (NFT, NSRK és EMVA) 

Településnév 
Kifizetett támogatás 

(Ft) 

Budapest* 637 925 062 041 

Debrecen 102 941 257 628 

Szeged 85 931 609 750 

Miskolc 81 692 927 287 

Pécs 75 223 381 413 

Magyarföld 33 377 

Drávapalkonya 31 200 

Pettend 13 133 

Kiscsehi 12 360 

Kalaznó 5 112 

36 db. település 0 
*Budapest további 169 milliárd forintnyi KA/ISPA (NFT) támogatással rendelkezik 

 

Amint a fenti fejezet mutatja, 2012 végén 

- a strukturális és kohéziós alapok esetében a megyei és regionális szinten a 

népességszámmal arányos jelentős eltérések figyelhetőek meg mind az NSRK, mind az 

NFT-forrásokhoz való hozzáférésben, így a fajlagos mutatók vizsgálata ad majd részletes 

képet arról, hogy mennyiben sikerült a forrásokat az ország kiegyenlített területi 

fejlődéséhez igazítani. 

- A programok előrehaladásának logikája alapján már ebből az elemzési részből is látható, 

hogy a kifizetések és a döntések mintázatai eltérőek az egyes térségekbe kerülő források 

típusai eltérő kifizetési ütemezése miatt, így az NSRK pillanatnyi és a program végén 

tapasztalható kohéziós teljesítménye jelentős mértékben eltérhet egymástól. 

- A kistérségi és települési adatok ugyanakkor jól érzékeltetik, hogy nem csak a 

fejlesztéspolitika erőfeszítései, hanem a helyi kapacitások eltérései, a megfelelő 

pályázatok száma is erősen befolyásolják, hogy egy alapvetően versenyeztetésen alapuló 

pályázati struktúrában mennyire juthatnak forrásokhoz az egyes térségek. Ezt az 

eredményt különösen felerősíti, ha az EMVA támogatásaival is összevetjük az 

eredményeket, ahol láthatóan egy normatívabb elosztási szabály esetén a program szinte 

valamennyi településre el tudott érni. 

- Minél kevésbé aggregált szinten vizsgáljuk a támogatásokat, annál szembetűnőbb, hogy 

egy-egy nagy projekt hatására mennyivel sikeresebbnek tűnhet egy térség esetében annál, 

mint amit adott esetben az adott térség pályázói éreznek, így például a Bodrogközben a 

Cigándi víztározó támogatása valószínűleg a térség fejlődése szempontjából kevésbé 
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meghatározó, mint amennyire kedvező színben tűnteti fel az adott térség forrásszerző 

képességét. 

- Az NFT időszakához képest az NSRK támogatásai lényegesen szélesebb körben tudták 

elérni a településeket, ami fontos előrelépésnek tekinthető. 

- Az aprófalvas térségek NSRK-ban tapasztalható eltérő pályázati teljesítménye a két 

dunántúli és az Észak-Magyarország régióban azt jelzi, hogy a regionális programok eltérő 

stratégiája erősen befolyásolta, hogy a források térszerkezet alakító hatása egy térségi 

integráció felé vagy a szerkezeti adottságok mentén történő fejlesztés felé tendálnak. 

- Már ebben az elemzésben is kitűnik, hogy a források eloszlásában az EMVA lényegesen 

más mintázatot követ, mint a strukturális és kohéziós alapok támogatásai, de nem 

függetlenek az NFT-időszak AVOP-támogatásainak mintázatától, így érdemes a fejlesztési 

támogatások lehatárolásoktól megtisztított, EMVA-t is tartalmazó értékeit is bevonni az 

elemzésbe. 
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4.4.3 A pályázati sikerességi mutatók (forrásszerzési képesség) jellemzése az NFT 

és az NSRK időszakában 

A pályázói sikeresség méréséhez a támogatási indikátorok egy lakosra jutó értékeit érdemes 

megvizsgálnunk, ezzel tüntetve el a területegységek nagyságbeli differenciáit.  

4.4.3.1 Pályázási valószínűség, nyerési esély 

A pályázói valószínűség, azaz az ezer főre jutó beadott pályázatok száma megyei és kistérségi 

szinten is komoly eltéréseket tükröz, ami az abszolút értékekhez képest lényegesen eltérő 

képet fest a támogatások megoszlásáról.  

Megyei szinten a legtöbb pályázatot ezer lakosra vetítve Csongrád megyében adták be (ahol 

közel 14 NSRK pályázat jutott egy főre), továbbá magas volt az érték Baranya (12,9) és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (12,2). Ezzel szemben alacsony volt a lakosságarányos 

pályázati aktivitás a Közép-Magyarország régióban, azaz Pest megyében (6,3), illetve 

Budapesten (7,7). A nyertes pályázatok ezer lakosra jutó értékei kiegyenlítettebb képet 

sugallnak. Itt is Csongrád (7,8), valamint Baranya (7,2) áll a rangsor élén, míg Pest (3,6) és 

Budapest (4,2) a rangsor végén. A beadott és a nyertes pályázatok megyei adatsorai 

ugyanakkor a súlyozott relatív terjedelem-értékek alapján nem mutatnak egymáshoz 

viszonyítva jelentős eltéréseket: előbbi esetben az egyenlőtlenségi érték 0,76, utóbbinál 0,77. 

Kistérségi szinten az ezer főre jutó pályázatok száma valamelyest nagyobb egyenlőtlenségeket 

mutat, mint a megyék esetében. A beadott pályázatok értékeire számított súlyozott relatív 

terjedelem 2,75-ös, míg a nyertes pályázatok esetében 3,06-os értéket mutat, ami tehát a 

megyeinél kissé nagyobb különbségekre utal. Az eredmények azt is tükrözik, hogy a nyertes 

pályázatok területi eloszlása némiképp nagyobb heterogenitást mutat, mint az általános 

pályázói aktivitás. 

18. táblázat: Ezer főre jutó beadott és nyertes pályázatok adatsorainak súlyozott relatív terjedelem mutatói az 
NSRK-ban 

  

Ezer főre jutó 
pályázatok száma 

alapján 

Ezer főre jutó 
nyertes pályázatok 

száma alapján 

Súlyozott relatív terjedelem 
megyei szinten 

0,76 0,77 

Súlyozott relatív terjedelem 
kistérségi szinten 

2,75 3,06 

 

Az ezer főre jutó pályázatok számának kistérségi rangsorát Kistelek vezeti kimagasló, 31,5-es 

értékkel. Az élmezőnyben ezt követően – kvázi tömbszerűen – Borsod-Abaúj-Zemplén, főleg 

Abaúji és Zempléni kistérségei következnek. A lista végén főleg Pest megyei kistérségek 
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találhatók, közülük is a legalacsonyabb lakosságarányos pályázói értékkel Érd kistérsége 

rendelkezik (ahol mindössze 4 beadott pályázat jut ezer főre). 

19. táblázat: A legtöbb és legkevesebb pályázattal rendelkező kistérség (ÚMFT/ÚSZT és Jeremie) 

Kistérség neve 
Ezer főre jutó 

pályázatok száma (db) 
Kistérség neve 

Ezer főre jutó nyertes 
pályázatok száma (db) 

Kisteleki 31,5 Kisteleki 19,0 

Abaúj-Hegyközi 21,3 Nyíregyházi 9,6 

Tokaji 18,6 Veszprémi 9,6 

Edelényi 17,4 Abaúj-Hegyközi 9,4 

Sátoraljaújhelyi 17,3 Balatonfüredi 9,3 

Oroszlányi 5,4 Abai 2,7 

Ceglédi 5,4 Adonyi 2,6 

Monori 4,3 Monori 2,5 

Nagykátai 4,2 Nagykátai 2,3 

Érdi 4,0 Érdi 2,2 

 

Az ezer főre jutó pályázatok számának értékei alapján kirajzolódó ábra az ország 

periférikusabb övezeteiben, LHH kistérségeiben némiképp magasabb értékeket mutat (bár 

nem determinisztikus összefüggésben). Jelentősebb aktivitás látható továbbá általában a 

megyeszékhelyek esetében, illetve a Balatont övező kistérségek egy részében is. Ezzel 

párhuzamban az országos pályázati számértékektől jelentősen elmarad Pest megye számos 

kistérsége, továbbá a Dunántúlon sok Fejér megyei kistérség vagy Pápa és környékének belső 

perifériaként értelmezhető kistérségei, illetve az Alföld esetében néhány Jász-Nagykun-

Szolnok megyei terület. 
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23. ábra: Ezer főre jutó NSRK pályázatok száma kistérségenként  

Pályázat / ezer fõ

15,4 - 31,5  (14)

11,7 - 15,4  (34)

9,3 - 11,7  (43)

7,4 - 9,3  (48)

3,9 - 7,4  (35)
kisterseg by LHH33

LHH 33 kistérség

 

A nyertes pályázatok ezer főre jutó számát tekintve szintén Kistelek kistérsége az, amelyik a 

legkiemelkedőbb eredménymutatóval rendelkezik. Itt 19 nyertes pályázat jut ezer lakosra. A 

kimagasló érték nagyságát jelzi, hogy a második helyezett Nyíregyházi kistérségben ezer főre 

csak valamivel kevesebb mint 10 pályázat jut. Az ezer főre jutó nyertes pályázatok listájának 

végén Érd kistérsége található (2,2), több Pest megyei kistérség társaságában. 

A nyertes pályázatok területi eloszlása kicsit szórtabb képet mutat, ugyanakkor itt is 

érzékelhető az észak-keleti, valamint a dél-alföldi és dél-dunántúli társadalmi-gazdasági 

értelemben periférikusnak tekinthető területek intenzívebb jelenléte. Lakosságarányosan 

nézve a nyertes pályázatok viszonylag nagyobb mértékben voltak az LHH kistérségekhez 

köthetők. Jól szerepelt ezen felül Veszprém megye néhány térsége, illetve átlag felettiek 

általában a megyeszékhelyek kistérségei is. Az ezer főre jutó nyertes pályázatok 

szempontjából egységes alacsony értékű tömböt képez például Fejér megye déli része vagy 

például Pest megye déli és dél-keleti vidéke. 
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24. ábra: Ezer főre jutó nyertes NSRK pályázatok száma kistérségenként  

Nyertes pályázat / ezer fõ

9,5 - 19,1   (3)

6,5 - 9,5  (38)

4,4 - 6,5  (76)

3,8 - 4,4  (29)

2,2 - 3,8  (28)
.

LHH 33 kistérség

 

A nyerési arányt a nyertes pályázatoknak az összes beadott pályázathoz viszonyított 

részarányával mérve, országosan 55,2%-os nyerési arányt lehetett regisztrálni, azaz 

hozzávetőlegesen minden második pályázat nyertes volt az NSRK-ban. 

A megyék nyerési arány alapján kialakított sorrendjében Vas (59,5%), Győr-Moson-Sopron 

(58,2%) és Pest (57,2%) áll az élen, míg Nógrád (50,5%), Borsod-Abaúj-Zemplén (51,7%) és 

Békés (51,8%) szerepel a rangsor végén, de ez utóbbi megyékben is mindenhol 50% feletti a 

nyertes pályázatok aránya.  

Kistérségi szinten az országos átlagos nyerési rátától jelentősebb mértékű eltéréseket lehet 

tapasztalni. A legsikeresebb kistérségek 60%-ot is meghaladó, csaknem kétharmados nyerési 

arányt tudtak felmutatni, míg a legkevésbé sikeresek esetében a ráta alig érte el a 40%-ot. A 

vizsgált időszak legjobb nyerési arány mutatójával a Mosonmagyaróvári kistérség rendelkezik 

(64,5%-os értékkel), kiemelten sikeres továbbá például a Lenti (62,8%) vagy a Gyáli (62,6%) 

kistérség is, de az élmezőnyből még számos további kistérség is említhető lehetne. 

Mindösszesen 13 kistérség esetében mérhettünk 60% feletti nyerési rátákat. A legkevésbé 

sikeres pályázói mutatóval a Derecske-Létavértesi kistérség rendelkezik, ahol 38%-os volt a 

vizsgált időszakban mért nyerési arány. 
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20. táblázat: A legnagyobb és legkisebb nyerési aránnyal rendelkező kistérség az NSRK-ban  

 

 

A nyerési arányok területi képét nézve inkább mozaikos jelleg, mintsem trendszerű ábra látszik 

kirajzolódni. A térségek között általában jobban szerepelnek a dunántúliak, de ebben az 

országrészben is találhatunk kevésbé sikeres térségeket. Ezt támasztja alá az is, hogy az 

országban több helyen is egymás mellett találunk átlag fölötti és átlagtól elmaradó nyerési 

sikerességű térségeket. Talán Észak-Magyarország régió az, ahol némiképp átlag alatti a 

nyerési mutató, s ez főleg épp azokban a zempléni és abaúji térségekben feltűnő, ahol az ezer 

főre jutó pályázatok száma az országos átlagot jelentős mértékben meghaladó volt. Az itteni 

sikeres pályázatmennyiség egy lakosra jutó nagysága ugyan magas, de ez a beadott pályázatok 

volumenéhez képest relatíve alacsonynak mondható.  

A kistérségi és megyei adatokat vizsgálva az eltérések leginkább a regionális különbségeket 

láttatják, úgy tűnik, hogy a dunántúli régióban a fókuszáltabb pályázati kiírásokkal kisebb volt 

a pályázati verseny szerepe a források odaítélésében, mint Észak-Magyarország régióban.  

A ROP-ok eltérő pályáztatási stratégiája miatt (és különösen a KMOP tükörkiírásai miatt) a 

kistérségi térkép némileg leképezi a regionális határokat, ezért érdemes megnézni azt is, hogy 

egy-egy régión belül a régiós átlaghoz képest mely kistérségek bizonyultak kiemelkedően 

sikeresnek vagy sikertelennek. A nyerési esélyeket vizsgálva egy összefüggően sikeres térséget 

találunk a Duna-Tisza közén az Észak-Alföld Alsó-Tisza menti kistérségeiben, a Nyugat-

Dunántúlon Vas megyében, illetve a Közép-Dunántúlon Veszprém megyében. 

Kistérség neve Nyerési arány 

Mosonmagyaróvári 64,49% 

Lenti 62,76% 

Gyáli 62,63% 

Dombóvári 62,54% 

Bátonyterenyei 62,36% 

Fehérgyarmati 43,22% 

Encsi 42,06% 

Tabi 41,94% 

Füzesabonyi 41,67% 

Derecske-Létavértesi 38,08% 
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25. ábra: Nyerési arány kistérségenként az NSRK-ban 

Nyerési arány

58,5 - 64,5 %  (26)

55,2 - 58,5 %  (44)

51,5 - 55,2 %  (47)

47,5 - 51,5 %  (38)

38,0 - 47,5 %  (19)
.

LHH 33 kistérség

 

26. ábra: A kistérségi nyerési arányok regionális nyerési rátától való eltérése az NSRK-ban 

A nyerési arány eltérése

a regionális átlagtól (százalékpont)

3  - 10,4  (35)

1,3 - 3   (30)

-1,4 - 1,3  (39)

-4,8 - -1,4  (35)

-19,2 - -4,8  (35)
.

LHH 33 kistérség
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4.4.3.2 Az egy főre eső kifizetések 

A forrásszerzés sikerességi mutatói között az egy lakosra jutó kifizetéseket is vizsgáltuk. Ez a mi 

szempontunkból azért is fontos, mert e dimenzióban már az NFT és az EMVA támogatásai is 

bevonhatóak az elemzésbe. 

Országos szinten az összes támogatási forrást (NFT, ÚMFT/ÚSZT és Jeremie, EMVA) 

együttesen nézve 439 ezer forintnyi kifizetett támogatás jut egy lakosra. Legnagyobb részük az 

NSRK forrásaihoz köthető, összesen 257 ezer forint fejenként, az NFT-források 116 ezer 

forintot, az EMVA-források pedig 66 ezer forintot tesznek ki.  

Regionális szinten a legmagasabb egy lakosra jutó összesített kifizetési értékek a dél-alföldi és 

az észak-alföldi régiókban figyelhetők meg (alapjában véve a relatíve nagy volumenű EMVA 

támogatásoknak köszönhetően). Az összes kifizetett támogatás Közép-Dunántúl térségében a 

legkisebb. 

21. táblázat: Egy főre jutó kifizetések támogatási források szerint 

  

Egy főre jutó kifizetett támogatás (Ft) 

NFT+KA/ISPA 
ebből: 
AVOP 

ÚMFT/ÚSZT EMVA Összesen 

Dél-Alföld 102 007 17 024 200 167 103 669 405 844 

Dél-Dunántúl 70 534 17 006 209 974 89 911 370 419 

Észak-Alföld 94 962 17 175 187 229 102 131 384 321 

Észak-Magyarország 88 980 10 379 205 934 63 130 358 044 

Közép-Dunántúl 50 412 7 579 136 920 52 628 239 959 

Közép-Magyarország 117 428 3 312 207 962 26 589 351 978 

Nyugat-Dunántúl 118 309 12 593 179 168 72 518 369 995 

Országos 116 088 10 781 256 784 66 130 439 002 

 

Az egy főre jutó kifizetések megyék szerinti értékei az egyes megyék között, valamint az egyes 

forrástípusok között is eltéréseket mutatnak. Az összes forrást tekintve Csongrád megyébe 

áramlott a legtöbb pénz egy lakosra vetítve. Itt a teljes vizsgált időszak kifizetései alapján kb. 

503 ezer forintnyi kifizetés jut egy lakosra. A második legtöbb egy lakosra jutó összesített 

kifizetéssel Budapest rendelkezik (476 ezer forint), a harmadik pedig Hajdú-Bihar megye (446 

ezer forinttal). A legkevesebb egy lakosra jutó érték Pest megye esetében látható (182 ezer 

forint), továbbá relatíve alacsony érték tartozik Komárom-Esztergom megyéhez is (207 ezer 

forint). 

A megyék forrásprofiljának eltérései az egy lakosra jutó értékekben is visszatükröződnek. Az 

egy lakosra jutó NFT+KA/ISPA kifizetett támogatások rangsorában Zala megye áll az élen 

(224ezer forintos értékkel és jelentős KA/ISPA-részesedéssel), míg Pest a sereghajtó (alig 37 

ezer forinttal). Az NFT-forrásokat felbontva az egy lakosra jutó AVOP kifizetések értéke Tolna 

megyében a legmagasabb (22 ezer forint), míg az AVOP nélküli részeket nézve az NFT 

kifizetések Budapesten voltak népességarányosan a legnagyobbak (174 ezer forint). Az 



 

 

91 Ennyi pénz már hatott, de lehetne-e több – az értékelés főbb megállapításai 

ÚMFT/ÚSZT-adatok szerint Csongrád megyében a legnagyobb az egy lakosra jutó kifizetési 

érték (290 ezer forint), melyet Budapest követ (274 ezer forinttal). A rangsor végén ebben a 

mutatóban szintén Pest megye található (117 ezer forinttal). A vállalati transzfer nélküli EMVA 

kifizetési adatok alapján a legmagasabb értékkel Bács-Kiskun megye rendelkezik (131 ezer 

forint), jóval megelőzve a második Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét (112 ezer forint). Ezzel 

szemben Budapesten mindössze kb. 25 ezer forintnyi EMVA-kifizetés jut egy lakosra. 

A különböző támogatási források adatsorai eltérő mértékű belső egyenlőtlenségeket 

mutatnak. Megyei szinten a területi diszparitások az egy főre jutó EMVA-kifizetések esetében 

a legnagyobbak, míg viszonylag hasonló mértékű differenciák jellemzik az NFT- és az NSRK-

kifizetéseket. Kistérségi szinten a heterogenitás mértéke – természetszerűleg – nagyobb. Itt is 

az EMVA-adatok mutatják a legnagyobb területi differenciákat, másodsorban pedig az egy 

lakosra jutó NFT-kifizetések. 

22. táblázat: A különböző támogatási források szerinti egy főre jutó kifizetések területi egyenlőtlenségi viszonyai 

 NFT 
NFT+ 

KA/ISPA 
NFT+KA/ISPA 
(AVOP nélkül) 

AVOP 

ÚMFT/

ÚSZT 
EMVA Összesen  

Súlyozott relatív szórás 
megyei szinten 

28,3 78,4 81,0 3,3 
29,3 14,7 20,3 

Súlyozott relatív szórás 
kistérségi szinten 

63,9 63,9* 78,4 107,1 
42,8 90,4 34,7* 

 

A kistérségi különbségek forrásonként némiképp eltérő területi mintázatokhoz kapcsolódnak, 

de esetenként hasonlóságot is mutatnak. A legtöbb és legkevesebb egy lakosra jutó 

kifizetéssel rendelkező térségek halmazában egy-egy kistérség néha több táblában is előkerül 

Az NFT kifizetési adatok alapján a legtöbb egy főre jutó kifizetett támogatással a Bodrogközi 

kistérség rendelkezik (622 ezer forint), ezt követik a Tokaji (350 ezer forint), a Gárdonyi (205 

ezer forint) a Békéscsabai (157 ezer forint) és az Orosházi kistérség (156 ezer forint). A 

legkisebb értékeket a Dunakeszi kistérség esetében mérhetjük (15 ezer forint), alig pár száz 

forinttal többet, mint a Tapolcai, Várpalotai, Sarkadi és Nagykátai kistérségekben. 

Az NSRK kifizetési adatai szerint a legtöbb egy főre jutó kifizetett támogatással a Kisteleki 

kistérség rendelkezik (530 ezer forint), míg a legkisebb értékeket ez esetben a Mezőtúri 

kistérségnél láthatjuk (52 ezer forint). Tokaj kistérsége az NFT- és az ÚMFT- forrásokat tekintve 

is (442 ezer forint) a második legmagasabb fajlagos értékkel bír, de kiugróan sikeres kistérsége 

az NSRK-nak a Szikszói (389 ezer forint), a Szegedi (371 ezer forint) és a Balatonfüredi (349 

ezer forint) kistérség is. Az NSRK-nak az NFT-hez képest kiegyenlítettebb támogatási 

teljesítményét mutatja, hogy egy főre vetítve a legrosszabbul teljesítő kistérségek is sokkal 

kevésbé vannak lemaradva a legsikeresebbekhez képest, ellentétben az NFT-vel, ahol még 10-

szeres különbség volt az ötödik legsikeresebb és legsikertelenebb kistérség között – ez a 

mutató az NSRK-ban már csak 5-szörös.  
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Az EMVA kifizetési adatok szerint a legtöbb egy főre jutó kifizetett támogatással a Mezőcsáti 

kistérség rendelkezik (ahol 334 ezer forint jut egy lakosra), míg a legkisebb értékeket – 

akárcsak az NFT–források esetében, itt is – Dunakeszi térségében lehet mérni (4 ezer forint). 

Ezek a nagyságrendi különbségek visszaigazolják a területi egyenlőtlenségek mérésekor tett 

megállapításainkat, miszerint az egy főre jutó EMVA-kifizetések alapján tapasztalhatjuk a 

legnagyobb eltéréseket a kistérségi forráselosztásban. 

Az összesített, azaz az NFT-, az NSRK- valamint EMVA-adatokat együttesen figyelembe vevő 

kifizetési mutató értéke alapján a legtöbb egy főre jutó kifizetett támogatással a Bodrogközi 

kistérség rendelkezik (több mint 1 millió forinttal lakosonként), a legkisebb értékeket a 

Dunakeszi kistérség esetében mérhetjük (88 ezer forint). Míg az összesített kifizetési adatok 

szerinti rangsor élmezőnye milliós érték fölötti fajlagos kifizetési mutatóval rendelkezik, addig 

a lista végén lévő térségek értékei alig haladják meg a 100 ezres szintet, és nagyjából az NSRK 

mutatóival mutatnak hasonlóságot. 

23. táblázat: A legtöbb és legkevesebb egy lakosra jutó kifizetett összeggel rendelkező kistérség az uniós 
támogatások rendszerében  

Kistérség neve 
Egy főre jutó 

kifizetett támogatás 
(Ft) 

Bodrogközi 1 036 154 

Tokaji 921 422 

Kisteleki 718 455 

Sellyei 671 915 

Mezőcsáti  661 594 

Szentgotthárdi 122 220 

Nagykátai 117 841 

Monori 109 997 

Várpalotai 106 316 

Dunakeszi 88 411 

 
Az NFT- kifizetések területi képe relatíve jól tükrözi vissza a kistérségi egyenlőtlenségeket. A 

természetes törések módszerével lehatárolt kategóriák szerint kimagaslónak tekinthető 

Bodrogközi és Tokaji térség környezete is általában magas fajlagos értékekkel jellemezhető, 

ugyanakkor feltűnő, hogy ebbe a (legfelső) kategóriába csak két térséget lehetett besorolni. Az 

eredmények szerint a kifizetett lakosságarányos támogatási értékek általában az ország keleti 

és déli területein magasabbak. 

Az ÚMFT/ÚSZT-támogatások lakosságarányos kifizetési adatainak területi képe némiképp 

mozaikosnak mondható. A kirajzolódó mintázat egyértelmű tendenciákra nem utal. A 

legnagyobb támogatásban részesülő – itt is a természetes törések alapján lehatárolt – csoport 

25 elemű, ami arra utal, hogy nem alakítható ki relevánsan elkülönülő, esetleg extrém 

adatokkal jellemzett kisebb létszámú csoport. Az egy lakosra jutó ÚMFT/ÚSZT-kifizetések 

alapján az LHH kistérségek általában (de nem minden esetben) a kedvezőbb kategóriákba 

sorolhatók, ami a területi célzás közvetett visszatükrözője is lehet. 
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Az egy lakosra jutó EMVA-kifizetések területi képét az NFT és ÚMFT forráselosztástól eltérő 

kép jellemzi. A legmagasabb fajlagos kifizetési mutatókkal rendelkező térségek az alföldi és 

dél-dunántúli területeken szinte összefüggő zónákat alkotnak, melyekből a megyeszékhelyek 

városias térségei általában kimaradnak. Szeged és Pécs kistérsége erősen elkülönül a 

környezetétől. A főváros és a budapesti agglomeráció, Veszprém és Komárom-Esztergom 

megyék jelentős részei, valamint Észak-Magyarország számos térsége az EMVA-források 

megszerzésében alulreprezentáltnak mondható. 

Az egy főre jutó kifizetett támogatások összesített, tehát minden forrást figyelembe vevő 

értékei alapján az ország keleti és déli területei nevezhetők előnyösebb helyzetben lévőknek. 

Az előző ábrák aggregálásával létrejövő összesített térszerkezeti kép az Alföld és Dél-Dunántúl 

jobb helyzetét, valamint Közép-Magyarország relatíve hátrányosabb pozícióját tükrözi a 

lakosságarányos kifizetések alapján. Az LHH kistérségek többnyire a magas kifizetésű térségek 

közé sorolhatók, ám egyes területek (pl. Ózdi kistérség) fajlagos adatait tekintve 

alulfinanszírozottak, ezzel párhuzamban egyes nyugat-dunántúli (általánosságban fejlettnek 

vélt) területek pedig kedvező, átlag feletti kifizetési adatokat mutatnak. 
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27. ábra: Egy főre jutó kifizetett támogatások kistérségenként 
NFT NSRK 

NFT kifizetések / fõ

350 000 - 623 000 Ft   (2)

109 000 - 350 000 Ft  (16)

54 000 - 109 000 Ft  (59)

29 000 - 54 000 Ft   (68)

14 000 - 29 000 Ft   (29)
.

LHH 33 kistérség

 

ÚMFT és ÚSZT kifizetések / fõ

268 000 - 530 000 Ft   (25)

188 000  - 268 000 Ft  (32)

139 000 - 188 000 Ft   (49)

98 000 - 139 000 Ft   (46)

52 000 to 98 000   (22)
.

LHH 33 kistérség

 
EMVA Összes forrás 

EMVA kifizetések / fõ

188 000 - 334 000 Ft  (15)

121 000 - 188 000 Ft  (35)

85 000 - 121 000 Ft  (30)

48 000 - 85 000 Ft   (47)

3 000 - 48 000 Ft   (47)
.

LHH 33 kistérség

 

Összes kifizetés / fõ

509 000 - 1 037 000 Ft  (15)

371 000 - 509 000 Ft   (42)

281 000 - 371 000 Ft   (45)

208 000 - 281 000 Ft   (41)

88 000 - 208 000 Ft   (31)
.

LHH 33 kistérség
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A különböző források adatsorai alapján kialakított eltérő területi képek összehasonlítására a 

korrelációs együtthatók vizsgálata részben segítségül szolgálhat. Az eredmények alapján kijelenthető, 

hogy van összefüggés (bár nem determinisztikus) az NFT-kifizetések és az EMVA-adatokkal kibővített 

ÚMFT-kifizetések, illetve az ÚMFT megítélt támogatások egy lakosra jutó értékei között. Ha a 

kohéziós alap és az AVOP adataitól megtisztítva vizsgáljuk a két időszak programját kistérségi szinten 

az NSRK-ban való sikert 27,6%-ban magyarázzák az NFT támogatásai. Ennél lényegesen gyengébb 

kapcsolatot találunk az EMVA és az NSRK forrásai között (16,8%). Az EMVA és az AVOP erős 

összefüggését mutatja, hogy kistérségi szinten az AVOP 66%-ban magyarázza az EMVA kifizetéseit 

(érdekességként a transzferekkel bővített EMVA-adatsort még inkább). Az eredmények alapján a 

három főbb forrás területi képe közül az EMVA/AVOP kistérségi mintázata a legeltérőbb. 

24. táblázat: A különböző támogatási források szerinti egy főre jutó kifizetések kistérségi szinten mért korrelációs 
viszonyai 

 

    
NFT 

ÚMFT+EMVA 
(kifizetett) 

ÚMFT 
(megítélt) 

NFT Pearson Correlation 1 ,313
**

 ,213
**

 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,005 

N 174 174 174 

ÚMFT+EMVA 
(kifizetett) 

Pearson Correlation ,313
**

 1 ,579
**

 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 174 174 174 

ÚMFT (megítélt) Pearson Correlation ,213
**

 ,579
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000   

N 174 174 174 

 

    NFT, AVOP 
nélkül 

ÚMFT, KA nélkül 
(megítélt 

támogatás) 

NFT, AVOP nélkül Pearson Correlation 1 ,276
**

 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 174 174 

 

    
EMVA ÚMFT ÚMFT+EMVA 

ÚMFT, KA 
nélkül 

EMVA Pearson Correlation 1 ,168
*
 ,704

**
 ,199

**
 

Sig. (2-tailed)   ,027 ,000 ,009 

N 174 174 174 174 

ÚMFT Pearson Correlation ,168
*
 1 ,818

**
 ,940

**
 

Sig. (2-tailed) ,027   ,000 ,000 

N 174 174 174 174 

ÚMFT+EMVA  Pearson Correlation ,704
**

 ,818
**

 1 ,793
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 

N 174 174 174 174 

ÚMFT, KA nélkül Pearson Correlation ,199
**

 ,940
**

 ,793
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000   

N 174 174 174 174 
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AVOP 

EMVA 
(transzferrel) 

EMVA (transzfer 
nélkül) 

AVOP Pearson Correlation 1 ,705
**

 ,658
**

 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 174 174 174 

EMVA 
(transzferrel) 

Pearson Correlation ,705
**

 1 ,895
**

 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 174 174 174 

EMVA (transzfer 
nélkül) 

Pearson Correlation ,658
**

 ,895
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 174 174 174 

 

 

 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a források mennyire érzékenyen kerültek felosztásra a kistérségek szintjén 

a fejlettség néhány, vizsgálatunkban kitüntetett mutatójára tekintettel: a foglalkoztatási rátára, a 

GDP-re és a relatív vándorlási egyenlegre32. Feltételeztük, hogy a regionális programok lényegesen 

érzékenyebbek területileg, mint a teljes strukturális alap-forrás és feltételezhető volt, hogy a 

mezőgazdasági térségek jellemzően rosszabb fejlettségi mutatója miatt szintén javítja a források 

kiegyenlítő erőfeszítéseit. Amint a következő táblázat mutatja a ROP-ok kétségtelenül 

érzékenyebbeknek bizonyultak támogatásaikban a fejlettségi hátrányokra és különösen a GDP/fő 

(TGE/fő) vonatkozásában, illetve a ROP volt a meghatározó strukturális alapos forrás a területi 

kohéziós erőfeszítések megtételében, azonban az EMVA forrásaival kiegészítve az uniós támogatások 

vizsgálatát lényegesen kiegyenlítőbben kerültek a források elköltésre, mintha csak a strukturális 

alapok rendszerét vizsgálnánk. Másképpen megfogalmazva: amennyiben az EMVA és a strukturális 

alapok közötti területi lehatárolásokat csak az uniós támogatási rendszer technikai elemének 

tekintjük, akkor az uniós források jelentős kohéziós erőfeszítéseit detektálhatjuk a területi hátrányok 

kiegyenlítésében. Az elvándorlás mutatójának vonatkozásában ez az állítás még a többi mutatónál is 

erősebben jelentkezik, mivel az EMVA-források nélkül nézve a strukturális alapok nem tudtak 

szignifikáns felzárkóztató támogatást biztosítani az elvándorlással sújtott térségeknek, noha az EMVA 

támogatásainak köszönhetően az uniós források összességében az e dimenzióban hátrányos térségek 

megsegítésére összpontosultak a leginkább. 

 

kifizetett 
támogatások 1 

főre jutó összege 
az összes forrást 

nézve 

kifizetett 
támogatások 1 

főre jutó összege 
csak az NFT+NSRK 

forrást nézve 

kifizetett 
támogatások 1 

főre jutó összege 
csak a ROP 

forrásokat nézve 

                                                           

32
 Mivel a KSH nem közöl kistérségi szinten sem GDP sem foglalkoztatási adatot, ezért a felhasznált mutatók 

becslésen alapulnak. A foglalkoztatást az szja bevallásban (TEIR) munkajövedelemmel rendelkezők és az adott 

kistérség munkaképes korú lakosainak (TSTAR) hányadosával közelítettük. A GDP helyett a Települési Gazdasági 

Erő (TGE) kistérségi aggregátumát használtuk, amely a megyei GDP-t bontja a személyi jövedelemadó-alap, a 

helyi adók, valamint a regisztrált vállalkozások számának mutatói alapján (valamennyi mutató elérhető a TSAR 

adatbázisában). 
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Foglalkoztatási ráta Pearson Correlation -,373
**

 -,251
**

 -,274
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 

N 174 174 174 

TGE/fő Pearson Correlation -,360
**

 -,091 -,209
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,231 ,006 

N 174 174 174 

Vándorlási egyenleg 
(relatív) 

Pearson Correlation -,448
**

 -,075 -,030 

Sig. (2-tailed) ,000 ,328 ,690 

N 174 174 174 

**-gal jelölt értékek az 1%-os szignifikancia szinten is szignifikáns mutatók. 

Fontos azonban ezzel az eredménnyel kapcsolatban felhívni arra a figyelmet, hogy az NSRK 

tekintetében a kifizetések jelentős lemaradásban vannak a megítélt támogatásokhoz viszonyítva és a 

ROP-os támogatások relatíve jobb kifizetési adatokkal bírnak, így a programok előrehaladtával az 

NSRK ROP-on kívüli forrásainak dominanciája erősödni fog, amivel párhuzamosan a kohéziós 

erőfeszítések kiegyenlítési dimenzióban való csökkenése várható a következő években. 

Összefoglalva a nyerési esélyekkel kapcsolatos vizsgálatokat azt látjuk, hogy 

- az NFT sokkal kevésbé volt tér-érzékeny, mint az NSRK, annak ellenére, hogy 2007-től az 

EMVA kiválásával a lehatárolások miatt komoly egyenlőtlenségek voltak kódolva az NSRK 

forráscéljaiba. Annak köszönhetően azonban, hogy az EMVA-tól függetlenül az NFÜ saját 

hatáskörben akarta megoldani a területi hátrányok mérséklését, az NSRK lett a 

legkiegyenlítettebb és a területi hátrányokra leginkább érzékeny uniós forrás a három nagy 

támogatási rendszer közül. Az EMVA, miközben a legszélesebb települési eléréssel 

rendelkezik az összes többi támogatásnál erősebb, de ágazatilag jól behatárolható területi 

preferenciát tükröz, elsősorban a rurális térségek felé.  

- Míg a strukturális és kohéziós alapok tekintetében megyei és regionális szinten 

visszatükröződnek a lakosságarányos és a regionális támogatási intenzitásokban várt 

különbségek, a központi régió lemaradásával, a sikeresség kistérségi szinten tapasztalható 

jelentősebb szórásában már komoly szerepe van a helyi tényezőknek, a pályázati 

kapacitásoknak és feltehetően a programok területi stratégiájának is. 

- A pályázati adatokból, nyerési esélyekből úgy tűnik, – visszatükrözve a korábbi 

fejlesztéspolitikai szándékot, – hogy a fejlesztéspolitika sikeresen ösztönözte a hátrányos 

helyzetű kistérségek pályázati részvételének növelését, beleértve nem csak az LHH program 

kiírásait, de az LHH térségben megvalósuló projekteket általában kedvezőbb feltételek elé 

állító egyéb erőfeszítéseket is. E pályáztatói stratégia a következménye az volt, hogy az 

országos átlagot meghaladó pályázati részvétel alakult ki e térségekben (három kivétellel: 

Barcs, Bodrogköz és Bácsalmás kistérségeiben). E pályázati többletaktivitásnak köszönhetően 

e kistérségek már sikerrel tudtak részt venni a pályázati versenyben és bár átlag alatti nyerési 

eséllyel vettek részt a folyamatban e pezsgés elegendő volt ahhoz, hogy összességében (az 
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őket jellemzőbben sújtó EMVA-val való lehatárolások ellenére is) az egy főre jutó 

támogatások tekintetében az NSRK-ban is jobban szerepeljenek, mint az ország más térségei. 

- Az NSRK-ban az igazi vesztesnek azok a „szürke zónában” lévő kistérségek látszanak, akiknél a 

kapacitás kiegyenlítést segítő LHH-s versenyelőnyök már nem jelentkeznek, de nagyvárosi 

kapacitásai hiányában egyrészt megfelelő helyi pályázati kapacitása sincs, másrészt az EMVA 

lehatárolások miatti veszteségekért nem kapnak kompenzációt. 

