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tisztelt olvasó!

Mind az üzleti életben, mind a tudomány területén alapvető szempont, hogy egy projekt (fejlesztés vagy 
kísérlet) tényleges megvalósítása mellett feltárjuk a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat is. Az 
Európai Unió kohéziós politikájának 2007 és 2013 közötti programozási időszakában megvalósult fej-
lesztések kiemelten fontos szerepet töltenek be a magyar fejlesztéspolitikában, ezért e forrásfelhasználás 
hatékonyságának és eredményességének mérését, illetve az elért eredmények rendszerezését és pontos 
megértését szolgáló munka az elmúlt években jelentősen felértékelődött. A fejlesztéspolitika kontextusában 
az értékelés feladata, hogy a megvalósítás tapasztalatain alapuló tanulási folyamatot elősegítse. Megfelelő 
számú és megfelelő minőségű értékelésnek kell készülnie, továbbá az értékelési módszertannak és az általa 
nyújtott lehetőségeknek megismerhetővé kell válniuk mindazok számára, akik használni tudják ezt a tudást 
munkájuk során. Célközönségünket így közvetlenül a fejlesztéspolitika tervezői és végrehajtói jelentik, de 
munkánkat az érintett szakemberek szélesebb köre is figyelemmel kíséri. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóságának Értékelési Divíziója számos, 
a 2007-2013-as időszakban uniós forrásból véghez vitt fejlesztés értékelését valósította meg, szorosan 
együttműködve a program végrehajtásában érintettekkel (irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, 
szakminisztériumok). Az értékelési jelentéseket – a Divízió módszertani felügyelete és támogatása, illetve 
minőségbiztosító és értékelésmenedzsment tevékenysége mellett – közbeszerzés során kiválasztott füg-
getlen szakértői csoportok készítették. 2012 nyara és 2013 tavasza között több mint 40 különböző fókuszú 
értékelés készült el az Értékelési Divízió megbízásából. Jelen kötet célja, hogy ebből az anyagból válogatva 
minél szélesebb körben ismertté tegyük az eredményeket és felkeltsük az érdeklődést az értékelési ered-
mények és az értékelési tevékenységben rejlő lehetőségek iránt. Mindezt annak érdekében, hogy egyre 
biztosabb talajon tudjunk állni a jövőbeli fejlesztéspolitika tervezése kapcsán. Ennek különös relevanciát 
ad a 2014–2020-as programozási időszak megtervezésének folyamata, amelyet értékeléseink eredményei 
explicit módon is támogatnak.

NFÜ Koordinációs Irányító Hatóság
Budapest, 2013. szeptember 2.
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I.Foglalkoztatás És 
munkaerőpiac

Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások 
cÉlcsoport- És hatásvizsgálata

az értékelés célja

Az uniós célkitűzésekkel összhangban a hazai kormányzati politika legfőbb törekvése a 
foglalkoztatási szint növelése. A munkaerőpiac kínálati oldalát fejlesztő beavatkozások 
nagyban hozzájárulhatnak e cél eléréséhez, így a TÁMOP keretében uniós forrásokból 
jelentős összegeket fordítottunk a foglalkoztathatóságot javító beavatkozások finanszíro-
zására. Jelen értékelés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és az Egységes Magyar Munkaügyi 
Adatbázis összekapcsolt adatainak vizsgálatára vállalkozva hármas célrendszert fogal-
mazott meg. Vizsgálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított, foglalkoz-
tathatóságot javító programok célcsoport-elérését és a célcsoportok közötti átfedéseket 
egyrészt, e programok nyomon követési rendszerének megfelelőségét másrészt, és végül 
a vizsgált öt programból kettőnek a kontrollcsoportos hatáselemzését is elvégezte. 

legfontosabb megállapítások

•	 Az NMH adatbázisa alkalmas az eredmények nyomon követésére, ugyanakkor a PEJ-ben érdemes lenne 
a hosszabb távú, valamint a nemek és iskolázottság szerinti bontásban is rendelkezésre álló eredmény-
mutatókat is alkalmazni minden program esetén.

•	 A megváltozott munkaképességű iskolázatlan munkanélküliek (TÁMOP-1.1.1) 26–30 százalékponttal, 
a rendelkezésre állási támogatásban részesülő iskolázatlan munkanélküliek (TÁMOP-1.1.3) 16–17 szá-
zalékponttal magasabb eséllyel tudnak elhelyezkedni a program alatt vagy a program végét követő fél 
éven belül, mint az ugyanezen időszakban vizsgált kontrollcsoport tagjai.

•	 Ez a hatás néhány százalékponttal alacsonyabb mértékben, de a tartós munkanélküli programrészt-
vevőkre is igaz.

•	 Bár a képzés, mentorálás, tanácsadás elhelyezkedésre gyakorolt hatását megnöveli, ha a programrészt-
vevő bértámogatást is igénybe vesz, e programok bértámogatás nélkül is szignifikánsan magasabb 
elhelyezkedést biztosítottak a résztvevők számára.

•	 A részt vevő egyének a célcsoporttól függően 4–17 százalékponttal kisebb arányban lettek újra munkanél-
küliek a programból való kilépést követő fél évben, mint a célcsoport programban részt nem vevő tagjai.

•	 A START-kártyás bértámogatások esetében nagyobb kockázatot jelentett az állás elvesztésére nézve, ha 
valaki többször volt már munkanélküli, míg a korábbi munkaviszonyban vagy munkanélküli státuszban 
töltött napok számának nem volt érdemleges hatása.
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•	 A nemzetközi eredményekkel összhangban a programok hatása nagyobb a nők esetében.

•	 A képzetlenek (legfeljebb 8 általánost végzettek) elérése nem megfelelő mértékű.

•	 A programrésztvevők között nem voltak olyan átfedések, amelyek a célzás hiányosságaira utalnának.

az értékelés részletesebb bemutatása

a vizsgált programok

Az uniós átlag és a magyar foglalkoztatási mutató 6–7 százalékpontos eltérését nagyrészt a képzetlen, 
vagy idősebb munkavállalók alacsony munkapiaci részvétele magyarázza. Korábbi kutatások szerint ez 
a munkapiac szerkezeti torzulásaira vezethető vissza, amely a munkakínálatot és a keresletet is érintő, 
összehangolt és többéves szakpolitikai programmal orvosolható. Az értékelés öt, 2009 és 2013 között 
indított, hátrányos helyzetű munkanélküliek munkapiaci esélyeit javító, nagy létszámú TÁMOP-program 
célzását és képzetlenekre gyakorolt foglalkoztatási hatását vizsgálta. A vizsgált programok, amelyek a 
munkakínálatot és a keresletet ösztönző elemeket is tartalmaztak, az alábbiak voltak:

•	 TÁMOP 1.1.1, amely megváltozott munkaképességű emberek munkába állását segíti elő;

•	 TÁMOP 1.1.2, amely a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megyei kirendeltségein keresztül nyújt képzéseket 
és szolgáltatásokat munkanélkülieknek („decentralizált programok”);

•	 TÁMOP 1.1.3, amelynek célja a leghátrányosabb helyzetű kistelepüléseken élő, alacsony iskolai végzett-
séggel rendelkező munkanélküliek jövedelemhez juttatása és visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra;

•	 a munkanélküliek foglalkoztatását járuléktámogatással könnyítő START-kártya program TÁMOP 1.2.1. 
keretében működő START Plusz és START Extra alprogramjai, valamint

•	 TÁMOP 2.1.1, az ún. „Lépj egyet előre II.” program, amely képzetlenek számára nyújt segítséget ahhoz, 
hogy munkaerő-piaci helyzetük javuljon.

Az öt program a TÁMOP források nagyságrendileg felét használta fel. Kiválasztásukat részben méretük, 
részben az indokolta, hogy ezeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat valósította meg (a START progra-
mok kivételével, ahol a munkaügyi kirendeltség szerepe a kártya népszerűsítésére illetve a kiváltásához 
szükséges igazolás kiadására korlátozódott). Így az elemzéshez egy közös adatbázisban rendelkezésre 
álltak olyan, egyéni szintű adatok, amelyek lehetővé tették a foglalkoztatási hatások alapos vizsgálatát. Az 
NMH által rendelkezésre bocsátott adatok a 2010 végéig bevont programrésztvevők munkapiaci történetét 
tartalmazták 2012 októberéig bezárólag.

A fent felsorolt öt programból az első három személyre szabottan nyújtott komplex támogatásokat: részben 
hagyományos képzést, bértámogatást, részben a – hazai környezetben újnak számító – szolgáltatásokat: 
mentorálást és tanácsadást. A két másik program egyike csak a kereslet, míg a másik csak a kínálat javítását 
célozta: a TÁMOP-1.2.1 alatt futó START-programok csak bértámogatást tartalmaztak, a TÁMOP-2.1.1. 
a munkavégző-képesség növelése, a kereslethez jobban igazodó szakképzettség megszerzése érdekében 
nyújtott képzést iskolázatlan vagy szakképzetlen álláskeresők számára. 

célzás

A vizsgált programok célzásának tervezése megfelelőnek tekinthető. A programok a hátrányos helyzetű, 
gyenge munkapiaci esélyekkel rendelkezőket célozták és a programokban megadott szűrőfeltételek (kép-
zetlen, tartós munkanélküli, megváltozott munkaképességű stb.) a korábbi empirikus kutatások szerint 
jól lefedték a hátrányos helyzetű álláskeresők körét. A megvalósítás során a komplex programok célzása 
némileg elmozdult a jobb helyzetű, fiatalabb és iskolázottabb álláskeresők felé. Ez betudható a résztvevők 
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önszelekciójának és a kirendeltségeken alkalmazott kiválasztási gyakorlat torzulásának is, ezek relatív 
súlyát azonban a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megállapítani.

A programok méretezése jelentősen eltérő: a megváltozott munkaképességűeknek (TÁMOP-1.1.1) nyúj-
tott támogatások esetében a rehabilitációs járadékosok teljes körének elérése volt a cél, a START-kártya 
a célcsoportnak alanyi jogon hozzáférhető volt, az 1.1.2 esetében a képzetlen tartós munkanélküliek közel 
harmadát érte el a program. A TÁMOP 1.1.3 és a 2.1.1 azonban a célcsoport méretéhez képest szűkre szabott 
forrásokkal rendelkezett és a célcsoport alig néhány százalékát érte el.

az ábrán kivehető, hogy a kifejezetten képzetleneket célzó támop-2.1.1 program kivételével 
a programrésztvevők között rendre alacsonyabb az iskolázatlanok (legfeljebb 8 általános 

végzettségűek) aránya, mint a célcsoport programból kimaradó tagjai körében

átfedés

A vizsgált programok résztvevői között nem volt jelentős átfedés. A TÁMOP 1.1.2 és 1.1.3 résztvevőinek egy 
része a START-kártyát is kiváltotta, ez azonban nem mond ellent a programok céljának és nem tekinthető 
a megvalósítás hibájának, sőt, komplementer támogatásokként értelmezhetők. A többi program esetében 
pedig nem találtunk érdemi átfedést, így összességében megállapíthatjuk, hogy a részvételben nem volt 
indokolatlan halmozódás. 

hatásvizsgálat

A résztvevők 70–93%-a helyezkedett el a programok során, vagy azt követően, ami nemzetközi összeve-
tésben is kimagasló eredménynek számít. Két program esetében ezeket az arányokat a programban nem 
résztvevők (ún. kontrollcsoport) eredményeivel is összevetettük, a program önálló hatásának megállapítása 
érdekében. A hatásvizsgálatot a legfontosabb célcsoport, a legfeljebb általános iskolát végzett álláskeresők 
körében végeztük el. A kontrollcsoportot ún. propensity score alapú párosítással végeztük el, amely a 
programba való bekerülés valószínűsége tekintetében hasonló egyéneket párosít úgy, hogy minden pár 
egyik tagja a résztvevők, míg másik tagja a részt nem vevők közül kerül ki, majd a programhatást lineáris 
panelregresszióval becsültük.

A hatásvizsgálat eredménye szerint a TÁMOP-1.1.1 megváltozott munkaképességű iskolázatlan résztvevői 
26–30 százalékponttal, míg a TÁMOP-1.1.3 hátrányos helyzetű résztvevői 16–17 százalékponttal nagyobb 
valószínűséggel helyezkedtek el a program alatt vagy az azt követő fél éven belül, mint a párosítással 
kiválasztott kontrollcsoport tagjai. A programok szignifikánsan csökkentették annak valószínűségét is, 
hogy a résztvevő visszakerül a munkanélküli regiszterbe.

A kontrollcsoportos vizsgálatban talált nagy és szignifikáns pozitív hatás felfelé torzított, azaz a lehetséges 
programhatás felső becslésének tekinthető. A torzítás részben a résztvevők már említett szelekciójából/
önszelekciójából (ami miatt eleve jobbak a munkapiaci esélyeik), részben a munkába állásra vonatkozó 
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adatok korlátaiból fakad (a feketemunkáról nincs információnk). Ezen felül a becsült hatás bruttó jellegű, 
a kiszorítási hatás és a holtteher-veszteség kiszűrésére az adatok nem biztosítottak lehetőséget. 

A programhatás részletes vizsgálata a következő tervezési periódusban is felhasználható tanulságokkal 
szolgált. A kontrollcsoportos vizsgálat szerint a foglalkoztatási hatás a tartós munkanélküliek esetében is 
jelentős, illetve azok esetében is, akik nem kaptak bértámogatást. 

bértámogatások tartóssága

A három komplex program (TÁMOP-1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) esetében azt találtuk, hogy az 1-3 hónapig nyújtott 
bértámogatások kedvezményezettjeinek kétharmada, míg a hosszabb támogatások esetén csak fele-har-
mada veszíti el a támogatás lejárta után az állását. A Start Plusz és Extra programok esetében (ahol sem a 
kártyák érvényességének ideje alatt, sem utána nem volt továbbfoglalkoztatási kötelezettség) a támogatás 
letelte után a kedvezményezettek 21–35%-a még ugyanabban az állásban volt. Azok közül, akiket a prog-
ramba lépés után három évig követni tudtunk, két év letelte után 46–67% még dolgozott, és ez az arány a 
harmadik év végére sem csökkent pár százalékpontnál többet.

az ábrán látható, hogy a start plusz és extra programok keretében 
elhelyezkedett egyének fele, illetve harmada egy évvel később már 

nincs abban az állásban, amelybe a start kártyával felvették

Mindemellett megállapítható, hogy a bértámogatási programok jellemzően rövidebb távon eredményesek, 
bár az újból munkanélkülivé válás kockázatát az egyéni jellemzők is jelentékenyen befolyásolják. A START 
Plusz program segítségével elhelyezkedők 80%-a állásban volt a kártya kiváltását követő fél évben, de ez az 
érték az első év végére 60, a második év végére 30% körülire esett. A hasonló adatok a START Extra program 
esetében nagyságrendileg 75, 50 és 40%. Fontos emellett, hogy a megváltozott munkaképesség mindkét 
program esetében 13–16%-kal növelte annak a kockázatát, hogy a kártyával elhelyezkedett kedvezménye-
zettek a foglalkoztatásból kilépjenek. Szintén nagyobb kockázatot jelentett az állás elvesztésére nézve, ha 
valaki többször volt már munkanélküli, míg a korábbi munkaviszonyban vagy munkanélküli státuszban 
töltött napok számának nem volt érdemleges hatása. Ezeken felül növelte az állásvesztés kockázatát az 
iskolázatlanság, a 25 év alatti életkor, a dél-dunántúli és észak-alföldi lakóhely, valamint a recesszió alatti 
munkanélkülivé válás. Érdekesség, hogy a településtípusok közül Budapesthez és a megyeszékhelyekhez 
képest a 6750 fő fölötti lélekszámú városokban több mint 10 százalékkal alacsonyabb kockázata volt a 
foglalkoztatásból való kikerülésnek. Végül, a nemzetközi eredményekkel összhangban a bértámogatások 
a nők esetében szignifikánsan tartósabbnak bizonyultak, mint a férfiaknál. 
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javaslatok

Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok pontosabb értékeléséhez további kutatások szükségesek. A prog-
ramhatás tisztább mérését mindenekelőtt az tenné lehetővé, ha a programba való bevonás a célcsoporton 
belül véletlenszerűen történne. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy társadalompolitikai programok 
alkalmazásában és értékelésében is egyre nagyobb szerep jut a véletlen kísérleteknek. Az itt vizsgálthoz 
hasonló programok esetében gyakori eljárás, hogy a bevezetés ideje tekintetében randomizálnak, azaz 
végül minden rászoruló hozzájut a megfelelő ellátáshoz, csak ez időben eltolva történik.