- Közép-Magyarország régió pályázatainál látszik a leginkább e szürke zóna problémája, ahol 

KMR-en belül a megyei térségek lényegesen alacsonyabb támogatásban részesültek, mint a 

főváros. Fontos látni ugyanakkor, hogy ez az elemzés még nem szólt a fejlesztések területi 

kisugárzásáról, melynek éppen a főváros közeli sűrű agglomerációban lehet nagy a szerepe.33  

- Úgy tűnik az NSRK-ban főleg a TÁMOP foglalkoztatás érzékeny illetve a ROP területi 

fejlettségi mutatójára érzékeny kiírásainak köszönhetően lett erős területi hatása. Az 

elvándorlással leginkább sújtott vidékek ugyanakkor éppen azok az NSRK számára szürke 

zónába kerülő nem LHH (többnyire aprófalvas), de nem is nagyvárosi térségei, amelyek 

viszont az EMVA forrásainak lettek célterületei. Az EMVA-kifizetések relatíve gyors 

előrehaladása miatt most ez a térség sem tűnik még vesztesnek, de a strukturális alapok 

kifizetéseinek felgyorsulásával ez a helyzet megváltozhat. 

- Az uniós támogatások összességét vizsgálva a fejlettségi problémákkal küzdő vidékek közül 

Észak-Magyarország nem LHH-s és gyenge mezgazdasági termeléssel rendelkező vidékei 

azok, amelyek 2004 és 2012 között fejlettségi hátrányaikhoz mérten kevés forráshoz jutottak. 

Bár a programok előrehaladásával és a kifizetésekben az EMVA súlyának csökkenésével 

feltehetően az NSRK teljesítménye fogja dominálni az uniós források területi kohéziós 

hatását, azonban további erőfeszítések nélkül e térségek várható összességében is kevesebb 

forráshoz fognak jutni, mint ami indokolt lenne a számukra. 

- A három forrás kistérségi korrelációi azt mutatják, hogy az pályázói intézményrendszer 

organikusan fejlődött a programok során: az NFT-ben kialakult kapacitások jól használhatóak 

voltak az NSRK-ban és az EMVA-ban való sikeres részvételhez is. 

4.4.4 A támogatások összetétele 

Több korábbi vizsgálat eredménye szerint a gyengébb intézményi kapacitással bíró, ezért általában 

fejletlenebb térségekben a projektek mérete és a pályázói összetétel is különbözik. A következőkben 

ezért megvizsgáljuk a térségek projekt méretét és jellemző projektgazdai összetételét. 

4.4.4.1 Átlagos támogatásméret 

Országos szinten az ÚMFT/ÚSZT-forrásokból átlagosan 118 millió forintnyi támogatást ítéltek meg 

pályázatonként. Ehhez képest Közép-Magyarország esetében magasabb, míg az ország többi 

régiójában alacsonyabb értékeket láthatunk. A kifizetések országos átlagértéke 67 millió forint körül 

alakult, melytől szintén csak Közép-Magyarország régió értéke tér el felfelé. Az NFT-források 

                                                           

33
 A fejlesztések hatásairól lásd a hatásokról szóló következő fejezetet. 
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esetében a kifizetések országos átlagértéke 59 millió forint. Regionálisan Észak-Magyarország 

rendelkezik a legnagyobb értékkel, de valamennyi régió esetében szisztematikusan alacsonyabb 

átlagos támogatási és kifizetési értékekkel bír, mint az NSRK értékei. 

Megyék szerint vizsgálva az átlagos támogatási értékek tekintetében Budapest vezeti a rangsort 

177millió forintos átlagértékkel, továbbá meghaladja a 100 millió forintos szintet Jász-Nagykun-

Szolnok megye mutatóértéke is. A legkisebb átlagértéket Vas megyében lehetett mérni (52 millió 

forint). Az ÚMFT támogatásokhoz képest az NFT források kifizetési mutatói alapján Nógrád 

megyében lehetett a legmagasabb átlagos kifizetési értéket regisztrálni (59 millió forintot), ami 

többek között a megyei összehasonlításban igen alacsony pályázatszámnak tudható be. Az átlagos 

NFT-kifizetések rangsorában Zala megye (19 millió forinttal) található a sor végén. Az ÚMFT 

támogatási és az NFT kifizetési adatainak átlagos projektméret adatai közötti együttmozgás nem 

szignifikáns, azaz a projektméret-mintázatok jelentősen eltérőek voltak a két programban. 

Az átlagos NSRK támogatási összegek kistérségi szinten mért értékei alapján a Marcali kistérségben a 

legmagasabb az egy nyertes pályázatra jutó támogatás nagysága (392 millió forint). Jelentős a 

második helyen található Kunszentmiklósi kistérség értéke is (255 millió forint), miközben a rangsor 

végén található Bonyhád esetében az átlagos támogatási érték alig haladja meg a 26 millió forintot. 

Az NFT-kifizetések átlagértéke a Bodrogközi kistérségben volt a legnagyobb (223 millió forint), 

miközben a Körmendi kistérségben még a 7millió forintot sem érte el. Az adatok közötti komoly 

nagyságrendi különbségek a kistérségek átlagos támogatásméretének határozottan nagyobb 

egyenlőtlenségére utalnak az NFT-ben. 

25. táblázat: A legtöbb és legkevesebb átlagos NSRK és NFT támogatási összeggel rendelkező kistérség 

Kistérség neve 

Átlagos NFT 
kifizetési összeg 

(Ft) 
 

Kistérség neve 

Átlagos NSRK 
támogatási összeg 

(Ft) 

Bodrogközi 222 589 924 
 

Marcali 392 416 378 
Gárdonyi 159 631 342 

 
Kunszentmiklósi 254 991 305 

Orosházi 102 112 703 
 

Monori 194 061 719 

Salgótarjáni 95 265 180 
 

Budapest 177 424 734 

Ibrány-Nagyhalászi 86 001 306 
 

Nagykátai 175 192 503 

Csurgói 10 307 495 
 

Balatonalmádi 30 208 304 

Tabi 9 880 629 
 

Pacsai 30 195 717 

Sásdi 9 761 560 
 

Pécsváradi 29 272 144 

Komlói 8 466 824 
 

Fonyódi 29 261 106 

Körmendi 6 679 591 
 

Bonyhádi 26 393 210 

Az átlagos támogatási, illetve kifizetési összegek kistérségi mintázatai meglehetősen mozaikos képet 

tükröznek, különösen az átlagos ÚMFT kifizetések és az átlagos NFT kifizetések esetében (az ábrák a 

természetes törések módszerével lehatárolt kategóriák szerint készültek).  
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28. ábra: Átlagos NSRK támogatási összegek kistérségenként 

Átlagos ÚMFT támogatási összeg 

175 000 000 - 393 000 000 Ft   (5)

107 000 000 - 175 000 000 Ft  (19)

75 000 000 - 107 000 000 Ft  (51)

53 000 000 - 75 000 000 Ft   (72)

26 000 000 - 53 000 000 Ft   (27)
.

LHH 33 kistérség

 

29. ábra: Átlagos NFT kifizetési összegek kistérségenként 

Átlagos NFT kifizetési összeg 

80 000 000 - 223 000 000 Ft   (7)

39 000 000 - 80 000 000 Ft   (34)

24 000 000 - 39 000 000 Ft   (65)

17 000 000 - 24 000 000 Ft   (35)

6 000 000 - 17 000 000 Ft   (33)
.

LHH 33 kistérség
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Az ábrák jól mutatják, hogy annak ellenére, hogy az NSRK-ban az átlagos támogatásméretek 

növekedtek (részben a kiemelt projektek nagyobb arányának köszönhetően, részben az AVOP 

támogatásai miatt kisebb NFT-s átlagprojekt-méretek miatt) az NFT-hez képest, az NSRK-ban a 

fejletlenebb térségek relatíve jobb pályázati teljesítményét átlagos méretű projektekkel tudták elérni, 

míg az NFT rosszabb kiegyenlítési teljesítménye mögött alapvetően a kevés szereplő számára 

elérhető nagyobb projektek álltak. 

 

4.4.4.2 A projektgazda-típusok szerinti eltérések jellemzése 

A pályázói aktivitás, illetve a támogatói források megszerzése a pályázók típusa szerint is mutathat 

térségi eltéréseket. Mivel az átadott támogatási adatbázisok közül csak az NSRK adatbázisa 

tartalmazta a támogatott minősítési kódját, így ezt az elemzést csak erre a forrásra szűkítettük.  

A kifizetéssel is rendelkező pályázatokat értékelve országos szinten a vállalkozások, azon belül is a 

jogi személyiségű vállalkozások pályázói dominanciája szembetűnő. A kifizetéssel rendelkező 

projektek kétharmadának (összesen több mint 25 ezer darabnak) vállalkozó a gazdája. Másodsorban 

az önkormányzatokat, önkormányzati szerveket említhetjük a projektgazdák között, míg a non-profit 

szervezetek és a központi költségvetési szervek részesedése kisebb arányú. 

Az eltérő projektméretek miatt az összes kifizetést tekintve ugyanakkor kicsit más kép rajzolódik ki. A 

legtöbb összes kifizetett támogatást az önkormányzati kezelésű projektek kapták, kevéssel többet, 

mint a jogi személyiségű vállalkozások. Ha azonban a vállalkozások kategóriáját a jogi személyiség 

nélküli vállalkozásokkal is kiegészítjük, akkor a vállalkozói szféra 100milliárd forinttal megelőzi a 

második önkormányzati csoportot. Harmadik helyen említhető a központi költségvetés szerveinek 

halmaza, ahol relatíve kevés pályázatban nagy kifizetési összeget lehetett regisztrálni. Ez tükröződik 

vissza az átlagos kifizetések e a csoporthoz tartozó kimagasló számában (az egyéb kategóriába sorolt, 

amúgy kis számú pályázat adatait leszámítva). 

26. táblázat: A kifizetett támogatással rendelkező pályázatok megoszlása projektgazda-típusok szerint az NSRK-ban 

Projektgazda-típusok 
Pályázatok 
száma (db) 

Összes kifizetett 
támogatás (Ft) 

Átlagos kifizetett 
támogatás (Ft) 

Jogi személyiségű vállalkozás 16 789 858 533 333 384 51 136 657 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás 8814 101 622 982 910 11 529 723 

Központi költségvetési szerv 1614 569 736 837 133 352 996 801 

Önkormányzat, önkormányzati szerv 9217 865 395 715 663 93 891 257 

Egyéb költségvetési szerv 22 1 399 520 095 63 614 550 

Nonprofit szervezet 2079 85 817 429 470 41 278 225 

egyéb 293 113 290 158 671 386 655 832 

 

Megyei szinten a kifizetett támogatások projektgazda-típusok szerint szintén mutatnak kisebb-

nagyobb eltéréseket. A megyék többségénél az összes kifizetésből a legnagyobb hányadot az 

önkormányzatok adják, illetve a vállalkozások. Budapest esetében a központi költségvetési szervek 

projektjeinek kifizetési összege a legnagyobb. A legnagyobb önkormányzati részesedéssel Békés 

megye (64%) rendelkezik, de jelentős az önkormányzatok aránya Tolna megyében is (59%). A 
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vállalkozói részvétel Komárom-Esztergom megyében a legjelentősebb, ahol a jogi és jogi személyiség 

nélküli vállalkozások projektjei a megyei kifizetett támogatások több mint felét adják.  

30. ábra: A kifizetett támogatások összértékének megoszlása projektgazda-típusok szerint megyénként az NSRK-ban 

Összes kifizetett támogatás
5,00000000e+010
2,50000000e+010

5,00000000e+009

Jogi személyiségû vállalkozás

Jogi személyiség nélküli vállalkozás

Központi költségvetési szerv

Önkormányzat, önkormányzati szerv

Egyéb költségvetési szerv

Nonprofit szervezet

egyéb

50 milliárd Ft

25 milliárd Ft

5 milliárd Ft

 

A pályázatok számát tekintve a kistérségek között a domináns projektgazda-típusok szerint két 

jellemző és néhány átmeneti csoportot lehet kialakítani. A kistérségek több mint felében (90 

kistérségben) a jogi személyiségű vállalkozások voltak a legaktívabbak. A másik jelentős halmazt az 

önkormányzati pályázói dominanciájú kistérségek jelentik, melyekből összesen 74 található. Egyes 

kistérségekben a jogi személyiség nélküli pályázók száma a legnagyobb a kifizetéssel rendelkező 

pályázati halmazon belül. Ide tartozik a Bicskei, Fonyódi, Bonyhádi, Keszthelyi és a Lenti kistérség, a 

fennmaradó 5 kistérségben pedig nincs domináns szereplő, pontosabban két-két csoport egyenlő 

mértékű részesedést mutat. Amint az a térképen is látszik, az elmaradottabb térségekre inkább 

jellemző az állami fejlesztő szervezetek (jellemzően az önkormányzatok) dominanciája.  

Az összes kifizetett támogatás térségenként komplex szerkezetet mutat, azonban elkülöníthetők 

azonban azok a kistérségek, melyek dominánsan egyik vagy másik szereplői csoport pályázói 

eredményeként jutnak támogatáshoz. Az esetek legnagyobb részében az önkormányzatok és 

önkormányzati szervek projektjei részesültek a legtöbb kifizetett támogatásban, azaz a kistérségbe 

érkező összes kifizetett támogatás legnagyobb részben önkormányzati projektekhez köthető. A 

kistérségek 70%-ában (123 térségben) ez volt a helyzet. 42 kistérségben a vállalkozások voltak a 

kifizetésekben domináns részt vállaló projektgazdák. A központi költségvetési szervekhez sorolt 

projektgazdák 8 kistérségben (Budapest, Dunaújvárosi, Sopron-Fertődi, Kaposvári, Tiszavasvári, 

Vásárosnaményi, Szolnoki, Kőszegi kistérségben) voltak dominánsak az összes kifizetés nagyságát 

tekintve. A Szobi kistérségben az egyéb kategóriába sorolt projektgazda-típus volt domináns. 
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31. ábra: Domináns projektgazda-típusok a kistérségben benyújtott pályázatok száma alapján az NSRK-ban 

Domináns projektgazda-típus

Jogi személyiségû vállalkozás   (90)

Jogi személyiség nélküli vállalkozás   (5)

Vegyes (jogi sz. = jogi sz.n. vállalkozás)   (1)

Önkormányzat, önkormányzati szerv   (74)

Vegyes (önkorm. = jogi sz. vállalkozás)   (3)

Vegyes (önkorm. = jogi sz.n. vállalkozás)   (1)

 

32. ábra: Domináns projektgazda-típusok a kistérségben kifizetett összes támogatás alapján 

Domináns projektgazda-típus

Vállalkozás   (42)

Központi költségvetési szerv   (8)

Önkormányzat, önkormányzati szerv  (123)

egyéb   (1)
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A mellékletben közölt klaszteranalízis segítségével azt is megvizsgáltuk, hogy az egyes projektgazdák 

átlagos projektméretei mennyire térnek el egymástól területileg. A vizsgálat eredménye az, hogy 

dominánsan hasonló projektméretek jellemzik az egyes projektgazdákat a különböző kistérségekben.  

Összefoglalva a fent leírtakat, az NSRK forráselosztásának relatíve jobb területi teljesítménye nem a 

hátrányosabb térségekben megengedett magasabb támogatási aránnyal, hanem a nagyobb nyertes 

pályázati számmal és a domináns pályázó, az önkormányzatok átlagánál nagyobb projektméretével 

magyarázható. 

 

4.4.4.3 Eltérő forrásprofilok a kistérségekben  

Vizsgáltuk az NSRK-ban és az NFT-ben a pályázati aktivitást, nyerési esélyt és kifizetési adatokat az 

operatívprogramok szerinti megoszlásban is, regionális, megyei és kistérségi szinten. A következő 

oldalon látható térképek mutatják, hogy a legtöbb kistérségben a GOP pályázatai voltak dominánsak 

a pályázásban és a nyerésben, míg az egy főre jutó forrásokat már a ROP dominálta, nem utolsó 

sorban a ROP-nak a KEOP-hoz viszonyított kifizetési sebességkülönbségéből adódóan.  

A KMR speciális helyzetét a tükörpályázatok adják, így ott a ROP intézményi okokból eleve domináns 

szerepet tölt be. Érdemes viszont megfigyelni, hogy Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl 

elmaradottabb kistérségeinek eltérő forrásprofilját. Míg az előbbiben a ROP-ok pályázatai a 

meghatározóak a helyiek számára, addig az utóbbinál a TÁMOP-forrásokra érkezett jelentősebb 

igény, ami feltehetően a két térség eltérő civil kapacitásaira utal. Az eltérő forrásprofil nem új keletű: 

amint a térképek mutatják már az NFT időszakában is nagyobb volt a HEFOP pályázatok szerepe a 

Dél-Dunántúlon, mint Észak-Magyarországon, ahol már az előző programozási ciklusban is a ROP 

forrásai voltak meghatározóak. 

Az egyes programok egy főre vetített támogatásai szerint vizsgálva az NFT és az NSRK időszakait, 

nagyon hasonló kép bontakozik ki, ami ismét csak arra enged következtetni, hogy az NFT-ben 

kifejlődött pályázati kapacitások és fejlesztési gondolatok éltek tovább az NSRK időszakában is. 
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33. ábra: Domináns operatív programok a kistérségben … 
… a benyújtott pályázatok száma alapján (ÚMFT) …a megítélt támogatások alapján (ÚMFT) 

Domináns OP         
(beadott pályázatok száma alapján)    

GOP   (111)

ROP-ok   (54)

TÁMOP   (9)

50% feletti részesedés  (39)

 

50% feletti részesedés  (78)

Domináns OP         
(megítélt támogatások alapján)    

GOP   (15)

KEOP   (44)

KÖZOP   (2)

TIOP   (4)

ROP-ok  (109)

 

…a kifizetett támogatások alapján (ÚMFT) … a kifizetett támogatások alapján (NFT) 

50% feletti részesedés  (101)

Domináns OP         
(kifizetett támogatások alapján)    

GOP   (17)

KEOP   (9)

KÖZOP   (1)

TÁMOP   (1)

TIOP   (9)

ROP-ok  (137)

 

Domináns OP

(kifizetett támogatás alapján)

AVOP   (62)

GVOP   (33)

HEFOP  (14)

KIOP   (21)

ROP   (44)

50% feletti részesedés  (89)
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34. ábra: Egy lakosra jutó megítélt támogatások kistérségenként … 
… a TÁMOP forrásaiban (NSRK) …a HEFOP forrásaiban (NFT) 

TÁMOP

megítélt támogatás / fõ

79000 - 251000 Ft   (8)

49000 - 79000 Ft   (16)

34000 - 49000 Ft   (25)

18000 - 34000 Ft   (42)

3000 - 18000 Ft   (83)

.

LHH 33 kistérség

(133)

 

.

LHH 33 kistérség

HEFOP

kifizetett támogatás / fõ

19000 - 92000 Ft   (18)

7000 - 19000 Ft   (31)

3000 - 7000 Ft   (49)

2000 - 3000 Ft   (34)

1 - 2000 Ft   (38)

Nincs kifizetett tám.   (0)(4)

 

…a ROP-ok forrásaiban (NSRK) …a ROP-ok forrásaiban (NSRK) 

ROP-ok

megítélt támogatás / fõ

215 000 - 597 000 Ft  (36)

159 000 - 215 000 Ft  (36)

130 000 - 159 000 Ft  (33)

96 000 - 130 000 Ft  (34)

30 000 - 96 000 Ft   (35)

.

LHH 33 kistérség

(133)

 

ROP

kifizetett támogatás / fõ

279000 - 280000 Ft   (1)

36000 - 81000 Ft   (12)

18000 - 36000 Ft   (39)

7000 - 18000 Ft   (49)

1 - 7000 Ft   (45)

Nincs kifizetett tám.   (0).

LHH 33 kistérség

(28)
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4.4.4.4 A fejlettségi mutatók és forráshoz jutás kapcsolata 

Megvizsgáltuk, hogy egy adott térség fejlettségi mutatói milyen viszonyban vannak az adott térség 

forráshoz jutási eredményeivel. Vizsgálatunkat három fejlettségi definíció mentén végeztük el. 

Adminisztratív térkategóriák 

Vizsgálatunkban egyrészt a kistérségi és települési szintű adminisztratív csoportosítások mentén 

elemeztük a kategóriákat. Ennek előnye, hogy e kategóriák különböző pályázati előírásokban 

kedvezményezett térségekként vissza is köszöntek. A vizsgált adminisztratív kategóriák az alábbiak 

voltak: 

Kistérségi szinten: 

 hátrányos helyzetű kistérségek, 

 leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH47), 

 komplex programmal segítendő LHH (LHH33), 

 regionális szempontból hátrányos helyzetű (RHH) kistérségek, 

 2008. december 31-ig átmenetileg kedvezményezett kistérségek, 

 rurális kistérségek (forrás: urbánus és rurális térségek – OTK, 2005), 

 aprófalvas kistérségek (módszertan (VÁTI Kht., 2006): azok a kistérségek, ahol az aprófalvak 
aránya meghaladja a kistérség településszámának 20 %-át), 

 tanyás kistérségek (módszertan (VÁTI Kht., 2006): azok a kistérségek, ahol a tanyás 
települések aránya meghaladja a kistérség településszámának 50 %-át). 

Települési szinten: 

 falvak (városi jogállással nem rendelkező települések). 

 240/2006. (XI.30.) kormányrendeletben szereplő települések - társadalmi-gazdasági-
infrastrukturális szempontból elmaradott ÉS az országos átlagot jelentősen (legalább 1,75-
szörösen meghaladó) munkanélküliségű települések, 

 240/2006. (XI.30.) kormányrendeletben szereplő települések - társadalmi-gazdasági-
infrastrukturális szempontból elmaradott VAGY az országos átlagot jelentősen (legalább 1,75-
szörösen meghaladó) munkanélküliségű települések, 

 aprófalvak (forrás: OTK, 2005), 

 természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag területek – Budapest nélkül (módszertan 
(VÁTI Kht., 2006):  térkategória kialakításánál az alábbi tényezők meglétét vettük figyelembe: 
nemzeti park, tájvédelmi körzet, főbb vizek, erdő (kistáj minimum az országos átlag 
kétszerese, tehát 28%) és hegyvidék; azok a települések, amelyek a fenti tényezők közül 
legalább kettővel rendelkeznek, képezik a természeti táji és kulturális értékekben gazdag 
területek részét). 
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35. ábra: Az adminisztratív térkategóriák legfontosabb forrásmutatói  

   

Ezer főre 
jutó 

pályázatok 
száma 

ÚMFT (db) 

Ezer főre 
jutó 

nyertes 
pályázatok 

száma 
ÚMFT (db) 

Egy főre 
jutó 

támogató 
által 

megítélt 
támogatás 
ÚMFT (Ft) 

Átlagos 
projekt-

méret ÚMFT 
(Ft) 

Ezer főre 
jutó nyertes 
pályázatok 
száma NFT 

(db) 

Egy főre jutó 
kifizetett 

támogatás 
NFT (Ft) 

HH94 nem 9,83 5,50 517 302 147 996 321 1,87 63 529 

  igen 10,35 5,46 421 426 114 641 256 2,11 66 321 

LHH47 nem 9,77 5,43 493 502 142 638 316 1,91 62 845 

  igen 11,26 5,80 453 245 110 398 197 2,15 73 332 

LHH33 nem 9,73 5,38 485 425 141 159 540 1,92 63 713 

  igen 12,51 6,55 507 807 108 484 008 2,14 70 886 

Regionális HH nem 10,21 5,61 501 214 137 924 798 1,96 65 557 

  igen 6,32 3,43 257 611 119 459 036 1,58 44 840 

Átm. kedvezm. nem 10,01 5,51 494 307 137 824 021 1,96 65 142 

  igen 9,54 4,88 303 370 121 406 421 1,42 44 031 

Rurális kist. nem 9,83 5,52 565 114 158 016 649 1,90 69 253 

  igen 10,16 5,46 407 458 116 530 629 1,98 59 378 

Aprófalvas kist. nem 9,61 5,29 507 713 146 097 524 1,93 65 890 

  igen 11,32 6,21 416 526 110 841 371 1,97 59 128 

Tanyás kist. nem 9,53 5,21 482 236 142 205 629 1,88 62 067 

  igen 12,48 7,01 516 475 116 767 944 2,30 77 055 

Falu nem 11,46 6,60 586 907 128 999 686 1,93 73 398 

  igen 6,72 3,01 250 480 109 867 026 1,97 41 100 

Tg.-infra. ÉS 
mn. nem 10,11 5,61 494 489 126 420 918 1,92 64 075 

  igen 7,79 3,23 274 917 94 180 488 2,24 50 843 

Tg.-infra. VAGY 
mn. nem 10,26 5,76 508 052 127 881 463 1,92 64 329 

  igen 8,52 4,03 345 950 106 790 373 2,07 58 046 

Aprófalu nem 10,06 5,56 490 122 125 690 365 1,91 63 734 

  igen 7,25 2,59 195 568 90 516 176 2,95 48 743 

Term.kult. 
(Bpnélkül) nem 8,54 4,57 488 074 154 989 203 2,02 62 588 

  igen 11,66 6,54 474 650 99 337 608 1,85 64 161 

 

Vizsgálatunk néhány fontosabb eredménye e felosztásban a következő34.  

- A legfontosabb ÚMFT-forrásmutatókat nézve az adminisztratív kategóriákba tartozó vagy 

nem tartozó területegységek adatai között jellemző különbségeket fedezhetünk fel. A 

pályázatok fajlagos száma jellemzően nagyobb a HH94, LHH47, LHH33, a rurális, az aprófalvas 

és a tanyás kistérségekben, míg a többi kistérségi-, vagy települési kategória mentén az adott 

adminisztratív kategóriába nem tartozó területek átlagos pályázatszám-mutatói voltak 

jobbak. Ez alól egyedül a természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag területek 

Budapest nélküli kategóriája kivétel.  

                                                           

34
 Helytakarékossági okokból a vonatkozó kereszttáblákat itt most nem közöljük. 
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- Bár a nyertes ÚMFT pályázatok fajlagos számát nézve a csoportba neem tartozókénál az 

LHH47, LHH33, az aprófalvas, a tanyás és a természeti-kulturális kategóriába tartozó 

területek csoportadatai voltak kedvezőbbek nyerési esély tekintetében viszont csak a tanyás 

kistérségek, valamint a természeti-kulturális értékekben gazdag települések csoportja tudott 

kedvezőbb adatokat felmutatni a halmazba nem tartozó területekhez képest. A megítélt és a 

kifizetett támogatások egy főre jutó értékét nézve az LHH33 és a tanyás kistérségek 

számértékei bizonyultak magasabbnak a csoportba nem tartozó kistérségekénél.  

- Az átlagos projektméret tekintetében egyetlen adminisztratív kategóriában sem kaptunk a 

kategórián kívül esőknél szignifikánsan nagyobb eredményt, tehát a vizsgált csoportjaink 

mindegyikében a kisebb projektméretek voltak jellemzők. 

- A projektgazdák szerinti struktúrában a legfontosabb jellemző, hogy a tanyás kistérségek és a 

természeti-kulturális értékekben gazdag települések kivételével a csoporton belül minden 

esetben magasabb az önkormányzati pályázók aránya, és minden esetben alacsonyabb a jogi 

személyiségű vállalkozások aránya. A jogi személyiség nélküli vállalkozások csoporton belüli 

részaránya csak a rurális kistérségekben, illetve a természeti-kulturális értékekben gazdag 

települések esetében magasabb a csoporton kívüliekénél.  

- A nonprofit szervezetek által benyújtott pályázatok száma viszont átlag feletti az LHH47, 

LHH33, a tanyás kistérségek, a társadalmi-gazdasági-infrastrukturális szempontból 

elmaradott települések mindkét csoportja, az aprófalvas települések, valamint a természeti-

kulturális adottságú települések csoportja esetén. A pályázókon belül különösen a 

társadalmi-gazdasági-infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliségű települések csoportja esetében nagy a nonprofit 

szervezetek aránya. 

- Az ÚMFT operatív programjai szerint vizsgálva a csoportokat feltételeztük, de nem 

igazolódott, hogy a társadalmilag elmaradott települések több humán pénzt (TÁMOP) 

kaptak. Ez egyetlen térkategória esetében sem volt kimutatható. Második hipotézisünkben 

azt feltételeztük, hogy az infrastrukturálisan elmaradottak a KEOP-, KÖZOP- és a ROP-

forrásaiból többet kaptak, mint mások. Ezt a feltevést csak részben tudjuk igazolni. A Tg.-

infra. ÉS mn., valamint a Tg.-infra. VAGY mn. településkategóriái esetében a KEOP és a ROP 

források részesedése valóban magasabb, mint a kategóriákba nem eső települések esetében, 

ugyanakkor a KÖZOP-támogatások a csoporton kívül eső halmazban voltak nagyobb súlyúak. 

Harmadik hipotézisünk szerint a természeti táji és kulturális értékekben gazdag területek 

több KEOP-forrást kaptak, mint az oda nem sorolt települések. Ezt a feltételezést alá tudjuk 

támasztani abban a vonatkozásban, hogy ezen településcsoportban jóval magasabb a KEOP 

források részesedése, mint a csoporton kívüli településekben. 

- Hipotéziseinken túlmenően általánosságban is fontos megemlíteni, hogy a vizsgálati 

térkategóriák az aprófalvas kistérségek kivételével rendre magasabb KEOP-részesedéssel, 

illetve a tanyás kistérségeket leszámítva minden esetben nagyobb ROP-részesedéssel bírnak 

a forrásszerkezetükben. A GOP-források részesedése magasabb a HH94, LHH47, LHH33, 

átmenetileg kedvezményezett, rurális, aprófalvas és tanyás kistérségekben, valamint a 

természeti-kulturális adottságú települések esetében a csoporton belül, mint a csoporton 
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kívül. A TIOP-források részesedése pedig az aprófalvas és tanyás kistérségekben, illetve a 

természeti-kulturális adottságú településeken bizonyult magasabbnak. 

- Fenti hipotéziseinket nemcsak a forrásarányok, de a támogatási értékek nagysága alapján is 

helytállónak tekinthetjük. 

- Az NFT forrásszerkezetét nézve a kifizetett támogatásokban az AVOP aránya a tanyás 

kistérségek és a természeti-kulturális adottságú települések csoportját leszámítva mindenhol 

magasabb a kategórián belül, mint azon kívül. Ezzel ellentétben épp a fent említett 

adminisztratív csoportokban nagyobb a GVOP és a HEFOP részaránya. A KIOP aránya a HH94, 

LHH47, LHH33, RHH és a rurális kistérségekben csoporton belül magasabb, s a természeti-

kulturális értékekben gazdag települések esetében is ez a helyzet. A ROP-források aránya 

minden kategóriában kiemelkedő a csoporton belül (a tanyás kistérségeket leszámítva). 

 

Forráshoz jutás fejlettségi típusok szerint 

Vizsgáltuk továbbá a korábban definiált statikus és dinamikus társadalmi-gazdasági csoportosítások, 

valamint a főbb forrásmutatók kapcsolatát. A komplex fejlettség, a fejlettségváltozás, valamint az 

összetett statikus és dinamikus kategóriák térségtípusait használtuk az alábbiak szerint: 

 A fejlettség térségtípusainak meghatározásakor a 2010-es komplex kistérségi fejlettségi szint 
kvintilisei szerint kialakított csoportokat vettük alapul. A kompex index legfelső kvintilisébe 
tartozó térségeket „magas”, a legalsó kvintilisbe tartozókat „alacsony”, a fennmaradó három 
kvintilisbe tartozó térségeket „közepes” fejlettségűeknek neveztük. 

 A fejlettségi szint változásának alapjául a kistérségi dinamikát meghatározó lineáris 
regressziós trendek együtthatóit vettük figyelembe, a változások iránya szerinti kategóriákat 
pedig a lineáris regressziós együtthatók kvintilisek szerinti felosztásával, s a legfelső 
(szignifikánsan pozitív irányú elmozdulást mutató), illetve legalsó (szignifikánsan negatív 
irányú trendet mutató) csoporttal azonosítottuk. A fejlettségi dinamika szerint kialakított 
három kategória elnevezése: „kedvező”, „átlagos”, „kedvezőtlen”. 

 Az összetett tértípusokat a kiindulási állapot (2000-es komplex mutatóérték) és a változások 
iránya alapján az alábbi – korábban már ismertetett – csoportosításban határoztuk meg. 
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27. táblázat: A társadalmi-gazdasági térségtípusok legfontosabb forrásmutatói 

   

Ezer főre 
jutó 

pályázatok 
száma 

ÚMFT (db) 

Ezer főre 
jutó 

nyertes 
pályázatok 

száma 
ÚMFT (db) 

Egy főre 
jutó 

támogató 
által 

megítélt 
támogatás 
ÚMFT (Ft) 

Átlagos 
projektméret 

ÚMFT (Ft) 

Ezer főre 
jutó nyertes 
pályázatok 
száma NFT 

(db) 

Egy főre jutó 
kifizetett 

támogatás 
NFT (Ft) 

Fejlettségi 
térségtípusok 

alacsony 10,72 5,49 441 484 106 005 274 1,99 64 668 

közepes 9,84 5,33 414 029 125 131 337 1,89 63 348 

magas 9,95 5,64 573 514 158 197 349 1,98 65 374 

Fejl.változás 
szerinti 
típusok 

kedvezőtlen 10,40 5,56 393 365 115 142 756 1,99 48 390 

átlagos 10,66 5,88 431 444 119 333 420 1,87 66 169 

kedvező 8,93 4,92 594 956 175 108 679 2,02 66 885 

Összetett 
térségtípusok 

Elrugaszkodó 7,97 4,42 640 435 214 506 263 2,10 69 395 

Felzárkózó 11,07 5,91 496 051 107 998 999 1,85 67 051 

Leszakadó 10,38 5,32 467 967 120 732 496 1,67 41 236 

Visszaeső 11,98 6,71 341 264 101 654 511 2,11 39 431 

egyéb 10,51 5,78 444 589 121 483 957 1,90 65 388 

 

A vizsgálatunk néhány fontosabb eredménye e felosztásban a következő35.  

- A legfontosabb ÚMFT-forrásmutatókat nézve a társadalmi-gazdasági kategóriákba eső és az 

azokból kimaradó területegységek adatai között jellemző különbségeket fedezhetünk fel. A 

beadott pályázatok fajlagos száma az alacsony fejlettségi kategóriában, az átlagos fejlettségi 

dinamikájú csoportban, valamint a visszaeső és a felzárkózó térségtípusban a legmagasabb. A 

nyertes pályázatok száma viszont jellemzően a magas fejlettségű, átlagos fejlettségi változást 

mutató-, és a visszaeső kategóriákban magasabb. Ugyanez igaz a nyerésiarány-mutatókra is. 

Az egy főre jutó megítélt ÚMFT támogatás értéke a magas fejlettségű, a kedvező fejlettség-

változást mutató, valamint a felzárkózó térségtípusokban mutatkozott nagyobbnak. A 

projektméret általában a magas fejlettségű, kedvező változásokat mutató és elrugaszkodó 

térségtípus esetében a legnagyobb. 

- A projektgazdák szerint vizsgálva: a jogi személyiségű vállalkozások aránya a magas 

fejlettségű, kedvező fejlődési dinamikájú, illetve elrugaszkodó kategóriákban kimagasló. Az 

önkormányzati pályázók aránya viszont ezzel szemben az alacsony fejlettségű, kedvezőtlen 

fejlődési dinamikájú, valamint a felzárkózó és a leszakadó térségtípusokban tekinthető 

magasnak. A nonprofit szervezetek részaránya a beadott pályázatok tekintetében az alacsony 

fejlettségű, relatíve kedvezőbb dinamikájú, illetve a felzárkózó csoportokban mondható 

magasabbnak. A viszonylag kis részesedésű központi költségvetési pályázói arány a magas 

fejlettségű, kedvező dinamikájú és elrugaszkodó csoportokban mutat jelentősebb belső 

súlyokat.  

                                                           

35
 Helytakarékossági okokból a vonatkozó kereszttáblákat itt sem közöljük. 
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- A megítélt ÚMFT-támogatások operatív programok szerinti szerkezete a forrásarányok és az 

egy főre jutó értékek alapján is hasonló sajátosságokat, OP-k és a térségtípusok közötti 

eltolódásokat mutat. A GOP pályázatok súlya és fajlagos értéke a közepes fejlettségű, átlagos 

fejlettségi dinamikájú, valamint a felzárkózó kategóriákban magasabb. A KEOP-forrásarány az 

alacsony fejlettségi szintű, kedvezőtlen dinamikát mutató, illetve leszakadó csoportokban 

mutatott magasabb értékeket. A KÖZOP-támogatások csoporton belüli részaránya a magas 

fejlettségű, kedvező dinamikájú és elrugaszkodó térségtípusokban volt kiemelkedő, míg a 

többi térségkategóriában szinte elhanyagolható súlyú. Nagyjából ugyanez a helyzet a 

TÁMOP-támogatások esetében. A ROP-források súlya az alacsony fejlettségű, kedvezőtlen 

fejlődési dinamikájú, valamint a felzárkózó és a visszaeső csoportokban is relatíve magas volt. 

A felzárkózó kategóriában a ROP-támogatások aránya közel az összes támogatás felét tette 

ki. 

- Az NFT-támogatások adatai alapján az ezer főre jutó nyertes pályázatok száma kicsiny 

mértékben magasabb az alacsony fejlettségű, kedvező dinamikájú, valamint az elrugaszkodó 

és a visszaeső csoportokban. Ezzel párhuzamban az egy főre jutó kifizetett támogatások 

általában nagyobbak a magasabb fejlettségű, kedvező dinamikájú és az elrugaszkodó 

térségkategóriákban. 

- A kifizetett NFT-támogatások operatív programok szerinti megoszlása alapján komoly 

forrásszerkezeti különbségek is láthatók. Az AVOP-támogatások súlya relatíve nagy az 

alacsony fejlettségű, kedvezőtlen fejlődési dinamikájú, leszakadó térségekben, ezzel szemben 

a GVOP súlya nagy a magas fejlettségű, kedvező fejlődési dinamikájú, valamint az 

elrugaszkodó térségtípusokban. A HEFOP kimagasló súlyt képvisel a magas fejlettségű, 

kedvező fejlődési dinamikájú, továbbá az elrugaszkodó kategóriákban. A KIOP az átlagnál 

jelentősebb részesedésű az alacsony fejlettségű, átlagos dinamikájú, illetve a felzárkózó 

csoportokban, a ROP-kifizetések súlya pedig az alacsony fejlettségű, kedvezőtlen dinamikájú, 

valamint kifejezetten a felzárkózó kategóriákban tekinthető jelentősnek. Itt külön meg is 

jegyezhető, hogy a felzárkózó térségtípusban a ROP-források önmagukban is a kifizetések 

több mint felét adták. 

 

A társadalmi-gazdasági mutatók és a forrásallokáció kapcsolata 

Végezetül vizsgáltuk a forráskihelyezés jövedelemtermelő képességgel, foglalkoztatási helyzettel, 

vándorlási egyenleggel és az intézményi kapacitásokkal való kapcsolatát. E tekintetben néhány 

fontosabb megállapítást tehetünk: 

- A beadott pályázatok száma csak az egy főre jutó jövedelemszinttel van szignifikáns 

kapcsolatban, s gyenge korrelációs összefüggés mellett állítható az, hogy ahol magasabb a 

jövedelemszint, ott valamelyest alacsonyabb pályázói aktivitás tapasztalható.  

- Határozott szignifikáns kapcsolat látszik a nyerési arány és a különféle jövedelemmutatók 

között. Kijelenhető, hogy a kedvezőbb TGE, jövedelem, illetve iparűzési-adó mutatóval 

rendelkező térségekben egyértelműen magasabb a pályázatok nyerési aránya.  



 

 

113 Ennyi pénz már hatott, de lehetne-e több – az értékelés főbb megállapításai 

- A megítélt és a kifizetett támogatások tekintetében nem, az EMVA-kifizetésekkel kiegészített 

mutató alapján viszont látszik kapcsolat a jövedelemtermelő képességgel. A kifizetések 

nagysága fordított arányban van a jövedelemszinttel. Az EMVA-kifizetések tehát a kisebb 

jövedelmű térségekben voltak jelentősebbek. Ezt igazolják vissza azok az eredmények is, 

amelyek az EMVA-forrásarány és a jövedelemtermelő képesség összefüggéseit vizsgálják. 

Ezzel szemben a magas ERFA, ESZA és KA forrásszerkezeti arányai szignifikánsan egy irányba 

mozognak a jövedelmi mutatókkal, azaz a magasabb TGE, jövedelem és iparűzési-adó 

bevételeket felmutató térségekben általában magasabb az ERFA-, az ESZA- és a KA-források 

részesedése. 

- Az NFT-ben a nyertes pályázatok száma jellemzően szignifikáns és gyenge fordított irányú 

kapcsolatot mutat a jövedelemtermelő képesség mutatóival, különösen az egy főre jutó 

adóalapot képező jövedelemmel. A kifizetett támogatások ezzel szemben nem vagy csak igen 

gyenge szignifikancia-értékek mellett korrelálnak a jövedelemnagysággal (ugyancsak fordított 

irányban). A forrásszerkezet mutatóit nézve szignifikáns negatív kapcsolat látható az EMOGA-

forrásarány, határozott pozitív kapcsolat az ESZA-forrásarány és gyenge pozitív kapcsolat az 

ERFA-forrásarány, valamint a jövedelmi mutatók között. 

- Az NSRK-ban a vándorlási egyenleggel szignifikáns pozitív kapcsolatban volt a nyerési arány, 

továbbá a forrásszerkezeti mutatók közül az ERFA-, az ESZA- és a KA-forrásarány. Ezzel 

párhuzamban fordított irányú kapcsolat jegyezhető fel a relatív vándorlási egyenleg és az egy 

főre jutó NSRK+EMVA-kifizetések, továbbá az EMVA forrásarány tekintetében. Különösen ez 

utóbbi indikátor mutat erős negatív irányú kapcsolatot a vonzerővel, tehát az EMVA-források 

szerkezeti részaránya alapvetően ott magas, ahol a relatív vándorlási mutató kedvezőtlen, 

elvándorlási dominanciájú. 

- A vonzerő és az NFT-indikátorok kapcsolatát nézve szignifikáns fordított arányosság 

mutatható ki a nyertes pályázatok lakosságarányos száma, illetve az EMOGA-forrásarány 

vonatkozásában, míg egyenes irányú kapcsolat látható az ERFA- és az ESZA-forrásarány 

mutatóival összefüggésben.  

- Az NSRK-forrásallokáció indikátorait vizsgálva a pályázati aktivitás valamelyest magasabb volt 

azokban a térségekben, amelyek kedvezőtlen foglalkoztatási mutatókkal rendelkeztek. A 

nyerési arány vonatkozásában azonban más a helyzet. A szignifikáns eredmények alapján 

kijelenthető, hogy ahol jobb a foglalkoztatási helyzet, ott alacsonyabb a regisztrált 

álláskeresők aránya, és ott magasabb volt a nyerési valószínűség.  

- A megítélt és a kifizetett ÚMFT-támogatások tekintetében a gyenge pozitív eredmények azt 

jelzik, hogy foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen adottságú térségek általában 

magasabb támogatási mutatókkal rendelkeznek. Az összefüggések sokkal erőteljesebben 

látszanak az EMVA-adatokkal kiegészített kifizetések vonatkozásában. Itt egyértelműen 

kijelenthető, hogy ahol kedvezőtlenebbek az álláskeresési mutatók, ott magasabb összesített 

kifizetett támogatást lehetett regisztrálni. Ez a hatékony területi célzás közvetett jelzője 

lehet. A forrásszerkezeti mutatókat nézve az ERFA-forrásarány szignifikánsan magasabb a 

kedvezőbb életminőségi jellemzőkkel bíró térségekben, az EMVA-forrásarány pedig 

jellemzően a kedvezőtlen életminőségi paraméterekkel rendelkező kistérségekben tűnik 

magasabbnak. 
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- Az NFT-forrásmutatók és a foglalkoztatás indikátorát vizsgálva szignifikáns összefüggést 

fedezhetünk fel a fajlagos nyertes pályázatok számával és a, fajlagos kifizetett 

támogatásnagyságával. Az eredmények szerint (az alacsonyabb születéskor várható 

élettartam, illetve) a magasabb álláskeresői arány mellett általában több a nyertes 

pályázatok száma, illetve a kifizetett támogatás nagysága. Az NFT forrásszerkezeti mutatókat 

nézve az EMOGA-forrásarány általában ugyancsak a fent említett életminőségi 

paraméterekkel rendelkező térségekben magasabb, az ERFA- és ESZA-forrásarány viszont épp 

ezen térségekben alacsonyabb, bár ez utóbbi összefüggések már nem vagy csak kevésbé 

tekinthetők szignifikánsnak. 

- Az intézményi kapacitások és az ÚMFT-forrásallokáció kapcsolatát vizsgálva látható, hogy a 

beadott, valamint a nyertes pályázatok lakosságarányos mutatói csak a nonprofit 

szervezetszámmal mutatnak szignifikáns összefüggést, azzal viszont igen erős és egyenes 

irányú kapcsolatban. A nyerési arány indikátora ezzel ellentétben viszont a vállalkozásszám 

mutatójával van szignifikánsan pozitív kapcsolatban. A támogatási mutatók tekintetében a 

kifizetett támogatások a nonprofit szervezetszámmal pozitív, az ÚMFT és EMVA összevont 

támogatások a vállalkozásszámmal szignifikáns negatív kapcsolatot mutatnak. A 

forrásszerkezeti indikátorai esetében az ERFA és az ESZA forrásarány-mutatói, valamint a 

vállalati és a nonprofit szervezetszám között szignifikáns egyenes irányú kapcsolat mutatható 

ki. A KA forrásarány indikátorával csak a regisztrált jogi személyiségű társas vállalkozások 

száma mutat szignifikáns összefüggést. Az EMVA-forrásarány ugyanakkor mindkét vizsgált 

közvetett intézményi kapacitásmutatóval határozott és egyben fordított irányú kapcsolatot 

mutat. 

- Az NFT-forrásmutatókat vizsgálva szignifikáns összefüggést fedezhetünk fel az ezer főre jutó 

nyertes pályázatok száma és a vállalkozási, illetve nonprofit szervezeti indikátorok között. 

Előbbivel gyenge negatív, utóbbival szignifikánsabb pozitív irányú összefüggés volt 

kimutatható. Az NFT-kifizetések ugyanakkor nem mutattak semmiféle kapcsolatot a vizsgált 

társadalmi-gazdasági indikátorainkkal. Az NFT forrásszerkezeti mutatóit nézve az EMOGA 

forrásarány-mutatójával komoly fordított irányú kapcsolatot mutat mindkét vizsgálati 

változónk, az ERFA- és főleg az ESZA-forrásarányt tekintve azonban már egyenes irányú 

kapcsolat volt kimutatható. 
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4.4.5 Forrásokhoz való hozzáférés alulnézetben 

Az értékelés során készített és az értékeléshez rendelkezésünkre bocsátott esettanulmányok során 

megnéztük, hogy az egyes kistérségekben a helyi szereplők önképe a térség fejlesztési sikerességéről 

és valós helyzete a pályázati adatokban mennyire tér el egymástól. 

A tizenöt vizsgált kistérség fejlesztéspolitikában elért eredményeit összevetve a megkérdezett helyi 

szereplőknek az eredményekről való percepciójával két trendet látunk elkülönülni: egyrészt helyi 

sikerpercepció és - definíció, illetve a forráslehívás sikeressége elválik egymástól; másrészt – nem 

meglepő módon – a jobbára lezárt, megvalósult, támogatott projektekkel rendelkező beruházók érzik 

önmagukat és térségüket sikeresnek. 

Gyakori, hogy a fejlesztéspolitikai sikeresség helyi megítélése és az elnyert források alapján 

kibontakozó kép, a helyi önkép várható alakulása egymástól eltér. Ezt a jelenséget leginkább a keleti 

országrészben tapasztaltuk, ami azt is mutatja, hogy a forrásokkal kapcsolatos várakozások ott 

nagyobbak voltak. A tizenöt vizsgált kistérséget összevetve azt láthatjuk, hogy Komló, Ibrány-

Nagyhalászi, vagy Szob helyben élő és megkérdezett szereplői alapvetően elégedettek az elért 

eredményekkel, annak ellenére, hogy a pályázati adatokat összehasonlítva az országos átlagokkal, a 

források lehívásában attól elmaradnak. A Szentendrei, Marcali illetve a Pécsi kistérségben készült 

esettanulmány esetén a felkeresett helyiek viszont elégedetlenek voltak, annak ellenére, hogy a 

pályázati adatok szerint a kistérség sikeres volt. Természetesen léteznek olyan kistérségek (a 

Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Ceglédi és a Balatonfüredi), amelyek elégedettek az elért 

eredményekkel, és amelyek a számadatok szerint is jó teljesítményt nyújtottak. A teljesség kedvvért 

jegyezzük meg, hogy néhány esetben az interjúalanyok heterogén válaszai miatt nem lehetett 

egyértelműen meghatározni a kistérségi szereplők percepcióját térségük sikerességéről. 

Annak felderítése, hogy a helyi sikerpercepciót mely tényezők befolyásolják, további elemzést 

igényel. Az alapján, hogy a sikeres pályázók általában sikeresebbnek látják a saját kistérségüket, azt 

feltételezhetjük, hogy a saját helyzet befolyásolja a percepciót; erre utalnak a Kazincbarcikai és a 

Balatonfüredi kistérségben készült interjúk. Szikszó mellett ezek azok a kistérségek, amelyekben a 

fejlesztések egyenlőtlenül oszlottak meg: azt láthatjuk, hogy ahol voltak fejlesztések, ott a 

sikerpercepció a jellemző. Általában a percepció azokban a térségekben tért el a valóságtól, ahol a 

szereplők a térségen belüli koordinációt gyengének találták, tehát ahol nincs olyan szereplő, akár 

pozíciójából (nagyváros), akár funkciójából adódóan (kistérségi munkaszervezet vagy egy 

nagyvállalat), aki meghatározó szerepet vinne a helyi fejlesztéspolitikában. E térségekben jellemzően 

sem egymás sikereit, sem egymás kudarcait nem ismerik a szereplők. 

Vizsgáltuk azt is, hogy a helyiek mennyire elégedettek a különböző forrásokkal, az NFÜ által kezelt 

forrásokkal vagy a vidékfejlesztési forrásokkal (a szereplők itt ez alatt jobbára a LEADER-t értették) és 

a hazai forrásokkal. 

A helyi szereplőkkel készült interjúk alapján az egyes források népszerűségét az elérhetőségük, a 

helyi igényekhez való illeszkedésük (felhasználási területük), valamint a pályázathoz kapcsolódó 

adminisztráció kiszámíthatósága és összetettsége határozza meg. E szempontok szerint összevetve 

esettanulmányainkat azt látjuk, hogy a helyi szereplők a – 2009 körül gyakorlatilag teljesen megszűnt 

– hazai támogatási forrásokat (TEKI, CÉDE, stb) találták a legkönnyebben felhasználható, igényeiket 

legjobban szolgáló forrásoknak. Ezeket jellemzően helyi rendezvények (pl. Szüreti Napok), valamint 
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kisebb-nagyobb infrastrukturális fejlesztések kivitelezésére (a járdaépítéstől a csatornázásig) 

használták fel. Az egyéb hazai források (például NCA) csak egy-egy szervezettípust érintenek, 

jelentőségük, a helyi szereplők véleménye szerint csekély, noha annak a néhány szervezetnek, 

amelyik élni tud a lehetőséggel, akár a túlélést jelentheti.  

Azoknak a szervezeteknek, amelyeknek lehetőségük volt arra, hogy részt vegyenek a határmenti 

együttműködési programokban, azokról általában kedvezően nyilatkoztak, amit az is bizonyít, hogy 

jellemzően, amelyik szervezet egyszer részt vett ilyenben, az másodszor, harmadszor is 

bekapcsolódik. 

Volumenükben az NFÜ-s források a legjelentősebbek, ebből következik, hogy az esettanulmányokban 

megszólaltatott helyi szereplők is ezt tekintik a legfontosabb fejlesztési forrásnak. Ezek 

felhasználhatósága, tehát hogy mennyire alkalmasak a helyi problémák kezelésére, nagymértékben 

függ az adott pályázati konstrukciótól, illetve a közreműködő szervezettől. 

Esettanulmányaink szerint szinte teljes konszenzus van abban, hogy a legkevésbé népszerű forrást az 

ÚMVP 3. és 4. tengelye, a LEADER+ és a vidéki közösségi terek megújítása programok jelentik. Az 

elérhető összeg más forrásokhoz képest nem magas, a pályázatok előkészítése és lebonyolítása 

nehézkes, az ellenőrzés egyszerre aprólékos, hosszadalmas, ugyanakkor a lényeges pontokon átsiklik 

(kérdéses, hogy a fejlesztés mennyire szolgálja az eredetileg kitűzött célokat). Gyakori vélemény, 

hogy aki egyszer átesett egy ilyen jellegű fejlesztésen, az többet nem vág bele. A LEADER+ források 

felhasználásban jobbára azok vesznek részt, akik nem tudnak más forrásokat elérni. 

 

Az esettanulmányok fontos kérdése volt továbbá, hogy a helyi kapacitásokhoz hogyan illeszkedtek, 

illetve azokat hogyan formálták a fejlesztési lehetőségek; másképpen: a sikeres helyi szereplők 

voltak-e képesek fejlesztési forrásokhoz jutni, vagy a fejlesztési források tettek sikeressé egy-egy helyi 

szereplőt? 

Az esettanulmányokból kitűnik, hogy a fejlesztések az elmúlt években alapvetően nem szabták át a 

helyi erőviszonyokat: ez egyaránt igaz az intézményrendszer elemei közötti erőviszonyokra és a 

térbeli egyenlőtlenségekre is.  

Bár az esettanulmányok szerzői jellemzően óvatosan nyilatkoztak abban a kérdésben, hogy vajon a 

sikeres helyi szereplők voltak-e képesek fejlesztési forrásokhoz jutni, vagy a fejlesztési források révén 

válhatott valaki sikeres helyi szereplővé, az a határozott válasz mégis kiolvasható ezen anyagokból, 

hogy sikeres helyi szereplő nem létezik sikeres pályázatok nélkül: azaz a helyi sikerhez muszáj 

pályázni. A kérdés ezek szerint inkább az, vajon elegendő-e sikeresen pályázni (és végrehajtani a 

beruházást), illetve be lehet-e lépni új szereplőként a pályázók közé? Arra több példát is találunk, 

hogy egy amúgy is sikeres, gazdaságilag erős szereplő sikeres pályázóvá is válik, azaz stabil pénzügyi 

háttérrel sikeres pályázóvá lehet válni. Ez a modell jobbára a vállalkozásoknál figyelhető meg. Arra is 

találunk példát, hogy jól felépített stratégia mentén válik egy szervezet sikeres pályázóvá, ez pedig 

önkormányzati és civil szervezetek esetén jellemezőbb. Az utóbbi stratégiát megvalósító 

szervezetekben a pályázatok benyújtásának idejére általában kiépült egy olyan intézményrendszer, 

amely képes a stratégiai tervek kidolgozására és a pályázatmenedzsmentre, azaz rendelkezik anyagi 

erőforrásokkal. A pályázati rendszerhez igazodva tehát ki lehetett építeni, és ki is épültek azok a 
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kapacitások, amelyek a helyi szereplők forrásokhoz való hozzáférését biztosították. Kifejezetten 

forráshiányos szervezetek viszont szinte csak az LHH térségekben voltak képesek aktívan 

bekapcsolódni a pályázat rendszerben.  

 

4.4.6 Az ágazati programok forráseloszlása az értékelések tükrében 

A végső jelentésben áttekintettük értékelésünk leadásáig elkészült értékelések fontosabb területi 

megállapításait is, a következőkben ezeket mutatjuk be. 

Az egészségügyi szakterületen a fejlesztési összegek jól célzottak abban az értelemben, hogy az 

átlagnál nagyobb arányban kerültek a rosszabb egészségügyi mutatókkal (elkerülhető halálozással) 

rendelkező kistérségek lakóihoz. A leginkább jól célzott az alapellátás fejlesztése volt, de a járóbeteg- 

és a fekvőbeteg-ellátási fejlesztések esetében is igaz marad az, hogy a rosszabb elkerülhető 

halálozási mutatókkal rendelkező kistérségek lakossága az átlagnál erősebben profitált a 

fejlesztésekből. Ugyanez mondható el az életmódprogramokról is: a fejlesztések forrásai jól 

célzottak, a rosszabb egészségi mutatókkal (elkerülhető halálozással) rendelkező kistérségekhez az 

átlagnál nagyobb arányban kerültek források – ebben az LHH programok külön is szerepet játszottak. 

Ha a kistérségek egészségi állapota szerint haladunk, akkor egy idő után átfordul a trend: a jobb 

egészségi mutatókkal rendelkező (fejlettebb) kistérségek a rosszabb (kevésbé fejlett) kistérségekhez 

képest nagyobb arányban részesültek a pályázati forrásokból, feltehetőleg a rendelkezésükre álló 

jobb pályázati kapacitások miatt. Mindez a fejlesztések területi célzásának megfelelőségét mutatja, 

noha mindebből azért nem következik az, hogy a fejlesztési források célzásán ne lenne javítani. 

Ugyanakkor az viszont következik belőle, hogy a fejlesztések nem növelték tovább az 

egészségegyenlőtlenségeket, sőt csökkenthették azokat. Ezért összegzésként, az értékelési jelentés 

tanulsága alapján, kijelenthető, hogy a megvalósult, megvalósuló fejlesztések nagy valószínűséggel 

képesek hozzájárulni az egészségegyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

Problémaként értékelte a jelentés, hogy az együttműködések vizsgálata során az volt megfigyelhető, 

hogy egy-egy helyi kezdeményezés vagy a partnerségi együttműködések vélhetően mindössze a 

projektfeltételek formális teljesítését célozták. 

Az ÁROP önkormányzati pályázatai kapcsán az értékelés megállapítja, hogy a településlépcső szerint 

haladva, a magasabb szintek erősen felülreprezentáltak voltak a pályázatokban. A városok (beleértve 

a megyei jogú városokat is) nyertes pályázataikat tekintve számarányuknál hétszer több projekthez 

kaptak finanszírozást, de még a nagyközségeknél is kétszer akkora a nyertes projektek aránya, mint 

az ilyen jogállású települések száma, míg a falvak esetében csak számarányuk negyedét teszik ki a 

nyertes projektek. A kerületek relatív sikere a KMR-ben megpályázható speciális B komponens 

biztosította különleges helyzetre vezethető vissza. 

Míg országos szinten a fenti arányok nagyjából visszatükrözik a területi közigazgatás hálózatos 

struktúrájából eredő fontossági sorrendet, addig arra viszont nem találtak magyarázatot az 

értékelésben, hogy megyei szinten miért tapasztalhatóak jelentős eltérések a pályázati sikerekben. A 

csomósodások okát legvalószínűbbnek a pályázati szakaszban azonos szolgáltatók által együtt 

felkészített, területileg egymáshoz közel elhelyezkedő pályázatokban látták az értékelők, vagyis a 
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pályázatírói kapacitások egyenlőtlen megoszlása és a projektek pályázatírók általi irányítása állhat az 

eredmények hátterében. 

A kulturális szakterülethez kapcsolódó értékelési jelentés kiemeli, hogy már a TÁMOP-dokumentum 

helyzetértékelésében a kulturális szolgáltatásokat olyan fejlesztéseknek azonosítja, mint amelyek 

atipikus képzési szerepükön keresztül jelentősen javítják az elmaradott, leszakadó térségek 

népességének esélyeit. Különösen fontos ez annak a mintegy 800 településnek az esetében, ahol 

iskola hiányában a kulturális közösségi színterek a képzések és közszolgáltatások egyetlen lehetséges 

helyszínei. Tehát a területfejlesztés releváns lehetőségeként értelmezi ezt a fejlesztéstípust. 

A forrásabszorpció területi dimenzióját vizsgálva láthatóvá válik, hogy a kulturális intézményrendszer 

oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztései erőteljesen a településhierarchia 

középső szegmensét, azaz a városokat, illetve a megyei jogú városokat kedvezményezték. Ezt 

árnyalja, hogy igen gyakori volt a támogatott tevékenység konzorciumi formában történő 

megvalósítása – ezek révén további 512 partnerintézményhez közel 4,3 milliárd forintnyi támogatás 

jutott el, így ez a támogatások további területi diszperzióját jelentette. Kiemelkedően jelentős volt a 

megyei jogú városok pályázati aktivitása, hiszen ebből a települési körből érkezett a benyújtott 

pályázatok 37,7 százaléka, messze meghaladva a lakónépességben mért 20 százalékos arányt. A 

kisebb lélekszámú (gyakorlatban 40 ezer fő alatti) városok aktív pályázati tevékenységet folytattak, az 

összes pályázat 36,5 százaléka érkezett ebből a települési körből. Az ellenkező végletet a főváros és a 

községi-nagyközségi jogállású települések csoportjai alkotják, ahol a benyújtott és a támogatott 

pályázatok aránya messze elmarad a lakónépességben mért aránytól. Még tovább árnyalja a képet, 

hogy a leszerződött támogatási összeg 9,5%-a került hátrányos helyzetű kistérségekbe, ami 

kedvezőnek ítélhető, hiszen a leghátrányosabb helyzetű kistérség körében az aprófalvas térségek 

felülreprezentáltak, bár ebben a települési körben is elmondható, hogy a fejlesztési források döntő 

része (70,8%) a városi jogállású, jellemzően járási székhelyként szolgáló településre érkezett. 

A fenti probléma okát a jelentés abban látja, hogy a kis lélekszámú településeken, amelyek a 

településállomány döntő részét képezik, nem működik önálló kulturális intézmény, így esetükben 

pályázat benyújtására sor sem kerülhetett. Hasonlóan alulreprezentáltak a fővárosi székhelyű 

pályázók is, ennek oka a közösségi támogatáspolitika konvergenciarégiókat kedvezményező 

preferenciája, így a szakterületen Közép-Magyarország régió számára meglehetősen korlátozott 

fejlesztési források voltak csak elérhetőek. 

Az elemzés javasolta tehát, hogy az ellátási szint (illetve településméret) szerint a tartalmi elemek, a 

kötelezően megvalósítandó tevékenységek tekintetében fokozottabb a differenciálás legyen. További 

javaslata, hogy településméret szerinti differenciálás is legyen, mert a kötelező tevékenységek, 

monitoringmutatók szintjén érvényesülő elvárások sok esetben univerzálisan kerülnek kiírásra, és 

nem veszik figyelembe pl. a településméretből adódó korlátokat, ami megnehezíti a megvalósítást, a 

fenntartási kötelezettséget pedig esetenként ellehetetleníti. 

A társadalmi befogadás szakterületét vizsgáló értékelés, a TÁMOP 5. prioritásával kapcsolatban 

megállapítja, hogy az ilyen típusú fejlesztések a kistérségek széles körét érintették, és nagy részben 

eljutottak a hátrányos és a leghátrányosabb helyzetű kistérségekbe, ahol „előzményként” több LHH-

specifikus kiírás keretében a projektek elnyeréséhez szükséges kapacitások meg tudtak erősödni. 

Mindemellett a kistérségek jelentős részében nagyon kevés (1-3) projekt valósult meg, és ez az 

esetek döntő többségében a központi településen történt, vagyis a megvalósulás a kistérségeken 
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belül a központok irányába koncentrált. Ezen koncentráció miatt nagy arányban megyei, illetve 

kistérségi központokban valósultak meg a programok, és jellemzően „nem mentek ki a végekre” – a 

kistérségek aprófalvas, kisközségi, perifériális részére. Ez a prioritás területi célzottságának részbeni 

tökéletlenségét jelzi. 

A megvalósító szervezetek jellemző területi működését és a célcsoportok szerinti különbségeit 

együtt tekintve az elemzés felhívja a figyelmet a leghátrányosabb helyzetű térségekben élő, 

kiemelkedően speciális igényekkel rendelkező célcsoportok ellátatlanságára, lefedetlenségére. 

Ennek okaira vonatkozóan az értékelő jelentésben két fontosabb megállapítás jelenik meg: a verseny 

és a szükségletek problematikája, illetve a „lefölözés elve”. 

A verseny a szükségletek kapcsolatát vizsgálva az értékelés megállapítja, hogy a nem nyertes 

projektek száma igen magas a kritikusan magas arányú tartós munkanélküliséggel jellemezhető 

kistérségekben. A probléma oka az értékelés tanulsága szerint ott keresendő, hogy a versenyeztetés 

felülírja a valós szükségletek által támasztott igényeket. A források nem jutnak el a megfelelő helyre, 

mert a versenyben a célcsoport rászorultságának elvét számos esetben nem sikerült érvényesíteni. 

Az értékelés fontos megállapítása a „lefölözés elvének” érvényesülése. Az értékelés által ismertetett 

területi célzottsági adatok is megerősítik azt a kételyt, hogy bár nagyszámú projektben értek el 

valamilyen módon romákat, mégis kérdéses, hogy kiválasztásuk során mennyire érvényesült a 

„lefölözési hatás”, vagyis az, hogy a célcsoport jobb helyzetű (kirekesztéssel kevésbé sújtott) tagjait 

vonták be, viszont a célcsoport rosszabb helyzetű hányadához egyáltalán nem vagy nagyon kevéssé 

értek el ezek a programok. A leghátrányosabb helyzetben élőket a fejlesztésekbe bevonni, ezekben 

bent tartani projektgazdai oldalon sokszor kockázatos, így a célcsoportokkal kapcsolatban 

általánosságban érvényesülni látja az értékelés a lefölözés elvét. 

Ennek okán az értékelés több javaslatot is tett a jelenlegi működés javítására, illetve a problémák 

kezelésére. Átfogó, integrált programok megvalósítását javasolja, amelyek célterületét a térségek 

fejlettségi adatai alapján lehet azonosítani. Az LHH kistérségek meghatározására használt 

módszertant célszerűnek látja részben felülvizsgálni, továbbá szűkebb, de egybefüggő térségeket 

célozni. Az integrált programok esetén az értékelés a közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 

lehetőségét alkalmazná, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának és a Leader program 

tapasztalataira építve. A jelentés az integrált területfejlesztési programokat olyan 

forráskombinációval képzeli el, melyek a perifériákon és nyomortól sújtott településeken fejtik ki 

hatásukat. 

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése megállapítja, hogy a turizmusfejlesztés 

tervezésében kiemelt fontosságú a lokalitás, a turisztikai mozaikosság és a helyi adottságokra, 

igényekre építkezés, ugyanakkor a térségi és központi koordináció megkerülhetetlen az összhang és a 

szinergiák miatt. Ehhez kapcsolódva három, a területi kohézióval szorosabban összefüggő problémát 

mutatunk be, melyek az értékelő elemzésben megjelentek. Ezek az alábbiak: a Balatoni Kiemelt 

Üdülőkörzet (BKÜ) helyzete; a hatékonyság és szolidaritás kérdésköre; illetve a fürdőfejlesztések 

problematikája. 

A ROP-okban az országos szinten megfogalmazott balatoni turizmusfejlesztési célok nem jelennek 

meg egységesen, mivel a ROP-ok területi keretei miatt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) 

feldarabolásra került, s az egyes régiók esetében a BKÜ csak részterület volt, ami miatt egységes 

fejlesztéspolitika nem valósulhatott meg. Az értékelés javaslatot is tesz ezen problematika 
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feloldására, mely szerint a Balaton térségét a jövőben a turizmus fejlesztése szempontjából egy 

egységként kell kezelni. 

További probléma a BKÜ belső kohéziójának megtartása: A BKÜ-ben a projektek a turisztikailag 

frekventáltabb településeken koncentrálódtak, a legtöbb nyertes pályázat parti, parthoz közeli volt. A 

turisztikai forgalom területi koncentrációjának bizonyos fokú csökkentésére irányuló fejlesztések 

továbbra is szükségesek, fontos a háttérterületek fejlesztése. 

A jelentés hatékonyság és a szolidaritás kérdéskörében megállapítja, hogy a főbb országos fejlesztési, 

illetve turizmusfejlesztési koncepciókban nem volt egyértelműen meghatározva a turizmusfejlesztés 

szerepe a területi/települési fejlettségi egyenlőtlenségek mérséklésében, noha a területfejlesztéshez 

és ROP-hoz sorolása (OFK, ÚMFT) elméletileg a kiegyensúlyozott területi fejlődés szolgálatát 

jelentette. Ugyanakkor az értékelés úgy véli, hogy a turizmusnak nemcsak a területi elveket kell 

szolgálnia; ha egy turizmusprojekt nemzetközi szintre akar fejlődni, erős, markáns attrakcióra van 

szükség – mely ugyanakkor viszont növeli a területi különbségeket. 

A jelentés megjegyzi továbbá, hogy a fejlesztések területi és profil szerinti szelekciója a 

fürdőfejlesztések esetében nem volt határozott, így a közeli fürdők egymás konkurenciái lehetnek. 

Célszerűnek látja meglévő egészségturisztikai fürdőhelyek esetleges továbbfejlesztése esetében 

egyedi kínálat (profil) kialakításának elvárását, a környező térségbeli kínálatokkal való összehangolás 

és akár a térségi együttműködés kimutatását. 

A problémák alapján az értékelés több olyan javaslatot is tesz, melyeknek van területi kohéziós 

vonatkozása. A BKÜ kapcsán a Balaton térségét a turizmus fejlesztése szempontjából egy egységként 

javasolja kezelni, melynek részeként a balatoni térség belső kohézióját megtartandó, a turisztikai 

forgalom területi koncentrációjának bizonyos fokú csökkentésére irányuló háttérterületi fejlesztések 

szükségességére hívja fel a figyelmet. 

További javaslat az értékelésben, hogy az ágazati szemléletű bírálatok mellett a pályázatoknál 

szükség van területi bírálatokra is, mert a helyismeret ezen témában kiemelkedően fontos szempont. 

A turisztikai forrásallokációban annak ellenére a népességszámhoz viszonyított területi, települési 

kiegyenlítődés támogatása jutott valamelyest érvényre, hogy ez az általánosítás eltakarja az 

egyediségeket. A turizmus potenciáljának lokálisan el-eltérő jellegéből adódóan a fejlettségi 

kategóriákban való gondolkodás e fejlesztésben nem hatékony.  

A kapacitásokhoz igazodó egyenlőtlenségeket tárt fel a Gazdaságfejlesztési program Kutatás-

fejlesztés és innovációt célzó beavatkozásairól készített értékelés, amely szerint a támogatások 

regionális megoszlása egyenlőtlenül Közép-Magyarország és Dél-Alföld dominanciájával kerültek 

elosztásra, a megyei megoszlás pedig még nagyobb különbségeket mutat. A támogatások jelentős 

részében néhány tipikusan egyetemi nagyváros részesült, illetve azon városok, ahol az Akkreditált 

Innovációs Klaszterek összpontosulnak. Ezzel szemben a komplex vállalati technológiafejlesztés kis- 

és középvállalkozások számára kiírt konstrukciókról szóló értékelés szerint a források területi 

megoszlása ott egyenletes volt, mind a regionális, mind a megyei szinten, így ez a támogatás az 

elmaradott területek felzárkóztatásának irányába hathatott. 

Többek között a helyi együttműködéseket vizsgálta a középületek utólagos akadálymentesítését 

szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése. Az értékelés megállapítja, hogy míg az állami szervek 
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formálisan bevonták fejlesztéseik előkészítésébe és megvalósításába a témában érintett civil 

szervezeteket, addig az önkormányzatok csak kétharmadukban tették ezt, és akkor is jellemzően csak 

a pályázati szakaszban kooperáltak. 

A kerékpáros közlekedésfejlesztés időközi értékelése a 2007–2013-as időszakban című projekt 

ugyancsak a térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztések hiányára hívta fel a figyelmet. 

4.4.7 A forrásszerkezeti vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

Amint a források elosztásának szerkezete és a fejlesztésben érintettek percepciója jelzi 2007-

től kezdve lényegesen átalakult a forrásokhoz való területi hozzáférés az országban. 

- Mind regionális, mind megyei, mind kistérségi szinten kiegyenlítettebb lett a 

strukturális és kohéziós alapok elosztása, mint az NFT időszakában volt. Eközben 

2007-től kezdve a források elosztása a területi hátrányokra is érzékenyebben történt.  

- Az NFT időszakához képest az NSRK forrásai lényegesen több településre jutottak el, 

és e tekintetben a szélsőséges egyenlőtlenségek is jelentősen csökkentek. Az NFT 

időszakában különösen igaz volt, hogy egy-egy nagy projekt hatására lényegesen 

sikeresebbnek tűnhetett egy térség, mint amit adott esetben az adott térség pályázói 

éreztek (lásd pl. Bodrogközben a Cigándi víztározó támogatását), az NSRK-ben ezek a 

kiemelt projektek a megvalósítás jelenlegi szakaszában lényegesen kisebb súllyal 

estek latba egy-egy térség sikerében. Az EMVA forrásai, miközben az ország szinte 

minden településére eljutottak, valójában leginkább a források elosztásának 

egyenlőtlen szerkezetét mutatták. 

- Paradox módon az EMVA- és NSRK-források szétválasztása a kiegyenlítést javította az 

összes forráshoz való hozzáférésben, mivel ennek köszönhetően a mezőgazdasági 

jellegű, így általában hátrányokkal küzdő térségek dedikált forrásokhoz jutottak. 

Tovább javította ezt az eredményt, hogy az NSRK saját forrásain belül is próbálta 

segíteni e térségek forráshoz jutását. 

- A kiegyenlítési erőfeszítések vesztesivé a már nem támogatott LHH, de nem is 

mezőgazdasági térségek váltak, amelyek egyik forrásnak sem voltak preferált 

célterületei. Különösen igaz ez a KMR periférikus térségeire és Észak-Magyarország 

Nógrád és Heves megyei térségeire. 

- A kiegyenlítésben nagy szerepet játszott, hogy a fejletlenebb térségekben jelentősen 

fejlődtek a pályázati kapacitások. E térségek sikeressége jórészt átlagon felüli 

pályázati aktivitásuknak köszönhető, ami egy versenyeztetéses rendszerben 

elengedhetetlen feltétel. Feltehetően ugyanakkor ezek az eredmények nem 

valósulhattak volna meg a nekik dedikált források és a náluk megvalósuló pályázatok 

előnyben részesítése nélkül. 

- A helyi fejlesztési kapacitásokban a fejletlenebb térségeknél egyértelműen az 

önkormányzatok a meghatározóak, amelyek az egy főre jutó támogatások esetében 
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sikeresen tudják ellensúlyozni a vállalkozási és civil kapacitások gyengébb jelenlétét, 

köszönhetően nagyobb átlagos projektméretüknek is. 

- A megyei és regionális eltéréseknél a források megoszlásában feltételezhetően nem 

csak a kapacitáskülönbségek szerkezetét, de a regionális programok eltérő 

forrásallokációs stratégiáját is nyomon követhetjük. Észak-Magyarországon a 

települések lényegesen nagyobb arányára jutott forrás, mint az dél és nyugat-

duántúli aprófalvas térségekbe, ahol inkább a miktortérségi központok kapták a 

forrásokat. 

- Az esettanulmányok tapasztalatai alapján egy-egy térségben a forrásokkal való 

elégedettséget nem a források nagysága, hanem a fejlesztések száma és a 

fejlesztések céljaikhoz képesti megvalósíthatósága, a támogatások bonyolultsága 

határozza meg. Az uniós támogatások körében bonyolultsága miatt az EMVA 3,4-es 

tengelyei a legkevésbé kedvelt források, míg lényegesen kisebb méretei ellenére a 

fejlesztési céljaikhoz leginkább illeszkedő egykori hazai támogatások voltak a 

legnépszerűbbek a helyi szereplők körében. 

- Az ágazati értékelések rámutattak arra, hogy ezek a programok nemcsak a célok 

meghatározása során, de a megvalósítás során is saját területi célrendszert követtek, 

amely általában igazodott az adott ágazat infrastruktúrájának hiányosságaihoz és 

területi elhelyezkedéséhez, így implicite a területi harmónia logikáját követték. 