Emellett javasolható a képzési–mentorálási programok bővítése, a képzetlenek elérésének javítása, a 
hosszabb távú (1–2 éves, vagy azon túli) hatások mérésének beépítése az indikátorrendszerbe, és a hason-
ló programok indikátorainak egységesítése az összehasonlíthatóság megkönnyítése érdekében. Végül, a 
recesszió idején munkanélkülivé válók adatainak részletesebb elemzése szerint, ha egy megbízható profi-
ling rendszerrel előre lehetne jelezni, ki az, aki nagyobb valószínűséggel tartós munkanélküli lesz, akkor 
javítani lehetne a START-hoz hasonló bértámogatási programok célzását.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet készítette  

2012. október 15. és 2013. március 31. között.
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nonproFit szervezetek által megvalósított, 
Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások 
És a kapcsolódó esza-indikátorok ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése a kompetenciák növelése és az alkal-
mazkodóképesség javítása révén hosszú távon hozzájárul a foglalkoztatás növelésének 
nemzetgazdasági és uniós célkitűzéséhez. 2007 és 2013 között ezért e célra a kohéziós 
politika keretében jelentős forrást biztosított Magyarország. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat által megvalósított nagy létszámú kiemelt projektek eredményeiről az ezt meg-
előző hatásvizsgálati összefoglalóban olvashattak, azonban a foglalkoztathatóság javítá-
sát célzó projektek 70%-át nonprofit szervezetek hajtották végre a kiemelt projektekhez 
képest elenyésző költségkeretből. A civil szervezetek szerepvállalásának növelhetősége 
fontos kérdés e szektorban, így jelen értékelés értékes hozzájárulást jelent e szervezetek 
tevékenységének megismeréséhez.

legfontosabb megállapítások

•	 A foglalkoztatási célú források eredményesebb jövőbeni felhasználására alapvetően akkor van remény, 
ha sikerül túllépni a jelenlegi fragmentált finanszírozási és felelősségi rendszeren.

•	 A lokális munkaerő-piaci problémák megoldása nem lehetséges az önkormányzatok, a munkaügyi hi-
vatalok, a helyi vállalkozások és – ahol vannak – nonprofit szervezetek együttműködése nélkül. Ehhez 
a foglalkoztatási paktumok ígéretes keretet jelentenek, kialakításuk támogatandó.

•	 Bár sok a fiatal és tapasztalatlan civil szervezet, körvonalazódik egy stabil kompetens mag, amelyet 
viszonylag nagy méret, magas fokú szakmai kompetencia és professzionális szervezeti működés jellemez.

•	 A kompetens nonprofit szervezetek megerősödését az is segítené, ha a kormányzat nem a civil szer-
vezetek megsegítését látná e programokban, hanem úgy tekintene rájuk, mint külső szolgáltatókra, a 
finanszírozásukra pedig mint szolgáltatásvásárlásra.

•	 A pályázatokon a TÁMOP-forrásszerzés esélyeit (statisztikailag) pozitívan befolyásolta a szervezeti pro-
fesszionalizmus és szakmai kompetencia, ezzel szemben lényegesen rontotta, ha a szervezet kifejezetten 
a kiírások apropóján, korábbi tapasztalatok nélkül kezdett el foglalkoztatási programokat szervezni.

•	 A nonprofit szervezetek tapasztalatai szerint a foglalkoztathatóság javítását célzó programok esetében 
átlagosan 6 hónappal tovább kellene egy-egy bevont személlyel foglalkozniuk ahhoz, hogy érdemben 
javuljanak az elhelyezkedési esélyei, ugyanakkor ez az érték célcsoportonként jelentősen eltérhet.

•	 Változtatni szükséges a bizonytalanul mérhető és az ellenösztönző indikátorokon. Törekedni kell arra, 
hogy a szakpolitikai indikátorok és a támogatási szerződések indikátorai egyértelműen elváljanak egy-
mástól. Az előbbiek célja a nemzeti és uniós szintű visszajelzés, az utóbbiaké a teljesítményre ösztönzés.

az értékelés részletesebb bemutatása

Az értékelés on-line adatfelvétel segítségével a ma Magyarországon működő, foglalkoztatással összefüggő 
tevékenységet végző nonprofit szervezetek elérhető teljes körét igyekezett feltérképezni. Az érvényesen 
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válaszoló szervezetek összlétszáma 665 volt. A kérdőívek eredményeit három célcsoport- és négy területi 
fókuszú esettanulmány feltáró jellegű tanulságai árnyalják.

a nonprofit szervezetek jellemzői és tevékenységei

Heterogén, folyamatos átalakulással jellemezhető pályázói kör. Az EU-csatlakozás óta megjelent 
foglalkoztatási célú források a nonprofit szervezetek széles köre számára bizonyultak vonzónak. Az elmúlt 
évtizedben foglalkoztatási programot szervező vagy ilyenre pályázó nonprofit szervezetek szakmai háttere 
vegyes, és csak a felük végzett 2012-ben foglalkoztatással összefüggő tevékenységet. Sok a szerény múlttal 
rendelkező szervezet: majd’ 40%-uk 2007 és 2012 között alakult. A szervezetek instabilitását, kapacitásaik 
problémáit jelzi, hogy az adatfelvétel idején a szervezetek közel egyötöde egyetlen fizetett munkatárssal 
sem rendelkezett, egyharmadukban pedig legfeljebb 5 fő dolgozott. 

Stabilizálódó, kompetens mag. A nagy létszámú populáción belül azonban körvonalazódik egy jelentős 
számú szervezetből álló csoport, amelyet viszonylag nagy méret, magas fokú szakmai kompetencia és pro-
fesszionális szervezeti működés jellemez. Ez előrelépés ahhoz a helyzethez képest, amelyet egy hasonló 
felmérés 2005-ben azonosított. Az eredmények arra utalnak, hogy a kohéziós politika forrásai hozzájárultak 
e szervezeti kör megerősödéséhez és hosszabb távon a foglalkoztatáspolitika partnerévé emelték őket. Az 
esettanulmányok tanulsága, hogy a szervezeti stabilitáshoz önkormányzati háttér, normatív költségvetési 
források és/vagy a munkaügyi rendszerrel ápolt jó szakmai kapcsolat is szükséges. 

TÁMOP 1-ből non-profitok által elnyert támogatás
a különböző térségekben

(megítélt támogatás alapján)

 

TÁMOP 2-ből non-profitok által elnyert támogatás
a különböző térségekben

(megítélt támogatás alapján)

Szakosodás célcsoportok, de nem tevékenységek szerint. A szervezetek között nem tapasztalható 
szakosodás aszerint, hogy milyen típusú foglalkoztatástámogató szolgáltatásokat nyújtanak. A jellemzően 
széles spektrumon belül a tájékoztatási, képzési, mentorálási, tanácsadási szolgáltatások dominálnak, 
míg az ügyfeleket a „teljes úton” végigvezető programok nagyon ritkán jelennek meg. Lefedetlenül marad 
a munkaerőpiac keresleti oldala is: leendő vagy potenciális munkaadókkal nagyon kevesen foglalkoznak. 
Nagyobb fokú specializáció a célcsoportok tekintetében figyelhető meg. 

•	 Bizonyos nonprofit szervezetek inkább a marginalizált csoportok tagjaival, 

•	 mások az egészségügyi problémákkal küzdő emberekkel foglalkoznak. 

•	 A harmadik szervezettípus a viszonylag könnyen integrálható fehérgalléros munkavállalóknak és  gyer-
mekvállalásról visszatérő szülőknek, 

•	 a negyedik pedig inkább a munkaadóknak nyújt szolgáltatást. 

A várakozásokkal és a szakértői konszenzussal ellentétben a nonprofit szervezeteknek mindössze 18%-
a képes arra, hogy a legrosszabb helyzetű, a munkaügyi rendszer látókörén kívül eső, tartósan állástalan 
személyeket bármilyen formában elérje. Két nagyon fontos célcsoportnak, a fiataloknak és az 55–64 év 
közöttieknek a nonprofit szektorban jelenleg nincsen „gazdájuk”. Figyelemre méltó továbbá, hogy kérdőíves 
felmérésünk tanúsága szerint romákkal is csak kis részben foglalkoznak a nonprofit szervezetek. Fontos 
összefüggés, hogy az uniós források hatására számos nonprofit szervezet programjában a fogyatékos sze-
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mélyek mellett a „megváltozott munkaképességűek” is megjelentek célcsoportként, azonban ezzel együtt 
járt az a probléma, hogy az ilyen módon kitágított és rendkívül heterogén célcsoportot a támogatási konst-
rukciók gyakran egy kalap alá vették. 

Földrajzi koncentráció. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek nagyobb 
számban vannak jelen a keleti országrészben. A régiókon belül azonban a szervezetek a nagyobb településekre 
koncentrálódnak, majdnem négyötödük kistérségközpontban működik, azon belül is a legtöbb nonprofit 
kezdeményezés valamilyen megyei jogú városban. 2005 óta a populáció mintegy „behúzódott” a nagyobb 
településekre, sok kicsi helyi kezdeményezésnek nyoma veszett. Ami a megvalósított TÁMOP-projekteket 
illeti, megfigyelhető egy arra irányuló törekvés, hogy a szervezetek „kivigyék” a programjaikat a nagyváro-
sokból, ezek zöme mégis megmarad a kistérségközpontokban, s mindössze a projektek egynegyede valósul 
kistérségközpont „alatti” településszinten.

Lokális együttműködés fontossága. Mivel a nonprofit szervezetek a források legnagyobb részét központi 
pályázatokból kapták, arra számítottunk, hogy a potenciális lokális partnerekhez gyenge kapcsolat fűzi 
őket. Ezzel szemben azt találtuk, hogy a legszorosabb, legrendszeresebb kapcsolatot az önkormányzatokkal 
és a munkaügyi kirendeltségekkel ápolják. Ezt biztató jelnek tartjuk, mert az esettanulmányok világosan 
mutatják, hogy a lokális munkaerő-piaci problémák megoldása nem lehetséges az önkormányzatok, a 
munkaügyi hivatalok, a helyi vállalkozások és – ahol vannak – nonprofit szervezetek együttműködése 
nélkül. Éppen ezért nagyon komoly probléma, hogy nincsenek meg ennek az együttműködésnek a stabil 
intézményes keretei, ami összefügg azzal, hogy az érintett intézmények szerepe, felelőssége sem tisztázott. 
A foglalkoztatási paktumok ígéretes keretet jelentenek, de egyelőre inkább csak ígéretek. 

a támop-forrásokat elnyerő szervezetek megkülönböztető jegyei

A pályázati sikerességet (statisztikailag) pozitívan befolyásolta a szervezeti professzionalizmus és a szak-
mai kompetencia. Ezzel szemben lényegesen rontotta a forrásszerzés esélyeit, ha a szervezet kifejezetten 
a kiírások apropóján, korábbi tapasztalatok nélkül kezdett el foglalkoztatási programokat szervezni. Nö-
velte a nyerés esélyét, ha a nonprofit szervezet (egyik) alapítója önkormányzat volt. Ez megerősíti a stabil 
önkormányzati – finanszírozási és szakmai együttműködési – háttér jelentőségét. 
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a támop-projektek tapasztalatai a nonprofit szervezetek körében

Tevékenységek. A TÁMOP 1. és 2. prioritásai keretében finanszírozott programok alapvetően azt az 
irányt erősítik meg, amelyeket a szervezetek foglalkoztatási tevékenységeik kapcsán általában is követnek 
(képzés, tanácsadás, mentorálás). Ugyanakkor pozitívumnak tekinthetjük, hogy a TÁMOP-projektekben 
a szervezetek egy része elmozdulni látszik abba az irányba, hogy „elkísérje” ügyfeleit a valódi elhelyezke-
désig, illetve azon túl is.

Célcsoportok. A TÁMOP-forrásokból finanszírozott programok zöme (több mint 60%-a) projektenként 
legalább öt célcsoportból vont be személyeket, vagyis nem tekinthető célcsoport-specifikusnak. A legtöbb 
projektben előforduló célcsoportok a megváltozott munkaképességűek, az alacsonyan képzettek, a regisztrált 
és nem pályakezdő tartós munkanélküliek voltak. Romát és 55-64 év közötti személyt leginkább „mutató-
ba” vontak be a projektek közel felébe, és velük foglalkoztak a legrövidebb ideig (átlagosan 5–6 hónapig). 