Ugyanakkor az eredmények sok esetben a pályázatírói kapacitások egyenlőtlen 

területi megoszlásai miatt nem szándékolt módon torzultak, így a pályázati rendszer 

versenyeztető logikája és a projektelvárások rugalmatlansága miatt a kockázatosabb, 

bár magasabb területi hozamú fejlesztések elmaradását okozhatták (lásd. pl. a 

lefölözést a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó fejlesztéseknél). Több ágazatban 

kiderült, hogy elmaradtak a fejlesztési szinergiák, ami általában a helyi 

együttműködéseket adminisztratív előírásként meghatározó pályázati gyakorlat 

ösztönzési sikertelenségét mutatja. 

- Fontos ugyanakkor látni, hogy a programok előrehaladásának logikája alapján a 

kifizetések és a döntések mintázatai eltérőek, így az egyes térségekbe kerülő források 

típusainak eltérő kifizetési ütemezése miatt az NSRK pillanatnyi, illetve a program 

végén tapasztalható kohéziós teljesítménye jelentős mértékben eltérhet egymástól. 

Az alapvetően gyorsabb, kisebb projektek súlya jelentősen csökkenhet a program 

vége felé, míg a nagyobb, lassabb és feltehetően a kapacitáskülönbségekre erősen 

érzékeny fejlesztések aránya a források szerkezetében növekedni kezd. 

- Miközben a források hozzáférésében egyértelműen kimutatható a területi kohézió 

céljának hatása, ezen eredmények nem adnak választ arra a kérdésre, hogy vajon a 

források hatására erősödött-e a területi kohézió az országban, ami a források 

hatásának, illetve elosztási és hatékonysági térszerkezetének vizsgálatát teszi 

szükségessé. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk a következő fejezetben. 
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4.5 Helyek ahol a pénz hatott és pénzek, amelyek hatottak a helyre– Az EU-s 

támogatások hatása a területi kohézióra. 

A következő fejezetben megvizsgáljuk, hogy a fejlesztési források miként hatottak az ország 

térszerkezeti fejlődésére és milyen tényezők és hogyan befolyásolták azt, hogy a források mekkora 

eredményességgel hasznosultak. A fejezetben egyúttal választ kívánunk adni a K1.1 kérdés 

kivételével a K1-es, K2-es és K3-as kérdéscsoportokra, továbbá a K4.6 és 4.7-es kérdésekre valamint a 

téma szempontjából a K7-es kérdésre.36 

                                                           

36 K1. Mennyiben szolgálták az uniós források a régiók, megyék és kistérségek közötti kohézió erősítését?  

K1.2 Milyen tovagyűrűző területi hatásokat figyelhettünk meg a fejlesztésekben? 

K1.3 Milyen tényezők magyarázzák a források területi allokációjában és területi hatásában tapasztalható 

eltéréseket? 

K1.4 Milyen eltérések figyelhetők meg az egyes térkategóriákban a fenti dimenzió mentén? 

K2. Mely forrásoknak volt jelentős hatása a területi konvergenciára, ezek közül mely források segítették a 

konvergenciát és melyek erősítették a divergenciát az országban? 

K2.1 Tapasztalhatók-e eltérések a források régiók közötti területi konvergenciára gyakorolt hatása tekintetében 

a regionális és az ágazati OP-k, illetve az egyes alapok között? 

K2.2 Mely ágazatokhoz kapcsolódó források tudták hatékonyan szolgálni a kohézió erősítését? 

K2.3 Milyen területi eltérések figyelhetők meg az egyes források eredményességében? 

K2.4. Milyen tényezők befolyásolták a források eltérő hatását a területi kohézióra (pl. lehatárolások, ágazati 

szabályozás/stratégia léte, hiánya, eltérő projektgazda-típusok stb.) 

K3. Milyen szerepet játszottak az egyes források a felzárkózásban a sikeres és sikertelen kistérségekben? 

K3.1 Milyen forrásszerkezet-profilok jellemzik a felzárkózásban sikeres és sikertelen térségeket? 

K3.2 Kimutatható-e az eltérő forrásprofil hatása a felzárkózási sikerekben vagy sikertelenségben? 

K3.3 Kimutatható-e eltérő fejlesztéspolitikai stratégia az egyes kistérségekben, illetve ezeknek volt-e hatása a 

sikeres és sikertelen felzárkózási folyamatra? 

K3.4 Hogyan befolyásolta a helyi intézményi kapacitások fejlődését a fejlesztéspolitika és ennek milyen szerepe 

volt a kistérségek sikerében, milyen összefüggés van a kistérségi intézményrendszer fejlettsége és a kistérségek 

fejlettsége között? 

K4.6 A források decentralizációja mely területeken hatott pozitívan és mely területeken negatívan a területi 

kohéziós folyamatokra? 

K4.7 Hogyan hatottak az NSRK-n belüli és az NSRK és a vidékfejlesztés forrásai közötti lehatárolások a területi 

szempontok érvényesítésére, illetve mennyire épültek egymásra helyi szinten az uniós és a hazai források? 

K7. Milyen specifikumai vannak a fenti kérdésekben a KMR-ben tapasztalt fejlesztéspolitikai teljesítménynek és 

ösztönzőknek/intézményeknek a konvergencia régiókban tapasztalhatókhoz képest? 
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4.5.1 A hatásvizsgálathoz alkalmazott térökonometriai módszertan rövid bemutatása 

A hatásvizsgálat részletes módszertanát a melléklet tartalmazza, itt csak az eredmények értelmezése 

szempontjából fontos módszertani fogalmak ismertetésére és az eredmények értelmezési korlátaira 

szorítkozunk. 

A hatásvizsgálati feladatban az európai uniós támogatások területi kohézióra gyakorolt hatását 

vizsgáljuk. A területi kohézió vizsgálatára a térségek négy, makrogazdasági és társadalmi 

szempontból fontos jellemzőjét: jövedelmi, beruházási, foglalkoztatási és vándorlási értékeit 

választottuk a vizsgálat tárgyává. 

A területi kohézióra gyakorolt hatás vizsgálata során mindenképpen két kérdés merül fel, így a választ 

az alábbi részkérdésekre adott válaszok együttesen határozzák meg. 

1. Hogyan és milyen mértékben hatottak a támogatások a térségek foglalkoztatási, jövedelmi, 

beruházási és vándorlási jellemzőire? Azaz az első kérdés arra irányul, hogy az uniós fejlesztési 

forrásoknak van-e hatása. 

2. Ezek a hatások, ha léteznek, a területi kohézió erősítése vagy gyengítése irányába hatottak? Azaz a 

támogatások hatásai révén csökkentek vagy növekedtek a területegységek közötti különbségek? 

A két kérdést külön, de sorrendiségüket megtartva vizsgáltuk. Az első kérdés megoldása egy 

hatásvizsgálati ökonometriai modell felírását jelentette, amelyben a területi dimenzió megjelenítése 

érdekében a szomszédokra kifejtett hatásokat bemutató ún. területileg késleltetett változókat is 

szerepeltetünk. Azaz az első kérdés megválaszolására térökonometriai modellt építünk a 

hatásvizsgálati irodalom megközelítése alapján és ebből próbáljuk meghatározni a támogatásoknak a 

célváltozókra gyakorolt hatását. A második lépésben a hatásvizsgálati térökonometriai modellből 

kapott hatásokból következtetünk a területi kohézió meglétére és/vagy hiányára illetve a 

támogatásoknak ebben játszott szerepére. 

Az ex post hatásvizsgálatok azonban csak speciális feltételek mellett képesek a beavatkozások 

hatásainak kimutatására. A „hagyományos” hatásvizsgálati irodalom (azaz amely esetben 

keresztmetszeti vagy paneladatbázison történik a hatásvizsgálat) kiemelten hangsúlyozza, hogy az ún. 

counter-factual, azaz tényellentétes hatásvizsgálat során a hatások identifikálása lényegében azt 

igényli, hogy megbízható állításokat tudjunk tenni arról, hogy mi történt volna támogatások 

hiányában. Mivel ilyen tény nem áll fenn, ezért a becslés minden esetben összehasonlításra épül: 

keresünk hasonló, támogatott és nem támogatott egységeket és összehasonlítjuk a teljesítményüket. 

Más szavakkal megfogalmazva szükség van egy kontrollcsoportra, amelyek pályájának alakulásához 

tudjuk hasonítani a támogatott egységek pályáját.  

Az uniós fejlesztési források területi bontású hatásainak vizsgálatánál azonban nem rendelkezünk 

kontrollcsoporttal. Az összes támogatást tekintve minden kistérség támogatottnak minősül, a 

források felbontásával általunk létrehozott támogatási kategóriák vonatkozásában is még csak két 

esetben volt számottevő (azaz a támogatott populáció számának felét elérő) nem támogatott 

kistérség, azaz kontrollcsoport. Emiatt a támogatási hatás azonosításához egyedül fennmaradt 

lehetőség a támogatásintenzitás eltéréseinek felhasználása. Ez azt jelenti, hogy élünk azzal a 

feltevéssel, hogy a támogatás révén létrejött hatás arányos a támogatás mértékével (többnyire 
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lineárisan, de ez modellfüggő), így a támogatásmértékek eltérései alkalmasak a támogatások 

hatásainak azonosítására. 

Módszertani okokból a hatásvizsgálatot térben és időben is korlátozott adatbázison az adatbázisok 

bizonyos aggregálásával lehetett csak elvégezni. A vizsgálati célváltozóink a fejlődés, fejlettség 

mutatói 2010-ig álltak rendelkezésre a TSTAR- és TEIR-adatbázisokban, így bár a támogatási adatok 

2012-ig rendelkezésre álltak, a hatásvizsgálatot csak a 2010-ig felhasznált forrásokra lehetett 

elvégezni. Mivel hatásmérése csak a kellően nagy számú (statisztikailag szignifikáns),de homogén 

hatásmechanizmusú beavatkozások lehet, ezért a támogatási adatokat hatásmechanizmusában 

feltételezhetően homogén, de számosságában még eléggé nagy csomagokra kellett bontani. Ez a 

felbontás nem egyezik meg az végrehajtás intézményi logikája szerinti programfelbontással, mert 

hasonlónak feltételezi az ágazati és regionális programok közötti lehatárolások forrásait, míg az egy 

programon belül, de eltérő céllal adott forrásokat eltérőként kezeli. A vizsgálatban összességében a 

következő támogatástípusok szerepeltek:  

1. Helyi kommunális infrastruktúra fejlesztését célzó támogatások 

2. Közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztését célzó támogatások (pl. ipari parkok) 

3. Közszolgáltatás fejlesztését célzó támogatások 

4. Felsőoktatást és kutatás-fejlesztést célzó támogatások 

5. Vállalati telephelyfejlesztésre és eszközbeszerzésre irányuló támogatások 

6. Foglalkoztatás elősegítésére irányuló eszközök (inaktívakat és munkanélkülieket célzó 

támogatások) 

7. A gazdaságilag aktívak humán erőforrás-fejlesztését célzó támogatások 

8. Vállalkozásoknak nyújtott támogatott hitelek 

9. EMVA földalapú vállalati transzferei37 

Az egyes kategóriák részletes tartalmát a melléklet tartalmazza. 

A vizsgálatot a kistérségek szintjén végeztük el. Ennél aggregátabb szinten a megfigyelési egységek kis 

száma miatt nem lett volna lehetséges a statisztikai/ökonometriai módszertan megbízható 

alkalmazása, alacsonyabb, települési szinten pedig a vizsgált jelenséget (a fejlődést) jellemző mutatók 

lettek volna túlságosan zajosak ahhoz, hogy a vizsgálat eredményét értelmezni lehessen. (Pl. a 

lakóhely település és a munkahely település gyakori szétválása miatt a lakóhely szerint mért 

foglalkoztatási adatok és a munkahely szerint mért fejlesztési adatok hatása és megjelenési helye 

értelmezhetetlen eredményeket adott volna és a vállalati adatok jó része sem állt volna 

rendelkezésre települési szintre.) 

Az ökonometriai modellek a vizsgálatba bevont változókra vonatkozó (idősoros, keresztmetszeti vagy 

panel szerkezetű adatbázisokba rendezett) megfigyelések között keresnek statisztikai kapcsolatot. A 

térökonometriai modellek specialitását a területileg késleltetett változók beillesztése adja. A területi 

hatások modellbe történő beillesztéséhez az egyes változók ún. területi késleltetéses értékeit 

                                                           

37
 Bár az EMVA esetében a kompenzációs célú vállalati transzfereket is a vizsgálatba vontuk, azonban ezek nem 

tekinthetőek fejlesztési forrásoknak, vizsgálatuk oka, hogy e transzfereknek a célváltozókban megjelenő 

hatásait leválasszuk a fejlesztések hatására bekövetkező változásokról. Kiegészítettük továbbá a támogatások 

vizsgálatát a területileg nem lokalizálható hatású fejlesztésekkel (pl. az OP-k TA támogatásai), a transzferekhez 

hasonlóan abból a célból, hogy leválasszuk azon források hatásairól, amelyek ténylegesen hatnak a fejlődésre. 
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használjuk fel. A területi késleltetés az időbeni késleltetéssel analóg, de attól némileg eltérő változó. 

Míg az időbeni késleltetés során egymáshoz időben közel eső megfigyelések egymásra gyakorolt 

hatását mérjük, kontrolláljuk, addig területi késleltetés esetén térben egymáshoz közel eső egységek 

egymásra gyakorolt hatását mérjük, illetve kontrolláljuk. Ennek a mérésnek a módszertani eszköze az 

ún. szomszédsági mátrix (W), amely két térség földrajzi közelségét ragadja meg időben egy 

küszöbértéknek megfelelően. A jelen vizsgálódásban a földrajzi térszerkezetről a kistérség központok 

közötti közúti távolság adataival rendelkeztünk, amelyek percben mutatják a távolságot akkor, ha az 

utat a megengedett maximális sebesség mellett tennék meg közúton (azaz például nincsenek a 

közlekedési dugók, amelyek lassíthatnánk az utazást és nincs gyorshajtás sem). A korábbi 

modellbecslések alapján a percben adott távolságadatokból 60 perces küszöbérték segítségével 

határoztuk meg a szomszédságot, vagyis a modellben két térség akkor hat egymásra, ha kistérségi 

központjaik egy órán belül elérhetőek egymásból közúton.38 

A területi túlcsordulási hatásokat a térökonometriai modellekben a területileg késleltetett változók 

képviselik (amelyeket a továbbiakban területi interakciós tagoknak nevezünk). A területi hatások 

modellbe történő beillesztése alapvetően háromféle úton lehetséges. A területi túlcsordulási hatás 

lehet:  

 endogén területi interakciós hatások jelenlétéről beszélünk, ha a függő változó (y) területileg 

késleltetett értékeit is beépítjük a modellbe.  

 exogén területi interakciós hatások jelenlétéről beszélünk, ha a független változók (x) 

területileg késleltetett értékeit is beépítjük a modellbe. 

 a hibatagok területileg késleltetett értékeit tartalmazó modellek. 

Amint azt Elhorst (2010a) bemutatja, mind a három fenti területi túlcsordulási irány egyszerre egy 

modellbe nem illeszthető be, legalább az egyiket ki kell hagyni (ellenkező esetben a paraméterek 

értékét nem lehet egyértelműen meghatározni). A mellékletben ismertetett modellszelekciós eljárást 

követően mi az endogén és exogén hatásokat tartalmazó ún. területi Durbin-modellt használtuk.39 

Mivel paneladatbázis állt rendelkezésünkre, ezért a modellt kiegészítettük ún. fix hatás változókkal, 

amelyek akár a területi, akár az időbeni fix hatások kiszűrésére képesek.  

A modell becslésének fontos célja, hogy a célváltozók területi megoszlására hatást gyakorló tényezők 

hatását számszerűsítsük. Azt szeretnénk kiszámítani, hogy a független támogatási változó, x, milyen 

mértékben hatott az egyes kistérségben mért célváltozókra. Elhorst javaslata alapján erre nem 

alkalmasak az ökonometriai modell becsült együtthatóik, mivel ezek nem tartalmazzák a területi 

túlcsordulás miatti hatásokat. Javaslatában lényegében az áll, hogy a területi túlcsordulási hatások 

                                                           

38
 A szomszédsági mátrix ismeretében könnyedén meg tudjuk határozni a területi interakciós hatásokat. Egy x 

változó területileg késleltetett értékét megkapjuk akkor, ha megszorozzuk egy W standardizált szomszédsági 

mátrixszal: Wx. Az x változónak az N területegységben megfigyelt értékeinek a vektorát megszorozzuk a területi 

hatásokat szimbolizáló NxN-es mátrixszal. Ezzel gyakorlatilag egy olyan vektort kapunk, amelynek elemei az 

adott kistérséggel szomszédos (illetve ahhoz „közeli”) kistérségek átlagos értékeit mutatják. 

39
 A foglalkoztatás és a jövedelem (TGE) vizsgálata során alkalmaztuk a Durbin-modell panel adatokra felírt 

változatát. A vándorlás vizsgálata során az exogén területi interakciós hatások jelenlétét a tesztstatisztikák 

elvetették, így ott egyedül az endogén területi interakciós hatások jelenlétét tartalmazó modellt becsültük. 
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figyelembevételével számított parciális deriváltakat tekintsük hatásoknak. Lényegében arról van szó, 

hogy mivel a térségek hathatnak szomszéd térségeikre és azok is rájuk, ezért egy adott hatás 

szomszédoktól visszacsorgó hatásainak aggregátumát kell az adott térségre kifejtett teljes hatásnak 

tekinteni (direkt hatás) és ugyancsak e hatások tovaterjedő hatásának eredőjeként áll elő a 

támogatott térségen kívüli vidékekre vonatkozó ún. indirekt hatás. 

A vizsgálat további nehézségét az adatok megbízhatósága jelenti. Kulcsprobléma, hogy a vizsgálatunk 

tárgyát képező fejlettségi mutatókat (GDP, foglalkoztatási ráta, beruházás, vándorlás) a vándorlási 

egyenleg kivételével a KSH nem méri, így e mutatóknak becsléseit tekintettük a célváltozóinknak. A 

becsléseket az adott modell bemutatásakor ismertetjük.  

A beruházás vizsgálatára irányuló modellszámításaink során viszont nem tudtunk felírni egy olyan 

beruházást magyarázó modellt, amelynek magyarázó ereje megközelíthette volna az elfogadható 

minimális szintet. A beruházás mérésére rendelkezésre álló adataink a TEIR-ben szereplő társasági 

nyereségadó adatbázisban szereplő, települési szintre aggregált vállalati mérleg- és 

eredménykimutatásban szereplő értékek voltak. Ezekből az adatokból kiszámítottuk a tárgyi eszközök 

állományának változását, amelyet az adott időszakban és térségben megjelenő vállalkozások által 

végrehajtott nettó beruházás mérőszámának tekintettünk. Majd az ily módon kalkulált nettó 

beruházásból többféleképpen is rátát számoltunk, egy vállalkozásra jutó nettó beruházás (beruházási 

ráta), ennek növekedési üteme, stb. Azonban ezek az adatok egyfelől igen nagy mértékben 

szóródtak, másfelől nem mutattak semmilyen területi mintázatot. A beruházásra felírt modellek R2-e 

igen ritkán érte el 2%-ot. Összességében megállapítottuk, hogy vagy a kistérségi szintre aggregált 

vállalati adatokból kirajzolódó beruházás értékek magyarázatához valószínű, hogy a közvetlen 

vállalati adatokra (azaz ún. mikroadatbázisra) lenne szükség. 

 

Összefoglalva a fent elmondottakat: 

1. A kohéziós hatást két lépésben vizsgáljuk, első lépésben megnézzük, hogy a támogatásoknak 

van-e hatása az adott területegység célváltozóira, majd ha a hatás szignifikáns, akkor 

megnézzük, hogy ez a területi kohéziót növelte-e vagy csökkentette. 

2. A hatásvizsgálat három lényeges feltevésre épít, amelyekkel élnünk kellett annak érdekében, 

hogy a vizsgálatot el tudjuk végezni és hatásról tudjunk beszélni: 

I. a támogatások hatásai a támogatásintenzitásból azonosíthatóak (identifikálhatóak), 

II. az alkalmazott szomszédsági mátrix megfelelően képezi le a területi viszonyokat, 

III. az adatok alkalmasak az ökonometriai vizsgálatra, azaz nem tartalmaznak „túl sok zajt”. 

 

4.5.2 A fejlesztési támogatások hatása a kistérségi foglalkoztatásra – térökonometriai 

becslés 

A jelen leírásban a kistérségi foglalkoztatás modelljében mért eredményeket mutatjuk be. A 

regressziós vizsgálat függő változója a foglalkoztatási ráta, azaz a foglalkoztatottak és a munkaképes 

korú lakosság számának hányadosa.  
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A vizsgálat, melyet teljes terjedelmében a mellékletben mutatunk csak be a következő menetben 

zajlott. Először felépítettünk egy a foglalkoztatási ráta változását 1991 és 2010 között szignifikánsan 

magyarázó térökonometriai modellt, majd e modellbe illesztettük a támogatási változók jelenbeni és 

két időbeni késleltetett változóját, illetve ezek ún. területileg késleltetett változóit is vagyis az 

alapmodellt minden esetben kiegészítettük hat támogatási változóval (3 időpont * 2 területi szint: 

helyben és a szomszédságban) és ezen modellből modellszelekcióval kiválasztottuk a leginkább 

szignifikáns modellváltozatot.  

Az így kapott modellből a támogatási változók szignifikáns értékeinek vizsgálatával megállapíthattuk, 

hogy egy adott támogatástípus mely területen a támogatott vagy a szomszédságában fejti-e ki 

hatását, illetve ezt mely időpontban a támogatás évében vagy egy-két évvel később teszi-e meg. 

Fontos előre felhívni a figyelmet arra, hogy a hatás nem mindenesetben és minden formájában 

bizonyult pozitívnak a foglalkoztatásra. 

Mivel egy térség foglalkoztatási rátája erősen összefügg a szomszédos térségek foglalkoztatási 

szintjével és időben is lassan csengenek le bizonyos hatások (másképpen mert a túlcsordulási hatások 

térben és időben is erősek), továbbá, mert bizonyos támogatások jellemzően nem (vagy nem csak) a 

saját, hanem a szomszédos térségben is kifejtik hatásukat, ezért összegeztük a hatásokat második 

lépésben a direkt és indirekt hatások megbecslésével. Nem meglepő módon azoknál a 

támogatásoknál, ahol az elsődleges hatások helyben jelentkeztek a direkt hatások bizonyultak 

szignifikánsnak, amelyeknél a szomszédsági hatások is szignifikánsak voltak ott pedig az indirekt 

hatások bizonyultak szignifikánsnak. 

Mivel csak néhány támogatás esetében volt valódi kontrafaktuális (nem támogatott térség) és a 

támogatások egy időben jelentkeztek, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy egy-egy hatásnál nem 

az adott támogatás hatását, hanem az adott támogatással együtt járó más támogatások hatásait is 

mértük, ezért harmadik lépésben a korábban szignifikáns bizonyult támogatási változókat egy 

aggregált modellbe építettük. Ennek célja, hogy megvizsgáljuk, hogy mely változók maradtak 

továbbra is szignifikánsak a korábban tapasztalt előjel mellett. Feltételezve, hogy azok a változók 

valóban saját hatásukat mutatták a korábbi vizsgálati részben, amelyek egy ilyen modellt követően is 

szignifikánsak maradtak. 

Végül az ilyen módon szignifikánsnak bizonyult támogatási változókból képzett összesített modell 

becslésének segítségével vizsgáltuk meg negyedik lépésben, hogy a támogatások hatására mely 

évben segítette a foglalkoztatási rátákban tapasztalt területi szórások csökkentését az uniós 

támogatások rendszere. Fontos előre felhívni a figyelmet arra, hogy mivel a támogatások hatásainak 

időbeni lefutása miatt egy adott évben több jelenbeni és korábbi támogatás hatása is megfigyelhető 

egy-egy térségben és a támogatások egy adott évben nagyon változatos összetételben jelenhetett 

meg a kistérségek között, ezért a területi kohézióra kifejtett hatást csak évekre bontva tudtuk 

értelmezni. 

4.5.2.1 A foglalkoztatási modell 

A helyi foglalkoztatási rátát alapvetően három változóval magyaráztuk. Ezek a 

 gyermeke aránya a munkaképes korúak között, a becsült együttható várt előjele: negatív, 

azaz több gyermek esetén csökken a foglalkoztatási ráta. 
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 helyben meglévő állások száma, a becsült együttható várt előjele: pozitív, azaz több álláshely 

esetén növekszik a foglalkoztatottság. 

 a helyi jövedelmek szórása, nincs várt előjel. 

 Mindezek mellett még ezen változók területileg késleltetett értékei is jelen vannak, amelyek 

a fenti tényezőknek a területi autokorreláltságát ragadják meg (ún. exogén túlcsordulási 

hatások). 

A fenti modellbe illesztjük bele az állami támogatások hatását, millió forint / fő mértékegységgel, 

ahol a vetítés alap a 18-59 évesek száma volt. A támogatási kategóriákhoz tartozó éves átlagokat 

következő oldalon lévő táblázat mutatja. Már ezen a ponton fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 

támogatások évek között nem egyenletesen oszlanak meg, hanem a kifizetések folyamatosan 

növekvő trendje mellett 2009-től szignifikánsan megugranak, vagyis összességében nem azonos 

mértékű támogatásokat vizsgálunk az évek között. 

28. táblázat: A támogatás típusok évenkénti megoszlása 

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 
megoszlás 
(%) 

Kommunális 
infrastruktúra fejl.  43.8   94.7  

 
160.0  

 
214.3  

 
135.3   269.1   335.8   1 253.1   30.9  

Közösségi vállalati 
infrastruktúra fejl.  0.1   0.9   2.0   29.4   48.6   47.0   57.5   185.6   4.6  

Közszolgáltatások fejl.  0.5   9.4   29.8   50.1   72.8   94.6   184.4   441.6   10.9  

K+F, felsőoktatás  0.5   12.6   18.4   18.5   9.1   20.2   49.6   128.8   3.2  

Vállalati támogatások  8.7   56.3   61.2   45.8   49.6   149.0   160.4   531.0   13.1  

Foglalkoztatás bővítése  0.3   8.7   3.6   6.5   28.7   33.2   40.6   121.6   3.0  

Foglalkoztatottak, 
aktívak képzése  -   0.5   11.2   9.3   33.8   16.6   25.6   97.1   2.4  

Támogatott hitelek  -   -   -   -   4.4   15.0   18.9   38.3   0.9  

Területileg nem 
értelemezhető  1.0   3.7   6.0   11.3   27.9   31.1   37.9   118.9   2.9  

vállalati transzfer   -    -    -  
 
133.3  

 
281.6   371.1   347.1   1 133.1   28.0  

Összesen  55.0  
 
186.7  

 
292.2  

 
518.7  

 
691.7  

 1 
046.9  

 1 
257.8   4 049.1   100.0  

Ebből csak a ROP  0.9   0.9   50.2   47.7   41.3   128.0   259.3   528.3   13.0  

 

4.5.2.2 A támogatások hatása kistérségi foglalkoztatásra 

Első lépésben tehát e támogatások hatását vizsgáltuk helyben és a szomszédságban az adott évben 

és a következő két évben. A 29. táblázatban a szignifikánsnak bizonyult támogatási mutatókat 

mutatjuk be, majd a 30. táblázatban a direkt és indirekt és teljes (országos) támogatási együtthatók 

szignifikánsnak bizonyult értékeit mutatjuk be. A részletes regressziós becsléseket a melléklet 

tartalmazza. 
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29. táblázat: A támogatások elsődleges szignifikáns hatásai a támogatott térségben és a szomszédos térségekben 

 

 

A
 k

o
m

m
u

n
ál

is
 

in
fr

as
tr

u
kt

ú
ra

 

fe
jle

sz
té

se
 

K
ö

zö
ss

ég
i v

ál
la

la
ti

 

in
fr

as
tr

u
kt

ú
ra

 

fe
jle

sz
té

se
 

A
 

kö
zs

zo
lg

ál
ta

tá
so

k 

fe
jle

sz
té

se
 

A
 K

+F
, 

fe
ls

ő
o

kt
at

ás
 

tá
m

o
ga

tá
sa

 

V
ál

la
la

ti
 

tá
m

o
ga

tá
so

k 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 

b
ő

ví
té

se
 

fö
ld

 a
la

p
ú

 

tá
m

o
ga

tá
so

k 

h
el

yb
en

 

0-ik évben 
 

-0.129494 
   

0.361290 
 

  
(0.003394) 

   
(0.108426) 

 1 évvel később 
      

0.050239 

       
(0.016939) 

2 évvel később 
 

0.499729  
     

  
(0.000135) 

     

sz
o

m
sz

éd
 t

ér
sé

gb
e

n
 

0-ik évben 
      

-0.091789 

       
(0.027177) 

1 évvel később 
   

2.280994 
   

    
(0.006587) 

   2 évvel később -0,185211 
 

0.527708 
 

-0.909565 2.404815 
 

 
(0.000250) 

 
(0.034085) 

 
(0.000332) (0.039775) 

 *az együtthatók alatt zárójelben a szignifikancia szintet tüntettük fel 

30. táblázat: A támogatások összes hatása a támogatott térségben, a többi térségben és az ország egészében 
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*az együtthatók alatt zárójelben a szignifikancia szintet tüntettük fel 

A kommunális infrastruktúra fejlesztés hatása a foglalkoztatásra két év késéssel és csak a szomszédos 

térségekben jelentkezik, de negatív együtthatóval. A túlcsordulási hatásoktól megtisztított hatás 

becsült nagysága nem meglepő módon egyedül a támogatott térségen kívül szignifikáns, de negatív. 
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A közösségi vállalati infrastruktúra-fejlesztések (ipari parkok, logisztikai központok…), esetén a 

helyben megjelenő hatások szignifikánsak, a jelenben negatív, de két évvel később négyszer nagyobb 

pozitív foglalkoztatási hatás rajzolódik ki.  

A közszolgáltatások fejlesztése esetén csak az időben (2 évvel) és térben késleltetett hatás tűnik 

szignifikánsnak, a becsült (a túlcsordulási hatástól megtisztított hatások) az alábbi táblázat szerint 

130százalékpont minden munkaképes korúra jutó elköltött 1 millió forintos támogatás esetén.  

A K+F, felsőoktatás támogatása a foglalkoztatásra területileg túlcsorduló hatása van egy évvel a 

támogatást követően, miközben a helyi hatása nem kimutatható. A mért indirekt hatás nagysága 645 

százalékpont minden munkaképes korúra jutó 1 millió forintos támogatás esetén. 

A vállalati támogatások adatsora időben meglehetősen magasan korrelál egymással, ha együtt 

vizsgáljuk őket csak a két évvel időben és térben késleltetett hatás tűnik szignifikánsnak. Ugyanakkor 

ha külön vizsgáljuk őket, akkor mindegyik változatnál szignifikáns lesz a térben késleltetett hatás, és 

sehol sem lesz szignifikáns a helyi hatás. Mindemellé még az is érvényes, hogy a helyben mért hatás 

ugyan pozitív, de nem szignifikáns, míg a területileg késleltetett hatás negatív és szignifikáns. A 

modellek közötti választás nem túl megbízható, de a kiválasztott változat egy hajszállal jobb 

illeszkedést mutat, mint az egyéb változatok. Ez alapján a támogatásnak inkább területileg 

túlcsorduló negatív hatásáról beszélhetünk. 

A munkanélküliség visszaszorítására tett erőfeszítések közül az azonnali helybeni hatás határesetnek 

tekinthető: 11%-on „szignifikáns”. A térben és időben késleltetett hatás azonban 4%-on is 

szignifikáns, azaz valószínűleg elmondható, hogy térben és időben késleltetve jelentkezik a 

beavatkozás valódi hatása, amely nagyságát tekintve is meghaladja (több mint hatszorosa) a helyi 

hatásnak. A modell alapján a túlcsordulási hatásoktól megtisztított helyi és szomszédsági (direkt és 

indirekt) hatások közül a két évvel késleltetett indirekt hatása a támogatásnak bizonyult gyengén, 

7%-on szignifikánsnak, de nagyságrendjében hatalmasnak, 567 százalékpontnak. 

A foglalkoztatottak, aktívak képzési programjára költött pénzek továbbá a vállalkozások 

hitelfelvételének támogatása (támogatott hitelek) semmilyen módon nem hozhatóak összefüggésben 

a foglalkoztatottság változásával, sem az azonnali, sem az időben késleltetett tagok nem 

szignifikánsak. Ezeknek a támogatásoknak tehát feltehetően nem volt hatása a foglalkoztatási rátára. 

Az EMVA kompenzációs transzfereinek (földalapú támogatások és más, transzfernek tekinthető 

juttatások) modellbecsléseink alapján kicsi helyi hatása van: a becsült együttható 0,05 (5 

százalékpont), a területi túlcsordulási hatás együtthatója negatív, -0,09, azaz -9 százalékpont. A 

területi túlcsordulási hatások figyelembevételével számított direkt hatás 4,6 százalékpont, míg az 

indirekt hatás -16,17 százalékpont. 

 

A fentiekben bemutattuk, hogy az egyes támogatási konstrukciók milyen mértékben állhatnak 

összefüggésben a foglalkoztatás változásának helyi különbségeivel. Ugyanakkor fontos szem előtt 

tartani, hogy a támogatásokat nem egymástól függetlenül, hanem egyszerre folyósították, így a 

foglalkoztatás változásában egyszerre mindegyik támogatás hatása érvényesült – már amikor volt 

hatás vagy volt kimutatható hatás. Ennek ellenőrzésére (kontrolljára) elvégeztünk egy ellenőrző 

vizsgálatot, amelynek során a foglalkoztatási rátát magyarázó modellbe az összes olyan támogatási 
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kategóriát beleillesztettük, amelyeknél valamilyen összefüggést felfedezni véltünk. Az összevont 

regresszióban szereplő eredményeket összevetettük a korábbi, parciális elemzés eredményeivel. Az 

összevetés során kerestük az egyezőségeket és az eltéréseket. Ahol egyezést találunk, ott azt 

gondoljuk, hogy a jelen vizsgálat megerősítette a parciális hatásokat vizsgáló korábbi regressziók 

eredményeit. Ahol eltérést tapasztalunk, ott azt elsősorban annak tulajdonítjuk, hogy az adott 

támogatási konstrukció azért tűnt úgy, mint amelyik hat a foglalkoztatásra, mert hasonló kifizetési 

profillal rendelkezett, mint más, hatást gyakorló támogatás és/vagy azért, mert a támogatás területi 

megoszlása valamilyen módon mégis tükröz szelekciós torzítást.40 

Az eltérés elsősorban két támogatási konstrukciót érint, egyfelől a közszolgáltatások fejlesztése 

korábban mutatott területi túlcsordulási hatásokat, az összevont modellben azonban ez már nem 

szignifikáns. Emellett a vállalati transzferek sem mutatnak robosztusságot hatásuk tekintetében. 

Ezekben az esetekben a mért együtthatók abszolút értékben csökkentek, a változók valószínűsége 

azonban ezt meghaladó mértékben csökkent. E két támogatás oszlopát, ezért a 30. táblázatban 

szürkével jeleztük. 

A stabilnak tűnő eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze. 

1. Az azonnali hatások gyengék és nehezen kimutathatóak (ha vannak), azonban minden 

esetben helyinek bizonyulnak. A túlcsordulási hatások időben és térben együtt 

jelentkeznek, azaz jellemzően a területi túlcsordulási hatások időben késleltetve, általában 2 

évvel később jelentkeznek. 

2. A hatással bíró támogatási konstrukciók között három minta figyelhető meg: 

a. Valószínűleg csak helyi hatása van: a támogatási konstrukciók közül egyedül a 

közösségi vállalati infrastruktúra-fejlesztésnek mutatható ki hatása a helyi 

foglalkoztatottságra. Az azonnali hatás negatív, de két évvel a támogatás folyósítását 

követően négyszer akkora pozitív hatást mértünk. E beavatkozásoknak a területi 

túlcsordulási hatására is pozitív értéket mértünk (azonnalit és késleltetettet is), de 

ezek meglehetősen nagy szórást mutatnak, így bizonytalan, hogy valóban van-e 

statisztikai kapcsolat a két változó között. 

b. A helyi hatással nem, de területi túlcsordulási hatással járó beavatkozások esetén a 

hatás a beavatkozást követően késleltetve jelentkezik, a modellünkben általában két 

év a hatás bekövetkezésének ideje. Ilyen beavatkozás a felsőoktatás és a K+F 

támogatása (pozitív hatással, és bizonytalan idejű késéssel, a modellben 1 év a 

késés), a vállalatok támogatása (negatív hatással) és a kommunális infrastruktúra-

fejlesztés (szintén negatív túlcsordulási hatással). 

                                                           

40
 A szelekciós torzítás szűrése a jelen kontextusban igen nehéz, mivel nagyon sok esetben alig van olyan 

kistérség, ahova nem ment támogatás, ugyanakkor az egyes kistérségek támogatási intenzitása jelentősen 

eltér. A támogatások eloszlása ugyanakkor jellemzően a logisztikus eloszláshoz hasonló, balra ferde, a kis 

összegű kifizetéseknél csúcsosodó eloszlást mutat, ezért a „csonkolásos” vizsgálat számos olyan önkényes 

elemet tartalmaz(na) amelyek miatt a vizsgálat megbízhatósága nem feltétlen haladná meg a fenti vizsgálat 

megbízhatóságát. 
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c. A helyi és területi túlcsordulási hatással is járó támogatás: ilyen a foglalkoztatás 

bővítését célzó támogatások, amelynek pozitív helyi hatása azonnal, pozitív területi 

túlcsordulási hatása pedig időben késleltetve jelentkezik. 

3. Nem találtunk példát arra, hogy térben túlcsorduló hatás a támogatás nyújtásának idejében 

jelentkezne. 

 

A fenti vizsgálatunk egyszerű kontrolljaként megvizsgáltuk, hogy az a 86 kistérség, amelyben 2004 

előtt romló foglalkoztatási helyzetűk volt (az átlaghoz képest) és 2004 után ez megfordult milyen 

forrásszerkezet jellemezte a másik három lehetséges típusú kistérséghez viszonyítva (1- akik előtte is 

javultak és utána is javultak, 2 - akik előtte romlottak és utána is romlottak és  4- akik előtte javultak 

és utána romlottak). Amint a következő oldalon lévő táblázat mutatja a 2004 után „győztes” 

kistérségek átlag alatt kaptak támogatást, különösen a szűkebben vett fejlesztési rendszerből (64%) 

és (eltekintve a mezőgazdasági transzferektől) kiugróan magas volt a közösségi vállalati 

infrastruktúrából való részesedésük (214%). Az, hogy a vállalati támogatásokból is jól részesültek nem 

mond ellent vizsgálatunknak figyelembe véve, hogy azok hatásai vizsgálatunk szerint elsősorban a 

szomszédos térségekben (így országosan is) megfigyelhető negatív foglalkoztatási hatás, de az sem 

meglepő, hogy e térségek az önkormányzati fókuszú ROP-os támogatásokban is nyertes térségek. A 

többi támogatásban átlag alatt részesültek, aminél fontos észrevennünk, hogy a jó foglalkoztatási 

teljesítményű K+F és a foglalkoztatás bővítési támogatásokban különösen alulreprezentáltak e 

térségek, ami viszont ismét összevág korábbi elemzésünkkel, hogy e támogatások nem a 

kedvezményezett, hanem a szomszédos térségek esetében kiugróan kedvezőek. Figyelembe véve, 

hogy e projektek helyszínei inkább a foglalkoztatási és kutatási centrumokban található arra is 

érdemes rámutatni, hogy bár e térségekbe nem érdemes e támogatásokat juttatni, a tágabb térségük 

központi térségének támogatása a környező térségek foglalkoztatását is nagyon erősen segíti.
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31. táblázat: A 2004 után foglalkoztatási szempontból sikeressé vált kistérségek forrásszerkezetének eltérése a többi kistérséghez 

FOGLALKOZTATÁS   győztes kontroll: 2-es és 4-es típus kontroll: 1,2 és 4-es tipus 

Támogatástípus 
Győztes 
kistérség átl.tám. átl.tám. arány sorszám átl. tám. arány sorszám 

Összes támogatás (eFt/fő)                    86 93,55 98,32 0,9515 6 95,69 0,9777 6 

Összes támogatás (eFt/fő) (nincs transzfer)  86 52,65 82,25 0,6402 8 75,84 0,6942 8 

 Kommunális infrastruktúra fejl,              86 16,90 40,22 0,4201 9 35,29 0,4788 9 

Közösségi vállalati infrastruktúra fejl,     86 6,47 3,02 2,1401 2 3,36 1,9252 2 

Közszolgáltatások fejl,                      86 10,67 10,70 0,9971 5 10,22 1,0446 5 

 K+F, felsőoktatás                            86 0,66 4,66 0,1426 12 4,13 0,1608 12 

Vállalati támogatások                        86 15,59 9,91 1,5731 3 10,99 1,4188 3 

Foglalkoztatás bővítése  86 0,69 4,35 0,1582 11 3,87 0,1780 11 

 Foglalkoztatottak, aktívak képzése           86 0,91 3,28 0,2774 10 2,92 0,3109 10 

Támogatott hitelek                           86 0,75 0,93 0,8061 7 0,97 0,7772 7 

Területileg nem értelmezhető 86 0,01 5,17 0,0025 13 4,10 0,0032 13 

vállalati transzfer                          86 40,90 16,08 2,5443 1 19,85 2,0610 1 

ROP források                                  86 14,56 11,51 1,2641 4 11,38 1,2793 4 
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4.5.2.3 A támogatásoknak a területi kohézióra gyakorolt hatása a foglalkoztatás 

dimenziójában 

A támogatásoknak a fenti modellspecifikációk és becslések szerint bizonyos típusú beavatkozások 

esetén van foglalkoztatási hatása. Most arra keressük a választ, hogy a támogatásokkal 

összefüggésben megvalósulhatott-e területi kohézió. A foglalkoztatás vonatkozásában ezt annak a 

kérdésnek a megválaszolását jelenti, hogy megvalósult-e a foglalkoztatás területi 

egyenlőtlenségeinek csökkenése a támogatások hatására.  

A kérdés megválaszolásához a fentiekben kidolgozott térökonometriai modell becslési eredményeit 

használtuk fel. Az alkalmazott modellben azonban csak azokat a támogatási változókat hagytuk 

benne, amelyeknek a leginkább valószínűsíthetően lehet hatása a foglalkoztatás területi alakulására 

előző becslésünk alapján. A modell együtthatóinak ismeretében kiszámítottuk a támogatásoknak a 

tényleges foglalkoztatásra gyakorolt hatását. A megközelítésünk értelme az, hogy a fenti 

térökonometriai modell segítségével meg tudjuk becsülni, hogy a foglalkoztatás múltbeli értékeiből 

mekkora részt lehet a támogatásokkal összefüggésbe hozni. Ennek ismeretében meg tudjuk vizsgálni 

azt, hogy a támogatásokkal összefüggésbe hozható foglalkoztatás területi mintázata hogyan viszonyul 

a foglalkoztatási ráta térbeli eltéréseihez. Ha a foglalkoztatás nagyobb mértékben növekedett ott, 

ahol korábban alacsony volt a foglalkoztatás, akkor beszélhetünk területi kohézióról. Ha ez az 

összefüggés a foglalkoztatásnak a támogatással összefüggésbe hozható részére is igaz, akkor 

mondhatjuk el, hogy a támogatások hozzájárultak a területi kohézióhoz. 

Először kiszámítottuk tehát, hogy az egyes támogatások mekkora változást okoztak a 

foglalkoztatásban az egyes években összesen, Ezek országos értékeit foglaltuk össze a mellékelt 

táblázatban 

32. táblázat: A támogatások hatására létrejövő foglalkoztatás országos értékei éves bontásban 

Év 
köz. váll. 
infra 

mn 
visszaszor 

K+F, 
felsőokt._1 

Kommunál
is infra_2 

Köz.váll.inf
ra_2 Váll.tám_2 

Mnelk_viss
zasz_2 Összesen 

2004 17 542 0 0 0 0 0 559 

2005 203 14501 1243 0 0 0 0 15947 

2006 399 8945 26413 -5062 117 -22373 1172 9611 

2007 10683 14114 40873 -16691 1201 -173549 30530 -92839 

2008 18330 42850 45953 -47302 2521 -169218 20658 -86208 

2009 15915 32179 22354 -35672 48654 -121819 31566 -6822 

2010 19077 47619 56433 -19456 81824 -148679 86298 123116 

Össz. 64623 160751 193269 -124184 134317 -635637 170224 -36637 

 

Megvizsgáltuk, hogy a foglalkoztatás százalékos változása és a megelőző időszakra jellemző 

foglalkoztatási ráta között milyen statisztikai kapcsolat van. Ehhez egyszerűen korrelációs együtthatót 

számítottunk a változás és az előző időszaki ráta között. Szignifikáns és negatív együttható utalhat 

területi kohézióra, hiszen ezt azt jelenti, hogy jobban nőtt a foglalkoztatás a támogatás hatására ott, 

ahol kisebb volt a foglalkozatási ráta korábban. Szignifikáns, pozitív együttható jelzi a területi 

differenciálódást. Nem szignifikáns korrelációs együttható esetén azt mondhatjuk, hogy nem 

találtunk összefüggést e két változó között, így nem beszélhetünk a területi kohézió szisztematikus 

változásáról. A számítást három változópárra végeztük el és az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
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33. táblázat: Területi kohézió a foglalkoztatási rátákban 

 

Az előző évi fogl.ráta és a 
foglalkoztatás %-os változása 

Az előző évi tényellenes fogl. ráta 
és a tényellenes fogl. százalékos 

változása 

A foglalkoztatás %-os változása 
és a tényellenes foglalkoztatás %-

os változása  

Év korreláció p-érték* korreláció p-érték* korreláció p-érték* 

2004 -0.1036 0.1738 -0.1017 0.1820 1.0000 0.0000 

2005 -0.2047 0.0067 -0.1471 0.0527 0.9914 0.0000 

2006 0.0738 0.3330 0.0706 0.3547 0.9885 0.0000 

2007 -0.2320 0.0021 -0.3526 0.0000 0.8600 0.0000 

2008 -0.5530 0.0000 -0.7291 0.0000 0.8102 0.0000 

2009 -0.6551 0.0000 0.0053 0.9449 0.3999 0.0000 

2010 -0.4845 0.0000 -0.0240 0.7536 0.5514 0.0000 
* 0,05 alatti érték esetén elutasíthatjuk a korrelálatlanság (zérus korreláció) hipotézisét. 

Az első két oszlopban láthatjuk a foglalkoztatás adott évi százalékos változása (foglalkoztatás 

növekedési üteme) és az előző évi foglalkoztatási ráta közötti korrelációs együtthatókat a vizsgált 

időszakban. A mért korrelációs együtthatók 2004-ben és 2006-ban nem szignifikánsak, ekkor nem 

beszélhetünk változásról a területi kohézióban. A többi években, azaz 2005-ben és 2007-2010 között 

szignifikáns negatív korrelációt látunk, ami azt jelenti, hogy a korábban alacsonyabb foglalkoztatási 

rátákkal jellemezhető kistérségekben növekedett nagyobb mértékben a foglalkoztatás. Emiatt a 

vonatkozó években a megfigyelt területi folyamatok a kiegyenlítődés irányába mutatnak. 

A támogatásoknak a megfigyelt folyamatokban betöltött szerepének a vizsgálata céljából még két 

másik korrelációs együtthatót számítottunk. Egyfelől megnéztük, hogy a támogatás hatására 

létrejövő foglalkoztatást kivonva a tényleges foglalkoztatásból (ún. tényellenes foglalkoztatás), az így 

kapott idősor milyen területi kohézióra utal. A tényellenes adatsor számításával azt becsültük meg, 

hogy mekkora lett volna ez a korreláció, ha nem lettek volna támogatások a 2004-2010 években. A 

modellünk alapján kapott becsült támogatási hatások a táblázat alapján különösen a vizsgálati 

periódus végén voltak nagyon jelentősek.  

A tényellenes és a tény korrelációk alapján a következőket mondhatjuk el a támogatásoknak a 

területi kohézióban játszott szerepéről. A 2004-es évben még nagyon kevés támogatás fejtette ki 

hatását, ebben az évben tehát látszik némi hatás, de ez igen kis mértékű. A 2005-ös évben megfigyelt 

negatív korreláció kisebb lett volna (abszolút értékben) támogatások hiányában, ezért a 2005-ös 

évben a támogatások kifejezetten hozzájárultak a területi kohézióhoz. A 2006-os évben úgy tűnik, 

hogy nem volt változás a területi kohézióban és ezen a támogatások sem tudtak változtatni. A 2007-

2008-as években a tényellenes hatásvizsgálat arra utal, hogy a területi kohézió nagyobb lett volna a 

támogatás hiányában, ezekben az években tehát a támogatások a területi kohézió ellen dolgoztak, 

legalábbis a foglalkoztatás vonatkozásában. Ez a folyamat azonban megfordult és 2009-2010-es 

években a támogatások igen nagy mértékben járultak hozzá a területi kohézióhoz. Másképpen bár az 

adatok tisztán mutatják, hogy 2008-ban a válság hatására éppen a jobb foglalkoztatási térségekben 

csökkent jelentősen a foglalkoztatás és a fejlesztési támogatások éppen e térségek foglalkoztatóinak 

megmentésében játszottak szerepet, így a területi kohézió szempontjából ezen időszakban 

rosszabbul teljesített a fejlesztéspolitika. Ez azonban csak a sokk bekövetkezésének évét jellemezte 

annak ellenére, hogy 2009-től tudatos válságenyhítő, foglalkoztatást javító intézkedéseket léptettek 

életbe. 
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a támogatási konstrukciók többsége jelentős késéssel fejti ki 

hatását a foglalkoztatásra és ezzel összefüggésben az uniós támogatási forrásoknak a területi 

kohézióra gyakorolt kedvező hatása éppen ezért csak a vizsgálati periódus végére alakult ki. Ami 

különösen figyelembe véve, hogy csak 2010-ig a források felfutásának második évéig tudtuk a 

vizsgálatot lefolytatni, ezért később további vizsgálatok szükségességét is indokolja. 



 

 

138 Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése 

4.5.3 A támogatások hatása a kistérségi jövedelemre – térökonometriai becslés 

A területi kohézió másik dimenziója a jövedelem területi megoszlásának és annak változása, 

differenciálódása vagy hasonulása. Ez utóbbi esetében beszélünk területi kohézióról a jövedelem 

vonatkozásában. Az uniós forrásoknak a GDP-ben mért területi kohézióra gyakorolt hatásának 

vizsgálata során a foglalkoztatási elemzésnél bemutatott módon járunk el. Mivel a GDP-t a megyei 

szint alatt a KSH nem méri, ezért a szakirodalomban bevett Települési Gazdasági Erő (TGE) kistérségi 

aggregátumát használjuk a vizsgált jövedelem változónak. Elsőként egy térökonometriai modellt 

építünk a jövedelem vizsgálatára, majd második lépésként megvizsgáljuk, hogy a térökonometriai 

modellbe beilleszthetőek-e a támogatások, azaz van-e szignifikáns hatásuk az egyes kistérségek 

jövedelmi pozíciójára. Ezt követően fogjuk megvizsgálni azt, hogy az esetlegesen szignifikánsnak 

bizonyuló támogatási kategóriák hogyan hatnak a területi kohézióra e dimenzióban. 

 

4.5.3.1 A TGE modellje 

A jövedelem területi modellje során a függő változó az egy főre (lakónépesség január 1-jén) jutó 

Települési Gazdasági Erő (TGE) kistérségi aggregátumát használjuk. A GDP helyett TGE használatát az 

tette szükségessé, hogy a KSH csak megyei szintig méri a GDP-t. A TGE a megyei GDP-t bontja a 

személyi jövedelemadó-alap, a helyi adók, valamint a regisztrált vállalkozások számának mutatói 

alapján (valamennyi mutató elérhető a TSAR adatbázisában) települési szintre, melynek egyszerű 

aggregátumát használjuk a kistérségi szinten.41  

Modellünkben a TGE-t magyarázza az adott területen elérhető termelési tényezők mennyisége, 

amelyet az aktív népesség arányával, a vállalkozások saját tőkéjével és a bérszínvonallal mérünk 

(amely változó a munkaerő humán tőkéjének, képzettségének a proxija a jelen modellben). A függő 

változó mérési skálája : millió forint / fő.  

A modellben időbeni és területi fix hatásokra is kontrolláltunk, így a kihagyott változók hatásait azok 

nagy mértékben felveszik.  A modell magyarázó változói az alábbiak: 

 aktív korú népesség aránya (%): ahol nagyobb az aktív korú népesség aránya, ott lesz 
nagyobb a jövedelem. Ez exogén túlcsordulási hatásként is érvényesül, tehát ha a 
szomszédban magasabb az aktív korú népesség aránya, az is jövedelemnövelő tényező. 

 bérszínvonal (millió forint / fő): ahol magasabb a bérek átlagos értéke, ott lesz magasabb az 
összes jövedelem. Ennek egyik oka lehet az, hogy a munkajövedelmek is a mérni kívánt 
jövedelmek egyik komponensét alkotják. A bérszínvonal változója az SZJA adatbázisból 
származik, a főállásúak létszáma és az összes főállású által keresett jövedelem 
hányadosaként áll elő. 

 az egy vállalkozásra jutó saját tőke méri a területegységben megtalálható termelő tőke 
nagyságát. Általában ahol nagyobb a tőke értéke, ott lesz magasabb a jövedelem. A változó 

                                                           

41
 A TGE számítási módszertanról részletesebben lásd pl. Csite–Németh (2007): Az életminőség területi 

differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei, in Budapesti Munkagazdaságtani 

Füzetek 2007/3, Corvinus Egyetem–MTA KTI. http://www.econ.core.hu/file/download//bwp0703.pdf 
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mértékegysége milliárd ft/ db. Ez a változó azt méri, hogy ahol tőkeerősebb vállalkozások 
vannak, ott lesz nagyobb a jövedelem. 

 a regisztrált vállalkozások aránya (%) az egy főre jutó vállalkozások számát méri (db/fő). 
 

A modell igen nagy mértékben magyarázza a függő változó varianciáját. A térben késleltetett 

változók is szignifikánsak, területi túlcsordulási hatások igen erősen határozzák meg a jövedelem 

térbeli mintázatát. A becsült direkt és indirekt hatások alapján állítható, hogy mindegyik itt vizsgált 

tényezőnek van jelentős területi túlcsordulási hatása. A regisztrált vállalkozások arányának azonban a 

helyi és területi túlcsordulási hatásai kiütik egymást, így nincsen hatása akkor, ha a területi 

túlcsordulási hatásokat is figyelembe vesszük.  

 

4.5.3.2 A támogatások hatása kistérségi TGE-re 

 
A fenti modellbe illesztettük bele az állami támogatások hatását, millió forint / fő mértékegységgel, 

ahol a vetítés alap a 18-59 évesek száma volt. A támogatási kategóriákhoz tartozó éves átlagokat a 

foglalkoztatási modellnél már bemutattuk a 28. táblázatban. Ezen a ponton ismét fontos felhívni a 

figyelmet arra, hogy a támogatások évek között nem egyenletesen oszlanak meg, hanem a kifizetések 

folyamatosan növekvő trendje mellett 2009-től nagyságrendileg megugranak, vagyis összességében 

nem azonos mértékű támogatásokat vizsgálunk az évek között.  

Első lépésben tehát e támogatások hatását vizsgáltuk helyben és a szomszédságban az adott évben 

és a következő két évben. A 34. táblázatban a szignifikánsnak bizonyult támogatási mutatókat 

mutatjuk be, majd a 35. táblázatban a direkt és indirekt és teljes (országos) támogatási együtthatók 

szignifikánsnak bizonyult értékeit mutatjuk be. A részletes regressziós becsléseket a melléklet 

tartalmazza. 

34. táblázat: A fejlesztési támogatások szignifikáns elsődleges hatásai a TGE-re 
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0-ik évben -0.238142 
 

1.696891 2.985971* 3.650530 13.817412 13.124283 2.192306 

 
(0.048886) 

 
(0.032939) (0.182078) (0.000001) (0.000005) (0.001012) (0.000000) 

1 évvel  később 
    

2.438714 
 

17.526169 
 

     
(0.006059) 

 
(0.000164) 

 2 évvel később 0.733575 5.790137 
    

11.179108 
 

 
(0.004195) (0.001487) 

    
(0.035217) 
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0-ik évben 
   

12.478268* 
 

20.268486 
 

-1.361279 

    
(0.108638) 

 
(0.079330) 

 
(0.044838) 

1 évvel  később 
        

         2 évvel később 
        

         *Bár a K+F támogatások nem bizonyultak szignifikánsnak, de mivel teljes hatásai szignifikánsabbak, ezért 

illusztrációnak bent tartottuk ebben a táblában is 
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35. táblázat: A fejlesztési támogatások szignifikáns teljes hatásai a TGE-re 
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0-ik évben 

-0.259805 
 

1.601738 3.896186 3.884639 12.797007 13.028171 2.178021 

(0.043167) 
 

(0.045253) (0.119672) (0.000000) (0.000287) (0.003155) (0.000000) 

1 évvel később     
2.326411 

 
18.302816 

 

    
(0.014749) 

 
(0.000223) 

 

2 évvel később 

0.687059 5.964667 
    

11.685628 
 (0.014389) (0.001083) 

    
(0.046747) 
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27.233578 6.221811 

   

   
(0.084596) (0.048959) 

   

1 évvel később         

        

2 évvel később         

        

o
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s 0-ik évben    
31.129763 10.106451 

   

   
(0.069280) (0.003104) 

   

1 évvel később         

        

2 évvel később         

        *Bár a K+F támogatások helyi hatásai éppen csak nem bizonyultak szignifikánsnak, de mivel végső 

modellünkben is bent tudott maradni (lásd később), ezért ezt a nem szignifikáns értéket is feltüntettük a 

táblázatunkban. 

Első lépésként az összes támogatást egyben is megvizsgáltuk. A támogatott kistérségekben átlagosan 

magasabb volt a TGE, mint a nem támogatott kistérségekben. Ez ugyan kissé túlzó állítás, mivel 

egyedül 2004-ben volt olyan kistérség, ahova semmilyen támogatás nem irányult. A későbbi években 

azonban mindegyik kistérségbe ment támogatási forrás, ezért a támogatások hatását a támogatás 

tényéből nem, csak a támogatásintezitásból próbáljuk meg azonosítani. A támogatásokkal kibővített 

modellben csak a támogatások időben késleltetett értékei bizonyultak szignifikánsnak (ezek is csak a 

helyi hatások vonatkozásában). A modellbecslések szerint az összes támogatás két évvel később 

növelte a helyben keletkező jövedelmet, de a területi túlcsordulási hatása nem szignifikáns. Ezt a 

direkt és indirekt hatások számítása is alátámasztotta. A direkt hatások szerint átlagosan, ha egy 

kistérségbe minden lakosra 1 millió forinttal több támogatás érkezik, az a kistérségben elérhető egy 

lakosra jutó TGE értékét két évvel később 1 023 368 forinttal növeli. Ami gyakorlatilag azt jelenti, 

hogy a támogatás kis mértékben, de multiplikálódik. Bár a támogatásnak a környező térségekre is 

pozitív a becsült hatása, de ez nem bizonyult szignifikánsnak.42  

Ezután az egyes támogatásokat egyenként vizsgáltuk. 

A kommunális infrastruktúra-fejlesztés látványosan irányult a fejlettebb, azaz magasabb átlagos egy 

főre jutó TGE értékekkel rendelkező kistérségekbe. A pontosabb megfogalmazás azonban inkább az, 

                                                           

42
 Az EMVA és EMGA kompenzációs célú vállalati transzfereit is bevonva az elemzésbe nagyobb jövedelemi 

hatást kapunk, minden kapott forint 1,2 forinttal növeli két év késéssel a helyi GDP-t.  
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hogy a támogatásból kimaradó kistérségek lényegesen alacsonyabb egy főre jutó TGE értékekkel 

rendelkeznek, mint az átlagos támogatott. A megfogalmazás irányát az teszi különösen fontossá, 

hogy a nem támogatott kistérségek száma jóval elmarad a támogatotthoz képest, 2010-ben már 

minden kistérségbe irányult ilyen jellegű tevékenységre támogatás. A modell becslési eredményei 

alapján – meglepő módon – a kommunális infrastruktúra fejlesztés csökkenti a jövedelmet a 

támogatás folyósításának évében azokban a kistérségekben, ahova irányul, ugyanakkor két évvel 

később jövedelemnövekedés figyelhető meg. A bekövetkező jövedelemnövekedés mintegy 

háromszorosa a kezdeti jövedelemcsökkenésnek. A támogatástípusnak területi túlcsordulási hatása 

nem figyelhető meg, ahogyan azt a direkt és indirekt hatások táblázata is mutatja. 

A közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztés hatása a kistérségek jövedelmére két évvel a támogatás 

nyújtása után látható, ugyanakkor területi túlcsordulási hatás nem szignifikáns. A hatás iránya pozitív, 

minden lakosra jutó 1 millió forintos támogatás az egy lakos jutó TGE összegét 5,96 millió forinttal 

növeli.  

A közszolgáltatások fejlesztése esetén a támogatások jellemzően magasabb jövedelemmel 

rendelkező kistérségekbe irányultak. A támogatásoknak azonnali és helybeni hatását mérte a 

modellünk 1,6-os szorzóval, időben vagy térben továbbgyűrűző hatások nem szignifikánsak. 

A K+F, felsőoktatásra fordított támogatások hatásvizsgálata során az egymással nagyon erősen 

korreláló adatsorok miatt az időben késleltetett tagokat ki kellett hagynunk így az időben késleltetett 

változók és az adott kistérség jövedelme között nem tudtuk tesztelni az összefüggést. Az azonnali 

hatások mérésére irányuló regresszió becsült együtthatóinak szignifikanciája a határon mozog, a 

területileg késleltetett tag szignifikanciája határeset (10%), a helyi tagé pedig még ennél is gyengébb 

(18%). Ugyanakkor a túlcsordulási hatásokat is tartalmazó direkt és indirekt hatás becslése arra utal, 

hogy a hatások magasan szignifikánsak. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a K+F és a 

felsőoktatás támogatásának valószínűsíthetően van jövedelmi hatása, amely a kifizetés időpontjában 

jelentkezik és erős területi túlcsordulási jellemzőkkel bír. 

A vállalati támogatások esetén szintén alig beszélhetünk kontrollcsoportról. A támogatások idősora 

meglepően magasan korrelál az időben, így az időbeni hatást viszonylag nehéz identifikálni. Úgy 

tűnik, hogy a támogatási kategória jövedelmi hatása időben elnyújtva jelentkezik, jellemzően helyben 

azonban valamekkora azonnali, térbeli túlcsordulási hatás is megfigyelhető. 

A foglalkoztatás bővítésére, a munkanélküliség visszaszorítására támogatott fejlesztések pozitív 

jövedelmi hatást generál a támogatott kistérségekben, és bár a területileg késleltetett tag 

együtthatója szignifikáns, a területi túlcsordulási hatás mégsem az. 

A foglalkoztatottak, aktívak képzésének pozitív jövedelmi hatása három éven keresztül tart 

(folyósítás, követő 1. és 2. év), amelynek során jelentős többletjövedelem keletkezik. A területileg 

késleltetett tagok nem szignifikánsak és a területi túlcsordulások (ld. alább indirekt hatások) sem 

azok. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy ezen támogatási formának elsősorban helyben van 

jövedelmi hatása, ami azonban igen nagy mértékben multiplikálódik. 

A támogatott hitelek nyújtásának nincsen összefüggése a kistérségek jövedelmi helyzetével. 
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A vállalati transzferek esetén egyáltalán nincsen kontrollcsoportunk, mivel a támogatási periódusban 

(2004-2010 között) minden kistérségbe jutott ilyen típusú támogatás. A támogatásoknak a jövedelmi 

hatása igen magas, a támogatási adatsor igen magasan korrelál saját magával. Ezért a hatás 

időbenisége nem állapítható meg bizonyosan, a legjobb illeszkedést a jelen időszaki támogatások 

használata mutatta, ezért úgy vesszük, hogy ez elsősorban az adott időszak jövedelmét befolyásolja 

leginkább. A területileg késleltetett tag együtthatójának szignifikanciájával szemben a területi 

túlcsordulási hatás (ld. indirekt hatások) nem szignifikáns, így biztosat csak a helyi hatásokról 

mondhatunk. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a területileg érzékeny ROP programok keretében kifizetett támogatások 

jobban hatottak-e és ha igen, akkor hogyan a kistérségi GDP-re. A modell azonban nem tudta 

összekapcsolni az egyes kistérségek jövedelmeivel a ROP támogatásait, így valószínűsíthető, hogy a 

ROP program heterogenitása miatt az összes pénzek nem tudják a jövedelem változásait és területi 

mintázatát érdemben befolyásolni. 

 

4.5.3.3 A robosztus eredmények – az összesített modell és a robosztusság-vizsgálat 

A fentiekben bemutattuk, hogy az egyes támogatási konstrukciók milyen mértékben állhatnak 

összefüggésben az egy főre jutó jövedelem helyi különbségeivel. Ugyanakkor fontos szem előtt 

tartani, hogy a támogatásokat nem egymástól függetlenül, hanem egyszerre folyósították, így a 

jövedelem változásában egyszerre mindegyik támogatás hatása érvényesült – már amikor volt hatás 

vagy volt kimutatható hatás. Ennek ellenőrzésére (kontrolljára) elvégeztünk egy ellenőrző vizsgálatot, 

amelynek során az egy főre jutó TGE értékét magyarázó modellbe az összes olyan támogatási 

kategóriát beleillesztettük, amelyeknél valamilyen összefüggést felfedezni véltünk.  

Óvatosságunk fő oka, hogy kontrollcsoport hiányában a legtöbb támogatásnál csak a támogatási 

intenzitások különbségeit magyarázzuk, így konklúziónkban csak azokra a változóinkra szeretnénk 

megállapítást tenni, amelyekre a legszűkebb modellben is szignifikáns együtthatóink maradtak. A 

szűkítést két lépcsőben végeztük el. 

A fentebbi, az egyes támogatási kategóriákra irányuló vizsgálat során számos kategória tűnt 

szignifikánsnak. Ugyanakkor többségének azonnali és helybeni hatását véltük felfedezni. Feltehető, 

hogy ekkor néhány esetben valójában más, hasonló területi kifizetési szerkezetű támogatási 

kategóriák hatását is mértük. Ezért abban a vizsgálatban, ahol az összes támogatási kategória 

szerepel várhatóan néhány már nem lesz szignifikáns. Ezek a kategóriák valószínűleg nem eléggé 

robosztusan hozhatóak összefüggésbe a jövedelem helyi változásaival. A regressziós eredmények 

alapján a korábbiak közül négy kategória (közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztés_2, 

közszolgáltatások, K+F és felsőoktatás támogatása valamint a foglalkoztatottak, aktívak képzésének 

támogatása _2) nem bizonyult robosztusnak. Az összesített modellünkben így nyolc támogatási 

változó maradt benn (néhány több időszakkal is). Az öt robosztusnak bizonyult kategória az alábbi: 

kommunális infrastruktúra-fejlesztés (azonnal és 2 évvel késleltetve), vállalati támogatások (azonnal 

és 1 évvel késleltetve), foglalkoztatás bővítése (azonnal), foglalkoztatottak, aktívak képzése (azonnal 

és 1 évvel késleltetve) és végül a vállalati transzferek. Az összesített modell becsült paraméterei és a 

támogatási kategóriák direkt és indirekt hatásai az alábbiaknak bizonyultak. 
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36. táblázat: A végső modellben az egye támogatás típusoknál mért szignifikáns teljes hatások a támogatott kistérségre, 
az ország többi részére és az ország egészére 
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Az idősorok rövidségére tekintettel ezt a modellt további robosztusság vizsgálatnak vetettük alá. 

Megvizsgáltuk, hogy ezek a változók akkor is szignifikánsak maradnak-e, ha csak a 2004-2009 évi 

adatsort vizsgáltuk volna. Végső modellünkben csak azokat a változókat és hatásokat tekintettük 

tehát robosztusnak, amelyek együtthatói ezen a rövidebb időszakon is szignifikánsnak bizonyultak 

volna. 

A becsült együtthatók szignifikanciájának vizsgálata alapján jelentősebb változást mutatott a 

„foglalkoztatás bővítés” támogatási kategória megítélése, mert teljes mértékben elveszíti 

szignifikanciáját, ha az utolsó, 2010-es év adatait elhagyjuk a becslés során. A kommunális 

infrastruktúra fejlesztés azonnali hatásának együtthatója bár nem változott jelentősen azonban nem 

lett szignifikáns. Így ennek a két változónak az esetében elmondhatjuk, hogy a változó robosztussága 

felől komoly kételyek merültek fel. Ezért a végső modellváltozatból ezeket a változókat kihagytuk. 

A szignifikáns változók között jelentős mértékben megváltozott a foglalkoztatottak, aktívak 

képzésének és az egy évvel korábbi vállalati támogatások változóinak a becsült együtthatója, ami 

szintén arra utal, hogy ezen támogatási kategóriák esetében a robosztusság gyenge lábakon áll, de 

nem vetjük el teljesen, így megtartjuk a végső modellben ezt a változót. Az együtthatók ingadozásai a 

modellből becsült direkt és indirekt hatások nagyságának a megváltozásában is lecsapódnak, ennek 

mértéke a 36 és a 37-ös táblázat összehasonlításából jól látható. 
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A jelen számításnak egyértelműen robosztusnak tűnő változók a vállalati támogatások jelen és egy 

évvel késleltetett, a vállalati transzferek és az aktívak, foglalkoztatottak képzésének jelen és egy évvel 

késleltetett változója valamint a kommunális infrastruktúra-fejlesztés két évvel késleltetett változója. 

Ezen változók esetén a TGE-re gyakorolt helyi hatás nagyságában és szignifikanciájában sem 

következett be olyan látványos változás, amely az eredményeink megkérdőjelezését vetné fel.  

A robosztusságvizsgálat eredményei alapján kialakítottuk a végleges modellváltozatunkat, amelyben 

négy különböző támogatási kategória hat változója szerepel (a vállalati támogatások és az aktívak 

foglalkoztatottak képzése esetén) annak egy évvel késleltetett értéke is és az azonnali érték is 

szignifikáns). Ezt a modellváltozatot használjuk a továbbiakban támogatások területi hatásainak és a 

kohézióra gyakorolt hatásainak a becsléséhez. 43 

                                                           

43
 A mellékletben található táblázatban összefoglaltuk a végső modellváltozat és a robosztusság-vizsgálatot 

megelőző modellváltozat becsült együtthatóit és főbb statisztikát, az 1994-2010 adatain megbecsülve. A két 

becslés eredményeinek összevetéséből látható, hogy a modellek illeszkedési statisztikái és a szignifikáns 

változók együtthatói nem változtak érdemben a két említett változó elhagyásával. 
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37. táblázat A robosztus változókat tartalmató végső modell hatásai 

tá
m

o
ga

tá
s 

tí
p

u
s 

/h
at

ás
 

 

A
 k

o
m

m
u

n
ál

is
 

in
fr

as
tr

u
kt

ú
ra

 

fe
jle

sz
té

se
 

V
ál

la
la

ti
 

tá
m

o
ga

tá
so

k 

ak
tí

va
k 

ké
p

zé
se

 

fö
ld

 a
la

p
ú

 

tá
m

o
ga

tá
so

k 

d
ir

ek
t 

(h
el

yb
en

) 

0-ik évben  
3,1769 16,6229 1,8167 

 
(0,0000) (0,0001) (0,0000) 

1 évvel később  
1,9145 20,5708 

 

 
(0,0351) (0,0000) 

 

2 évvel később 

0,7536 
   (0,0059) 
   

in
d

ir
ek

t 
(a

 t
ö

b
b

i 

té
rs

é
gb

e
n

) 0-ik évben     

    

1 évvel később     

    

2 évvel később     

    

o
rs

zá
go

s 0-ik évben     

    

1 évvel később     

    

2 évvel később     

    Megjegyzés: mivel a hatások Bayes-i becslésen alapulnak, ezért csak az 5%-on is szignifikáns hatásokat 

tekintjük szignifikánsnak, így az indirekt hatások közül egyetlen egy sem lett szignifikáns 

A modellbecslések alapján a támogatásoknak tehát szinte nincs is területileg túlcsorduló hatása a 

jövedelem vonatkozásában. Legnagyobb jövedelmi hatása a foglalkoztatottak, aktívak képzésének 

van. Emellett pozitív jövedelmi hatásuk van a jövedelmi transzfereknek (vállalati transzferek), és a 

vállalatoknak nyújtott fejlesztési támogatásoknak. A kommunális infrastruktúra fejlesztésére nyújtott 

támogatások pozitív hatása időben késleltetve jelenik meg. 

A fenti vizsgálatunk egyszerű kontrolljaként azt is megnéztük, hogy azok a térségek, amelyek relatív 

TGE növekedési üteme 2004-hez képest javult milyen támogatásokból kaptak nagyobb szeletet, mint 

a több térség. 
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36. ábra: A kistérségek kategorizálása a TGE növekedési ütemének változása alapján 1998-2004 és 2004-2010 között 

 

1. Javuló = kezdeti időszakban átlag alatti, majd átlag feletti növekedés 
2. Leszakadó = mindkét időszakban átlag alatti növekedésű 
3. Dinamikus = mindkét időszakban átlag feletti növekedésű 
4. Visszaeső = kezdeti időszakban átlag feletti, majd átlag alatti növekedés 

 

Amint a következő oldalon látható tábla mutatja ismét a mezőgazdasági támogatásból jelentős 

forrást kapó térségekről van szó, de fejlesztési forrásokból más kistérségekhez képest átlag (90%) 

alatt kaptak támogatást, bár a ROP forrásaiból valamelyest átlag felett (106%) részesedtek. Kapott 

eredményeinkkel egybevágni látszik, hogy a mezőgazdasági transzfereken túl átlag felett részesedtek 

a vállalati támogatásokból. Bár legvégső modellünkben nem bizonyultak szignifikánsnak, de két 

változó esetében a korábbi eredményekkel konzisztens módon a legnagyobb többlete e térségeknek 

más támogatásokhoz képest a közösségi vállalati infrastruktúrából kapott részesedésük mutatja, 

illetve, hogy az alapvetően a túlcsorduló hatásaiban erős K+F támogatásokból is messze mérete alatt 

részesültek ezek a támogatások. 
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38. táblázat: A 2004 után jövedelmi szempontból sikeressé vált kistérségek forrásszerkezetének eltérése a többi kistérséghez 

TGE   győztes kontroll: 2-es és 4-es típus kontroll: 1,2 és 4-es tipus 

Támogatástípus 
Győztes 
kistérség átl.tám. átl.tám. arány sorszám átl. tám. arány sorszám 

Összes támogatás (eFt/fő)                    50 71,058 48,155 1,4756 4 54,802 1,2966 4 

Összes támogatás (eFt/fő) (nincs transzfer)  50 38,277 35,183 1,0879 7 42,067 0,9099 7 

 Kommunális infrastruktúra fejl,              50 13,647 15,765 0,8656 8 18,643 0,7320 8 

Közösségi vállalati infrastruktúra fejl,     50 5,425 1,981 2,7390 1 2,075 2,6144 1 

Közszolgáltatások fejl,                      50 5,985 5,114 1,1703 5 6,333 0,9449 6 

 K+F, felsőoktatás                            50 0,401 2,144 0,1869 12 2,118 0,1892 12 

Vállalati támogatások                        50 11,475 7,295 1,5730 3 6,752 1,6997 3 

Munkanélküliség visszaszorítása              50 0,469 1,135 0,4131 11 1,981 0,2367 11 

 Foglalkoztatottak, aktívak képzése           50 0,509 1,005 0,5061 10 1,555 0,3272 10 

Támogatott hitelek                           50 0,366 0,682 0,5364 9 0,581 0,6304 9 

Területileg nem értelmezhető 50 0,000 0,061 0,0031 13 2,029 0,0001 13 

vállalati transzfer                          50 32,781 12,972 2,5271 2 12,736 2,5740 2 

ROP                                  50 7,890 6,811 1,1584 6 7,428 1,0622 5 
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4.5.3.4 A kohézióra gyakorolt hatás 

A jelen fejezetben arra keressük a választ, hogy a támogatásokkal összefüggésben megvalósulhatott-

e területi kohézió. A jövedelem vonatkozásában ezt annak a kérdésnek a megválaszolását jelenti, 

hogy megvalósult-e a TGE területi egyenlőtlenségeinek csökkenése a támogatások hatására. A kérdés 

megválaszolásához a fentiekben kidolgozott végső térökonometriai modell becslési eredményeit 

használjuk fel a következő módon.  