Projektek időtartama. A nonprofit szervezetek szerint átlagosan 6 hónappal tovább kellene egy-egy 
bevont személlyel foglalkozniuk ahhoz, hogy érdemben javuljanak az elhelyezkedési esélyei. A valós és a 
kívánatos szolgáltatási időszak hossza között a legnagyobb a feszültség a nem regisztrált tartós munka-
nélküliek körében, és a legkisebb a megváltozott munkaképességűek és a kisgyermekes anyák esetében. 
Noha a projektek jelentős része 2 évig tart, az utóbbi két célcsoport kivételével átlagosan kevesebb mint 1 
évig nyújtanak egy-egy bevont személynek szolgáltatást.

a nonprofit szervezetek a végső kedvezményezettek szemszögéből

Az esettanulmányok keretében az értékelők a non-profit szervezetek ügyfélkörébe tartozó végső kedvezmé-
nyezettekkel is készítettek interjúkat. A válaszadók a munkaerő-piaci helyzet javítása szempontjából több 
pozitívumot is kiemeltek. Megítélésük szerint olyan szakmai tudásra tettek szert, amely növelte esélyüket 
a munkaerőpiacon, sok esetben lehetőséget kaptak széles kapcsolati háló kiépítésére és olyan egyéb isme-
retekhez jutottak, amelyek javítják a lehetőségeiket és az életminőségüket, valamint az egyik legfontosabb 
elemnek azt tekintik, hogy olyan cégekhez közvetítik ki őket, akik hajlandók foglalkoztatni őket.
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Az interjúk mindemellett megerősítették, hogy a nonprofit szervezetek erőteljesen szelektálnak a jelent-
kezők között. Ennek azonban nem egyszerűen a minél kisebb kockázatú ügyfelek lefölözése a célja, hanem 
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az is, hogy azokat vonják be, akiknek a szolgáltatásaikkal leginkább segíteni tudnak. Legalább ilyen fontos 
a szelekciónak az a hozadéka, hogy a munkaadók pozitív jelzésnek tekintik, ha egy munkavállalót nem a 
munkaügyi központ, hanem egy jó nevű nonprofit szervezet közvetít ki nekik.

az esza-indikátorok előállítása

Az értékelés kiemelt kérdésként vizsgálta, hogy a jelenlegi támogatási technikák, adatgyűjtési és informatikai 
rendszerek mennyire teszik lehetővé a vizsgált programokhoz kapcsolódó ESZA-indikátorok megbízható 
előállítását. Mik a 2007-2013 közötti időszakban kialakított rendszer előnyei, hátrányai?

Az indikátorrendszer problémái jelentős részben a finanszírozási rendszer mélyebb problémáinak tünetei. 
A rendszer kétosztatúsága – a foglalkoztatási szolgálat és az NFÜ által irányított pályázati rendszer egy-
más mellett élése – megnehezítette, sőt végső soron meggátolta, hogy olyan egységes adat-nyilvántartási 
rendszer jöjjön létre, amely nyomon tudná követni a különböző programokba bevont személyek életútját.

A pályázatos konstrukciók többségében az adatgyűjtés a nonprofit szervezetek önbevallásán alapult. A 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) a saját projektjeire vonatkozóan a nyilvántartó rendszeréből 
jóval megbízhatóbb adatokat tudott szolgáltatni. A 180 napos foglalkoztatási indikátort azonban jellemzően 
az NFSZ is csak a szerződő felek (álláskeresők, illetve munkaadók) lekérdezése alapján tudta előállítani 
az uniós projektjei esetében.

A fejlesztéspolitika az Európai Bizottság indikátorokra vonatkozó elvárásainak teljesülését olyan módon 
próbálta meg biztosítani, hogy az operatív programok szintjén számon kért indikátorokat teljesítmény-elvá-
rásokként direkt módon megjelenítette a kedvezményezettekkel kötött szerződésekben is. Ez nem szándékolt 
negatív következményekkel járt. Az, hogy a támogatási jogosultságot a 180 napos foglalkoztatásra vonat-
kozó eredményindikátor egy küszöbértékéhez kötötték, a kedvezményezetteket többek között a hosszabb 
távú, tartós foglalkoztatási hatások figyelmen kívül hagyására, a bevonható célcsoportok lefölözésére, és 
a gyenge munkaerő-piacú térségek elkerülésére ösztönözte.

A 2014–2020-as programozási időszakban törekedni kell arra, hogy a szakpolitikai indikátorok és a tá-
mogatási szerződések indikátorai egyértelmű elváljanak egymástól. Az előbbiek célja a nemzeti és uniós 
szintű visszajelzés, az utóbbiaké a teljesítményre ösztönzés.

Szakpolitikai indikátorok. A Bizottság által kialakítás alatt levő „közös” ESZA-indikátorok (common 
indicators) értékeinek gyűjtését a tagállamnak kötelező megoldania. Minden más, további indikátorról 
nemzeti hatáskörben lehetséges a döntés. 

•	 Az első lépés tehát az, hogy a szakpolitika definiálja a 2014–2020-as időszakban a gyűjtendő indikátorok 
körét – minden hazai és EU-támogatású beavatkozásra. 

•	 A második lépés a foglalkoztatáspolitika végrehajtásában már most is meglevő informatikai rendszer 
továbbfejlesztése, alkalmassá tétele a nemzeti foglalkoztatáspolitikai indikátorrendszer időbeni, meg-
bízható előállítására. Szükség van a végső kedvezményezett személyekre vonatkozó egyedi adatgyűjtésre. 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a hazai finanszírozású programok esetében utánkövetés céljából felhasz-
nálja a NAV adatait. Kézenfekvő megoldás, hogy ezt a megoldást az uniós programokra is kiterjesszék. 

•	 Végül, a megvalósító szervezeteknek a támogatási szerződésben kell előírni az NFSZ rendszerébe történő 
adatszolgáltatási kötelezettséget. Ezzel biztosítható, hogy a NFSZ-en kívüli projektekről is személyi 
szintű információk álljanak rendelkezésre.

Szerződéses indikátorok. A szerződéses indikátorokat úgy kell kialakítani, hogy ésszerű kockázat-
megosztás mellett és a köztes eredmények elismerésével megfelelően ösztönözzék a szakpolitikai célok 
követésére a kedvezményezett szervezeteket. Túlzottan nagy kockázatot terhel a kedvezményezettre az a 
szerződés, amely eredményindikátor küszöbértékéhez köti a finanszírozást. Árnyaltabb megoldás a több-
lépcsős díjazás, amelynek egymást követő elemei ideáltipikusan a következő fázisokhoz kapcsolódnak:

•	 (1) célcsoporttag bevonása, szolgáltatás megkezdése;
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•	 (2) a program sikeres teljesítése a bevont személy által, a szolgáltatás lezárása; 

•	 (3) a bevont személy elhelyezkedése; 

•	 (4) az elhelyezett személy állásban maradása fél év után; 

•	 (5) az elhelyezett személy állásban maradása egy év után. 

A díjazást mindegyik fázisban érdemes a teljesített létszámmal arányossá tenni, nem pedig – jóval „dara-
bosabb” formában – egy küszöbérték teljesüléséhez kötni.

Célcsoportok és lokális munkaerőpiacok szerinti differenciálás. A munkaerő-piaci elhelyezés esélye 
nagymértékben különbözik a bevont személyek adottságai és a földrajzi hely szerint. Az elmúlt évtized 
felhalmozódott tapasztalatai alapján érdemes lenne differenciált eredményelvárásokat kidolgozni az egy-
szerűbb, könnyebben ellenőrizhető ismérvek alapján definiált célcsoportokra. A differenciálás csökkentené 
a lefölözést, pontosabban elismerné a valós teljesítményt.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a HÉTFA 
Kutatóintézet készítette a Revita Alapítvány munkatársainak 

közreműködésével, 2012 decembere és 2013 márciusa között.
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az iFjúsági munkanÉlkülisÉg helyzete 
És kezelÉsÉnek lehetősÉgei

az elemzés célja

Az EU 2009-ben fogadta el a 2010-2018-as időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiáját.  
A stratégia céljainak elérésére és a közelmúltban megemelkedett ifjúsági munkanélkü-
liség csökkentése érdekében a kohéziós forrásokon túlmenően uniós szintű programok 
is indultak. A Fiatalok Lendületben Program a 2007–2013-as költségvetési tervezési 
időszakhoz kötődik, a „Mozgásban az ifjúság” program az EU 2020 célok megvalósulását 
támogatja, míg a legújabb, Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés az ESZA-források 
bizonyos hányadát rendeli e cél alá. 

Hazánkban 2007 és 2013 között az ifjúsági munkanélküliség kezelése nem igazán jele-
nik meg önálló elemként a kohéziós politika keretében, 2014 és 2020 között azonban ezt 
szükséges pótolni. Az alábbi elemzés ennek érdekében nyújt átfogó képet a magyar és 
európai fiatalok munkaerő-piaci problémáiról. Részletesen elemzi a 15 és 24 év közötti 
korosztály munkaerő-piaci helyzetének különböző jellemzőit, sajátosságait, bemutatja 
a fiatalok munkaerő-piaci integrációját segítő külföldi, uniós és hazai stratégiákat, esz-
közöket és fejlesztéspolitikai gyakorlatot, majd ezek alapján javaslatokat fogalmaz meg 
a következő időszak ifjúságpolitikája számára.

legfontosabb megállapítások

•	 Hazánkban a felsőoktatás bővülése és a gazdasági válság együttes hatásaként drámaian csökkent a 
15–24 éves népesség foglalkoztatási rátája.

•	 A magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza iskolai végzettségük.

•	 A fiatalok magas vállalkozási hajlandósággal, de alacsony önfoglalkoztatási rátával jellemezhetők az 
idősebb korcsoportokhoz viszonyítva.

•	 A fiatalok elhelyezkedésének egyik legfőbb akadálya, hogy a munkavállalók nem tudják megítélni ér-
tékteremtő képességüket.

•	 A belépő nemzedékek munkaerő-piaci beilleszkedését segítik a fiatalok képességeinek hiteles bemutatását 
erősítő lépések, illetve a foglalkoztatásuk bővítését korlátozó adminisztratív akadályok csökkentése.

•	 Hazánkban azokban a térségekben és ágazatokban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a leginkább prob-
léma, a kisvállalkozások a legjelentősebb foglalkoztatók, ezért a fiatalok foglalkoztatási problémáinak 
megoldásában is kiemelt szerepe van ennek a szektornak.

•	 A munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci kudarcait enyhítő intézményrendszer fő funkcióit az elhelyez-
kedés ösztönzése, a munkaadók és a munkavállalók közötti közvetítés speciális csatornáinak működ-
tetése, valamint a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és képességek pótlásának elősegítése jelenti. VIII.
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az elemzés részletesebb bemutatása

helyzetkép

A 2011-es évben Magyarországon a 15–24 éves korosztályban 100 fiatalból 18 rendelkezett munkaviszonnyal 
Magyarországon. Az EU-ban ez az arány 34%, de hazánkban is 30% felett volt 2000-ben. A foglalkoztatás 
uniós szintjének eléréséhez körülbelül 100 ezer fiatal munkaerő-piaci integrációja szükséges. A foglalkozta-
tás csökkenésének fő oka az, hogy a kétezres években jelentősen megnőtt az oktatásban részt vevő fiatalok 
száma és korcsoportos részaránya. A 15–24 évesek közül 2000-ben 780.000-en vettek részt az oktatásban, 
2011-ben ez a szám már 842.000 volt. A magyar ifjúság foglalkoztatottsági rátája a gazdasági világválság 
hatására tovább csökkent, 2009 óta pedig folyamatos stagnálás tapasztalható.

Emellett 100 magyar fiatal közül mintegy 13-ra tehető azok száma, akik gazdaságilag nem aktívak – 
tehát nincs munkájuk és nem is keresnek munkát –, illetve az oktatásban sem vettek részt 2011-ben Ez 
az úgynevezett NEET-csoport – arányuk az Európai Unióban hozzávetőleg megegyezik a magyarországi 
adatokkal. A NEET-csoportba Magyarországon 164.000 fiatal sorolható.

Fiatalok munkaerőpiaci megoszlása
Magyarországon 2000–2011

munkanélküliek

foglalkoztatottak

NEET

oktatásban

A magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza iskolai végzettségük: 2011-ben 
az alacsony iskolázottságúak 5%-át, a középfokú végzettségűek 29%-át, a diplomásoknak pedig 57,5%-át 
foglalkoztatták. 2009-ben a szakiskolai képesítéssel rendelkezők 60%-a nem a szakmájában helyezkedett 
el – a szakmunkások mintegy 40%-a segédmunkásként dolgozott. A szakiskolákban tanulók lemorzsolódási 
aránya 2006–2007-ben elérte a 30%-ot.

Az ifjúság munkaerő-piaci helyzetét tekintve Magyarországon nincs szó erőteljes régiók közötti eltérések-
ről, a férfiak és nők elhelyezkedési és bérkilátásainak különbsége pedig a 15 és 24 év közötti korosztályban 
kisebb, mint az idősebb korosztályokban.

A fiatalok legfőbb foglalkoztatójának Magyarországon a feldolgozóipar, a kereskedelmi és a turiszti-
kai-vendéglátóipari szektor számított. 2008 és 2011 között a legfontosabb foglalkoztatók nem változtak, 
noha a feldolgozóipar foglalkoztatási aktivitása erőteljesen visszaesett. A válság évei alatt a legnagyobb 
visszaesés az építőiparban volt megfigyelhető, miközben a fiatalok foglalkoztatása a turisztikában és a 
kereskedelemben esett vissza legkevésbé.
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Alacsony
képzettség
(ISCED 0-2)

Középfokú
végzettség
(ISCED 3-4)

Felsőfokú
végzettség
(ISCED 5-6)

Különböző képzettségű fiatalok foglalkoztatási rátái
Magyarország és Európai Únió, 2011.

EU-27

Magyarország

Eközben az Unióban a 15–24 éves korcsoportban 2007-ről 2011-re a foglalkoztatás szintje 10 százalékkal 
lett alacsonyabb. Az uniós tagállamok közül a legjelentősebb negatív változások Írországban, Görögország-
ban, Spanyolországban, Litvániában és Lettországban történtek. A negatív trendek mellett egyes országok-
ban pozitív változások is történtek: Németországban 2007-hez képest javultak a mutatók, Hollandiában, 
Franciaországban és Ausztriában pedig megközelítőleg változatlan volt a fiatalok helyzete.

Fiatalok és vállalkozás

A fiatalok önfoglalkoztatási rátája mind Magyarországon, mind az Unió többi országában jóval alacsonyabb, 
mint az idősebb korcsoportokban. 2010-ben az Unióban élő fiatalok önfoglalkoztatási rátája 4,1%, míg a 
magyar fiataloké 3,6% volt, az EU-27-et tekintve a 15–24 éves korcsoport önfoglalkoztatási rátája 28%-a, 
míg Magyarországon 30%-a volt a teljes népességre vonatkozó rátának. Mindeközben a fiatalok vállalkozói 
hajlandósága mind az Unióban, mind Magyarországon jelentősen meghaladja a teljes népességre jellemző 
értéket. Magyarországon még az uniós átlagnál is magasabb azon fiatalok aránya, akik kívánatosnak tartják 
a vállalkozói életformát. Ez a diszkrepancia arra utal, hogy a fiatalokban megvan a vállalkozói potenciál, 
de bizonyos körülmények – pl. finanszírozási nehézségek, ismeretek, kapcsolatok hiánya, önbizalomhiány 
– miatt ez sok esetben mégsem realizálódik. 

az ifjúsági munkanélküliség kezelése az unióban és itthon

Az ifjúsági munkanélküliség okairól és következményeiről különféle nézetek vannak. Egyrészt az iskola és 
a munka közötti átmenet időigényességével magyarázzák, másfelől piaci és/vagy állami kudarcok következ-
ményeként is értelmezhető, aminek társadalmi költségei jelentősek. A közgazdászok emellett még a piaci 
információs problémákkal szokták magyarázni az ifjúsági munkanélküliséget: egy fiatal „zsákbamacska” 
a munkaadónak, hisz nem ismeri – és nem is ismerheti – képességeit, tudását, motiváltságát. A statikus 
megközelítéseket egészíti ki az a gondolat, hogy a fiatalok rossz foglalkoztatási helyzete a versenyképességet 
is aláássa, így a jövőbeli prosperitást is veszélyezteti.