A kohéziós hatást a tény és a tényellenes értékek összehasonlításával végezzük el. Egyfelől 

megfigyeltük az egy főre jutó jövedelem növekedési ütemének és a megelőző időszaki egy főre jutó 

jövedelemnek a korrelációját. Negatív korreláció esetén beszélhetünk területi kohézióról: a 

jövedelem növekedése ott volt nagyobb, ahol a kezdeti jövedelemi érték kisebb volt. 44 Másfelől 

megnézzük, hogy mekkora lett volna az egy főre jutó TGE növekedése, ha nem lett volna a 

támogatás, ezt fogjuk a fenti térökonometriai modell segítségével kiszámítani. Az ily módon kapott – 

fiktív, azaz tényellenes – egy főre jutó TGE növekedési ütemének és az előző időszaki egy főre jutó 

TGE-nek nézzük a korrelációs együtthatóját. 

A két korrelációs együttható előjele és egymáshoz viszonyított nagysága alapján vonunk le 

következtetéseket a területi kohézió megvalósulásáról, illetve a támogatásoknak az ebben játszott 

szerepéről. Amennyiben a mutatók negatív értéket vesznek fel és a tényellenes értékekből számított 

negatív korrelációs együttható abszolút értékben nagyobb, mint a tényadatokból számított, abban az 

esetben következtetésünk szerint a támogatásokkal összefüggésben a területi kohézió növekedett. 

Az első lépésben tehát kiszámítottuk, hogy a fenti térökonometriai modellből mekkora jövedelmi 

hatás tulajdonítható a támogatásoknak. Az alábbi táblázatban ennek a becslésnek az országos 

értékekre vonatkozó hatásait foglaltuk össze.  

39. táblázat: A támogatások becsült hatása az országos TGE-re 

Év 
Az egyes támogatási kategóriák jövedelmi hatása, ezer Ft/fő (országos átlag) összes 

tám. hatás 
váll.tám fogl.képzése váll.transzfer váll.tám_1 fogl_képzése_1 komm.infra_2 

2004 8.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 9.8 

2005 58.4 1.1 0.0 11.9 2.0 4.0 77.4 

2006 59.2 22.4 0.0 12.8 38.1 9.6 142.2 

2007 43.2 18.9 -6.1 9.6 32.8 19.0 117.4 

2008 51.2 67.5 -13.6 10.5 114.3 21.5 251.3 

2009 159.0 32.5 -19.3 31.7 53.7 13.2 270.8 

2010 166.9 52.2 -18.2 34.1 90.8 32.4 358.2 

 

A modellből számított jövedelmi hatások kistérségi sorozata alapján meg tudtuk vizsgálni, hogy 

mekkora lett volna a TGE növekedési üteme, ha nem lettek volna támogatások. Az alábbi táblázatban 

                                                           

44
 Fontos megjegyezni, hogy ez nem jelenti feltétlen azt, hogy a területi jövedelmi különbségek csökkentek, 

mivel ez az átlagok alakulását hasonlítja össze és az egyedi véletlen tényezők miatt a jövedelmi különbségek 

ezzel együtt nézve növekedhettek, vagy szinten maradhattak. 
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azt foglaljuk össze, hogy a TGE növekedésének területi különbségei hozzájárultak-e a területi 

kohézióhoz. Az erre alkalmazott módszerünk annak a vizsgálatára irányult, hogy milyen mértékben 

determinálja a korábbi TGE szint a későbbi változást, így az előző évi TGE szintjének és a változásnak 

(növekedési ütemnek) a korrelációját számítottuk ki. A negatív korreláció területi közeledésre, 

kohézióra utal, a pozitív érték inkább divergenciára. 

A kohézióra vonatkozó vizsgálatot elvégeztük a megfigyelt tényadatokon is. A tényértékekből, azaz az 

egy főre jutó TGE tényleges növekedésének és az előző időszaki egy főre jutó TGE-nek a korrelációs 

együtthatóját tartalmazz az 40. táblázat első két oszlopa. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a 

korreláció a vizsgált időszakban 2005 kivételével szignifikáns negatív értéket vett fel. A 2005-ös 

értéket 0-nak, azaz „nincs korreláció”-nak tudjuk tekinteni, értelmezésünk szerint ebben az évben a 

területi kohézió nem növekedett.  

A támogatásoknak a területi kohézióra gyakorolt vizsgálatához megvizsgáltuk, hogy mekkora lett 

volna a TGE, ha nem lettek volna a támogatások. Ezt az ún. tényellentétes állapotra vonatkozó 

számításainkat úgy végeztük el, hogy a fentebb bemutatott térökonometriai modell segítségével 

megbecsültük a támogatások hatását minden évre és minden kistérségre, majd ezt kivontuk a 

megfigyelt tény TGE értékekből. Az így kapott értéket tekintjük tényellentétes TGE értékeknek, 

amelyekre vonatkozóan vizsgáltuk az előző időszaki tényellentétes állapothoz képest bekövetkezett 

változást.  Ezeket a korrelációkat és p-értéküket tartalmazza az 40. táblázat 3. és 4. oszlopa.  

A táblázatban szereplő értékekből azt láthatjuk, hogy 2007 kivételével minden másik évben a 

tényekre alapozott korrelációs együttható kisebb (nagyobb abszolút értékű negatív érték vagy kisebb 

pozitív érték), mint a tényellentétes esetben számolt korrelációs együttható. Ez azt jelenti, hogy a 

modellünk alapján a támogatások hiányában a területi kohézió kevésbé erősödött volna, azaz a 

korábbi jövedelmi pozíció nagyobb mértékben határozta volna meg a későbbi változás esélyeit. A 

2007 évben úgy tűnik, hogy a tényellentétes esethez tartozó korreláció és a tény érték között nincs 

érdemi különbség, ezért talán ebben az évben nem feltétlenül következett be területi kohézió a 

támogatásoknak köszönhetően. Összességében megállapíthatjuk, hogy a számítási eredményeink 

alapján a támogatások inkább erősítették a területi kohéziót, mintsem gyengítették volna azt. 

40. táblázat A támogatások kohézióra gyakorolt hatása 

 Egy főre jutó TGE növ. üteme és 
előző időszaki egy főre jutó TGE 

A tényellentétes egy főre jutó TGE 
növ. üteme és az előző időszaki egy 

főre jutó TGE 
 

A támogatások hatására 
a kohézió erősödött 

vagy gengyült? 

Év korrelációs 
együttható 

p-érték* korrelációs 
együttható 

p-érték* 

2004 -0.2152 0.0043 -0.1720 0.0232 erősödött 

2005 0.0420 0.5824 0.4348 0.0000 erősödött 

2006 -0.2432 0.0012 -0.1154 0.1296 erősödött 

2007 -0.1951 0.0099 -0.1924 0.0110 nem változott 

2008 -0.5170 0.0000 -0.3318 0.0000 erősödött 

2009 -0.2535 0.0007 0.0920 0.2270 erősödött 

2010 -0.1464 0.0539 -0.0049 0.9489 erősödött 

* 0,05 alatti érték esetén elutasíthatjuk a korrelálatlanság (zérus korreláció) hipotézisét. 
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4.5.4 A támogatások hatása az elnéptelenedő térségek népességmegtartó-képességének 

növekedésére 

4.5.4.1 A modell felépítése 

A vándorlási modellben a célváltozó és a magyarázó változók természetes alapú logaritmusa között 

lineáris kapcsolatot feltételezünk. Ennek megfelelően függő változójául a nettó migrációs ráta (y) 

változóját alkalmaztuk, ami lényegében az i-edik területegységben, adott t-k és t időpontok között, a 

vándorlás hatására bekövetkező népességváltozást jelenti százalékban kifejezve. A változó negatív 

értékei az elvándorlás hatására bekövetkező népességcsökkenést mutatják, a pozitív értékek pedig a 

népességnövekedést. 

Mivel a nettó migrációs ráta az egymást követő évekre számolt értékei igen zajosnak bizonyultak, és 

nagyon apró változásokat mutatnak, így indokoltnak találtuk hosszabb időszakok vizsgálatát. Az első 

időszak a transzformációs válság végétől, 1998-től kezdődik, és az uniós csatlakozásig, azaz 2004-ig 

tart. A második időszak pedig 2004-től 2010-ig tart, melyben már folyósítottak támogatásokat. Erre a 

két időszakra írtunk fel egy térökonometriai modellt.  

Ez a modell tehát jelentősen különbözik a másik két változónál alkalmazott eljárástól, mivel nem 

panelökonometriai modelleket építettünk, hanem az 1998–2004 közötti átlagos migrációt és a 2004–

2010 közötti átlagos migrációt néztük és azt vizsgáltuk, hogy a migrációban bekövetkező változás 

(vagy annak hiánya) összefüggésbe hozható-e a támogatásokkal. Ez a megközelítés inkább a 

különbségek különbsége (DiD) ökonometriai hatásvizsgálati modell szemléletéhez áll közel. A 

kistérségek beavatkozás előtti migrációi azonban eltértek, ezért a migrációra ható egyéb tényezőkre 

kontrolláltunk. Készítettünk egy alapmodellt, amelyben a nettó migrációs rátát három változóval 

magyarázzuk. Ezek a következők: 

 Munkanélküliek számának az aktív korú (18–59 év) népességre vetített aránya. Ezzel a 
változóval kapcsolatos prekoncepciónk az, hogy ahol ezen érték magas, ott megnő a 
mobilitási hajlandóság, onnan elvándorolnak az emberek, hiszen ezeken a területeken a 
munkaerő-piaci biztonság nem megfelelő a munkavállalóknak, azaz kevés munkalehetőség 
adódik, melyekért jellemző a folyamatos verseny, az elbocsátások valószínűsége a munkaerő 
rotálása miatt relatíve nagyobb, illetve a két állás között munkanélküliként eltöltött idő is 
több. A változó alapadatainak forrása: KSH T-STAR 

 Az öregedési index, azaz az idősek számának (59+) a fiatalkorúak (0–18 év) számára vetített 
százalékos aránya. A függő változó és az öregedési index között erős, pozitív irányú 
korrelációs kapcsolatot feltételezünk, azaz ott várható elvándorlás, ahol a népesség 
elöregedése jellemző, tehát az index értéke magas. Ilyen térségek lehetnek jellemzően a 
vidékies, aprófalvas térségek, melyek népességmegtartó képessége és demográfiai helyzete 
egyaránt kedvezőtlen. A változó alapadatainak forrása: KSH T-STAR 

 Az egy aktív korúra jutó főállásúak számával közelített álláshely-ráta. Ez esetben erős 
pozitív korrelációt feltételezünk, azaz a vándorlás iránya alapvetően a munkalehetőségekkel 
bővelkedő térségek felé történik. A változó alapadatainak forrása: TEIR NAV TÁNYA 

Mindezek mellett a modell magyarázó változói között szerepeltettük a függő változó térben 
késleltetett értékeit is, egyrészt a térbeli vizsgálatokban gyakori modellspecifikációs hibák orvoslása, 
másrészt a szomszédsági interakciók szerepének azonosítása végett. 

Minden magyarázó változó a két időszak évente megfigyelt értékeinek súlyozott átlaga. Ezek mellé 
illesztjük be az uniós támogatások változóit, melyek minden esetben az egy aktív korúra jutó 
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támogatási összegek 1000 forintban megadott éves értékeinek súlyozott átlagát jelenti, az 
alapváltozókhoz hasonlóan.  

 

A támogatások hatásainak azonosítását első lépésben a támogatásintenzitás eltérő értékeiből 

kívántuk identifikálni. Ez az eljárás azt feltételezi, hogy a migrációs hatás arányos a támogatás egy 

főre jutó értékével, azaz a hatás lineáris. Ez az út nem vezetett eredményre, a migrációs kis mértékű 

ingadozásai feltehetően nemlineáris kapcsolatban állnak a támogatásokkal. A végső 

modellváltozatunkban küszöbhatást feltételeztünk: amennyiben a támogatásintenzitás meghalad egy 

megfelelően meghatározott küszöbértéket, akkor a támogatás hatására létrejövő fejlesztések elérnek 

egy olyan kritikus tömeget, amelynek hatására a vándorlás erősödhet, amennyiben alatta marad, 

akkor pedig nincs befolyása a vándorlási folyamatra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak a „sok” 

támogatásnak van hatása a migrációra, a „kevés” támogatás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy 

számottevő változást okozzon a vándorlásban. 

A küszöbérték számításához az összes támogatás és az egyes támogatási kategóriák esetében is 

ugyanazt az eljárást alkalmaztuk. Az országos átlagos támogatásintenzitás értékénél egy szórással 

kisebb támogatásintenzitást választottuk küszöbértéknek. Ezzel az eljárással a kistérségeket két 

csoportra bontottuk: az ennél nagyobb támogatottságú kistérségek esetén számítunk hatásra 

(továbbiakban: magas támogatottságú) míg az ennél alacsonyabb támogatottságú kistérségek esetén 

nem számítunk hatásra, azaz ők képezik a vizsgálat kontrollcsoportját (továbbiakban: kontrollcsoport 

vagy kis támogatottságú kistérségek). 

A támogatások hatását a regressziós egyenletben a támogatás tényét jelző kétértékű változó (ún. 

dummy) becsült együtthatója méri. Ez az együttható az országos átlagos hatást azonosítja. 

Feltételeztük ugyanakkor, hogy a támogatás hatása a vándorlásra nem homogén, azaz az egyes 

kistérségekben eltérő lehet. Az ilyen, ún. egyedspecifikus hatások jelenlétét interakciós változóknak a 

regressziós modellbe történő beillesztésével ellenőriztük. Az interakciós változók a támogatás tényét 

jelző kétértékű változó és a fentebb specifikált magyarázó változók szorzataként állt elő. Például az 

álláshely ráta és a támogatási dummy szorzataként előálló interakciós változó becsült együtthatója 

(mely gyakran vált szignifikánssá) azt mutatja meg, hogy a támogatás egészen más mértékben 

hozható összefüggésbe a vándorlásban bekövetkező változással a magas, mint az alacsony 

álláshelyrátával rendelkező kistérségekben. Jellemzően ahol magasabb az álláskínálat rátája, ott 

ugyanakkora támogatás magasabb vándorlási egyenleget (nagyobb nettó bevándorlást vagy kisebb 

nettó kivándorlást) eredményezett, mint ott, ahol az álláskínálat rátája kezdetben kisebb volt. 

A másik két modelltől eltérően a végső vándorlási modellben az egyes támogatáskategóriáknál külön 

vizsgáltuk a ROP-ból megvalósult fejlesztéseket és az ágazati programokból megvalósult 

fejlesztéseket. Tettük ezt részint azért, mert azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az alapvetően a 

lakossági várakozásokhoz kapcsolódó migrációnál másként befolyásolják a várakozásokat a 

tartalmukban eltérő ROP-os (általában kommunális alap- és alapfokú közszolgáltatási infrastruktúra) 

és nem ROP-os (általában térségi jelentőségű) fejlesztések, másrészről pedig mert a másik két 

modellel ellentétben e modellben ez a szétválasztás szignifikáns és intuitíve jól interpretálható 

eredményeket is adott. 
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4.5.4.2 A támogatások hatásai 

A vizsgálat kapcsán az egyes kategóriákban a regresszió eredményeit részletesen a 7.11 mellékletben 
mutatjuk be. Az alkalmazott becslési eljárásban kontrolláltunk a támogatott és kontrollcsoport 
közötti különbségre a három fő kontrollváltozónk beépítésével (kistérségi átlagos munkanélküliségi 
arány, átlagos öregedési index és átlagos álláshely ráta). A kontrollálás révén igyekeztünk kiszűrni a 
támogatott és kontrollcsoport között a beavatkozás előtt meglévő különbséget.  
 
Ezen túlmenően számos esetben felmerült, hogy a támogatások hatása nem homogén, azaz az egyes 
kistérségek esetében eltérő mértékben ún. egyedspecifikus hatások is megjelentek. Ezek jelenlétét 
ún. interakciós tagokkal vizsgáltuk. Az interakciós tagok szignifikanciája mutatta, hogy a hatás a 
kezeltek esetében heterogénnek bizonyult-e.  
 
Fontos szempont ugyanakkor, hogy mind a kontrollálás, mind a heterogén hatások mérése csak akkor 
vezet értelmezhető eredményekhez, ha a kontrollváltozók értékkészlete a támogatott és kontroll 
csoportokban jelentős mértékben átfed, ezért ezt külön megvizsgáltuk minden esetben. 
 
Vizsgálatunk hat támogatástípus esetén mutatott szignifikáns becsült együtthatót a regressziós 
modell. Ez azonban nem feltétlen jelent hatást; a hat esetben háromban bizonyosan csak 
korrelációról van szó és kizárható, hogy az ökonometriai modell eredményét hatásként tudjuk 
értelmezni. A maradék három esetben feltesszük, hogy ellentétes információ híján a becsült 
együtthatót hatásnak azonosítjuk.  
 
Összes támogatás 
 
Az összes támogatás változója szignifikáns összefüggésben van a nettó migrációs rátával, a becsült 
együttható értéke ugyanakkor negatív, azaz átlagosan a magasabb támogatásban részesült 
kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 3,15%-al kisebb mértékben nőtt vagy nagyobb mértékben 
csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 1998-2004-es időszak átlagát hasonlítva a 
2004-2010-es periódus átlagához. Ugyanakkor a kontroll változók ebben az esetben nem tudták 
kiszűrni a támogatott és nem támogatott kistérségek között a beavatkozás előtt meglévő 
különbségeket; a támogatott kistérségek átlagos nettó migrációs rátája a beavatkozás előtt a 
kontrollálás után is még 1,5 százalékponttal magasabb volt, mint a kontrollcsoporté. Mindezek 
következtében a regressziós becslés valószínűleg nem csak a beavatkozás hatását, hanem a két 
csoport közötti különbséget is tartalmazza, így okságról megbízhatóan nem nyilatkozhatunk. 
 
Közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztésének támogatása 
 
A közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztés támogatásának változója szignifikáns összefüggésben 
van a nettó migrációs rátával, a becsült együttható értéke ugyanakkor negatív, azaz átlagosan a 
magasabb támogatásban részesült kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 2,88%-al kisebb 
mértékben nőtt vagy nagyobb mértékben csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 
1998-2004-es időszak átlagát hasonlítva a 2004-2010-es periódus átlagához. Ugyanakkor a 
kontrollváltozók ebben az esetben látszólag ki tudták szűrni a támogatott és nem támogatott 
kistérségek között a beavatkozás előtt meglévő különbségeket; a negatív hatást ugyanakkor nehéz 
értelmezni. Amennyiben a regressziós eredmény hatást azonosít, akkor viszont vélhetően a hatás 
nem homogén, a heterogenitást tesztelő interakciós változók közül az álláshely ráta és a 
munkanélküliségi arány változók is egyaránt szignifikánsnak bizonyultak. Ez azt jelenti, hogy – 
miközben a regressziós eredmények alapján a támogatás átlagos hatása negatív – addig az egyes 
kistérségekben valószínűsíthető hatás eltérhet, jellemzően az alacsonyabb álláshely rátával leírható 
kistérségekben alacsonyabb, míg a magasabb álláshely rátával jellemezhető kistérségekben 
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magasabb, pozitív értéket vesz fel. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a legalacsonyabb és a 
legmagasabb álláshely rátával jellemezhető kistérségekben mekkora a hatás várható értéke. 
 

Kistérség álláshely-rátája 
Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás* 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  -2,88 -6,59 -9,47 

Kezeltek közt a legmagasabb  -2,88 9,12 6,24 

* az átlagos munkanélküliségi arány esetében. 
 
A közösségi vállalati infrastruktúra fejlesztési támogatásoknak az ágazati és regionális OP-ból történő 
kifizetéseit külön-külön vizsgálva pozitív, szignifikáns együtthatót kapunk a beavatkozások hatásaira. 
Azaz az ágazati OP-ból finanszírozott támogatások esetén magas támogatottságú kistérségek esetén 
a nettó migrációs ráta 2,88%-al nagyobb mértékben nőtt, illetve kisebb mértékben csökkent, mint a 
kontrollcsoportban, míg a regionális OP-ból finanszírozott programok esetén 4,4%-al. Fontos 
ugyanakkor szem előtt tartani, hogy ezen támogatási kategóriák esetén a kontrollcsoport-képzés 
nem volt hatékony: a beavatkozás előtti különbségeket a kontrollváltozók nem tudták lefedni, így a 
mért együtthatók inkább csak korrelációkként értelmezhetők. Továbbá, a regionális OP-k esetében a 
hatások nagyságát befolyásolja a támogatott kistérség munkanélküliségi arányának és öregedési 
indexének értéke is. 
 
A K+F, felsőoktatás támogatása 
 
A K+F ösztönzésére, a  felsőoktatás támogatására irányuló kifizetések változója szignifikáns 
összefüggésben van a nettó migrációs rátával és a becsült együttható értéke pozitív, azaz átlagosan a 
magasabb támogatásban részesült kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 2,78%-al nagyobb 
mértékben nőtt vagy kisebb mértékben csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 
1998-2004-es időszak átlagát hasonlítva a 2004-2010-es periódus átlagához. Ugyanakkor a kontroll 
változók ebben az esetben nem tudták kiszűrni a támogatott és nem támogatott kistérségek között a 
beavatkozás előtt meglévő különbségeket; a támogatott kistérségek átlagos nettó migrációs rátája a 
beavatkozás előtt a kontrollálás után is még 1,17 százalékponttal alacsonyabb volt, mint a 
kontrollcsoporté. Mindezek következtében a regressziós becslés valószínűleg nem csak a beavatkozás 
hatását, hanem a két csoport közötti különbséget is tartalmazza, így okságról megbízhatóan nem 
nyilatkozhatunk. 
 
Vállalati támogatások 
 
A vállalatok támogatásának változója szignifikáns összefüggésben van a nettó migrációs rátával, a 
becsült együttható értéke ugyanakkor negatív, azaz átlagosan a magasabb támogatásban részesült 
kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 3,44%-al kisebb mértékben nőtt vagy nagyobb mértékben 
csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 1998–2004-es időszak átlagát hasonlítva a 
2004–2010-es periódus átlagához. Ugyanakkor a kontrollváltozók ebben az esetben nem tudták 
kiszűrni a támogatott és nem támogatott kistérségek között a beavatkozás előtt meglévő 
különbségeket, a támogatott kistérségek átlagos nettó migrációs rátája a beavatkozás előtt a 
kontrollálás után is még 1,55 százalékponttal magasabb volt, mint a kontrollcsoporté. Amennyiben a 
regressziós eredmény hatást azonosít, akkor viszont vélhetően a hatás nem homogén, a 
heterogenitást tesztelő interakciós változók közül az öregedési index és a munkanélküliségi arány 
változók is egyaránt szignifikánsnak bizonyultak. Ez azt jelenti, hogy – miközben a regressziós 
eredmények alapján a támogatás átlagos hatása negatív – addig az egyes kistérségekben 
valószínűsíthető hatás eltérhet, jellemzően az alacsonyabb munkanélküliségi aránnyal és öregedési 
indexszel leírható kistérségekben alacsonyabb értéket vesz fel. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a 
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legalacsonyabb és a legmagasabb munkanélküliségi aránnyal jellemezhető kistérségekben egyaránt 
negatív a mért „hatás”. 
 

Kistérség munkanélküliségi 
aránya 

Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  -3,44 1,09 -2,35 

Kezeltek közt a legmagasabb  -3,44 -0,88 -4,32 

 
A meglehetősen nehezen értelmezhető negatív korrelációról alkotott képet árnyalja, hogy a vállalati 
támogatásoknak az ágazati és regionális OP-ból történő kifizetéseit külön-külön vizsgálva szignifikáns, 
de eltérő előjelű együtthatót kapunk a beavatkozások hatásaira. Azaz amíg az ágazati OP-ból 
finanszírozott támogatások esetén magas támogatottságú kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 
1,97 százalékponttal kisebb mértékben nőtt, illetve nagyobb mértékben csökkent, mint a 
kontrollcsoportban, addig a regionális OP-ból finanszírozott programok esetén 2,96 százalékpontos, 
eltérő irányú hatást találtunk. Mindezeket erősíti, hogy a bontott kategória esetén a kontrollcsoport 
képzés hasznosnak bizonyult: mindkét esetben a támogatott és kontrollcsoport között a beavatkozás 
előtt meglévő különbségek a kontrollálás hatására eltűntek, ezért feltevésünk szerint a kapott 
együtthatókat hatásként értelmezzük. Ez arra utal, hogy az ágazati OP-ból történt finanszírozásnak 
nem volt érezhető hatása a területi folyamatokra, míg a regionális OP-k esetében egyértelmű területi 
hatást tudunk azonosítani. 
 
Továbbá, a hatások heterogéneknek bizonyultak: a helyi munkanélküliségi arány függvényében eltérő 
mértékű helyi hatásokra számíthatunk. Mindkét esetben a heterogén hatások jelenlétét mérő 
interakciós tagok együtthatója éppen ellentéte az átlagos hatást mérő együtthatónak, így a 
támogatottakra gyakorolt hatás előjelében is eltérhet. Az ágazati OP-k esetében a munkanélküliségi 
arány eltérő értékei mellett az alábbi összhatások jelentkezhettek (az öregedési indexeken keresztül 
érvényesülő egyedspecifikus hatásokat is figyelemben véve): 
 

Kistérség munkanélküliségi 
aránya 

Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  -1,97 -1,10 -3,07 

Kezeltek közt a legmagasabb  -1,97 -0,16 -2,13 

 
Ezzel szemben a regionális OP-ból történt kifizetések között találunk pozitív hatásúakat is, azonban 
elsősorban az alacsonyabb munkanélküliségi aránnyal jellemezhető kistérségekben: 
 

Kistérség munkanélküliségi 
aránya 

Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  2,96 2,15 5,11 

Kezeltek közt a legmagasabb  2,96 -5,41 -2,45 

 
A munkanélküliség visszaszorítása 
 
A munkanélküliség visszaszorítására irányuló támogatásoknak változója szignifikáns összefüggésben 
van a nettó migrációs rátával és a becsült együttható értéke pozitív, azaz átlagosan a magasabb 
támogatásban részesült kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 1,33%-al nagyobb mértékben nőtt 
vagy kisebb mértékben csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 1998-2004-es 
időszak átlagát hasonlítva a 2004-2010-es periódus átlagához. A kontrollváltozók ebben az esetben ki 
tudták szűrni a támogatott és nem támogatott kistérségek között a beavatkozás előtt meglévő 
különbségeket; ezért az előbb említett becsült együtthatót hatásként értelmezzük.  
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A hatás azonban nem homogén, a heterogenitást tesztelő interakciós változók közül az álláshely ráta 
és a munkanélküliségi arányváltozók is egyaránt szignifikánsnak bizonyultak. Az alábbi táblázat 
mutatja, hogy az álláshely ráta átlagos értékei mellett mennyire eltérő mértékű – és eltérő előjelű – 
hatások alakulhattak ki.  
 

Kistérség álláshely-rátája 
Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás* 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  1,33 2,63 3,96 

Kezeltek közt a legmagasabb  1,33 -3,48 -2,15 

* A munkanélküliségi arány átlagos értékei mellett. 
 
A kapott eredményeket erősíti, hogy a munkanélküliség csökkentésére irányuló támogatásoknak az 
ágazati és regionális OP-ból történő kifizetéseit külön-külön vizsgálva is egyaránt szignifikáns és 
azonos előjelű együtthatót kapunk a beavatkozások hatásaira. (Az egyetlen különbség abban van, 
hogy az ágazati OP-t vizsgálva a kontrollcsoport képzése nem megfelelő, így a mért együtthatót nem 
feltétlen lehet hatásként azonosítani.) Azaz amíg a hatás az ágazati OP-ból finanszírozott 
támogatások esetén 1,47 százalékpont, addig a regionális OP-k esetében 1,71 százalékpont.  
 
A hatások heterogenitása azonban az ágazati OP versus regionális OP bontás után is megmarad, így 
továbbra is azt látjuk, hogy elsősorban az alacsony álláshely-rátájú kistérségekben fejt ki pozitív 
hatást a támogatás.  
 
A foglalkoztatottak, aktívak képzése 
 
A foglalkoztatottak, aktívak képzésére irányuló támogatásoknak változója szignifikáns 
összefüggésben van a nettó migrációs rátával és a becsült együttható értéke pozitív, azaz átlagosan a 
magasabb támogatásban részesült kistérségek esetén a nettó migrációs ráta 3,03%-al nagyobb 
mértékben nőtt vagy kisebb mértékben csökkent a támogatott, mint a kontrollcsoport esetében 
1998–2004-es időszak átlagát hasonlítva a 2004–2010-es periódus átlagához. A kontrollváltozók 
ebben az esetben ki tudták szűrni a támogatott és nem támogatott kistérségek között a beavatkozás 
előtt meglévő különbségeket; ezért az előbb említett becsült együtthatót hatásként értelmezzük.  
 
A hatás azonban nem homogén, a heterogenitást tesztelő interakciós változók közül a 
munkanélküliségi arányváltozó becsült együtthatója szignifikánsnak bizonyult. Az alábbi táblázat 
mutatja, hogy a munkanélküliségi arány átlagos értékei mellett mennyire eltérő mértékű – és eltérő 
előjelű – hatások alakulhattak ki.  
 

Kistérség munkanélküliségi 
aránya 

Átlagos 
hatás 

Egyedspecifikus 
hatás 

Összhatás 

Kezeltek közt a legalacsonyabb  3,02 3,98 7,00 

Kezeltek közt a legmagasabb  3,02 -5,50 -2,48 

 
 

4.5.4.3 A támogatások hatása a vándorlási folyamatokban mért kohézióra 

A konvergencia vizsgálatához először összehasonlítottuk, hogy a kezdeti (1998-2004) és az uniós 
csatlakozás utáni második időszakban hogyan alakultak a nettó migrációs ráták. Megállapítható, hogy 
a két időszakra számolt értékek között erős egyenes irányú kapcsolat van, a korrelációs együttható 
értéke 0,8550, tehát az uniós csatlakozás után is azon térségek voltak a migrációs ráta alapján 
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előnyösek, melyek korábban is azok voltak.  Ha a kezdeti időszak értékét a változáshoz, azaz a két 
időszak különbségéhez hasonlítjuk, nem találunk kapcsolatot. A korreláció: -0,1462.  

Mindössze 18 olyan „javuló” kistérséget találtunk, ahol a korábbi időszakban elvándorlás volt 

jellemző, majd 2004 után javulás volt megfigyelhető. Ebből a 18-ből 11-ben volt 2004 után migrációs 

többlet, illetve 7 esetben mérséklődött az elvándorlás. Amint a mellékelt ábra is mutatja e térségek 

jellemzően a komoly agglomerációs folyamattal jellemzett nagyvárosi térségek közül kerültek ki.  

 
37. ábra: A nettó migráció 2004 utáni változásának területi mintázata 

 

1. Leszakadó = kezdeti időszakban migrációs deficit, és tovább csökkenő tendencia 
2. Visszaeső = kezdeti időszakban migrációs többlet, de csökkenő tendencia 
3. Javuló = kezdeti időszakban migrációs deficit, de javuló tendencia 
4.Dinamikus = kezdeti időszakban migrációs többlet, és javuló tendencia 
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41. táblázat: A migrációs folyamatokban az uniós csatlakozás után nyertes térségek forrásszerkezeti sajátosságai 

Támogatás típusa 
"Javuló" 
térségek 

(db) 

  Átl. Tám 
(eFt/fő) 

Többi 
térség (db) 

  Átl. Tám 
(eFt/fő) 

Átlagos 
támogatások 

aránya (%) 

Foglalkoztatás bővítése 18 6,310501 156 0,882292 715,239703 

K+F, felsőoktatás támogatása 18 6,146583 156 1,235249 497,598839 

Foglalkoztatottak, aktívak képzése           18 4,479253 156 0,996074 449,690878 

Közszolgáltatások fejl. 18 13,07922 156 8,780476 148,957987 

Kommunális infrastruktúra fejl.              18 22,06487 156 16,09703 137,074191 

Támogatott hitelek                           18 1,086095 156 0,796373 136,380245 

Összes támogatás (eFt/fő) (nincs 
transzfer)  18 63,70963 156 49,16827 129,574678 

Összes támogatás (eFt/fő)                    18 75,27639 156 84,49574 89,088971 

Vállalati támogatások                        18 8,581391 156 14,71454 58,319109 

Közösségi vállalati infrastruktúra fejl.     18 1,96303 156 5,747414 34,155013 

vállalati transzfer                          18 11,56677 156 35,32747 32,741558 

 

Megvizsgálva a nyertes térségek forrásszerkezetét a maradék térségekhez képest azt látjuk, hogy 

átlagosan egy főre 7-szer több foglalkoztatás bővítési, 5-ször több K+F és 4,5-szer több képzési 

támogatás került mint a többi kistérségbe. 

A támogatások kohézióra gyakorolt hatását a korábbi regressziós vizsgálatok eredményeiből 

kiindulva vizsgáljuk tovább. Az imént megmutattuk, hogy a 2004 előtti és utáni nettó migrációs ráták 

korrelációja egyenes irányú, és 0,8550-s értékével meglehetősen erősnek mondható. Ez azt jelenti, 

hogy jellemzően 2004 után is ott magas a nettó migráció ráta, ahol korábban is magas volt. A kohézió 

vizsgálatára azonban azt a korrelációs együtthatót alkalmazzuk, amelyik a változás és a változás előtti 

állapot közötti kapcsolatot számszerűsíti. Itt a negatív érték kohéziót, a pozitív érték divergenciát 

jelez. A korrelációs együttható előjele és nagysága azt méri, hogy a korábbi pozíció (vándorlási 

egyenleg) milyen mértékben determinálja a későbbi pályát. Ezért ezt a mutatót a felzárkózási esélyek 

közelítésének tekinthetjük.  

Ugyanakkor negatív korrelációs együtthatóból sem következik, hogy a kistérségek vándorlási 

egyenlegeinek meglévő szóródásában csökkenés következett volna be, mivel a felzárkózási esélyek 

mellett a véletlen és egyéb tényezők együttesen határozzák meg, hogy mi lesz a végső soron 

kialakuló vándorlási egyenleg. Ezért a területi kohézió mérésére a vándorlási ráták szórását is 

megvizsgáltuk. Az első időszakban a ráták szórása 4,58%, míg a második időszaké 4,92%. E tény 

értékekből az következik, hogy a vándorlásban meglévő különbségek a kistérségek között 2004 után 

is fennmaradtak, sőt, átlagosan növekedtek. A vándorlás tekintetében tehát nem beszélhetünk 

kohézióról, a területi folyamatok inkább a távolodásra utalnak. 

Az igazi kérdés azonban az, hogy a megismert folyamatokban milyen szerepet játszottak a 

támogatások. Az elkészített térökonometriai modelljeink eredményeinek segítségével becslés tudunk 

adni arra, hogy e folyamatokban milyen szerep jutott az uniós támogatásoknak. A megközelítés az 

ún. tényellentétes állapot becslésére épül. A tényellentétes állapot az az állapot, amelyik akkor 

következett volna be, ha minden más változatlansága mellett nem lett volna támogatás. Ennek 
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becsléséhez a térökonometriai modellt oly módon használjuk fel, hogy abból kiszámítjuk a 

támogatásoknak a nettó migrációs rátára gyakorolt hatását és ezt a hatás kivonjuk a megfigyelt tény 

értékből. Az így kapott nettó migrációs rátákat tekintjük a tényellentétes állapot becslésének, 

amelyre vonatkozóan a kohéziót a fent említett módon végezzük el. Azaz a tényellentétes migrációs 

ráták esetén is vizsgáljuk az első időszaki tényhez képest bekövetkezett változás és az első időszaki 

tény közötti korrelációs együttható. Ennek az együtthatónak az előjele és nagysága azt mutatja, hogy 

a felzárkózási esélyek hogyan alakultak volna a támogatások hiányában. Ezt az értéket hasonlítjuk a 

tényhez, ami pedig a támogatások hatását is tartalmazza. A kettő eltérése utal arra, hogy a 

támogatások hatására erősödött vagy gyengült-e a területi kohézió. 

 A tényhez hasonló módon megvizsgáljuk a tényellentétes migrációs ráták szórását is. Ez az érték arra 

utal, hogy ha a támogatások nem lett volna, akkor mennyire különböznének a kistérségek a 

vándorlási egyenleg tekintetében. Ezt az értéket is a megfigyelt tényszóráshoz hasonlítjuk (amelynek 

értéke 4,92%), ettől kisebb tényellentétes szórás arra utal, hogy a beavatkozás gyengítette a területi 

kohéziót, nagyobb tényellentétes szórás pedig éppen ellenkezőleg, a támogatások területi kohéziót 

erősítő hatásaira utal. 

42. táblázat A beavatkozások kohézióra gyakorolt hatása.
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Összesen, egy főre jutó támogatás 0,0286 0,7081 6,03 erősítette 

Közösségi vállalati infra fejlesztése -0,0592 0,4374 5,21 erősítette 

K+F, felsőoktatás támogatása -0,2317 0,0021 4,63 gyengítette 

Vállalati támogatások -0,0321 0,6740 5,91 erősítette 

Munkanélküliség visszaszorítása -0,1392 0,0669 5,16 erősítette 

Foglalkoztatottak, aktívak képzése -0,6399 0,0000 3,54 gyengítette 

Támogatott hitelek -0,1616 0,0332 4,87 gyengítette 

Vállalati transzferek (földalapú 
támogatások) 

-0,0319 0,6762 5,41 erősítette 

 

 

A táblázat utolsó oszlopa mutatja, hogy az adott kategória a két szempont alapján inkább a területi 

kohézió erősödését, csökkenését, vagy szinten maradását okozhatta-e. A táblázatban szereplő 

értékek vizsgálatával a következő megállapításokat tehetjük. Egyfelől az eredmények értelmezését 

megkönnyíti, hogy mind a két, a kohéziós hatásra alkalmazott módszertan (korrelációs együttható és 
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szórás) mindegyik kategória esetében ugyanazon irányba mutat. Ennek nem szükségszerűen kellett 

volna így történnie, ezért bízunk benne, hogy ezek egymást erősítő eredményeknek tekinthetőek. 