Az ifjúsági munkanélküliség kezelésére Európában a legtöbb ország a következő eszközöket alkalmazza:

•	 Korai beavatkozások – a nagyobb munkanélküli réteg kialakulásának megelőzésére a munkanélkülivé 
válás pillanatában kezdődik meg a fiatalok támogatása.

•	 Képzési és oktatási programok – az oktatás minőségének javítása, a munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő képzések szervezése a fiatalok stabil foglalkoztathatóságának növelése érdekében.
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•	 Szociális hálóval kapcsolatos szabályozás – a szociális ellátások szintjének meghatározása a mél-
tányosság és az aktivitásra való ösztönzés együttes figyelembe vételével.

•	 Munkaerő-keresleti problémák kezelése – a foglalkoztatási költségek csökkentése, a határozott 
és határozatlan idejű foglalkoztatási szabályok közelítése és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő 
képzések szervezése.

•	 Iskolai lemorzsolódást kezelő preventív eszközök – problémás diákok azonosítása és helyzetük 
speciális kezelése. Iskolai képzésben való részvételre ösztönző eszközök. 

•	 Reintegrációt célzó eszközök – az iskolai képzésből kiesettek oktatásba való visszatérésének ösztön-
zése végzettség megszerzése érdekében.

•	 Oktatás és első munkahely megszerzése közötti átmenet elősegítése – az oktatásból frissen 
kikerülők elhelyezkedésének támogatása. Fő eszközök az információs pontok létrehozása, a learning 
by doing gyakorlat bevezetése, ifjúsági garanciák kialakítása, az önfoglalkoztatás támogatása vagy az 
iskolaköteles életkor növelése.

•	 Foglalkoztathatóság támogatása – a fiatalok képességeinek és készségeinek fejlesztése, gyakornoki 
programok szervezése.

•	 Munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés – fogyatékos személyek, hátrányos helyzetűek támoga-
tása és a mobilitás elősegítése.

•	 Foglalkoztatási ösztönzők – munkahelyek létrehozásának általános vagy a fiatalokat célzó támogatása.

Itthon az ifjúsági munkanélküliség kérdése szerves része a hazai szakpolitika-alkotásnak. Az igazgatás 
elsősorban a foglalkoztatáspolitika keretein belül értelmezi a kérdéskört, de az eszközrendszerében gyenge 
ifjúságpolitika tematikájában is fontos szerepe van a témának. Emellett az átfogó programok (Nemzeti 
Reform Program, Széll Kálmán Terv) és a horizontális területek stratégiái (vidékpolitika, fenntartható 
fejlődés, élethosszig tartó tanulás) keretezik a terület közpolitikai kérdéseit. 

A fiatalokat érintő stratégiák legfőbb céljai közé tartozik a tanulmányaikat befejező fiatalok elhelyezke-
désének támogatása, a tudatos karriertervezés elősegítése, a felsőoktatási intézmények és a piaci szektor 
közötti szoros együttműködés kiépítése, a vállalkozói kedv növelése és a rugalmas foglalkoztatási struktúra 
előmozdítása. Az eszközök tekintetében nagy különbség és változatosság jellemzi a kormányzati koncep-
ciókat. Mindössze három olyan eszköz található, amelyet mind 2010 előtt, mind azután fontosnak tartot-
tak. Ezek a fiatalokat foglalkoztató munkaadók járulékkedvezménye, a fiatal mezőgazdasági vállalkozók 
ismeretszerzésének támogatása és egy pályaorientációs rendszer kiépítése. A fiatalok foglalkoztatását célzó 
konkrét szakpolitikai beavatkozások között említhető a képzési támogatás, a bértámogatás és a bérkölt-
ség-kedvezmények, a munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatás vagy a munkaügyi szolgáltatások 
fejlesztése. A kormányzati törekvések közül az egyik legjelentősebbnek a Start kártya, illetve később a 
Start programok bevezetését tekinthetjük. 

Fejlesztéspolitika az unióban és itthon

Az Európai Unió a bevezetőben említett stratégiák és programok mentén alapvetően kétféle módon játszik 
szerepet abban, hogy a tagállamok javítsák a fiatalok foglalkoztatási helyzetét: egyrészt nyomon követi és 
orientálja a nemzeti politikákat, másrészt tagállami és uniós szintű beavatkozásokat finanszíroz a kohéziós 
politika keretében. Az Európai Szociális Alapból a 2007-2013-as programozási időszakban mintegy 75 
milliárd euró állt a tagállamok rendelkezésre, e források egyik fontos célcsoportját a 15–24 éves fiatalok 
adták. Az ESZA keretében alkalmazott, az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére irányuló tagállami 
beavatkozások között elsősorban a tanácsadást és célzott munkaközvetítést, a foglalkoztathatóságot ja-
vító képzési programokat, a szakmai tapasztalatszerzés támogatását és a vállalkozóvá válás támogatását 
említhetjük. A következő hét éves költségvetési ciklusban megújul az ESZA szabályrendszere és tartalma, 
költségvetési vonzatai. Az ifjúsági munkanélküliséghez kapcsolódó új beruházási prioritásokként jelenik 
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meg a foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, valamint az oktatásba, készségekbe és életen 
át tartó tanulásba való beruházás.

A magyar kohéziós politikában az ifjúsági munkanélküliség két aspektusból jelenik meg: egyrészt a fiata-
lokat mint sajátos elhelyezkedési nehézségekkel küzdő társadalmi csoportot kezeli, másként az alacsonyan 
képzett fiatalok elhelyezkedési nehézségeinek formájában. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
a fiatalok munkaerő-piaci problémáit elsősorban az oktatás problémáira és a hátrányosabb helyzetűek 
rosszabb munkaerő-piaci helyzetére vezeti vissza. Az oktatás területén a közoktatás szegregációjára, a 
szakképzés színvonalának problémáira és a lemorzsolódásra hívja fel a figyelmet. A program által kijelölt 
fejlesztési irányok a klasszikus munkaerő-piaci eszközökre, a pályaorientáció erősítésére, a szakképzés 
gyakorlatorientáltságának és színvonalának emelésére és a kimaradók felkarolására fókuszálnak. Az NSRK 
konstrukcióiban az ifjúsági munkanélküliség kezelése nem igazán jelenik meg önálló elemként, a fiatalok 
foglalkoztatási helyzetének javítását különálló konstrukció nem szolgálja. A pályakezdők a foglalkoztatási 
szempontból rossz lehetőséggel rendelkező csoportok egyikeként jelennek meg az aktív eszközöket működ-
tető konstrukciókban. Emellett a szakképzés fejlesztését, az információs és pályaorientációs rendszerek 
erősítését finanszírozó intézkedések logikájában jelenik meg erősen az ifjúsági munkanélküliség csökken-
tésének motivációja. Explicit célcsoportként két esetben jelennek meg a fiatalok: hátrányos helyzetük révén 
(lemorzsolódó, szegény térségben élő, roma, bűnözéshez kötődő), illetve a társadalmi szerepvállalásukat 
növelő intézkedésénél.

A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése szempontjából legfontosabb a TÁMOP-2.3.6 pályázat, amely 
a mikrovállalkozást alapítani szándékozó fiatalok felkészítését, képzését, üzleti tervének elkészítését tá-
mogatja, emellett a vállalkozni szándékozó fiatalok – üzleti tervük pozitív elbírálása esetén – vissza nem 
térítendő támogatásban is részesülhetnek induló költségeiket illetően.

„a fiatal nem a probléma, hanem a jövő!” – javaslatok

A belépő nemzedékek munkaerő-piaci beilleszkedését korlátozó tényezők egy részének lebontása rövid 
távon is eredményes lehet a fiatalok képességeinek hiteles bemutatását erősítő lépések, illetve a foglal-
koztatásuk bővítését korlátozó adminisztratív akadályok csökkentése esetén. A fiatalok elhelyezkedésé-
nek egyik legfőbb akadálya, hogy a munkavállalók nem tudják megítélni értékteremtő képességüket. Ezt 
az információs problémát a tanulmányok alatt megszerezhető reputáció, és a piac által fontosak tartott 
képesség és tudás demonstrálását lehetővé tévő szolgáltatások oldhatják. A fiatalok életüket máshogyan 
szervezik, mint korábban. Az országhatárok lebomlása, az új infokommunikációs megoldások elterjedése, 
a formális szervezetek szerepének leértékelődése, a környezet változékonyabbá válása új életstratégiákat 
eredményezett. Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése csak úgy lehetséges, ha a közpolitika és a szabá-
lyozási környezet alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. 

A legtöbb korlátozó tényező ugyanakkor csak hosszú távú politikák révén oldható fel: az értékteremtő 
képességet erősítő oktatás megteremtése, a foglalkoztatásban kulcsszerepet játszó kis- és középvállalko-
zói világ megerősítése, valamint az alacsony képzettségű emberek foglalkoztatására képes legális piaci és 
nonprofit/állami formák létrehozása és elterjesztése nem tud végbe menni egyik évről a másikra. A magyar 
oktatási rendszer egésze szembesül azzal a kihívással, hogy szolgáltatásai csak részben igazodnak a mun-
kaadók által támasztott tudás- és képességelvárásokhoz. Oktatási rendszerünknek csak az a része képes 
szisztematikusan teljesítmény- és minőségvezérelt működésre, ahol a diákok és szüleik a jobb lehetőséget 
nyújtó, korlátozott továbbtanulási lehetőségekért versenyeznek. A szakmai vagy felsőfokú képesítést adó 
intézmények esetében ritka, hogy a munkaerő-piaci pozíciókért folyó verseny hasonló ösztönzőket hoz létre. 
Ennek egyik fő oka, hogy nagyrészt a munkaerőpiac elvárásaitól függetlenül – vagy attól lemaradva – ala-
kultak ki az oktatási programok, amibe a vállalkozások nagy része beletörődött. Az oktatási rendszer úgy 
segítheti a munkaerő-piaci érték növelését, ha a vállalkozások elvárásaira reflektálva szervezi működését. 

A fiatalok előnye a nagyobb egzisztenciális szabadság, a frissebb tudás a vállalkozásban. Hátrányuk, 
hogy kevesebb a tapasztalatuk, kapcsolatuk, tőkéjük és reputációjuk, mint az idősebbeké. Vállalkozó te-
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vékenységük ösztönzését és bátorítását nem az indokolja, hogy vállalkozásaik sikerére nagyobb az esély, 
hanem az, hogy a fiatalok vállalkozásainak társadalmi hatásai jelentősek. Egyrészt a vállalkozás lehetősége 
komoly motiváló erő, a sikeres vállalkozó pedig ezt a motivációt tovább erősítő mintát jelent. Másrészt a 
vállalkozás komoly tapasztalatot ad, ami az alkalmazotti lét során is jól használható. Harmadrészt kevés 
a fiatalok számára kínálkozó munkahely, a fiatal vállalkozók pedig ezt a helyzetet nem csak úgy enyhítik, 
hogy önmagukat foglalkoztatják, hanem azzal is, hogy nagyobb arányban foglalkoztatnak fiatalokat, mint 
idősebb társaik. Magyarországon a foglalkoztatásból a kisvállalkozások gazdasági súlyuknál nagyobb részt 
vállalnak. Azokban a térségekben és ágazatokban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a leginkább probléma, 
a kisvállalkozások a legjelentősebb foglalkoztatók, ezért a fiatalok foglalkoztatási problémáinak megoldá-
sában is kiemelt szerepe van ennek a szektornak. 

Magyarországon magas a szakképesítés nélküli fiatalok aránya, és várható, hogy a jövőben is sokan 
fognak piacilag értékelhető tudás nélkül nekivágni az első munkahely megtalálásának. Ahhoz, hogy ezek 
az emberek sikeresen kapcsolódhassanak be a gazdasági munkamegosztásba, legálisan működő piaci, 
nonprofit és állami foglalkoztatási formákra van szükség.

A munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci kudarcait enyhítő intézményrendszer fő funkcióit az elhe-
lyezkedés ösztönzése, a munkaadók és a munkavállalók közötti közvetítés speciális csatornáinak működ-
tetése, valamint a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és képességek pótlásának elősegítése jelenti. 
Ezen tevékenységek közül az előbbit lehet klasszikus igazgatási alapon tervezni és szervezni, az utóbbi 
két funkció eredményei kockázatosak, erőfeszítései nem szabványosíthatóak, ezért ezekben az esetekben 
egyszerre megbízható és rugalmas működési formákat és finanszírozási sémákat kell kidolgozni. Az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentését szolgáló politika akkor lehet sikeres, ha a valós helyzetre épít, a célcsoport 
jellemzőihez igazodik és rendelkezik a beavatkozások megalapozásához szükséges információkkal. Ehhez 
a fiatalok ismeretére, alkalmazkodásra és az intézkedések eredményességének vizsgálatát lehetővé tévő 
rendszerre van szükség.

Az elemzést a HÉTFA Kutatóintézet készítette  
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából,  

2012. július 11. és 2013. január 23. között.
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gazdaságFejlesztÉs

jeremie – ÉrtÉkelÉs a gazdaságFejlesztÉsi 
program pÉnzügyi eszközeiről

az értékelés célja

Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank által indított JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises) kezdeményezés a pénzügyi 
eszközök elterjedt alkalmazását ösztönzi az Európai Unió tagállamaiban. Az ún. JERE-
MIE-termékek kiemelt szerepet játszanak az uniós támogatáspolitikai célok elérésében: 
rugalmasan alkalmazható és fenntartható finanszírozással támogatják a kedvezménye-
zetteket, továbbá jelentős multiplikátor-hatásuk révén érezhető többlethatással bírnak 
mind a magán-, mind az állami befektetésekre. 

A 2007–13 közti programozási időszakban Magyarország úttörő szerepet vállalt a 
program elterjesztésében és a ciklus során az Unió egyik legkiterjedtebb pénzügyi eszköz 
programját indította el a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. prioritásán keresztül. 
A magyar gazdaságpolitikai tervezők a pénzügyi eszközök segítségével alapvetően a hi-
telpiaci elégtelenségek enyhítését és a KKV-k forrásellátottságának javítását kívánták 
elérni a mikrofinanszírozás módszereinek fejlesztésével, a rendelkezésre álló források 
növelésével, garanciaeszközök alkalmazásával, a hazai tőkepiac fejlesztésével.

A 2007 júliusában elfogadott operatív program a rendelkezésére álló mintegy 3 milliárd 
eurós forrás közel egynegyedét a pénzügyi eszközök prioritására allokálta. A 2009-es 
OP-módosítás során, amikor az operatív program teljes kerete további több mint 300 millió 
euróval bővült, a pénzügyi eszközökhöz rendelt források is emelkedtek, ám kisebb mérték-
ben, így arányuk valamelyest csökkent, de még így is a program több mint egyötödét teszik 
ki. Alábbi értékelésünk e pénzügyi eszközök felhasználásának elemzésére vállalkozott.

legfontosabb megállapítások

•	 A JEREMIE programon belül a Mikrohitel és a kombinált termékek lettek a legkedveltebbek. A JEREMIE 
Mikrohitel program számos olyan vállalat számára nyújt forrást, amely kiszorul a banki hitelezésből 
és egyébként nem jutna hitelhez.

•	 A garanciaprogram sikertelen lett a szabályozási kötöttségek és a versengő tagállami termék miatt.

•	 A kockázati tőkealapok megjelenésével nagy kockázatú induló vállalkozások, innovatív vállalkozások 
is forráshoz jutottak.

•	 Javasolható a kombinált termékek szerepének erősítése.

•	 A közvetítői hálózaton belül főleg a pénzügyi vállalkozások és a vállalkozásfejlesztési alapítványok vol-
tak aktívak, a banki közvetítők – szigorú hitelezési gyakorlatukhoz ragaszkodva – nem váltak jelentős 
szereplőkké.
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az értékelés részletesebb bemutatása

A magyarországi JEREMIE program keretén belül alapvetően három terméktípus: hitel, garancia és 
kockázati tőke került bevezetésre, amit kiegészített két kombinált termék (hitel és vissza nem térítendő 
támogatás, illetve hitel, garancia és vissza nem térítendő támogatás kombinációja). 

az ábra a végső kedvezményezettekkel leszerződött jeremie-források megoszlását mutatja 
milliárd forintban, 2012 végén. a hiteltermék közel 87 milliárdos összegén belül  

az úm–úszh hitel 46, a kombinált mikrohitel 33 milliárdot tesz ki. a garanciatermék 12,3 
milliárdos leszerződött összegéből az értékelés prognózisa szerint 2,5 milliárd kerül beváltásra.

hiteltermékek

Az első JEREMIE-ügyletek megkötésére a ciklus elején, 2008 januárjában került sor, a mikrohitel 
konstrukció keretében. A standard hiteltermék elérhetőségének feltételei a program előrehaladása során 
többször változtak. A hitelprogram 2011 februárjától Új Széchenyi Hitel Program néven érhető el. Ez a 
konstrukció kezdetben mikrovállalkozásokat, később kisvállalkozásokat, majd középvállalkozásokat is 
támogatott. A keretében kihelyezhető legmagasabb hitelösszeg a kezdeti 6 millió forintot követően elérte 
a 200 millió forintot. E hitelkonstrukcióval párhuzamosan indították el, magasabb elérhető hitelösszeggel, 
középvállalkozások számára is hozzáférhetően a KKV beruházási hitel (KKV Hitel) és az Új Magyarország 
Forgóeszközhitel (UMFOR) termékeket. 

Sikertermékké vált a 2011 januárjától bevezetett Kombinált Mikrohitel, ahol egyetlen pályázaton belül 
vált a pályázók számára elérhetővé visszatérítendő és vissza nem térítendő (VNT) uniós támogatás. Az 
eleve jól induló termék iránti kereslet tovább növekedett kondícióinak 2012. januári módosítását követően, 
amikor az elérhető hitelösszeget 8-ról 20 millió, az elérhető VNT-összeget 4-ről 10 millió forintra emelték. 
A konstrukció sikeréhez hozzájárult, hogy induló vállalatok is pályázhattak, illetve ingatlanvásárlást is 
finanszírozott – mindez ugyanakkor a konstrukció ügyleteinek kiemelt ellenőrzését tette szükségessé. A 
kombinált termékek egyik kiemelendő előnye, hogy a kötelezően igénybe vett pénzügyi eszközökön keresztül 
fejlesztik a mikrovállalatok pénzügyi gondolkodását.

A Kombinált Mikrohitel (KMH) volt egyben az a termék, amelyen keresztül a legtöbb szerződés került 
megkötésre: összességében a teljes portfolió több mint fele (kb. 5500 hitelügylet) ehhez a programhoz 
kapcsolódik. A továbbra is szabadon lévő keretek között a kombinált termékek és az Új Széchenyi Hitel 
rendelkeznek a legnagyobb lekötési potenciállal. A hitelkihelyezés érezhető felfutása a 2011 elején történt 
módosításoknak volt köszönhető, amikor a Kombinált Mikrohitel program elindult, a Mikrohitel program 
pénzügyi vállalkozások részére biztosított kihelyezhető hitelösszegének felső korlátját pedig 50 millió 
forintra emelték. A kihelyezések hitelcéljai alapján látható, hogy elsősorban beruházási hiteleket folyósí-
tottak (85%-ban), a hiteleknek csak 13%-a volt forgóeszköz-beszerzés.

A szerződött hitelügyletek kerete közvetítőnként eltér: míg a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások 
által kihelyezett hitelösszeg átlagosan meghaladja a 12 millió forintot, a vállalkozásfejlesztési alapítványok 
esetében ez az összeg nem éri el a 6 milliót. Eltérés mutatkozik Közép-Magyarország és az ország többi 
része között is: míg egy központi régiós pályázat átlagos JEREMIE-finanszírozása eléri a 12 millió forintot, 
addig a többi régióban a kért hitelösszegek átlaga 8 millió forint.
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Az átlagos hitelösszegek emellett időben is változtak: míg 2008-ban egy átlagos szerződött ügylet 4,4 
millió forintot tett ki, 2011-ben ez a mutató már elérte a 14 milliót. A hiteltermékek kereslete Közép-Ma-
gyarország régióban koncentrálódik.

garanciatermékek

A portfoliógarancia termék a JEREMIE-termékek között nem lett sikeres, a várakozásokhoz képest kevés 
forrást kötött le. Egész előrehaladása során alacsony ügyletszám és visszafogott közvetítői aktivitás jelle-
mezte. 2012 decemberéig alig több mint 400 ügylet került megkötésre, amit részben a programba bevon-
ható, nem JEREMIE finanszírozású beruházási hitelek iránti alacsony kereslet, részben a párhuzamosan 
elérhető, bejáratott garanciatermékek elérhetősége okozott. 

Emellett több, túlnyomórészt uniós előírásokból adódó tényező is hátráltatja a garanciatermék felfutá-
sát, elsősorban az, hogy csak tevékenységbővítést és beruházást garantál, csak új hitelt garantál, összege 
viszonylag alacsony, és a termék kevésbé ismert, így az ügyletkötők még bizalmatlanok vele szemben.

A másik bevezetett garancia termék, a viszontgarancia és a hozzá kapcsolódó kombinált hitelgarancia 
eljárásrend bár nem ért el kiemelkedő sikereket, ígéretes kezdeményezést jelentett. A „Kombinált Hitel 
Garanciával” termék sikerességének növelése céljából az értékelők mélyebb elemzést végzetek. E termék 
esetében a viszontgarancia programban való részvétel mellett a hitel végső kedvezményezettje vissza nem 
térítendő támogatást is kap.

A JEREMIE-garancia kondíciói alapvetően megfelelőek a hitelintézetek számára, a termék-felfutást gátló 
tényező a portfolió összetételének romlása esetében alkalmazott szankciórendszer. Kevés számú ügylet 
esetén egy-két rossz ügylet is a teljes portfolió jelentős minőségromlásához vezethet és a közreműködő 
hitelintézetet automatikusan kizárhatja a programból. 

A garanciatermék felfutásában meghatározó szerepet játszik az üzletkötői, értékesítői hálózat motiváltsá-
ga. Mivel e szereplők kulcsszerepet töltenek be abban, hogy egy potenciális ügyfél az adott hitelintézmény 
mely (garancia)termékeit veszi igénybe, fontos, hogy az intézményrendszeri marketingtevékenység, illetve 
a termékhez kapcsolódó motivációs rendszer őket is kiemelten célozza. 

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.



28  |  Értékelési évkönyv 2013

A KHG eljárásrend kiinduló ötlete jó (egyablakos ügyintézés, egyazon eljáráson belül vissza nem téríten-
dő támogatás előfinanszírozása, banki hitel nyújtása, garancia), de sikeréhez egyes elemeinek módosítása 
szükséges. 

Az eljárás egyik fő akadályozó eleme a hosszú átfutási idő. Ez visszavezethető a hitelintézeti közvetítők 
munkatársainak eljáráshoz kapcsolódó bizonytalanságára. A feléjük irányuló aktív, folyamatos és követ-
kezetes kommunikáció hozzájárulhat ahhoz, hogy az eljárás banki átfutási ideje rövidüljön. Az átfutási 
idő közreműködő szervezet oldali rövidítéséhez részletesen át kell tekinteni a közreműködő szervezet 
eljáráshoz kapcsolódó belső folyamatait.

A KHG-eljárás vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó feltételeit harmonizálni kell a többi, KKV-
kat célzó konstrukcióval (amíg van kedvezőbb kondíciójú támogatás, a pályázók azt fogják választani), a 
konstrukcióba bevont garancia mértéke tekintetében pedig javasolt rugalmasságot biztosítani a kötelező 
80% helyett. A bankok számára nagyobb rugalmasságot adna, ha választhatnának, hogy a hitel mekkora 
részét kívánják a Jeremie-garanciába bevonni, ez által javulhatna a program abszorpciója. Végül javasolt 
a termék ismertségének növelése is (pl. banki ügyintézőknek tréningek tartása).

A teljes JEREMIE garanciaprogram idősoros adatai alapján megállapítható, hogy nem jelentős, de sta-
bil kereslet mutatkozik iránta: az egy hónap alatt leszerződött kezességvállalás egyszer sem haladta meg 
a 15 db ügyletet (átlagosan havi 8 szerződéskötés). Amennyiben ez az előrehaladási ütem fennmarad, a 
garanciaprogram a jelenleg allokált 26 milliárd Ft-os keret negyedét, 6 milliárd Ft-ot lesz képes lekötni 
2015 decemberéig.

kockázati tőke

Magyarországon a rendszerváltás után kelet-közép-európai viszonylatban fejlett kockázatitőke-iparág jött 
létre, amely azonban még távol van az európai átlagtól. Egyértelműen kijelenthető, hogy a JEREMIE-for-
rásokból támogatott tőkealapok meghatározó elemeivé váltak a hazai kockázati tőkepiacnak. Az alapokat 
menedzselő kockázatitőke-társaságok maguk dönthetnek a portfóliójuk tartalmáról, az egyetlen megkötés, 
hogy a teljes portfolió 60%-ának innovációs tevékenységhez kell kapcsolódnia. Mindenhol szükséges a 
kiemelkedő növekedési potenciál, a kidolgozott üzleti terv, az elfogadott piaci termék vagy szolgáltatás 
megléte, és a vállalkozást sikerre vinni képes innovátorok jelenléte. Az alapok különböznek abban, hogy 
az induló, vagy a növekedési fázisban járó vállalkozásokat finanszírozzák szívesebben, a megszerzendő 
tulajdoni hányad is széles skálán mozog. Néhány tőketársaság ágazati preferenciát is megfogalmaz, a 
legkedveltebbnek az egészségügyi, a biotechnológiai, az informatikai és a telekommunikációs iparágak, 
valamint a szolgáltatások számítanak. 

A projektek és az alapkezelők kapcsolatteremtése kétirányú: a kisebb, innovatív vállalatokat (garázscé-
geket) jellemzően maguknak a kezelőknek kell felkutatniuk, míg a jelentős növekedési potenciállal ren-
delkező vállalatok közül többen maguk jelentkeznek az alapkezelőknél (jellemzően egyszerre többnél is).

A létrejött alapok (konvergenciarégiók finanszírozására 7 db, a versenyképességi régióban 1 db) tőkéjének 
legfeljebb 70%-át adja a JEREMIE program, 30%-át magánbefektetők teszik hozzá. Az allokált 27,5 milliárd 
forintos támogatás így összességében legalább 40,9 milliárd forint kihelyezést tesz lehetővé.

A 2009-ben létrejött alapok azokat a növekedési potenciállal rendelkező, 5 évnél nem régebben működő 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozzák meg, amelyek a program által elvárt pénzügyi mutatókat 
teljesítik és éves árbevételük nem haladja meg az 1,5 milliárd forintot. A befektetés volumene projektenként 
évente maximum 1,5 millió euró, ami legfeljebb 3 egymást követő évben ismétlődhet meg. 

A tőkealapok 2011-ben futottak fel, amihez hozzájárult, hogy ismert pénzügyi tanácsadó cégek ügyfele-
iket egyre jelentősebb arányban irányították a kockázati tőkealap-kezelőkhöz. A programok terjedésének 
időbeni eltolódását okozta a kockázatitőke-piac azon sajátossága, hogy a beérkező igénylések előszűrése 
hosszabb ideig tart, késleltetve a tényleges szerződéskötést. A növekedési alapok kezelői (amelyek nem az 
induló, hanem a már stabil növekedési szakaszban lévő vállalkozásokat finanszírozzák) jellemzően a 100 
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millió forint feletti nagyságrendű üzletek iránt érdeklődnek, a kisebb (20-40 millió forint) finanszírozási 
igényű projektek nem vonzóak számukra.
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jeremie kockázati tőkealapok által támogatott vállalatok tevékenységi szektor szerint

A 2012 augusztusáig leszerződött összegek közel negyede a szakmai, tudományos és műszaki szektorban 
működő vállalatokhoz jutott, három másik szektor részesedett a források további közel 50%-ában: ezek 
fókuszában elsődlegesen pénzügyi, biztosítási tevékenység, információ, kommunikáció, illetve kereskedelem 
és gépjárműjavítás áll. Ezzel a négy szektorhoz jutott az összes befektetési összeg 71%-a, a maradék 29% 
további 6 szektor között oszlik meg.

A Jeremie Kockázati Tőke Program második, 2012-es meghirdetése során 2 alprogram keretében (Mag-
vető, Növekedési) 10 kockázati tőkealap jött létre. A Közös Magvető Alap Alprogram az induló fázisú, azaz 
a legfeljebb 3 éve alapított, mikro- vagy kisvállalkozásokat célozza, amelyek évente legfeljebb 200 millió 
forint árbevételt érnek el. Az alap befektetéseinek odaítélése során kiemelt szerepet játszott az innovatív 
jelleg: a cégeknek a pályázás során igazolniuk kellett az alapkezelők felé a kutatóműhelyekkel fennálló 
kapcsolatukat. A befektetés mérete egyszeri maximum 150.000 euró lehet (ugyanennyi kölcsönnel kiegé-
szítve). A Közös Növekedési Alapok a növekedési fázisban lévő mikro-, kis- és középvállalatokat finanszí-
rozzák: feltétel az 5 éven belüli alapítás és a legfeljebb 5 milliárd forintos árbevétel. A befektetés mérete 
egy vállalkozásba évente maximum 2,5 millió euró (ami többször is megismételhető), így a nagyobb cégek 
is megjelenhetnek a célcsoportban.