 

A táblázat alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb támogatási kategória, amelynek találtuk szignifikáns 

hatását a vándorlási egyenlegre, a területi kohéziót erősítő módon hatott. Ez alól kivétel a K+F, 

felsőoktatás támogatás, amely olyan támogatási kategória, amely elsősorban a felsőoktatás 

intézményekkel rendelkező kistérségekbe áramlott. Ugyanakkor ezek egyben a legfejlettebb 

kistérségek is, így az ő további támogatásuk, modellünk becslési eredményei szerint, a vándorlási 

egyenleg eltéréseinek további fokozódását okozhatta. Ebben az ételelemben ez nem erősítette a 

területi kohéziót.   

 

A területi kohéziót enyhítő további támogatási kategóriának bizonyult a foglalkoztatottak, aktívak 

képzése is. A foglalkoztatottak, aktívak képzése növeli jövedelemszerzési és állásmegtartási 

képességeiket, így azok a területek, ahol ezek a képzések jobban elérhetőek vonzóbbakká válhatnak. 

Becslési eredményeink szerint ez a kategória a vándorlás vonatkozásában nem erősítette a területi 

kohéziót. 

 

A támogatott hitelek kategória esetében azt látjuk, hogy a tényellentétes állapot mellett számított 

együttható igen közel van a tényértékhez. Ez arra utal, hogy ha volt is területi kohéziót gyengítő hatás 

a támogatási kategóriának, az nem túl nagy mértékű. 

 

A területi kohéziót erősítőnek bizonyult a támogatások együttesen, azaz az összes támogatás 

összességében hozzájárult a területi kohézió erősödéséhez Magyarországon. A közösségi vállalati 

infrastruktúra fejlesztése, a vállalatoknak nyújtott támogatások, a foglalkoztatás növelését célzó 

programok és a földalapú transzferek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a vándorlás tekintetében a 

kistérségek közötti különbségek mérséklődjenek.  

 

A támogatások tematikus bontásának további, ágazati versus regionális programokban történő 

kifizetése szerinti további bontása némileg árnyalja a korábban kapott képet. A vállalatoknak nyújtott 

támogatások esetén az ágazati OP-ból nyújtott támogatások a területi kohézió erősödését, míg a 

regionális OP által nyújtott támogatások inkább a területi kohézió gyengülését eredményezték. A 

foglalkoztatás növelését célzó támogatások forrásuktól függetlenül, azaz akár ágazati, akár regionális 

OP-ból kerültek finanszírozásra, egyaránt a területi kohézió erősödését eredményezték. A közösségi 

vállalati infrastruktúra fejlesztése esetén is elvégeztük a bontás, de teljesen értelmezhetetlen 

eredményeket kaptunk, ezért a robosztusságvizsgálat keretében ezt elvetettük.  
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43. táblázat A beavatkozások kohézióra gyakorolt hatása
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Vállalati támogatások (ágazati OP) -0,0531 0,4862 5,98 erősítette 

Vállalati támogatások  (regionális OP) -0,6556 0,0000 3,49 gyengítette 

Munkanélküliség visszaszorítása 
(ágazati OP) 

-0,0294 0,7003 5,56 erősítette 

Munkanélküliség visszaszorítása 
(regionális OP) 

-0,0649 0,3946 5,32 erősítette 

 

 

4.5.5 A KMR fejlesztéseinek tovagyűrűző hatásai a TGE térökonometriai modelljében 

Az alábbiakban egy első kísérletet teszünk arra, hogy a központi régióban megvalósult 

támogatásoknak a többi régió jövedelmére gyakorolt hatását megvizsgáljuk. A térökonometriai 

modelleknek a korábbi hatások vizsgálata során tárgyalt változatai esetében a becsült hatások 

kistérségi átlagos hatások, azaz mindegyik kistérségek esetén a magyarázó változó egységnyi 

változásának a hatása pontosan ugyanolyan mértékű a szomszédjaira, mint az összes többié. A 

modell belső szimmetriája nem teszi tehát lehetővé, hogy egyes kistérségek speciális helyzetét 

megvizsgáljuk. A jelen pontban azt a specifikus kérdést járjuk körül, hogy a magyarországi viszonyok 

között minden szempontból kiugrónak tekinthető KMR régió esetén ez a megközelítés nem jelent-e 

túlságosan erős megszorítást, azaz vannak-e KMR specifikus hatások. A vizsgálatot a TGE 

magyarázatára felírt térökonometriai modell módosításával kívánjuk elvégezni, majd ebből 

meghatározzuk, hogy a mért teljes hatás a TGE-re milyen mértékben származik a központi régióba 

irányuló támogatásokból. 

4.5.5.1 A KMR specifikus hatásokat tartalmazó térökonometriai modell 

A modellünk segítségével azt kívánjuk megvizsgálni, hogy a központi régióba kerülő támogatási 

összegek hogyan hatottak a többi régió jövedelmi helyzetére. Ehhez szükséges a hatásvizsgálat 

alapját képező térökonometriai modellt megfelelően módosítani ahhoz, hogy abban a KMR régió 

központi jellege láthatóvá váljon. Ezt két speciális eszköz egyidejű alkalmazásával érjük el. 

Az egyik eszköz a KMR dummyk, azaz kétértékű változók bevezetése jelenti, amelyik azt tudja mérni, 

hogy az egyes magyarázó változók hatása a KMR régióban eltér-e a többi régióban található 

kistérségben mért hatástól. A KMR dummy és a támogatási kategóriák adatsorának szorzatával 

                                                           

46 A beavatkozások kohézióra gyakorolt hatása ún. béta-konvergencia hipotézis alapján. A nettó migrációs ráta 

változása és az első időszaki tényérték közötti korreláció -0,1462, ami szignifikánsan különbözik nullától. A 

második időszaki tény migrációs ráta értékek szórása 4,92%, az első időszakié 4,58%. 



 

 

161 Ennyi pénz már hatott, de lehetne-e több – az értékelés főbb megállapításai 

előállítunk egy támogatás_KMR ún. interakciós változót. Amennyiben ez a változó szignifikáns a 

modellben, akkor az azt jelenti, hogy az adott támogatási kategória esetén a központi régióban 

megvalósuló támogatás hatása helyben és a területileg késleltetett változókon keresztül más 

kistérségekben eltérő mértékben hat a kistérségek jövedelmi helyzetére, mint a nem központi 

régióban, de ugyanazon kategóriában nyújtott támogatás. A területileg késleltetett változók jelenléte 

miatt tehát ez azt is jelenti, hogy az interakció bevezetésével nem csak helyben (azaz a KMR 

kistérségekben), de a KMR-beli kistérséggel „szomszédos” kistérségekben is a hatás eltérő-e. 

Ugyanakkor az interakciós változó bevezetése akár azt is eredményezheti, hogy az interakciós változó 

bevezetését követően az eredeti támogatási változó elveszíti szignifikanciáját, ami arra utal, hogy a 

támogatási konstrukció korábban mért hatása szinte kizárólag a központi régióban megvalósuló 

támogatások hatásából fakadt. 

A másik eszköz az ún. aszimmetrikus szomszédsági mátrix bevezetése, amelynek révén azt is mérni 

tudjuk, hogy két kistérség egymásra gyakorolt hatása eltérő-e attól függően, hogy mi a hatás iránya. 

Azaz egy példán keresztül megmutatva: a központi régióbeli egységnek nyújtott támogatás 

átcsordulási hatása pl. a csongrádi kistérségre eltérő-e attól a hatástól, ami ugyanannak a 

támogatásnak Csongrádra történő nyújtása esetén a központi régióba csordulna át. Az eddigi 

vizsgálatainkban alkalmazott szomszédsági mátrix szimmetrikus szomszédsági mátrix volt, azaz ha két 

kistérséget szomszédosnak nyilvánítottunk, akkor mindkét irányban volt hatás a modellben. Ez 

azonban nem szükségszerűen van így, ha a két szóban forgó kistérség igen jelentősen eltérő méretű. 

A korábbi modellekben alkalmazott szimmetrikus szomszédsági mátrix esetében akkor tekintettünk 

szomszédosnak két kistérséget, ha a két kistérség közötti távolság kisebb, mint egy előre 

megválasztott küszöbérték. A számunkra rendelkezésre álló távolsági adatok a kistérségközpontok 

közúton mért távolsága, melynek mértékegysége perc, és a távolság számítása során az úthálózat 

eltérései igen, de a forgalmi akadályokat nem vették figyelembe. Azaz két kistérség távolsága az az 

idő, amennyi idő alatt személygépkocsival, közúton, a maximális megengedett sebességgel haladva el 

lehet jutni egyik kistérségközpontból a másikba. Korábbi hasonló jellegű vizsgálataink alapján a 

küszöbértéket a szimmetrikus szomszédsági mátrix összeállítása során egységesen, minden 

kistérségre egyformán 60 percben állapítottuk meg. 

Az aszimmetrikus szomszédsági mátrix összeállítása során azonban eltérő küszöbértékeket 

alkalmazunk két kistérség viszonylatában attól függően, hogy a küldő kistérség mérete mekkora. 

Ezzel a koncepcióval a szomszédsági mátrixunk nem szimmetrikus mátrixszá válik. A népességgel 

súlyozott kapcsolatokhoz a mellékeltben bemutatott transzformációval a szükséges küszöbértékeket 

úgy határoztuk meg, hogy a kapcsolatok száma egyezzen meg a szimmetrikus kapcsolati számunkkal. 

Az ily módon létrejött szomszédsági mátrix valóban visszaadja a kiinduló koncepciót, nevezetesen a 

KMR régió központi jelentőségét, mivel a budapesti kistérségnek ebben a felírásban mindegyik másik 

kistérség szomszédja, azaz a Budapesten történő fejlesztések mindegyik másik kistérségre hatnak, ez 

azonban fordítva már egyáltalán nem áll fenn: összesen 28db szimmetrikus szomszédsági relációja 

van Budapestnek. A 701 nem szimmetrikus relációból 249, azaz az összes nem szimmetrikus 

szomszédsági relációk 36%-a kapcsolódik a KMR régióhoz, a többi olyan, vidéki kistérségekhez 

kapcsolódik, amelyek nagyobb népességű városokat tartalmaznak, így népességarányosan tekintve 

területi túlcsordulási hatásuk is nagyobb lehet. 
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Az aszimmetrikus szomszédsági mátrixot és a KMR dummykkal képzett interakciós változókat 

tartalmazó TGE térökonometriai alapmodellt mutatja be a következő táblázat. Általánosságban az 

alábbi változásokat jelentett a dummyk és az aszimmetrikus szomszédsági mátrix bevezetése: a 

korábbi szignifikáns magyarázó változók jellemzően továbbra is megőrizték szignifikanciájukat (kivéve 

az aktív korúak területileg késleltetett változója) és a becsült együtthatók nagysága igen hasonló 

maradt a korábbiakhoz. A KMR dummykkal képzett interakciós változók közül kettő bizonyult 

hasznosnak a modell szempontjából, amelyek közül a vállalkozások számát mérő változónak a területi 

késleltetett értéke is szignifikánsnak bizonyult. Ezen változók bevezetésével a modell illeszkedése kis 

mértékben javult. 

44. táblázat: a TGE térökonometriai modellje szimmetrikus és aszimmetrikus szomszédsági mátrix 
alkalmazása esetén, KMR dummyval képzett interakciós változók kiegészítésével 

 Alapmodell szimmetrikus szomszédsági 

mátrixszal 

Alapmodell aszimmetrikus 

szomszédsági mátrixszal 

Változó együttható p-érték együttható p-érték 

aktív korúak aránya 0,010822*** 0,009717 0,007270* 0,095952 

reg.váll. aránya 0,026926*** 0,000000 0,026394*** 0,000000 

bérszínvonal 1,641381*** 0,000000 1,754753*** 0,000000 

egy váll. jutó saját tőke 0,056951*** 0,004563 0,043253** 0,031305 

aktív korúak aránya_KMR   0,049544*** 0,000037 

reg.váll.aránya_KMR   0,029186*** 0,000000 

W*aktív korúak aránya 0,029903*** 0,000871 0,022549*** 0,004676 

W*reg.váll. aránya -0,027043*** 0,000000 -0,025530*** 0,000000 

W*bérszínvonal -0,561076*** 0,000000 -0,429287*** 0,000105 

W*egy váll. jutó saját tőke 0,160163** 0,029148 0,081726** 0,027769 

W*aktiv korúak_KMR   -0,044723 0,178916 

W*reg.váll.aránya_KMR   -0,069042*** 0,000000 

rho 0,496289*** 0,000000 0,4278*** 0,000000 

R2 0,9585  0,9588  

corrR2 0,4930  0,5053  

log-likelihood 1270,5568  1285,0352  

N 2610  2610  

periódus 1996-2010  1996-2010  

 

Az ily módon kapott térökonometriai modellbe illesztettük be a korábban szignifikánsnak bizonyult 

támogatási kategóriákat és azok KMR-dummyval képzett interakciós változatait. Néhány korábban 

fontosnak bizonyult kategória önállóan elvesztette szignifikanciáját, miközben ezek az interakciós 

változatában pedig szignifikánsak lettek. Ilyen támogatási kategória a foglalkoztatottak, aktívak 

képzése, amelyik korábban egyidejű és időben késleltetve is magyarázta a TGE eltéréseit, azonban az 

interakciós tagok bevezetése után már csak az interakciós változó bizonyult szignifikánsnak. Ami azt 

jelenti, hogy ezen változó esetében a mért hatást döntő részben a KMR régióban megvalósult 

támogatások hatásának kell betudni. Ez azt is jelentheti, hogy a többi régióba juttatott ilyen 

támogatásnak nincs hatása a TGE értékére, illetve azt is, hogy az annyira zajos a megfigyelt 

adatokban, hogy azt a jelen modell nem tudja kimutatni. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez az 

elemzésünk csak a TGE vonatkozásában releváns, tehát a foglalkoztatási hatások tekintetében nem 
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feltétlenül ugyanezen eredményekre vezettek volna a vizsgálatok. A modell végső változatát az F2 

táblázat mutatja meg a mellékletben.  

 

4.5.5.2 A KMR specifikus hatások 

A felírt térökonometriai modellből megbecsültük a támogatások hatását az egyes kistérségek 

jövedelmi helyzetére. Ennek során ugyanazt az eljárást követtük, mint amit a TGE vizsgálata során is 

tettünk, azaz a modell paramétereinek ismeretében visszabecsültük a modellt és ebből számítottuk 

ki, hogy a modell szerint a megfigyelt TGE értékeknek mekkora hányada származhat a 

támogatásokból. Formálisan az alábbi eljárást követtük. Átalakítottuk a fenti térökonometriai modellt 

úgy, hogy ebből ki tudjuk számítani a túlcsordulási hatásokat is tartalmazó teljes hatásokat. Ezen 

számítást elvégeztük korábban a TGE és a támogatások viszonylatában. Jelen modellvariánsuk során 

megismételtük, méghozzá kétféleképpen. Az első számítás során minden kistérségbe irányuló összes 

támogatást figyelembe vettünk és ezt összesítettük kistérségi, illetve országos szintre. Második 

esetként megvizsgáltuk, hogy mekkora támogatási hatást kaptunk volna, ha csak a KMR térségbe 

mentek volna támogatások. Az ily módon kapott támogatási hatást neveztük el „KMR specifikus 

támogatási hatásnak”. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy mekkora értékeket kaptunk az 

egyes években a támogatások teljes hatására nézve és a KMR-specifikus hatásokra nézve.  

45. táblázat: A támogatások teljes hatása évente és a KMR-be irányuló támogatások teljes hatása évente 

 
országos összesen nem KMR régiók összesen 

Év 
összes hatás 

(eFt/fő) 

ebből KMR 
specifikus 

hatás (eFt/fő) arány (%) 
összes hatás 

(eFt/fő) 

ebből KMR 
specifikus 

hatás (eFt/fő) arány (%) 

2004 10.56 7.47 70.74 8.09 3.92 48.54 

2005 222.80 183.08 82.17 73.37 27.04 36.85 

2006 515.74 480.74 93.21 107.83 63.62 59.00 

2007 623.14 636.42 102.13 102.13 103.70 101.54 

2008 1104.74 1162.39 105.22 78.97 121.57 153.94 

2009 967.77 928.22 95.91 168.51 88.19 52.33 

2010 1382.77 1344.53 97.23 278.52 194.67 69.89 

 

A táblázat adatai igen szélsőséges hatásmegosztásokat mutatnak fel. A nem KMR régiókban 

jelentkező támogatási hatások igen nagy aránya, legkevesebb harmada, bizonyos években azonban 

teljes egésze a KMR régióból érkező hatás. Látható a fenti táblázatból az is, hogy miközben a KMR 

régió specifikus hatása a nem KMR régióra igen magas, aközben a támogatások hatása a KMR régióra 

önmagára még ennél is nagyobb. A 2004-es év kivételével az országos átlagos támogatási hatások 

többszörösei, néhány esetben 1-2 nagyságrenddel nagyobbak a KMR régióban, mint az ország többi 

részében. Azaz mindenképpen további vizsgálatot igényel, hogy a támogatások hatásainak ilyen igen 

erőteljesen KMR specifikus jellege a támogatások hatásainak területi terjedésével, a támogatások 

elosztásának területi terjedésével vagy a KMR régió speciális tulajdonságaival (központi jellege, 

fejlettsége) állnak összefüggésben. Ezen kérdések megválaszolása nélkül a fenti táblázat mindössze 

annyit sugall, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a tényidőszakban valószínűsíthetően 
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megvalósult támogatási hatások igen nagy hányada, de abszolút számait tekintve (összegszerűen) 

azonban mégis marginális hatás fakad a KMR régióból való túlcsordulási hatásból. 

Az országos összesen mellett minden egyes kistérség szintjén is megvizsgáltuk, hogy a támogatási 

hatások mekkora hányada származik a KMR-régióból. Két dolgot érdemes szem előtt tartanunk a 

térképek értelmezésekor. Egyrészt, hogy a KMR-régió támogatásiból eredő hatások arányát egy adott 

kistérségben erősen befolyásolja, hogy az adott kistérségre milyen egyéb hatások érkeznek az adott 

évben (a saját fejlesztéseit is beleértve). A másik, hogy jelen elemzésben a TGE modell eredményeit 

bővítettük tovább, amely modellben jellemzően a helyi hatások és nem a túlcsorduló hatások 

domináltak. A függelékben található hisztogramok mutatják a KMR specifikus hatások arányának 

eloszlásait, ezekből jól látszik, hogy néhány évben bizony „outlier” hatásokat is sikerült találni, 

amelyek ellenőrzése mindenképpen további vizsgálatokat igényel. A kapott értékeket a következő 

hét térképen is megjelenítettük az egymást követő évekre vonatkozóan. 

38. ábra: A KMR-specifikus hatások aránya a teljes hatáson belül az egymást követő években 2004-től 2010-ig 
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A kapott eredmények értelmezése és ellenőrzése mindenképpen további vizsgálatokat igényel, 

fontos szem előtt tartani, hogy a KMR specifikus hatások azonosítására alkalmazott módszertanunk 

meglehetősen újszerűnek nevezhető, így erre vonatkozó ismereteink igen jelentős mértékben 
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korlátosak. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a számításaink igen komoly feltevésekre épülnek, 

nevezetesen arra, hogy 

1. a támogatások hatásai a támogatásintenzitásból azonosíthatóak, 

2. az alkalmazott szomszédsági mátrix megfelelően képezi le a területi viszonyokat, 

3. az adatok alkalmasak az ökonometriai vizsgálatra, azaz nem tartalmaznak „túl sok zajt”. 

Mindhárom igen erős feltevés és valószínűleg mindegyik feltevést erősen meg lehetne kérdőjelezni. 

Ezen feltevések hiányában azonban a rendelkezésre álló információs bázison a támogatások hatásai 

egyáltalán nem lehetne hatásvizsgálatot készíteni. 
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4.5.6 Források hatása és eredményessége a kedvezményezettek szemszögéből és ennek 

intézményi okai 

Esettanulmányainkban áttekintettük a helyiek szemében sikeres, illetve nagyon fontos 

fejlesztéseket, azt, hogy ezek milyen forrásból valósultak meg, és mely szereplőhöz, szereplőkhöz 

köthetőek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy saját térségük szempontjából milyen forrás vagy 

fejlesztéstípus hatását gondolják a helyi szereplők a leginkább hasznosnak. 

Fontos észrevétel, hogy az esettanulmányokban a kistérségek eltérő helyzetéhez képest sokkal 

kisebb eltérést találtunk a fontos fejlesztések megítélésében, mint várható lett volna. 

A helyiek véleménye szerint a legfontosabb fejlesztési projektek azok, amelyek az idegenforgalmi 

vonzerő növekedését, oktatási programokat (iskola, egyéb közintézmény), illetve városközpontok 

megújítását szolgálták. Ezek a fejlesztések általában valamelyik regionális operatív programhoz 

kötődnek. A regionális operatív programokból valósult meg és a helyiek szemében kiemelkedően 

fontos például számos idegenforgalmi fejlesztés a Szentendrei, Balatonfüredi, illetve Szobi 

kistérségben is.  

Ennek alapján úgy tűnhet, hogy a regionális operatív programok különösen alkalmasak a helyi 

igények szerinti fejlesztések finanszírozására. Mégis, ha a hazai források népszerűségére gondolunk, 

az a hipotézis tarthatóbbnak tűnik, mely szerint a regionális operatív programok esetében a sikeres 

pályázók képesek megegyezni a régión belüli fejlesztésekről, és eszerint felosztani a forrásokat a 

szereplők számára legfontosabb projektek között.  

A ROP mellett a kistérség helyzetének függvényében ugyanakkor más operatív programok 

fejlesztései is felbukkannak a legfontosabbnak ítéltek között. Megfigyelhető, hogy a KEOP 

programjai az árvíz elleni védekezésben érintett kistérségek esetén a helyi szereplők szemében 

kiemelkedően fontosak, míg a TÁMOP-hoz köthető projekteket a lemaradó területeken ítélték 

különösen fontosnak. Vagyis a fontos fejlesztések megítélésének tekintetében a helyi szereplők a 

kistérség helyzetéhez mérik a fontosságot, tehát a ROP-ok kiemelkedő megítélése mögött azoknak a 

saját céljaikkal való egyezése húzódik. 

A fejlesztésekben a Kistérségi szervezet és a központi település(ek) vezetői a legfontosabb szereplők, 

ez alól egy-két olyan kistérség csak kivétel, amelyet egy-egy nagyvállalkozás határoz meg, mint pl. 

Szikszót a Hell vállalatcsoport vagy Kazincbarcikát a Borsodchem. Ezekben a kistérségekben a 

meghatározó vállalkozások is fontos szerepet játszanak. 

Fontos látni, hogy az esettanulmányok esetében az interjúalanyok között a közösségi véleményt 

hordozók nagyobb számban jelentek meg, mint a kisebb, elvileg egyéni érdekeket megjelenítő 

szervezetek, mint például a vállalkozások, így a ROP forrásainak fontosságát a válaszadó saját 

megvalósult vagy tervezett projektjei felé erősen torzítva is kihozhatta. Erre enged következtetni, 

hogy amikor a legfontosabb hiányzó fejlesztésekről kérdeztük a szereplőket, akkor a foglalkoztatás 

növelését és a vállalkozásfejlesztést nevezték a legfontosabbnak. 

Több esettanulmányban is a félbe maradt vagy nyertes, de nem megvalósult pályázatokról 

nyilatkoztak úgy a helyiek, hogy komoly hiányt jelent az elmaradásuk. Konkrétabban 

megfogalmazva azonban a legtöbb szereplő és a legtöbb kistérségi esettanulmány szerint a gazdaság- 
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és vállalkozásfejlesztés, a foglalkoztatottság növelése lenne a legfontosabb feladat; feltehetőleg a 

közmunkaprogram is ezért népszerű. Ez azokban a kistérségekben is igaz, ahol komoly 

gazdaságfejlesztési programok valósultak meg, mint a Szombathelyi vagy a Kazincbarcikai 

kistérségben.  

A legégetőbb problémának szinte mindenütt a munkahelyek hiányát érzik, emellett a konkrét 

projekthiányok esetén az infrastrukturális beruházások hiánya jelent meg az esettanulmányokban. 

 

A források típusán túl annak okát is kerestük, hogy a térségben sikeresnek vagy kudarcosnak érzett 

fejlesztési történetek mögött milyen helyi intézményi okok vagy stratégiák húzódhatnak meg. 

Összehasonlítva az elkészült tizenöt esettanulmányt, azt látjuk, hogy az igazán sikeres fejlesztések 

egymásra épülnek, a tervezést megelőzi a stratégiaalkotás, amiben nem minden esetben, de 

gyakran több térségi szereplő is részt vesz, vagy létezik egy vagy két domináns szereplő, akik 

megegyezésével a fejlesztések egymásra épülhetnek. 

A Balatonfüreden megvalósult belváros-megújítás során azt találtuk, hogy abban több, a helyi 

gazdaság fellendítésében érdekelt, elkötelezett szereplő közösen vett részt, tudatosan építetve fel 

azt a rendszert, amely képes volt megvalósítani a fejlesztéseket. És bár a megvalósult fejlesztések 

egyelőre alapvetően csak a városra terjednek ki, több jel mutat arra, hogy hamarosan a tágabb 

térségre kiterjedő hatásuk is érzékelhető lesz. 

Ugyanakkor nagyvárosokban, illetve egy-egy nagyobb vállalkozás esetében láttunk példát arra is, 

hogy komolyabb egyeztetés, együttműködés nélkül is nagyhatású fejlesztések zajlanak le (például 

Nyíregyháza vagy a szikszói Hell csoport fejlesztései), de ezekben az esetekben is létezik egy kialakult 

intézményrendszer, amely képes megtalálni, előkészíteni, megpályázni és vezetni a projekteket. 

A sikertelen projektek hátterében az összhang hiánya áll – mondhatjuk felületesen: a szereplők 

között elmarad az egyeztetés, párhuzamos beruházások valósulnak meg, nem kerül be a tervbe egy-

egy fontos helyi igény kielégítésének célja, nem sikerül elérni, hogy támogatható legyen egy adott 

helyi szükséglet.  

Az okok másik része az elégtelen helyi tervezéshez köthető: nincsenek előkészített tervek, nincs idő a 

szükséges engedélyek beszerzésére, hiányzik az önrész, nem megoldható az, hogy számos projekt 

utófinanszírozású.  

Ezzel át is érünk az okok harmadik csoportjához: ahhoz, hogy szűkösek az erőforrások. A kisebb 

szervezetek nem rendelkeznek sem megfelelő munkaerővel, sem anyagi forrásokkal ahhoz, hogy 

finanszírozzák a pályázatíró szervezeteket. A pályázatírói kapacitások használata arra utal, hogy 

minden nem piaci szervezetnél van a projekteknek egy olyan mérete, ami felett már csak 

pályázatíróval mer a pályázatba belevágni. A hazai források népszerűségét részben éppen az adta, 

hogy a projekttartalmak sosem igényelték, hogy az önkormányzati szereplők átlépjék ezt a 

projektméretet. 
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Az esettanulmányok során kifejezetten kerestük az egymásra épülő fejlesztéseket, hogy megértsük, 

melyek a fő gátló tényezői a fejlesztések összekapcsolódásának. A fejlesztések összekapcsolódását 

alapvetően kétféleképpen definiáltuk: az egyik esetnek azt tekintettük, amelynek során az időben 

egymást követő fejlesztések egymásra épülnek, erre példa a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 

beruházása Abaújszántón vagy a börzsönyi kisvasút. A másik eset, amikor a fejlesztések hasonló célt 

– az idegenforgalmi vonzerő növelését – szolgálva párhuzamosan zajlanak, mint a tihanyi Legenda 

projekt, valamint az azzal egy időben megújuló apátság és a nemzeti park bemutató központjának 

építése. 

Az első típusba sorolható, egymásra épülő fejlesztést a vizsgált tizenöt kistérségből szinte 

mindegyikben találtunk. Ez a csoport tovább bontható. A pályázók egy része a 2004–2007-es 

időszakban is aktív volt, majd a korábbi pályázatához kapcsolódó újabb fejlesztésekbe fogott az 

ÚMFT/ÚSZT időszakban is. Szinte mindegyik pályázói körben találunk erre példát, ahogy az is 

elmondható, hogy a rendszeresen, egymásra épülő pályázatokat benyújtó szervezetek sem minden 

esetben hoznak piacilag (széles értelemben véve a piacot) megalapozott döntést. Ezek a szervezetek 

megtanultak élni a pályázati rendszer nyújtotta lehetőségekkel, de ez a stratégia csak akkor 

sikeres, ha a pályázó stabil anyagi háttérrel rendelkezik, és nem okoz gondot az önrész, az 

utófinanszírozás, valamint nem történhet meg, hogy egy-egy elem meg nem valósulása fölborítja a 

szervezet fejlődését. 

A pályázók egy másik csoportja kialakított egy, a szervezet fejlődésére vonatkozó stratégiát, és 

olyan célokra pályázik, amelyek ebbe illeszkednek. Némelyikük képes befolyásolni a kiírásokat; ha 

mégsem, akkor megvárják az elképzeléseikhez illeszkedő felhívást. Ezt a működést már lényegesen 

kevesebb esetben találtuk.  

A több szervezet által megvalósított, egymással mégis összekapcsolódó beruházásokra kevés 

kistérségben találtunk példát. Ezek akkor tudnak megvalósulni, ha a fejlesztési célterületen, a 

településen vagy a kistérségben van olyan szervezet, amely képes összehangolni a szerteágazó 

helyi érdekeket. Esettanulmányaink alapján úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű beruházások 

megvalósulásához valódi párbeszéd kell, azokat hierarchikus döntésként nem lehet a szereplőkkel 

elfogadtatni.  

Összehasonlítva a több szereplő részvételével végrehajtott beruházásokat az egy szereplős 

beruházásokkal azt láthatjuk, hogy ez utóbbiak sokkal sérülékenyebbek: a központi szereplő 

pozíciójának módosulása erős negatív vagy pozitív változást hozhat a szervezet, a térség 

fejlesztéseiben (lásd Pécs esetét). 

Vizsgáltuk azt is, hogy a hivatalos tervdokumentumok (amelyek létrehozatalát több esetben maga a 

fejlesztési intézményrendszer írta elő) mennyire tekinthetőek a helyi pályázati tevékenység valós 

tükreinek, és ha annak tekinthetőek, akkor milyen hatást gyakorol ez a kistérségre. 

Az elkészült esettanulmányok alapján az látható, hogy majdnem mindegyik kistérségben volt olyan 

szereplő, aki írott stratégiát követve pályázott. Kistérségi szinten azonban három modell bontakozik 

ki. Több helyen a szervesen alakuló és fejlődő terveket többé-kevésbé követik a megvalósuló 

pályázatok; ez általában azokban a kistérségekben igaz (Szombathely, Cegléd), amelyekben a helyiek 

sikeresnek tartják magukat és az adatok alapján egy sikeres kistérség képe bontakozik ki (a Szobi 

kistérség is ebbe a kategóriába illik). A második modell szerint bár vannak tervek, azok viszonylag 



 

 

172 Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése 

frissek, és csak részben valósulnak meg, erre lehet példa a Balatonfüredi vagy a Marcali kistérség. Ez 

utóbbi kistérségben a koordináció hiánya okozza, hogy a tervek nem vagy csak részben válnak valóra, 

míg Balatonfüreden a megfelelő kiírások hiánya áll az eltérések hátterében. A harmadik típusba azok 

a kistérségek sorolhatóak, amelyekben szinte semmiféle kapcsolat nincs a tervek és a beruházások 

között. E modell ennek egyik speciális alesetének tekinthetjük az LHH programban résztvevő 

kistérségeket. Ezeket a viszonylag gyors változások jellemezték, melyek a korábbi tervektől 

függetlenül is megkövetelték bizonyos programok végrehajtását. 

A fejlesztések nem csak a térségek társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetét, de intézményi 

környezetét is formálták, amely hatásokra korábban a források kihelyezéséről szóló fejezetek is 

tanúskodtak, ezért arra is kíváncsiak voltunk, hogy az EU-ból érkező fejlesztési források a kistérség 

intézményi képét átformálták-e, és ha igen, mennyiben; kialakult-e új tartós vagy ideiglenes 

együttműködés, megjelentek-e új szereplők, miként épült ki a fejlesztéspolitikai intézményrendszer? 

Bár amint korábban jeleztük, az intézményi kérdésekkel kapcsolatosan nagyon óvatosan fogalmaztak 

az esettanulmányok írói, mégis az azokban olvasható összehasonlítások alapján kijelenthetjük, hogy a 

fejlesztési források a fejlesztéspolitikán kívüli világ intézményeit nem tudták érdemben átalakítani. 

Úgy tűnik, hogy ahogy az erőviszonyokat, úgy a helyi intézményrendszert sem formálták át az EU-

források. Noha új intézmények kialakítására és ehhez kapcsolódóan új, a fejlesztéspolitika igazgatási 

teendőit ellátó szereplők belépésére időről-időre történtek kísérletek, ezek nem bizonyultak hosszú 

életűnek, amennyiben a helyi döntéshozókkal nem találtak meg a közös hangot, és a legtöbb 

esetben a hagyományos intézményi szerkezet integrálta az új intézményeket. Tipikus volt, hogy ahol 

a források és projektek kezelésén túl az új intézmények nem integrálódtak a helyi érdekviszonyokba, 

ott nem látható, ezek működését mi tartaná fenn a projektek fenntartásának kifutásával.  

A helyi fejlesztéspolitikát jellemzően a helyi döntéshozók, polgármesterek, országgyűlési 

képviselők határozzák meg. Jelen kutatásban nem találtunk példát arra, hogy a többi szereplő 

ellenükre kívánja megvalósítani az elképzeléseit, arra viszont igen, hogy a központi település 

döntéshozói részletekbe menően befolyásolják a helyi folyamatokat. Értékelésünk eredményeit 

támasztják alá a városhálózati értékelés azon megállapításai is, mely szerint egy-egy térség sikerében 

a központi városvezetés súlya és a központi városi kapacitások a meghatározóak. 

Az esettanulmányok alapján úgy tűnik, hogy az NFT 2007-ig tartó időszakának programjaihoz képest 

az ÚMFT/ÚSZT időszakban a helyi együttműködések visszafejlődtek; ez alól csak az LHH 

programban résztvevő kistérségek jelentenek kivételt. Az NSRK időszakában az integrált célt 

hordozó intézmények (pl. többcélú társulás intézményeinek) projektjei bizonyultak leginkább 

fejlesztési szempontból integránsnak. Számos esettanulmányból az derül ki, hogy mivel kevés 

közösen megvalósítandó projektkiírás volt, 2007 után a korábbi együttműködésen alapuló programok 

is félbeszakadtak. Szintén gyengítette az együttműködést, hogy a kiírásokban a települések 

esetenként egymás vetélytársai voltak (iskolai, óvodai beruházásoknál). Olyan eset is volt az RFÜ-vel 

folytatott interjú alapján, hogy amikor például a Nyugat-Dunántúlon kistérségek számára ajánlották 

fel, hogy válasszák ki a fejlesztendő iskolát, akkor egyes kistérségekben a szereplők nem vállalták fel 

vagy nem tudtak megegyezni arról, hogy megjelöljék a számukra legfontosabb intézményt. Az IVS-ek 

vizsgálata kapcsán a városhálózati értékelés rámutatott, hogy az a válaszadó településvezetők 63%-a 

szerint kizárólag a ROP forrásainak megszerzését célozta. A vizsgált településeken a legnagyobb öt 

beruházásból átlagosan kevesebb, mint két beruházás szerepelt az IVS-ben is. A települések közötti 
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együttműködések a vizsgálat tanulsága szerint kimerültek a tapasztalatcserében, a 

funkciómegosztásról való egyeztetések vagy a tervek formális összehangolása pedig nem történt 

meg. 

Az LHH programban a forrásokhoz való hozzáférésnek feltétele volt, hogy a helyi döntéshozók 

egyeztessék a fejlesztési terveiket, mely esetben erősödött a térségi kohézió és az együttműködés, 

azonban kérdéses, hogy a projektek kifutását követően marad-e indok ezen együttműködések 

folytatására. 
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5 Javaslatok 

5.1 Javaslati keretek, alapelvek 

Amint az előző fejezetekben bemutattuk, a területi kohézió erősítésének célja tekintetében sem a 

nemzetközi szakmai diskurzusban, sem a hazai fejlesztési dokumentumokban, sem pedig a hazai 

fejlesztési szereplők között nincs konszenzus, ezért a különböző területi szinten döntő szereplők és a 

különböző ágazatokhoz tartozó szereplők eltérő értelmezések mentén igazodnak vagy teljesítenek a 

területi kohézió céljait illetően. 

A nemzetközi szakpolitikai dokumentumokban és a hazai fejlesztési tervekben hat értelmezési 

keretet lehetet azonosítani: 

D1. Európai felzárkózás – Magyarország és a magyarországi régiók fejlettsége javult-e az európai 

átlaghoz képest az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D2. Belső egyenlőtlenségek csökkenése – Magyarország térségei közti fejlettségi különbségek 

csökkentek-e az NSRK beavatkozásainak eredményeképpen? 

D3. Harmonikus területi fejlődés – Magyarország térségei és települései a feltárt és különböző 

fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott helyi/térségi adottságoknak/lehetőségeknek és 

problémáknak megfelelően részesültek-e az NSRK fejlesztési forrásaiból, illetve milyen 

mértékben használták e forrásokat a feltárt problémák megoldására? 

D4. Területi szinergiák érvényesülése – Az egyes térségekben a fejlesztési elképzelések a tervezés 

során kapcsolódtak-e egymáshoz, és a térségben megvalósult fejlesztések egymás kedvező 

hatásait erősítették-e, egymásra épültek-e és egymáshoz kapcsolódtak-e a végrehajtás és a 

fenntartás során? 