2013-ban ismét kiírásra került a Közös Növekedési Alap Alprogram. Keretében várhatóan négy, a 2012-
es kiírás kisebb növekedési alapjaihoz hasonló kockázati tőkealap jön létre. A befektetési döntéseket itt is 
2015 végéig kell meghozni.

közvetítői hálózat

A JEREMIE program végrehajtására kiterjedt külső közvetítői hálózat került bevonásra. A bankok nem 
váltak jelentős JEREMIE-termék szolgáltatókká, ami részben termékek belső banki folyamatokba illesz-
tésének problémáival, részben a versengő banki termékekkel magyarázható. A pénzügyi vállalkozások a 
legtöbb esetben kifejezetten a JEREMIE termékek értékesítése céljából jöttek létre, 2011-et követően a 
hiteltermékek terjedésének egyértelmű motorjaivá váltak és szerepük meghatározó a kombinált mikrohitel 
termék sikerében. A Közép-Magyarország régióban elérhető forrás kimerülését követően megerősítették 
tevékenységük vidéki fókuszát. A helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok már a 90-es évek óta foglalkoznak 
vállalati mikrohitelezéssel. Kezdetben ők voltak a hiteltermékek első számú értékesítői, majd a kombinált 
hiteltermék vált portfoliójuk meghatározó elemévé. 
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hitel-
termékek

kombinált 
mikrohitel

garancia-
termékek

kockázati 
tőke

Hitelintézetek
Bankok X X

Takarékszövetkezetek X X

Pénzügyi vállalkozások X X

Helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok X X

Kockázati tőkealapok X

a jeremie program közvetítő szervezetei terméktípusonként

a jeremie program prognózisa

A program a rendelkezésre álló előrehaladási trendek alapján és az exogén befolyásoló tényezők (így gaz-
dasági környezet, kiírások feltételrendszere) alapvető változatlanságával számolva – a garanciatermékek 
kivételével – a források többségét képes lesz lekötni. A 2012-ben és 2013-ban induló tőkealapok ilyen 
szempontú előrejelzése historikus adatok hiányában nem lehetséges. A JEREMIE-program előrehaladása 
összességében jónak mondható: az ügyletek több mint 93%-a szerződött vagy lezárt, csupán 3%-ot tesznek 
ki az eljárás alatt álló ügyletek.

Értékelői javaslatok

A 2014–2020-as program tervezését megelőzően szükséges 

•	 az elérhető, állami- és uniós forrásokból támogatott, illetve az e támogatásokhoz kötődő hitel- és garan-
ciatermékek célzott, teljes körű forrástérképének elkészítése és stratégiai jellegű áttekintése;

•	 a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan mind a konstrukciókban részt vevő vállalatok, mind a közvetítő 
intézmények számára nyújtott kiemelt támogatás, tanácsadás, oktatás támogatása;

•	 a közvetítői intézményrendszer, valamint az abba beépített irányító és ellenőrző mechanizmusok mű-
ködésének vizsgálata, az eljárásrend további egyszerűsítése;

•	  a kombinált termékek szerepének erősítése, új kombinált konstrukciók bevezetése (fejlesztési terület 
javaslatok: energiaipari beruházások, turizmus, élelmiszeripar), ami a támogatáspolitikai és abszorpciós 
célok mellett a pénzügyi eszközök kötelező használatán keresztül elősegítheti a vállalkozási kultúra 
fejlesztését is;

•	 a garanciaprogram felfutásához a termék újragondolása, a versengő termékek figyelembe vétele, célzot-
tabb hitelintézeti kommunikáció;

•	 a kockázati tőke prognózist felülvizsgálni: a jelenlegi piac túl kicsi a kockázati tőkebefektetésekre allo-
kált forrásokhoz képest. Kevés a hazai innovatív KKV, melynek nyomán felmerül a kérdés, hogy valóban 
innovatív befektetések valósulnak-e meg az alapok támogatásával. 

Az Értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a KPMG 
Tanácsadó Kft. készítette 2012. szeptember 21. és 2013. február 28. között.
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a kutatás-FejlesztÉst És innovációt 
cÉlzó beavatkozások ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

Magyarországon a kutatás-fejlesztés területe számos problémával küszködik. Alacsony 
a GDP arányos K+F ráfordítás (bár összetételében legalább a vállalati K+F ráfordítások 
meghaladják az állami forrásokat), alacsony a K+F és innovációs aktivitás a vállalatok 
között – főként a nemzetközi vállalatok aktívak, a hazai KKV-k részvétele alacsony. Szét-
aprózottak a kutatási és innovációs folyamatok, gyenge az együttműködés: Kiugróan 
gyenge a KKV-k együttműködése a hazai és a külföldi nagyvállalatokkal, egyetemi tu-
dásbázisokkal. Eközben a kutatási infrastruktúra színvonala is elmarad az EU fejlettebb 
országaitól, fejletlen az inkubáció, nincsenek megfelelő tőkeprogramok, így az induló 
vállalkozásokat segítő magvető tőke hiánya miatt a spin-off folyamatok gyakran kezdeti 
szakaszban elakadnak. A K+F és innováció humánerőforrás-feltételei is korlátozottak, 
egyre nagyobb problémát jelent a kutatói utánpótlás megoldása.

E problémák kezelését szolgálta már a 2004 és 2006 közötti I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
gazdaságfejlesztési programjának K+F prioritása is – kedvező értékelési tapasztalatokkal. 
2007 és 2013 között az akkorinál nagyságrendekkel több forrást allokált e célra a kohé-
ziós politika, amelynek hasznosulása kiemelt jelentőségű Magyarország számára – nem 
utolsósorban az EU-2020-as célkitűzések teljesítése végett. A vizsgált beavatkozás által 
kijelölt célok a következők voltak: erősödjön a vállalatok kutatási-fejlesztési és innová-
ciós (K+F+I) tevékenysége, épüljenek ki nemzetközileg versenyképes K+F+I kapacitások, 
központok, erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás és erősödjön a 
régiók K+F+I kapacitása.

legfontosabb megállapítások

•	 A K+F+I projektek értékelésének fókuszában a pályázók értékelése állt a projekt innovációs tartalmának 
értékelése helyett.

•	 A tartalmi fókusz kitágítása az alapkutatásra jelentősen javította az abszorpciót, ugyanakkor nem állt 
összhangban az eredeti célkitűzésekkel.

•	 A források mintegy kétötöde ( jellemzően már szerződéskötés után) visszautalásra kerül, így a teljes 
abszorpcióhoz a keret túlvállalása lehet szükséges.

•	 A támogatott projektek területileg koncentráltak: a jelentős kutatóhelyeken, egyetemvárosokban, és 
Közép-Magyarország régióban összpontosulnak.

•	 A támogatott projektek iparágilag is koncentráltak (feldolgozóipar, gép- és műszergyártás, vegyipar, 
gazdálkodási szolgáltatások, IKT stb.)

•	 A pályázatok értékelése túl hosszú időt (átlagosan 100 napnál többet) vesz igénybe, ami rontja a pályázók 
esélyeit a fejlesztési versenyben.

•	 Támogatandó az innovációk piacra jutása a projektek jobb hasznosulása érdekében.
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az értékelés részletesebb bemutatása

a kutatás-fejlesztési támogatások célcsoportja

A vizsgált beavatkozások (Gazdaságfejlesztés OP 1. prioritás, Közép-Magyarország OP 1.1 intézkedés) a 
már működő, stabil, fejlődés alatt álló vállalkozásokat célozták, vállalatméretre való tekintet nélkül. Ezen 
belül a mikrovállalkozások és a KKV-k az uniós elveknek megfelelően első számú kedvezményezettjei a 
K+F+I támogatásoknak, míg a nagyvállalatok támogatása azért volt indokolt, mert intenzívebb K+F ak-
tivitásuk jelentős munkahelyteremtő és tovagyűrűző hatással bír. A célcsoportban nem jelennek meg az 
innovatív fiatal vállalkozások (start-upok), ezek támogatása a visszatérítendő támogatást nyújtó JERE-
MIE kockázatitőke-alapon keresztül valósult meg. A start-up vállalkozásoknál különösen fontos szerepe 
van a mentorálásnak, innovációs menedzsmentnek; a kockázatitőke-alapok azok, amelyek rendelkeznek a 
szükséges kapacitással és tudással mind a támogatandó projektek kiválasztásához, mind a mentoráláshoz 
és innovációs menedzsmenthez.

A vállalkozások nemcsak önállóan, hanem egymással együttműködve, akkreditált innovációs klaszterek 
formájában is célcsoportjai voltak a kutatás-fejlesztési projekteknek. Az egyetemek és közhasznú kutató-
helyek gazdasági társaságokkal együttműködve pályázhattak. 

A Pólus program pályázatai három célcsoport, az egyetemek, önkormányzatok és vállalkozások együtt-
működését célozta volna meg. Magyarországon ilyen típusú együttműködésre az érintett szereplők még 
nem voltak felkészülve, így csupán 1 darab projekt valósult meg. Mind a magyar vállalkozói kultúra, mind 
az egyetemi rendszer, mind a közszféra részéről hiányzott annak a háttérnek, környezetnek a biztosítása, 
amely nélkülözhetetlen egy együttműködésen alapuló komplex projekt megvalósításához. A három, más-
más elven működő célcsoport közötti koordinációs problémák, a projekt iránti nem megfelelő elköteleződés 
ellehetetlenítette további projektek megvalósulását. 

a célrendszer és módosulásai

A célok mind a K+F, mind az innovációs tevékenységek támogatását kijelölték. A K+F pályázatok elsősorban 
üzleti célú, de nagyobb megtérülési kockázatú projektek támogatását célozták, támogatva az ipari kutatást 
és a kísérleti fejlesztést, de a tágabb értelemben vett K+F+I tevékenységek is támogathatóak voltak (pl. 
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, a fejlesztésen felül a piacra vitel, 
márkaépítés). A kapcsolódó intézményi, infrastrukturális feltételek fejlesztését kitűző célnak megfelelően 
a K+F+I-t szolgáló infrastruktúra és ingatlan-beruházás, valamint eszközbeszerzés is támogatható volt.

A kedvezményezettek köre többször módosult. 2008-ban, amikor eltörölték az egyetemek bevonásának 
előírását, a szűkebb értelemben vett K+F-ben tevékenykedő vállalkozások számára lehetőség nyílt maga-
sabb támogatásintenzitás elérésére. A támogatható tevékenységek között új elemként jelent meg a kapa-
citásfejlesztés is (eszközbeszerzés, ingatlan-beruházás), ezzel a támogatás nyitott a gazdaságfejlesztési 
program KKV-támogatási prioritásának innovatív vállalkozói szegmense felé, ugyanakkor lehetőséget 
adott olyan fejlesztéseknek is, amelyeknek alacsonyabb volt az innovációs tartalma. Emellett 2010-től 
kijelölésre került egy új szektorspecifikus célcsoport, a fogászat, valamint újra megjelent a beszállítók 
célcsoportjának támogatása.

Az abszorpciós nyomásnak is köszönhetően 2011 folyamán a támogatható tevékenységek köre kibővült 
az alapkutatással. Ez lehetővé tette a gyorsabb forrásfelhasználást, ugyanakkor a piacorientált kuta-
tás-fejlesztési célt korlátozottan szolgálta. További módosítás volt a KKV-k és az egyetemek, közhasznú 
kutatóhelyek konzorciumi pályázásának lehetővé tétele, ami megteremtette a lehetőségét annak, hogy a 
részt vevő egyetem vagy közhasznú kutatóhely is közvetlen kedvezményezett legyen.
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a konstrukciók összetétele és előrehaladása 

A Gazdaságfejlesztés OP-ban valamennyivel kevesebb, mint 1 milliárd euró támogatást biztosítottak a 
K+F célok elérésére: Az összesen 277,4 milliárd forintnyi elérhető támogatásra a regisztrált pályázói igény 
kiemelkedően magas volt, közel 600 milliárd Ft-ot (az ún. „ELI-projekt” nélkül – lásd később). Az értékelés 
lezárásáig, 2013. február 25-ig összesen 269 Mrd forintnyi támogatást ítéltek meg a regisztrált igényből, 
vagyis a meghirdetett keretösszeg lényegében lekötésre került, a hatályos szerződésállomány azonban csak 
191 Mrd forintot tesz ki. A Közép-Magyarország OP 1.1 intézkedésére 59 milliárd forintot szántak, ebből 
az értékelés lezárásakor 49 milliárd forint volt a kötelezettségvállalás mértéke, amely projektállomány 
jelentős hányada rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel is, összesen 48 milliárd forint értékben.

Kötelezettségvállalás (Mrd Ft)

a k+F projektek kötelezettségvállalásának megyei megoszlása (mrd Ft)

A csak konvergenciarégiókat érintő GOP 1. prioritás keretein belül támogatott 2876 projekt mellett 969 
projekt került támogatásra Közép-Magyarországon. A projektzárások száma 2011-től kezdődően futott fel, 
az ezekből származó kifizetési összeg folyamatos növekedést mutat. A prioritás keretében kerül finanszíro-
zásra az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt, amely az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek 
egyike lesz. Egy olyan berendezés fejlesztése valósul meg, amellyel a fény és az anyag kölcsönhatását lehet 
vizsgálni. A projekt 2012. december 5-én indult és a tervek szerint 2017-re készül el, a megvalósítást Prága, 
Bukarest és a magyar megvalósítási helyszín, Szeged együtt nyerte el, a projektmegvalósítás párhuzamosan 
zajlik a különböző helyszíneken. 

A vizsgált beavatkozások túlnyomórészt KKV-kat támogatnak: a GOP esetében a források 77%-a, míg a 
KMOP-nál a források 86%-a került mikro-, kis- és középvállalatokhoz.

A támogatások regionális megoszlása egyenlőtlen: a legnagyobb megítélt támogatással Közép-Magyarország 
és Dél-Alföld rendelkezik (utóbbin belül Szeged valósítja meg az ELI nagyprojektet). A megyei megoszlás 
még nagyobb különbségeket mutat. A támogatások jelentős részében néhány, tipikusan egyetemi nagyváros 
részesült, illetve azon városok, ahol Akkreditált Innovációs Klaszterek találhatóak.
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Budapest
38,4 Mrd Ft

Szeged
23,5 Mrd Ft

Debrecen
26 Mrd Ft

Miskolc
16,8 Mrd Ft

Kecskemét
9,1 Mrd FtSzékesfehérvár

11,7 Mrd Ft

Pécs
8 Mrd Ft

Veszprém
8,9 Mrd Ft

Győr
6,3 Mrd Ft

Balatonfüred
6 Mrd Ft

a nagyvárosok részesedése a k+F támogatásokból

A megítélt forrásoknak átlagosan 19%-a visszautalásra kerül: a források jelentős része a szerződéskötést 
követően jut vissza, de a kifizetést követően is jelentős a visszafizetett támogatások mértéke. Közép-Magyar-
ország régióban a konvergenciarégiókénál magasabb forráslehívási arány és kevesebb forrás-visszautalás 
tapasztalható. Ez több tényező együttes következménye, amelyek közül a legfontosabb, hogy e régióban 
a vállalkozások gazdaságilag stabilabbak, mint az országos átlag és ezzel összefüggően a világgazdasági 
válság a közép-magyarországi vállalkozások körében kevésbé éreztette hatását.

Az eddigi trendek alapján a leszerződött állomány képes lesz 2013 végére lefedni a prioritás pénzügyi 
keretét, azonban a visszautalási arányok ismeretében a kockázatok minimalizálása érdekében érdemes 
megfontolni a keret túlvállalását. Mindez azonban csak akkor teljesülhet, ha az ELI-beruházásnak a 2007-
2013-as programozási időszakra tervezett fázisa megvalósul és kifizetésre kerül.

kifizetési prognózis 2013 végéig (2013. február 25.)

A 2007–2013-as ciklusban – a jelenlegi tervek szerint – az ELI nagyprojekt közel 37 Mrd forint keretössze-
get hív le. A nagyprojekt-megvalósítás jelenleg jelentős kihívásokkal néz szembe: feszített a megvalósítás 
ütemterve, egyedi tervezési technológiát kell kidolgozni, speciális tudású szakembereket kell alkalmazni.

A programozási ciklus első két éve alapján a kedvezményezettek átlagosan a leszerződött források 
77%-át hívták le. Feltételezve, hogy a 2013-ban hatályos leszerződött állománynál is hasonló arányban 
kerülnek kifizetésre a lekötött összegek, a prioritás kiírásainak lezárásakor a megítélt támogatásoknak a 
rendelkezésre álló keretet 31%-kal kellene meghaladniuk. Ezen tényezők figyelembevételével szükséges 
az optimális túlvállalási szint meghatározása.
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a támogatások iparági megoszlása

A K+F+I támogatások négy nemzetgazdasági ágat támogattak kiemelten:

•	 Feldolgozóipar (GOP 32%, KMOP: 38%), ezen belül források több mint kétharmada a gép- és műszer-
gyártást (25%), a fémgyártást (18%), a vegyipart (16%) és a járműgyártást (10%) támogatta,

•	 Pénzügyi, gazdasági szolgáltatások (GOP 25%, KMOP: 23%),

•	 Információ, kommunikáció (GOP: 20%, KMOP: 26%),

•	 Kereskedelem (GOP: 11%, KMOP: 8%).

végrehajtási intézményrendszer 

A támogatott projektek kiválasztásának módja a végrehajtási szempontokat helyezi előtérbe a projekt 
szakmai értékelésének rovására.

A pályázatok értékelése túl hosszú időt vesz igénybe, ami rontja a pályázók esélyeit a fejlesztési verseny-
ben. A pályázatok beérkezése és a végső támogató döntés között eltelt tényleges átfutási idő átlagosan 100 
napnál is magasabb, ami jelentősen meghaladja a szabály szerint előírt határidőt (a támogatások folyósí-
tására a kifizetési igénylés beérkezésétől számítva 45 nap áll rendelkezésére az intézményrendszernek, a 
bruttó, azaz valós átfutási idő 100 nap, ami leginkább a hiánypótlásoknak tudható be).

Míg a szerződéskötés a tapasztalatok szerint az informatikai nehézségektől eltekintve problémamentes, 
addig a szerződésmódosítások kezelése várhatóan komoly problémákat fog generálni 2013-tól.

Mivel a vizsgált beavatkozások projektjei jellemzően két-három év átfutási idővel valósulnak meg és 
egyes konstrukciók esetében a pályázatok felfutása az elmúlt hónapokra tehető, az intézményrendszer 
jelentős kihívással néz szembe 2013-tól, amikor számos projekt zárása várható.

a megvalósítás céloknak való megfelelése

A kutatás-fejlesztési projektek nagyobb kockázatúak, ezért a K+F céljainak nagy része a KKV-k érdeklődését 
kívánta felkelteni a kockázatosabb projektek iránt. Ez a cél a megvalósításban korlátozottan érvényesült, 
a KKV-k kockázatvállalását a magasabb támogatás intenzitás biztosítása ösztönözte volna, de ez csak 
korlátozottan jelent meg. Szintén a megvalósítás fontos tapasztalata, hogy a projektértékelés során a vál-
lalatok értékelése és nem a projekt megtérülésének értékelése volt az elbírálás alapja, így a projekt K+F+I 
tartalma nem kapott megfelelő fókuszt. A vállalat objektív értékelése nagy összegű források egyszerű, kis 
kockázatú és költséghatékony odaítélését teszi lehetővé, azonban önmagában nem biztosítja a projektek 
céloknak való megfelelését: ezt csak a projekt valódi K+F+I tartalmának értékelése jelenthetné.

Értékelői javaslatok

A vállalatok közötti együttműködés erősítése fontos cél, amely részben hozzájárul a vállalati kultúra fej-
lesztéséhez, így javasolt az akkreditált innovációs klaszterek további támogatása, ugyanakkor szükséges a 
nagyvállalatok és a KKV-k közötti együttműködés erősítése. Olyan konstrukció kialakítása szükséges, mely 
közös nagyvállalat+KKV- projektek megvalósítását támogatja. A nagyvállalatok és KKV-k közötti együtt-
működés egyik formája a beszállítói státusz, amely már a mostani programozási időszakban is fókuszban 
volt, de csak mérsékelt sikerrel. Jelen programozási időszak tanulságai alapján javasolt a nagyvállalatok 
bevonása, érdekeltté tétele ezeknél a konstrukcióknál.

Támogatandó az egyetemek, közhasznú kutatóhelyek és a vállalkozások együttműködésének erősítését 
célzó beavatkozások megőrzése is, ugyanakkor a K+F további támogatásánál javasolt az alapkutatás kivo-
nása a támogatható tevékenységek köréből, mert nem járul hozzá az üzleti célú fejlesztéshez. Ezen felül 
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továbbra is magas támogatási intenzitás biztosítása javasolt a KKV-k kockázatvállalásának ösztönzésére, 
pl. ipari kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre. 

Mivel a megvalósítási időszak egyik tapasztalata, hogy a vállalatok egyes fejlesztéseket (ipari kutatás, 
kísérleti fejlesztés) egyetemek és közhasznú kutatóhelyek nélkül is képesek megvalósítani, így javasolt 
számukra is ilyen támogatási tartalmú, magas támogatási intenzitású konstrukció kiírása, beleértve a 
K+F fejlesztések piacra jutásának intenzívebb támogatását is (pl. sorozatgyártás kialakítása, marketing, 
tanácsadói szolgáltatás). 

A pályázatok értékelése során fontos lenne a pályázatok innovációs tartalmának értékelése a vállalatok 
„banki szemléletű” értékelése mellett. Ezen túl a fejlesztéspolitikának a K+F projektek jellegéből adódó 
kockázatokat kezelnie kellene. Mivel e projektek csak sikerességük esetén generálnak árbevételt, azt is 
főleg hosszú távon, ilyen típusú kötelezettséget nem javasolt a kedvezményezettekre kiszabni. A vállalati 
létszámra ugyancsak a sikeres projekt lehet hatással, de az sem közvetlenül és nem rövid távon, így javasolt 
e vállalás megszüntetése is. 

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a KPMG Tanácsadó Kft. készítette  

2012. szeptember 10. és 2013. január 30. között.
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kkv-k komplex technológiaFejlesztÉsÉt 
cÉlzó beavatkozások ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A Gazdaságfejlesztés OP tervezésekor a KKV-szektor előtt álló fő kihívásokként azono-
sították a KKV-k finanszírozáshoz jutásának nehézségeit, a KKV-k alacsony együttmű-
ködési képességét és a tudáshoz kapcsolódó problémákat (a KKV-k kevéssé alkalmaznak 
korszerű vezetési módszereket). A gazdaságfejlesztési program e kihívásokra igyekezett 
válaszokat adni. A KKV-k támogatása emellett azért is indokolt volt, mert Magyarországon 
e vállalati kör a foglalkoztatásban nagyobb szerepet vállal, mint az EU-27 átlaga, miköz-
ben részesedésük a GDP-ből és az egy alkalmazottra vetített hozzáadott értékük messze 
nem érte el az uniós átlagot, finanszírozáshoz való hozzáférésük pedig egyre nagyobb 
korlátokba ütközött. A KKV-k komplex technológiafejlesztését célzó támogatások már a 
2004 és 2006 közötti I. Nemzeti Fejlesztési Terv idején is nagyon népszerűek voltak, de a 
2007–2013-as periódusban az akkorinál nagyságrendekkel nagyobb forrásbevonást tettek 
lehetővé a KKV-szektorba. A fejlesztések a Gazdaságfejlesztés OP 2.1.1 konstrukciója 
és a Közép-Magyarország OP 1.2.1 konstrukciója keretében valósultak meg. E források 
felhasználásának járt utána az alább bemutatott értékelés. 

legfontosabb megállapítások

•	 Magyarországon a KKV-k a foglalkoztatásból nagyobb, a GDP-ből viszont kisebb részarányt képviselnek, 
mint az uniós átlag, ezért versenyképességük fejlesztése továbbra is kiemelt cél.

•	 A vizsgált beavatkozások előrehaladása a kohéziós források körében kiemelkedő.

•	 A megítélt támogatások mintegy 15%-a visszautalásra kerül, így a teljes forrásabszorpció eléréséhez a 
keret túlvállalása vagy a feltételek szigorítása lehet szükséges.

•	 A vállalatok növekedését célzó támogatásoknál a létszámra vonatkozó előírásokat nem javasolt alkalmazni: 
a technológiafejlesztés költségcsökkentő hatású vagy minőségjavulást eredményez, a létszámnövekedés 
elvárása hatékonyságromlást okoz.

•	 A projektkiválasztásban valós kockázatelemzés bevezetése javasolt (például a céginformációs rendsze-
rekben elérhető friss adatok és a pályázat benyújtásakor megadott pénzügyi adatok összevetése alapján 
ki lehet választani a kockázatos és ebből kifolyólag ellenőrizendő projekteket.

az értékelés részletesebb bemutatása 

célcsoport

A vizsgált beavatkozás elsősorban a növekedési potenciállal rendelkező vállalatokra és azok igényeire kon-
centrált. A kockázatcsökkentés és a megfelelő célcsoport előnyben részesítése érdekében az első kiírások 
pályázati feltételei erős szűrőt jelentettek (létszám, árbevétel stb.), ennek megfelelően érezhetően szűkítették 
a jelentkező pályázók körét. A 2008 őszén elmélyülő pénzügyi, gazdasági válság azonban felülírt számos 
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elképzelést és a gazdaságfejlesztési programokat alapvetően válságkezelő szándékkal módosították. Az 
Irányító Hatóság 2009 elején enyhítette a 2007–2008-as kiírásain nyertes pályázatok vállalási feltételeit. 

Újabb változást jelentett, hogy 2011-ben bővült a KKV-kat célzó támogatások köre: új típusú, visszatérí-
tendő és vissza nem térítendő támogatásokat kombináló termékek kerültek bevezetésre. 

a kkv-k támogatásának gazdaságpolitikai hatása és relevanciája

A 2008-ban és 2012-ben publikált uniós kisvállalkozási felmérés alapján a vizsgált időszakban a KKV-k 
magyar gazdaságon belüli súlya növekedett: a szektor részesedése a hozzáadott értékből 3,5 százalékpont-
tal magasabb volt 2012-ben, mint négy évvel korábban, és 1,7 százalékponttal tovább nőtt részaránya a 
foglalkoztatásban is. Emellett – bár az Unióban továbbra is átlagosan közel háromszor akkora hozzáadott 
értéket termel egy KKV-foglalkoztatott, mint Magyarországon –, az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott 
érték tekintetében is csökkent lemaradásunk.

Magyarországon nemzetközi összehasonlításban magas a pályázatos, vissza nem térítendő támogatások 
(VNT) aránya. A VNT korábbi KKV értékelések során is azonosított problémája, hogy torzíthatják a vál-
lalatok beruházási viselkedését: a cégek hajlamosak lehetnek tervezett beruházásaikat elhalasztani, vagy 
hamarabb megvalósítani aszerint, hogy mikor válik elérhetővé a támogatás. További torzítást jelenthet, 
hogy a támogatott többletberuházás megvalósítása után a vállalatok visszafogják beruházási aktivitásukat, 
kevesebbet ruháznak be összevetve azokkal a vállalatokkal, amelyek nem pályáztak. Az EU-s forrásoknak 
jelentős beruházás-ösztönző hatásuk volt a KKV-szektorban, azonban a beruházások többségét e források 
nélkül is végrehajtották volna.

a konstrukciók összetétele és előrehaladása

A KKV-k támogatását 2007 és 2013 között összesen öt komponens és 18 kiírás szolgálta a GOP 2.1.1 konst-
rukcióban. Az ’A’ és ’B’ komponens a hétéves ciklus egészében elérhető volt, míg a ’C’ komponensen belül 
2010 után már nem indítottak el kiírást. Az ’M’ és a ’KHG’ komponensek, amelyek visszatérítendő és vissza 
nem térítendő támogatásokat kombináltak, 2011-től jelentek meg. Közép-Magyarország régióban a vállalati 
technológiafejlesztés támogatása a KMOP 1. prioritásának keretein belül vált elérhetővé.

A vizsgált beavatkozások népszerűsége kiemelkedő volt: az összes pályázat közel kétötöde (33.000 regisztrált 
projekt) a KKV-k technológiafejlesztési támogatását célzó kiírásokra érkezett. A támogatott projekteknek 
még ennél is nagyobb arányát, több mint felét teszik ki a KKV projektek (19.000 projekt). Ezzel párhuza-
mosan a kifizetések aránya is magas: a kötelezettségvállaláshoz képest a GOP-2.1.1 konstrukció esetén 
64%, a KMOP-1.2.1 konstrukció esetén 53%, ami a kohéziós források körében kiemelkedő arányokat jelent.

kifizetési prognózis a leszerződött állomány figyelembevételével   
a gop-2.1.1 konstrukció „a”, „b” és „m” komponenseire (2013. február 25.)

Ugyanakkor a KKV-kat célzó komplex technológia-fejlesztési projektek esetében is vannak visszafizetett, 
fel nem használt források. Ezek a források a legnagyobb arányban – az összes megítélt forrás 10%-ának 
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mértékében – a szerződéskötést követően, de még a kifizetések megkezdése előtt szabadulnak fel, további 
5% már kifizetés megkezdése után kerül vissza vagy marad a pályázat kiírójánál. Így összességében a 
lekötött források hozzávetőleg 15%-a válik újra felhasználhatóvá. Ez azt is jelenti, hogy a projektfázis 
előrehaladásával javulnak a kifizetési arányok, így a túlvállalás optimális szintjét is a projektállomány 
előrehaladási jellemzői alapján célszerű meghatározni.