D5. Szubszidiaritás érvényesülése – Az egyes területi szereplők számára nyitott volt-e a fejlesztési 

forrásokból való részesedés lehetősége, a megvalósítandó fejlesztésekről a döntés – a tervezés és 

a végrehajtás során – a legalsó még kompetens területi szinten született-e?  

D6. Területi kormányzás erősödése – Erősödött-e a helyi és az országos közötti területi szint 

(megye, régió) kormányzási képessége, nőtt-e a térségi fejlesztési szereplők közötti 

együttműködés és bizalom?  

Miközben az ágazati programok jellemzően az első dimenziót és saját belső logikájuk mentén a 

harmadikat célozták, az elvárásokra tekintettel több esetben a második cél is megjelent a 

kiírásokban. A regionális programoknál lényegesen vegyesebb a kép, de alapvetően valamennyi 

program megfogalmazta mind a belső egyenlőtlenségek, mind a belső munkamegosztás, mind pedig 

a szinergiák elérésének igényét. A helyi szereplők alapvetően az utolsó négy dimenzió mentén érzik 

gyengének a fejlesztéspolitika teljesítményét, de az elmaradottabb térségekben élők számára 

természetesen az egyenlőtlenségek csökkentése is elérendő célt jelent. 

Amint azt a bevezetőben jeleztük, e célok között két esetben lehet érdekütközés. Az egyik eset az, ha 

a források országos szinten leghatékonyabb felhasználása akár mérethatékonyság, akár a helyi 

adottságok (beleértve a területi közigazgatási rendszer feladat- és hatáskörelosztásait is) egyenlőtlen 

kiindulópontja miatt nagyon erős korlátot ad a második értelmezésnek, a területileg méltányos 

elosztásnak. A másik eset, ha valamely szakterület vonatkozásában nincs a társadalomban arról 

konszenzus, hogy a helyi közösségnek joga van-e meghatározni az adott társadalmi cél szempontjából 
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kitűzendő célokat, vagy az országos célok (sztenderdek) megvalósítását várjuk el minden helyi 

társadalomban, amely esetben a harmonikus területi fejlődés és a szubszidiaritás céljai 

összeütköznek.  

Ez utóbbi kapcsán a javaslatok megtétele előtt különösen fontos látni, hogy számos más célt is 

szolgálhat az ország fejlesztéspolitikája. Az értékelésnek nem célja más célok szempontjából vizsgálni 

a forrásokat. A javaslatok megtétele során azon országos célokkal való ütközéseket, amelyek nem a 

területi kohézióra irányulnak, nem azért sikkadnak el tehát, mert az értékelő adott esetben nem 

tartja fontosnak valamely célt, hanem azért, mert az nem tárgya jelen értékelésnek. Ugyanakkor, 

ahogy jeleztük, ez az érdekütközés akkor alakul ki, ha nincs konszenzus a helyi és az országos szint 

között azt illetően, hogy az adott szakterület valamely helyben hatályos társadalmi célját (pl. 

ivóvízsztenderdek, társadalmi befogadási célok stb.) ki határozhatja meg.  

Fontos látni, hogy amennyiben az egyes szakterületek céljainak, sztenderdjeinek 

meghatározásában széles partnerséggel az érintettek elég széles köre (az autonóm erőforrással 

rendelkezők köre) bevonásra kerül, akkor a területi kohézió hat célja egymással összhangba kerül, 

és nagyjából hasonló szempontok figyelembe vételére vezet. Amennyiben az egyes 

szakterületeken a szereplők feladataiban, felelősségében is konszenzust lehet teremteni, akkor ez 

(elosztási értelemben) hatékony erőforrás-felhasználásra ösztönözve segíti az európai felzárkózást, 

szinergiához vezet a fejlesztésekben, a közösen értelmezett dimenziókban csökkenti a belső 

egyenlőtlenségeket, a helyi adottságokra építve a fejlesztéseket segíti a harmonikus területi 

fejlődést, a közös megállapodásoknak megfelelően a szubszidiaritás elvei szerint hozza a 

döntéseket, illetve a helyi feladatokhoz mérten fejleszti a helyi intézményrendszert. Minden más 

esetben a területi kohézió céljai egymással is konfliktusba kerülnek, így az ezirányú javaslatok is 

csak a területi kohézió egyes dimenzióinak elérését szolgálják, egymást is kioltva, vagy valamelyik 

elem dominanciáját biztosítva, amint ezt a jelen programozási időszakban tapasztalhattuk. 

A fejlesztéspolitika jelen tervezési ciklus utolsó éveinek egy jelentősen átalakult területi 

intézményrendszerhez, a korábbi fejlesztési rendszer szereplőinek jelentősen megváltozott feladat- 

és hatásköréhez, illetve több új területi szereplő, területi koordinátor megjelenéséhez igazodva vág 

neki. A változás elsősorban a területi középszinten és az önkormányzatok szintjén látványos. A 2007–

2013-as fejlesztési időszak forrásainak felhasználását a közszolgáltatások szervezésében és 

területfejlesztési vagy ágazatfejlesztési koordinátorként autonóm két területi szint interakciójára 

(önkormányzatok és a központi kormányzat) tervezték (és idáig működtették).Az eddigi rendszerben 

a bizonyos fejlesztésekben és azok koordinálásában hiányzó középszintet az alsó szintű 

önkormányzatok forrásokkal vagy jogszabályokkal ösztönzött önszerveződéseként próbálták 

létrehozni. 2012-től, de még inkább 2013-tól ez a helyzet gyökeresen megváltozik: döntési 

jogkörökkel és közszolgáltatási felelősséggel felruházott erős középszintű szereplők jelennek, 

illetve erősödnek meg a területi igazgatásban, így hosszabb távon a fejlesztésekben is. 

Az értékelőnek a javaslattételnél mindig dilemmát okoz, hogy mely tényezőket tekintsen adottságnak 

és mely tényezők tekintetében fogalmazzon meg javaslatokat a felhasználók számára. Jelen 

javaslattételkor abból indultunk ki, hogy az egyes területi szintek közszolgáltatási hatásköreit nem 

a fejlesztéspolitika határozza meg, így számára az az (új) intézményi környezet és szabályozási 

rendszer (pl. a közelmúlt változásai: járásrendszer kialakítása, önkormányzati feladatok állami 

hatáskörbe vétele stb.), amit az állam saját működésére meghatározott, adottság, és általa egyedül 

a fejlesztéspolitika intézményrendszerének és működésének, eljárásainak alakítása befolyásolható. 
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E tekintetben egyetlen igazán fontos feladata látszik a fejlesztéspolitikának: nevezetesen, hogy a 

létrejövő szakterületi szabályozásoknál ösztönözze az egyes szakterületeket, hogy az érintetteket, 

leginkább a területi szinten lévő autonóm döntéshozókat vonja be a hosszú távú ágazati célok 

meghatározásába, és alakítsanak ki konszenzust a szereplők között a szakterületi célok 

meghozatalában.  

Javaslataink megfogalmazásakor az értékelés eredményeire támaszkodunk, de a közelmúlt 

változásait is figyelembe véve egyrészt arra is keressük a választ, hogy ezen új keretek között egyrészt 

a 2007–2013-as időszakban a hátralévő kiírások esetében hogyan lehetne a területi kohéziót jobban 

szolgáló pályázati rendszert működtetni, másrészt arra, hogy 2014-től az új területi eszközök (ITB, 

CLLD) alkalmazásával (is) az országban hogyan lenne javítható a területi kohézió. Mivel a hátralévő 

időszak, illetve a még leköthető források aránya szűkös vagy csak bizonyos területekre korlátozódik, 

javaslataink elsősorban a 2014-től induló időszakban lesznek megvalósíthatóak, bizonyos ajánlásaink 

már a jelen fejlesztési periódusban is felhasználhatóak lesznek a még fennmaradó források területi 

kohéziós szempontjából hatékony allokálására. 

Javaslatainkat a problémák mentén szervezzük és a probléma (lehetőség), ok(ok),javaslat(ok), 

indoklás logikában mutatjuk be.  

 

5.2 Javaslatok, a problémákra adott lehetséges válaszok 

Bár az értékelés a fejlesztéspolitika pozitív hatását mutatta ki, az európai felzárkózás és a területi 

egyenlőtlenségek kezelését illetően az esettanulmányok tanulságai, az interjúk és a korábbi 

értékelések tapasztalatai alapján is azt mutatják, hogy a projektek térségükre kifejtett hatása a 

lehetőségekhez képest sokkal kisebb.  

Első probléma: ennek egyik legfontosabb oka a fejlesztések egymásra épülésének elmaradása, a 

párhuzamos kapacitásfejlesztések problémái, illetve a fejlesztések és a működtetés összhangjának 

hiánya, vagyis a hatékonysági problémák közül az egyik legfontosabb a területi szinergiák gyakori 

hiánya a fejlesztésekben.  

A probléma mögötti okok a fejlesztési aktorok és a fejlesztési lehetőségek közötti koordináció 

intézményi hiányosságaira vezethetőek vissza. Az egymásra épülés három formáját azonosítottuk, és 

mind a három esetben hiányosságok merültek fel. Az egyik, amikor a fejlesztések egymásra épülve 

valósultak meg azonos fejlesztő részéről; a másik, amikor független szereplők fejlesztései egymást 

erősítették és a harmadik, amikor független szereplők fejlesztései koordináltan jöttek létre. Amint az 

esettanulmányok rámutattak, míg az első esetre több példa is akadt, nagy számban lehetett 

találkozni befejezetlen vagy koncepcionálisan hiányzó fejlesztési elemekkel küzdő fejlesztésekkel is. A 

második, a „rátelepülő” fejlesztések esetlegesen, de több helyen megvalósultak, azonban a szereplők 

közötti koordináció révén egymásra épülő fejlesztések gyakorlatilag csak azon ritka esetekben 

jelentek meg, ha a stratégiát rugalmasan igazítani tudták a fejlesztések valóságához. 

Ahol a fejlesztések egymásra tudtak épülni, ott vagy egy domináns fejlesztő (pl. a központi nagyváros 

vagy egy nagyvállalat) tevékenysége határozta meg a fejlesztések nagyobb volumenét, vagy létezett 

olyan integrátorszervezet (általában kistérségi munkaszervezet, de néha a térségben közös 

közszolgáltatási feladatokat ellátó társulás vagy központi település önkormányzata), amely a közös 

célok mentén létrejövő projektek gazdájaként fejlesztett. A szereplők 2004 és 2006 között kialakult 
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stratégiai együttműködései (ahol volt) visszafejlődtek, és az újak – ha valamely pályázat okán létre is 

jöttek (mint pl. az LHH programok kapcsán) – hosszú távú fennmaradása bizonytalan. 

Az okok mögött három tényező azonosítható: 

- A központi és a helyi szereplők közötti kölcsönös bizalomhiány, együttműködési kultúra 

hiánya, amelyet a lehatárolásokkal szabdalt fejlesztéspolitika sem helyi szinten nem tudott 

megoldani, sem központi szinten nem sikerült a kiírásokat úgy összehangolni, hogy a helyi 

szinten kialakuló együttműködések költségét jelentősen meg ne növeljék; 

- A fejlesztési szereplők közötti, minden fejlesztéstípusnál inkább rivalizálásra ösztönző 

pályázati versenyben a források megszerzése önmagában elegendő sikertényezővé vált, és 

nem a fejlesztések eredményei váltak a siker mérőszámává; 

- Integrátorszervezetek hiányában az összefogást a fejlesztések keretein belül megszervezni 

szándékozó téves fejlesztéspolitikai helyzetértékelés, amely szükségszerűen a fejlesztési 

források megszerzésére szövetkező, de a konkrét fejlesztések keretein kívül célt nem kapó 

intézmények ideiglenes létrejöttét ösztönözte. 

A probléma megoldása részint az új keretekből adódik, részint már rövid távon is a káros verseny 

feltételeinek megszüntetését igényli. Amint az a sikeres példákból is látszik, az egymásra épülés 

létrejöttének három kulcsfeltételét kell megteremteni: létezzen olyan térségi szereplő, aki a közös 

fejlesztésekben egzisztenciálisan érdekelt, másrészt ki kell vonni a fejlesztési versenyből és területi 

célok (probléma térkép) alapján normatívan kell a kötelező közszolgáltatások fejlesztéseit 

megfinanszírozni, harmadrészt a sikeres első fázisú fejlesztések további fázisai számára biztosítani 

kell a forrásokat. 

Első javaslat: térségi integrációban érdekelt szereplők létrejöttének támogatása, a már létrejött 

integrátorszervezetek megerősítése. E tekintetben a fejlesztéspolitika viszonylag kedvező intézményi 

változásokkal szembesülhet a 2013-as évtől, mivel a közszolgáltatási felelősségi körök megyei és 

járási szintű újraszervezése új potens és térségi szinten érdekelt, a térségi eredményekben ösztönzött 

potenciális projektgazdákat hozott létre. A fejlesztéspolitika feladata, hogy az új állami térségi 

szereplőket partnernek megnyerje, valamint hogy fejlesztési kapacitásaikat megerősítse. Ez 

másképpen azt jelenti, hogy ösztönözze az állami feladatba vont közszolgáltatások esetén a 

szolgáltatási sztenderdek helyi egyeztetéseken alapuló pontos definiálását, a területi 

problématérképek meghatározását és támogassa az átalakítások konszolidációját, vagyis hogy 

tisztázott területi felelősségek alakuljanak ki az új, államilag szabályozott közszolgáltatási 

struktúrában, akik a jövőben potenciális projektgazdaként területi vízióval bírhatnak, és akiknek 

igényeit a jövőben az állam saját berkein belül be tudja majd csatornázni a források elosztásába. 

Azon feladatok és hatáskörök esetén, ahol továbbra is autonóm helyi szervezetek feladatait, 

projektjeit kell összhangba hozni, a fejlesztéspolitika feladata, hogy az esetleg már létrejött 

integrátorszervezeteket megerősítse, a már fejlesztési projektgazdaként térségi fejlesztést ellátó 

szervezeteket pedig támogassa projektjeik folytatásában. E területen érdemes megfontolni, hogy a 

fejlesztéspolitika a források elosztásában a helyi szervezetek beágyazottságát, legitimációját, 

hatékonyságát felmérni képes területi struktúrákra, például a megyék szintjére támaszkodjon. 

A létező vagy szükségszerűen létrejövő területi integrátorstruktúrák felkarolása egyben a 

vidékfejlesztés területén létrejövő LEADER (CLLD) csoportok strukturális és kohéziós alapok 

rendszerébe való integrálását is jelenti  
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Második javaslat: a kötelező feladatok esetén a problématérkép alapú, normatívan számolt 

fejlesztési finanszírozásra való áttérés a versenyeztetés helyett. A közszolgáltatások területén az 

ügyfelek szolgáltatási útjainak meghatározása központi sztenderdek mentén összehangolható. Az 

egyértelmű területi vízióval rendelkező ágazatok esetében a fejlesztések koordinálását az intézményi 

struktúra vagy jogszabályi keretek önmagukban már most is meghatározzák (pl., egészségügy vagy 

vízügy). Amennyiben a kötelező közszolgáltatás-fejlesztéseknél meghatározott sztenderdekre alapuló 

problématérképek készülnek és a problémák megszüntetését szolgáló fejlesztéseket normatívan 

finanszírozza a fejlesztéspolitika, a fejlesztések káros versenye helyett a források felhasználásának 

minőségi versenye léphet életbe.  

Harmadik javaslat: a sikeres fejlesztések projektgazdáinak további fejlesztéseikben való 

támogatása. A fejlesztéspolitika projektszemlélete és abszorpciós kényszere szükségszerűen időben 

felszabdalja a forrásokat. Számtalan sikeres fejlesztésnél az a továbblépés feltétele, hogy újra kiírásra 

kerüljenek hasonló források, mint amelyek az adott fejlesztések első ütemét finanszírozták. A jól 

teljesítő projektgazdák újabb fejlesztéseinek finanszírozása a fejlesztéspolitika számára is csökkenti a 

kockázatokat, ráadásul a korábbi fejlesztés hatékonyságát, kihasználtságát is javíthatja a később 

rátelepülő fejlesztések megvalósítása. Az önkormányzatok esetében egy fejlesztési normatíva 

önmagában is biztosíthatja, hogy a korábbi fejlesztések továbbviteléhez szükséges fejlesztések 

megvalósuljanak, a többi autonóm szereplő esetében pedig egy megfelelően alacsony szintre 

telepített intézményrendszer is képes lehet felmérni „ügyfeleinek” további fejlesztési igényeit és 

kapacitásait. 

Tulajdonképpen a fent elmondottak üzenete az, hogy ha a szubszidiaritás elveit követve nem 

versenyeztetéses rendszerben juttatjuk fejlesztési forráshoz a projektgazdák egy jelentős részét, 

akkor a fejlesztésekben javulhat a területi szinergia. 

 

Második probléma: A hatékonysági problémák másik jelentős (az előzővel összekapcsolódó) 

problémahalmaza a térségi igények, problémák szerkezete és a megvalósult fejlesztések szerkezete 

közötti ellentmondás, vagyis hogy a fejlesztéspolitika tekintetében komoly hiányosságok jelentkeznek 

a harmonikus területi fejlődés megvalósításában. 

A probléma súlyát és formáját az érintett szereplők – mind a központi szereplők, mind a helyi 

szereplők – érzékelik, de nem feltétlenül azonos módon azonosítják a problémát. Míg a központi 

fejlesztési intézményrendszer megítélése szerint sokszor nem a legfontosabb fejlesztésekre 

pályáznak a helyi szereplők, az esettanulmányokban megszólaltatottak számára a fő problémát mégis 

az adta, hogy nem azokat a fejlesztéseket valósíthatták meg, amelyekre megítélésük szerint a 

leginkább szüksége lett volna, hanem azt, amihez hozzá tudtak jutni. Bár a két szint szereplői által 

érzékelt probléma nem azonos, de a mögöttes okok hasonlóak, így megoldásuk is hasonló módon 

történhet.  

Helyi szinten e problémát azok tudták jól kezelni, akik megfelelő erőforrásokkal rendelkeztek ahhoz, 

hogy saját stratégiájuk mentén kivárják a nekik szükséges fejlesztéseket, a kisebb, kapacitáshiányos 

szereplők pedig a lehetőségeik szerint pályáztak. És ahogy növekedtek az elérhető projektméretek, 

annál inkább külsős segítséggel, tehát saját igényeik szempontjából egyre kisebb befolyással tudták 

csak a forrásokat megszerezni és felhasználni. A gyengébb önkormányzatoknál ezt a helyzetet a 

feladatokhoz képest jelentkező kapacitáshiány (ami csak kisebb részben jelent tudás- és 

információhiányt a kívánatos projektekről) és a források tervezhetőségének hiánya miatti 
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forrásszerzési verseny, továbbá a bizonyos forrásokhoz való valóhozzáférés korlátozása a 

lehatárolások vagy a rosszul végiggondolt célzás mentén, illetve a szabályozási környezet és a 

fejlesztéspolitika összehangolatlan ösztönzési rendszere egyszerre okozta. A központi forráselosztás 

szintjén azok az ágazatok tudták kikerülni ezt a problémát, amelyek szolgáltatási sztenderdek 

mentén, problématérkép alapján tervezték meg a fejlesztéseket. Az ő esetükben a projektgazdai 

igények koordinálása is megoldható volt és a célzás is tudatosabb és kisebb konfliktussal járt, 

ugyanakkor ösztönzési problémákba ütköztek. 

A probléma okai és a jó példák ismeretében a megoldás viszonylag könnyen meghatározható. 

Az előző pontban megfogalmazott első és második javaslat e probléma kezelésében is kiemelkedő 

szerepet kaphat. A területi közigazgatás átszervezésével létrejött területi felelősségű szereplőkhöz 

tartozó közszolgáltatásoknál olyan ágazati sztenderdeket kell definiáltatni, amelyek az érintett 

helyi szereplők bevonásával történnek, és amelyek mentén jól definiálható ágazati 

problématérképek jönnek létre, melyek a normatív finanszírozás alapjául szolgálhatnak. Ezzel 

részben elkerülhető az, hogy bizonyos fejlesztéstípusoknál a központi és helyi szint eltérő 

értelmezése okozza a fejlesztések elmaradását, valamint a működtetési felelősség a területi hatásra 

vonatkozó célokkal összhangba hozható, tervezhetőbbé téve a projektgazdák számár a forrásokhoz 

való hozzáférést, továbbá elkerülhető, hogy az igények helyett a lehetőségek határozzák meg a 

fejlesztéseket. Ez már csak a tekintetben is megoldást hozhat a harmonikus területfejlődés 

problémájára, hogy amint láttuk, a fejlesztések hatásai túlnyúlnak a fejlesztés helyszínén, így a 

közszolgáltatások a projekthelyszínek megfelelő lokalizálásával mindenki számára a leghatékonyabb 

formában válnának elérhetővé. 

Negyedik javaslat: a fejlesztési kereslethez jól illeszthető méretű és elvárásrendszerű fejlesztési 

források és fejlesztési tanácsadás biztosítása. Bár az összetettebb fejlesztéseket igénylő, nagyobb 

térségi feladatokat ellátó közszolgáltatások 2013-tól a területi közigazgatás átszervezésével nagyobb 

kapacitású szervezetekhez kerülhetnek, továbbra is számos olyan helyi probléma megoldását kell 

fejlesztésekkel koordinálni, ami meghaladhatja a helyi szint kapacitáskorlátait. A kapacitáskorlát sok 

esetben azt jelenti, hogy bizonyos összetettségű fejlesztési feladat ellátását – noha a megoldás ismert 

– annak kockázatai miatt nem meri, nem tudja felvállalni a helyi közösség. A problémák kisebb, 

egymásra épülő projektekre való feldarabolása és egyes bonyolultabb vagy speciális szaktudást 

igénylő fejlesztési feladatok kapcsán növelhető a helyi szint problémamegoldó képessége, illetve 

javítható a fejlesztések beágyazottsága. A kisebb projektek előnye nem utolsó sorban az, hogy az 

abszorpciós kockázatokat diverzifikálják, így akár a visszacsorgó források elköltésének is hasznos 

eszközei lehetnek. 

Ötödik javaslat: fejlesztési normatíva a nem kötelező helyi feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztéseknél. Nem teljesíthető a harmonikus területi fejlődés célja, ha egy adott hely nem férhet 

hozzá az ehhez szükséges forrásokhoz. Amennyiben a közösség számára a fejlesztési források 

adottak, a forrásszerzési verseny helyét a forrásfelhasználási fejlesztési verseny veheti át. Ez 

hatékonyabb (nem túlméretezett) fejlesztésekhez vezethet, a helyi kapacitások pedig a működtetés 

során is hasznos projektmenedzsment, és nem a pályázati menedzsment irányában erősödhetnek. A 

kisebb projektek kapcsán fontos szempont, hogy – amint az az esettanulmányokból is kiderült – nem 

a projektek összköltsége, hanem a fejlesztések száma és saját definiált problémáikhoz való 

illeszkedés a meghatározó a helyi közösség elégedettsége szempontjából; így a források megfelelő 

koncentrációja és a fejlesztések széles körű támogatottsága nem kerül konfliktusba. E megoldás 
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részben az előző problémát (a megszakadt fejlesztések továbbvitelét) is orvosolhatja, mivel 

feltételezhető, hogy a már befektetett tőke jobb megtérülése az egyik legjobb lehetséges új 

befektetés a helyi közösség számára. 

A szlovén területi forrásdedikálás rendszere 2007és 2013 között, ITI-k nélkül  

Szlovénia 211 községre oszlik, melyek NUTS2 szerint két, NUTS3 szinten 12 régióra vannak felosztva. A 

NUTS3 szint a magyar megyéknél kisebb, de járásainknál nagyobb egységek. Az ország területi 

egyenlőtlenségei ezen a szinten a leginkább megfoghatóak.  

Szlovéniában 1971 óta létezik területi szakpolitika, ami kezdetben csak a kevésbé fejlett területek 

méltányosság alapján történő támogatását jelentette, majd a szakpolitikát 1999-től átalakítva, egész 

Szlovénia területére kiterjedőn területi problémafókuszokkal alkalmazták. Ennek megfelelően 2004 és 2006 

között a területi kiegyenlítést az ágazati politikák horizontális feladatként határozták meg, mérsékelt 

eredménnyel.  

A 2007–2013-as tervezési időszakban az ország egyetlen NUTS2-es területként volt besorolva, melyre 4101 

milliárd euró fejlesztési támogatás jutott a Strukturális és a Kohéziós Alapból. Ezt a támogatást három 

Operatív Programon keresztül hívják le (Emberi Erőforrások Fejlesztése, Területi Fejlesztési Potenciálok 

Megerősítése, Környezeti és Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztése). 

Az előző időszak területfejlesztési sikertelensége miatt a kiegyenlített területi fejlesztés 2007-től már nem 

horizontális prioritás, így nem az egyes ágazati politikák feladata, hanem külön prioritástengelybe szervezve, 

a Területi Fejlesztési Potenciálok Megerősítése OP-n belül finanszírozzák. E prioritástengelynek 

legjelentősebb része a Regionális Fejlesztési Programok (RFP), melyek a NUTS3-as területi egységek 

fejlesztését szolgálják. A források NUTS3 szintű szétosztásának szempontjait az operatív programban 

rögzítették, és az e szempontok alapján kialakított képlet szerint rendelnek a prioritásból forrást egy adott 

NUTS3 szintű régióhoz. 

Minden NUTS3-as területi egység (innentől régió) rendelkezik Regionális Tanáccsal (RT), melyet a községek 

politikai képviselői delegálnak. Van továbbá Regionális Fejlesztési Tanács (RFT), ami a községek képviselőiből 

és más szereplőkből (gazdasági csoportok, szakszervezetek, más partnerek) áll. Továbbá vannak Regionális 

Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ), melyeket az RT-k állítanak fel és a központi kormányzat akkreditál. 

Az RT-k fontos szerepet játszanak a Regionális Fejlesztési Programok (RFP-k) kidolgozásában, 

implementálásában. Az RFT-k és az RFÜ-k együttműködésével születik meg egy RFP „vázlat”, melyeben 

szerepelnek a regionális prioritási projektek. Ezeket a vázlatokat megküldik véleményezésre és jóváhagyásra 

az illetékes minisztériumnak és az adott RT-nek. Ha a RFP jóváhagyásra került, a minisztérium közvetítő 

szervként kiírja az RFP-ben meghatározott pályázati lehetőségeket. A beérkezett pályázatoknál a feltételek 

meglétét egy bizottság ellenőrzi, a támogatásról pedig a miniszter dönt. 

Az uniós források mellett az RFÜ-k felelősek további hazai fejlesztési források (pl. ösztöndíjak, vállalati hitel- 

és tőkealapok) elosztásáért is, így az RFÜ-k által előterjesztett RFP-k e forrásokkal összhangban kerülnek 

meghatározásra. 

Összefoglalva a projektcsomagok régiós szinten születnek meg: az RFÜ-k nyújtanak be a Regionális Tanácsok 

által jóváhagyott projektjavaslatokat a közbenső szereplőként működő minisztériumnak, ami csak azt 

vizsgálja, hogy a javaslatok összhangban vannak-e az uniós forrásokkal és a pályázási lehetőségekkel. A 

területi szintű szereplők a továbbiakban nem a forrásokért versenyeznek, hanem az egyes projektek 

összehangolásában kooperálnak. 

 

Hatodik javaslat: erős területi intézményrendszert a fejlesztéspolitikában. A fenti problémák egyik 

kulcsa, hogy a fejlesztéspolitika ismerje ügyfeleinek igényeit, így a fejlesztési normatívák 

megtervezése, a kisprojektekre vonatkozó kiírások definiálása és a kapacitáshiányos szereplőknek 

való segítségnyújtás feltételezi, hogy erős területi beágyazottságú, felkészült intézményrendszere 

legyen a fejlesztéspolitikának. Megvizsgálandó kérdés, hogy ez a helyi intézményrendszer az EMVA 

rendszerében szükségképpen létező LEADER-struktúrával milyen viszonyban legyen. A lehatárolások 

megszüntetésének legegyszerűbb módja, ha közös intézményrendszer működteti a lehatárolás két 
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oldalán lévő fejlesztéseket, így egy erős megyei koordináció mellett a LEADER-ekkel összehangolt 

vagy az új LEADER-ekre épülő CLLD-k közös finanszírozásban is szolgálhatnák a helyi információ és 

döntéshozatal megerősítését a fejlesztéspolitikában, ahol a CLLD szintje szükségképpen 

együttműködés-ösztönzött, a megyei szint pedig a felügyelet és támogatás, valamint a helyi 

konfliktusok menedzselésében érdekelt állami intézményként működhet (ITI).  

 

Hetedik javaslat: állami fejlesztési hatáskörbe helyezett térségi fejlesztések. Bár a hatáskörök 

területi újraelosztása sok problémát megoldott, továbbra is adódhatnak olyan fejlesztési területek, 

problémák, ahol erős érdekkonfliktus lehet a helyi politika és az országos elvárások között és/vagy a 

helyi menedzsmentkapacitások és a probléma megoldásához szükséges szaktudás között. Az utóbbi 

adott esetben a legfejletlenebb térségekre összefoglalóan is igaz lehet, ahol az államnak mint 

fejlesztőnek olyan projektekben is kulcsszerepet kell vállalnia, melyek egyébként helyi hatáskörű 

fejlesztési problémákat jelentenek. Tipikusan ilyen probléma a szegregált telepekhez kapcsolódó 

fejlesztések kérdésköre, de ilyen egy-egy térség foglalkoztatását meghatározó nagyobb 

foglalkoztatók letelepítésének problémája is. Az állami szereplők ezekben az esetekben lehetnek a 

kormányhivatalok, járási hivatalok bázisán létrehozott szervezetek, de a több hasonló fejlesztési 

problémával küzdő térségekben adott esetben komplex feladatok ellátására szakosodott állami 

fejlesztési ügynökségek felállítása is elképzelhető (ITI-k menedzselésére).  

 

Harmadik probléma: az előző két probléma metszetében az a helyzet áll, hogy míg a 

fejlesztéspolitika a térségek szintjén sikeresen tudta biztosítani a forrásokhoz való egyenlő hozzáférés 

esélyét, a térségeken belül komoly egyenlőtlenségek alakultak ki, és a kistérségi központok, erős 

szereplők vonzották magukhoz a fejlesztéseket, mely fejlesztésekkel gyakran nem az egész 

térségüket, hanem csak a szűkebb fejlesztési helyszíneket szolgálták ki.  

Az okok között a már jelzett kapacitásproblémák, a feladatellátás integrálatlanságának, ehhez 

kapcsolódóan az integrátorszereplő hiánya, valamint a vidékfejlesztéshez kapcsolódó lehatárolási 

problémák állnak, így az előzőleg jelzett megoldások e probléma megoldását is biztosíthatják. 

 

Amint látható, az előző javaslatok mind a kapacitások területi szinten való megerősítését és a 

fejlesztési hatáskörök, kapacitások és fejlesztési feladatok összehangolását szolgálják; másképpen 

fogalmazva: megítélésünk szerint a területi kormányzás megerősítésével és a szubszidiaritás elvének 

alkalmazásával (5-ik, 6-ik dimenziója a területi kohéziónak) biztosítható mind a területi harmónia, 

mind a területi szinergiák elérésének célja a fejlesztéspolitikában, amelyek a hatékonyabb 

forrásfelhasználás révén összességében hozzájárulhatnak a kiegyenlítés és felzárkóztatás céljaihoz is. 

 

Negyedik probléma: 2014-től a fejlesztéspolitika a területi kohézió szempontjából összeütközésbe 

kerülhet a tematikus koncentráció miatti forráskorlátokkal, elsősorban az által, hogy egyes helyi 

fejlesztési igény vagy probléma támogathatósága erősen lecsökken. Egy-egy térség fejlesztési 

víziója pl. olyan ágazat fejlesztéseire épülhet (turisztika, kultúra, mezőgazdaság), ami elvileg nem 

vagy csak korlátozottan támogatható a KSK-alapok rendszerében.  
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Nyolcadik javaslat: a területi kohézió megerősítésére létrehozott erősebb területi kormányzási 

kapacitások feladata kell legyen a fejlesztések olyan értelmezési keretben való megszervezése, 

amelyek már eleve tematikus koncentráció kompatibilissé tehetnek fejlesztéseket, vagy amelyek 

révén mentesülhetnek e korlát alól (pl. CLLD-kben való megszervezése). Az értelmezési keret 

újragondolása CLLD-k létrehozatala nélkül is csak a kisebb együttműködések megszervezésével 

lehetséges. Például ha egy térség vállalkozásai valamely helyi turisztikai kínálat adta forgalomra 

épülnek és e „termék” minőségén múlik a vállalkozások versenyképessége, akkor e turisztikai termék 

fejlesztése a kapcsolódó vállalkozások fejlesztésével és működtetésében, fenntartásában való 

együttműködésben megszervezve már nem turizmusfejlesztési, hanem KKV-fejlesztési problémaként 

jelentkezik. A területi kormányzás megerősített intézményei ez esetben az együttműködések 

megszervezésével (tervszerződések) vagy azok megfelelő ösztönzésével segíthetik e fejlesztési 

projektek megvalósulását és így a térségfejlesztést.  

Kilencedik javaslat: a szükséges innovatív megoldások létrejöttére továbbra is szükség van a 

versenyeztetés bizonyos források mentén való megtartására. Bár korábban a verseny 

közfeladatokban való szűkítése mellett érveltünk, az autonóm szereplők – megítélésünk szerint – 

egyben az innovatív területfejlesztés laboratóriumai is, ezért továbbra is kell a források olyan 

szegmensének lennie számukra, amely innovációra, új ötletek, megoldások kidolgozására ösztönözi 

őket, ez azonban a forrásoknak csak egy szűk körére, a közfeladatok fejlesztésére szánt források 

maximum 5%-ra ki terjedhet ki. Ebből finanszírozhatják azokat az ötleteket, amelyek adaptációja a 

nem versenyző területfejlesztési eszközökbe is átültethető lesz. Az előzőleg bemutatott 

együttműködést például erős intézményesedés (CLLD létrehozatala) nélkül is támogatni kell, de ha 

ezen szerződés kidolgozásra került, akkor szükséges, hogy annak technológiáját más térségek CLLD-i 

is megismerhessék, adott esetben célzott pályázatokkal elterjeszthessék. 

 

Ötödik probléma: miközben a KMR-ben továbbra is komoly fejlesztési hátrányok vannak, Pest megye 

egyes térségeit és a fővárost a nagyvárosi fejlesztési problémák megoldatlansága feszíti, aközben az 

ezen térségben elérhető források erősen lecsökkennek. Ez különösen azért erős probléma, mert 

mint elemzésünk kimutatta, a KMR-ben megvalósuló fejlesztések jelentős, régión túlcsorduló 

hatásokkal bírnak. 

A fejlesztéspolitika kereteit ez esetben egyrészt erősen korlátozza az uniós támogatási rendszer, így a 

megoldás is csak részben lehet fejlesztéspolitikai, másrészt e térségben a magánforrások szerepe 

lényegesen nagyobb, és a források terelése komolyabb lehetőségekkel bír, mint az állami fejlesztések 

közvetlen finanszírozása.  

A rendelkezésre álló források vonatkozásában e térségben a visszatérítendő eszközök alkalmazására 

nagyobb kapacitások vannak a vállalkozói tevékenység finanszírozásában, mint más térségekben, így 

ezek kiterjedtebb alkalmazása forrásokat szabadíthat fel a közszolgáltatási fejlesztési problémák 

megoldására.  

Fontos ugyanakkor látni, hogy ebben a sűrű településhálózattal bíró és nagy népsűrűségű térségben 

a fejlesztéspolitika lényegesen nagyobb forrásokkal sem tudná megoldani a közszolgáltatás 

szervezésben, valamint a jövedelemtermelésben és felhasználásban fennálló egyensúlytalanságokat, 

mivel a magán-erőforrások lényegesen jobban formálják a térség arculatát, mint más térségekben. 

Ezek terelése elsősorban szabályozói kérdés. 
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A fejlesztéspolitikának azokban a KMR vonatkozásában periférikusnak tekinthető térségekben (pl. 

Szob, Nagykáta) kell nagyobb szerepet vállalnia, amelyek kívül esnek az agglomeráció és az ezt 

szervező közlekedési hálózat vérkeringésén. 

 

Hatodik probléma: a fejlesztéspolitika szürke zónája. Amint azt az értékelés feltárta, a forrásokhoz 

való hozzáférésben létezik a fejlesztéspolitikának egy olyan szürke zónája, ahova már a 

fejlesztéspolitika célzott programjai (LHH) nem értek el, de a hagyományosan jól szereplő nagyvárosi 

központtal bíró térségek körén is kívül vannak. 

A korábbi versenyeztetési eljárások helyett a fent vázolt keretben a területi kormányzás 

intézményrendszerének megerősítésén és az ágazati fejlesztéseknek a területi problématérképeit 

finanszírozó normatív rendszereken alapuló fejlesztési logikája megszünteti a direkt kiegyenlítési célú 

ad hoc beavatkozások problémáit, így a határon lévő térségek kiszorulását, illetve „szegénységi 

versenyét” is. 

 

Hetedik probléma: a javasolt új rendszerben az állami résztvevők fejlesztési szerepe felerősödik, 

növelve ezzel az integrált fejlesztések megvalósulásának esélyét, miközben ők azok a szereplők, akik 

ösztönzési nehézségei miatt a legkomolyabb abszorpciós kockázatokat hordozták az eddigi 

fejlesztéspolitikák. 

A megoldást részben a fejlesztéspolitika és az ágazati politika szorosabb együttműködése, a 

fejlesztések megvalósításáért való politikai felelősség ágazati szereplőkön való nagyobb 

megjelenítése, másrészt az SLA rendszeréhez hasonló anyagi ösztönzés a fejlesztő szervezeteken, 

harmadrészt az egy szinten való versengő fejlesztési struktúrák megtartása (verseny a CLLD-kkel és 

adott esetben a fejlesztéspolitika saját területi intézményeivel a fejlesztési ciklus második körének 

forrásaiért) jelentheti. A probléma súlya mindenképpen komoly intézményfejlesztési feladatokat 

indokol. 
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