A prognózis alapján a KKV támogatás a pályázati ablakok nyitva tartásával, illetve megnyitásával a 
szerződéskötési állomány képes elérni az előirányzott összeget, illetve lehetőség nyílik túlvállalásra is. 

a támogatások iparági megoszlása

A vizsgált konstrukciókban nyertes vállalkozások iparági besorolásai az alábbiak szerint alakultak:

•	 Feldolgozóipar (45% GOP 2.1.1; 40% KMOP 1.2.1)

•	 Kereskedelem (17% GOP 2.1.1; 18% KMOP 1.2.1)

•	 Építőipar (10% GOP 2.1.1; 5% KMOP 1.2.1)

•	 Pénzügyi, gazdasági szolgáltatás (13% GOP 2.1.1; 19% KMOP 1.2.1)

Az iparági megoszlás tekintetében a két operatív program között nem tapasztalható jelentős eltérés, a 
vizsgált konstrukciók arányaiban ugyanazon iparágak vállalkozásait támogatták. Komponens szerinti 
bontásban sincs jelentős eltérés a GOP és KMOP támogatásainak megoszlásában. Egyedüli különbségként 
az ’M’ komponensnél Közép-Magyarország régióban a pénzügyi és gazdasági szolgáltatások nagyobb súlya 
figyelhető meg, illetve az ’A’ komponensnél Közép-Magyarországon az építőipar súlya alacsonyabb.

A források közel fele feldolgozóipari vállalkozások támogatását segítette elő, ezen belül a legtöbb forrás 
a fémgyártás, gép- műszergyártás és a vegyiparba áramlott. A KMR-ben az élelmiszeripar és a nyomda, 
sokszorosítási tevékenység részesült nagyobb arányban a támogatásokból, míg a GOP forrásokból a gép- és 
műszergyártás jutott nagyobb arányban támogatáshoz. A fémgyártás és a vegyipar is jelentős súlyt képvisel.

területi megoszlás

a kkv-k komplex technológiafejlesztést támogató projektek megyei megoszlása (mrd Ft)

A vizsgált beavatkozások esetében elmondható, hogy mind a regisztrált igények, mind a leszerződött, 
illetve kifizetett támogatások regionális megoszlása közel egyenletes. Regionálisan vizsgálva a nyertes 
projekteket, minden régióra 27-45 milliárd forint közötti érvényes leszerződött támogatás jutott. A du-
nántúli régiók arányaiban valamivel kisebb értéket értek el, de a különbség nem jelentős, míg Dél-Alföld 
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vállalkozásainak sikerült a legtöbb forrást magukhoz vonzaniuk. A megyék között a források megoszlása 
nagyobb eltéréseket mutat, ugyanakkor egyenes arányban áll a lakosságszámmal. 

végrehajtási intézményrendszer

A feladatmegosztás a közreműködő szervezet és az irányító hatóság között a támogatási értéklánc vala-
mennyi szakaszában egyértelmű, jól elkülöníthető. A projekt-kiválasztási feladatokra allokált munkaerő 
elegendő, illetve szükség esetén erőforrás átcsoportosításra lehet szükség, ugyanakkor – mivel prognoszti-
zálható, hogy a támogatási és kifizetési időszak végéhez közeledve emelkedik a kifizetési igénylések száma 
– a kifizetésekre csoportosított jelenlegi kapacitás nem elegendő, létszámemelés javasolt.

Problémát jelent, hogy számos esetben kiszámíthatatlan a kedvezményezett számára az átfutási idő: az 
intézményrendszer számára a kifizetési igénylés beérkezésétől támogatások folyósításáig 45 nap áll ren-
delkezésére, a valós átfutási időt azonban számos tényező meghosszabbítja, a kedvezményezett számára 
kiszámíthatatlanná teszi.

A pályázati életszakasz során a kapcsolódó adminisztratív terhek, illetve a hiánypótlások mértéke és 
azok sokszor korlátozott értelmezhetősége miatt az elszámolások és kifizetések jelentik a legnagyobb 
gondot a vállalkozások számára. 

A helyszíni ellenőrzés mintavételezése nem valós kockázatfelmérésen alapul, mivel az ellenőrzések száma 
és gyakorisága elsősorban a támogatási értékhatárhoz, valamint az EMIR-ben elérhető adatokhoz van kötve.

Értékelői javaslatok

(1) A 2007-13 közti programozási időszak legnagyobb kihívása az abszorpciós cél teljesítése, amely kisebb 
súllyal, mint egyéb programoknál, de a népszerű KKV-k komplex technológia-fejlesztésének támogatása 
esetében is megjelenik. A rendelkezésre álló források lehívásához javasolt a túlvállalás alkalmazása: jelen 
értékelés prognózisa alapján megközelítőleg további 19 milliárd forint támogatás megítélése szükséges, 
mivel a nem lezárt 79 milliárd forintnyi megítélt támogatásra vonatkozóan, figyelembe véve az eddigi, 
források visszaforgásához kapcsolódó tapasztalatokat és a ciklus hátralevő részére változatlan trendeket 
feltételezve, a teljes kötelezettségvállalás 10, a nem lezárt projektállomány 24%-át szükséges túlvállalni. 
Az abszorpció érdekében a KKV támogatásoknál javasolható a projekt-szűrőfeltételek szigorítása is. Így 
azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyeknél alacsony a meghiúsulás, visszafizetés kockázata. 
A szigorítás a KKV-támogatásoknál azért működhet, mert a kiírások népszerűek, a rendelkezésre álló 
források megfelelő túlvállalási arány mellett még a jelentkezők szigorú szűrésével is könnyen leköthetőek.

(2) A Gazdaságfejlesztés OP céljai (növekedés és munkahelyteremtés) tükröződtek a pályázati felté-
telekben, azonban a feltételek együttes alkalmazása nem indokolt. A vállalatok növekedését célzó 
támogatásoknál megfelelő pályázati feltétel az árbevétel növekedés elvárása, viszont a létszámra 
vonatkozó előírásokat nem javasolt alkalmazni: a technológiafejlesztés költségcsökkentő hatású vagy 
minőségjavulást eredményez, a létszámnövekedés elvárása hatékonyságromlást okoz.

(3) A projektkiválasztásban valós kockázatelemzés bevezetése javasolt: a céginformációs rendszerekben 
elérhető friss gazdasági adatok (pl. árbevétel) és a pályázat benyújtásakor megadott gazdasági adatok 
összevetése alapján ki lehet választani a kockázatos és ebből kifolyólag ellenőrizendő projekteket. Hosszú 
távon kialakítható egy olyan többlépcsős pályázati rendszer, amely a pályázó fejlődési stádiuma alapján 
minősíti és egyben előnyben részesíti a jó pályázókat. Érdemes lenne továbbá a visszatérő pályázók eseté-
ben egyszerűbb, kevesebb dokumentációval járó pályázási folyamatot lehetővé tenni az által, hogy a már 
egyszer a rendszerbe bekerült adatokat és dokumentumokat ne kelljen újra és újra megadni és benyújtani.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a KPMG 
Tanácsadó Kft. végezte 2012. május 2. és november 30. között.
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kkv-k komplex technológiaFejlesztÉsÉt 
cÉlzó beavatkozások hatásvizsgálata

a hatásvizsgálat célja

2014 és 2020 között az uniós források elosztásában döntő hangsúlyt kap a gazdaságfej-
lesztés, ezen belül a vállalkozástámogatás. A beavatkozások pontos kialakításához, az 
allokálandó források mértékének meghatározásához és az elvárható eredmények reális 
becsléséhez szükséges annak ismerete, hogy a korábbi hasonló támogatások milyen 
eredményekre vezettek. A KKV-k komplex technológiafejlesztését célzó támogatások 
hatásainak megítélésére a nagyszámú kedvezményezett miatt elsősorban statisztikai/
ökonometriai módszerek alkalmasak, ezért született meg jelen hatásvizsgálat is, amely 
a pályázati adatokat tartalmazó EMIR és a vállalatok gazdálkodási adatait tartalmazó 
NAV adatbázis összekapcsolása nyomán létrejött adatok elemzésével vált lehetségessé.
Az elemzés négy fő célt tűzött ki maga elé. Összevetette a támogatott és nem támogatott 
KKV-k jellemzőit, feltárta a támogatott vállalkozások pályázási szokásait, vizsgálta, 
hogy milyen vállalati mutatók jellemzőek a támogatott vállalkozásokra, valamint három 
különböző becslési eljárást is alkalmazva elvégezte a hatásvizsgálatot, azaz megbecsülte 
a beavatkozásnak a vállalkozások különböző teljesítménymutatóira gyakorolt hatását – 
kontrollálva olyan vállalkozásokkal és azok teljesítményével, melyek nagyon hasonlóak 
a támogatottakhoz, de nem kaptak támogatást uniós forrásból.

legfontosabb megállapítások

•	 Az alacsonyabb összegű pályázatok (GOP-2.1.1-„A”) lényegesen magasabb arányban jutottak el az leg-
hátrányosabb helyzetű kistérségek cégeihez, mint a magasabb összegűek („B” és „C” komponensek). Így 
a program kicsit hozzájárult a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

•	 A támogatások túlnyomórészt kereskedelmi és feldolgozóipari cégeket finanszíroztak, emellett Kö-
zép-Magyarországon hangsúlyosan megjelentek a támogatottak között a szakmai, tudományos és mű-
szaki tevékenységeket végző cégek is.

•	 A vizsgált beavatkozások nyertesei körében elterjedt az újrapályázás, de nem jellemző az operatív prog-
ramok közti átpályázás.

•	 A programba való bekerülés esélyét jelentősen növelte a vállalatméret (tőkeállomány és árbevétel), vi-
szont csökkentette a jobb likviditás – azaz, a jobb pénzügyi helyzetben lévő cégek kisebb valószínűséggel 
pályáztak és nyertek el állami támogatást. 

•	 A többféle becslési eljárást is alkalmazó kontrollcsoportos vizsgálat eredménye szerint a beavatkozások 
hatására szignifikánsan nőtt a támogatott cégek foglalkoztatotti létszáma és tőkeállománya, azonban 
ez nem eredményezte az értékesítés (árbevétel) és a termelékenység (egy főre eső tőkeállomány vagy 
egy főre eső tárgyi eszközállomány) javulását. VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.
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Az elemzés részletesebb bemutatása

a vizsgált beavatkozások és az adatbázis

Az értékelés a GOP-2.1.1 és a KMOP-1.2.1 vállalati technológiafejlesztést célzó támogatási konstrukcióit 
vizsgálta. Előbbi konstrukció alatt négy, a utóbbi alatt három fő komponens mentén történtek forráski-
helyezések 2007-től folyamatosan. Az elérhető támogatások összege változó, az értékelés által mélyebben 
vizsgált „A” komponensek esetében alacsony összegekkel nyitott a program (többnyire 1 és 25 millió forint 
közötti támogatások 2007-ben), majd később megnövelték a maximálisan elérhető támogatások összegét. 
A támogatási összeg a regionális támogatási térképpel összhangban, régióktól függően a teljes beruházás 
50, 40, vagy 35%-a alatti arányában járt. A támogatható tevékenységek köre felölelte az eszközbeszerzést, 
információs technológia-fejlesztést, valamint minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szab-
ványok bevezetését és tanúsíttatását.

Az összekapcsolt és anonim NAV–EMIR adatbázis tartalmazta a támogatott vállalkozások adatait (mint-
egy 24500 cég) és kontrollsokaságként nagyságrendileg 108.000 cég alapadatait és vállalati mérlegadatait. 
A kontrollsokaságban csak olyan cégek kerültek beválogatásra, amelyek legfeljebb 100 főt foglalkoztattak. 
Mivel a hatások vizsgálhatóságához a beavatkozástól el kell telnie valamennyi időnek, továbbá csak olyan 
vállalkozások kerülhetnek kontrollcsoportos vizsgálatba, amelyekhez megfelelő párt lehet találni a kont-
rollcsoportban, a hatásvizsgálat csak az olyan vállalkozások körére volt elvégezhető, melyek a támogatás 
utolsó kifizetését is megkapták 2009 végéig, 100 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkeztek és fő 
mérlegadataik hiánytalanul elérhetőek voltak. A pályázási szokások vizsgálatának és a vállalati jellemzők 
összevetésének eredményei a teljes sokaságra vonatkoznak.

támogatott és nem támogatott vállalkozások jellemzőinek összevetése

Területi megoszlás: A teljes mintában elérhető vállalatok területi eloszlásában dominál Közép-Ma-
gyarország. A vállalatok közel fele (47,7%) található a központi régióban, míg a konvergenciarégiók között 
lényegében egyenletes az eloszlás. A GOP/KMOP-forrásarányokból fakadóan a támogatott vállalkozások 
populációján belül értelemszerűen nem volt dominanciája Közép-Magyarország régiónak, és a GOP-2.1.1 
nyertesek körében sem mutatott nagy szóródást a regionális megoszlás. Érdekes eredmény azonban, hogy 
míg a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található nyertes cégek aránya elenyésző a GOP-2.1.1. 
„B” és „C”, míg a 10%-ot közelíti a GOP-2.1.1. „A” komponens esetében. Ez utóbbi majd duplája a kontroll 
sokaságban megfigyelhető aránynak (5%). 

Ágazati megoszlás: A teljes mintában elérhető vállalatok döntő többsége (60%) négy iparágban tevé-
kenykedik: kereskedelem és gépjárműjavítás áll az első helyen (27%), ezt követik a szakmai, tudományos, 
műszaki (12,4%), feldolgozóipari (11%), valamint építőipari vállalkozások (9%). A GOP-2.1.1. nyertesek 
többsége a kereskedelmi és feldolgozóipari szektorban tevékenykedik (ca. 52% az „A” és 71% a „B” és „C” 
komponenseknél). Ezt követi az egyéb ipari ágazathoz (kiemelten az építőiparhoz) sorolt cégek aránya. Ez 
az eloszlás annyiban tér el a kontroll adatbázis ágazati mintázatától, hogy a nagy gyakorisággal megfi-
gyelhető szektorok más sorrendben jelennek meg: a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység előrébb, 
az építőipar hátrébb sorolódik a nagymintában. A KMOP-ban ugyanez az eloszlás figyelhető meg, azzal a 
kiegészítéssel, hogy meghaladja a 10 százalékot a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységeket végző 
cégek körébe sorolt nyertesek aránya.

pályázási szokások vizsgálata

A GOP-2.1.1 „A” komponens cégeinek nagyjából 30%-a rendelkezik egynél több nyertes pályázattal. A 
minimum egyszer újrapályázó és nyerő cégek aránya kiugróan magas, 50% fölötti a GOP-2.1.1. „B” és „C” 
komponensek esetében, és a GOP átlagnál jóval alacsonyabb a KMOP kiírásoknál (23%). A GOP támogatá-
sokra újra- és újra pályázók gyakorisága a GOP 2.1.1. „M” komponens nyertesei körében a legalacsonyabb. 
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Érdemi eredmény továbbá, hogy kiugróan magas azon cégek aránya, amelyek csak a GOP-2.1.1.-„A” kereté-
ben pályáztak és nyertek, vagyis e komponens nyertesei körében nem jellemző a más operatív programok 
alatti pályázás. Ha a teljes operatív programot nézzük, a GOP kiírások alatt sikerrel szereplő cégek között 
legtöbben egyes regionális operatív programokban (107 cég), illetve a KEOP-ban (14 cég) kaptak még tá-
mogatást. A halmozottan nyertes pályázó cégek vállalati jellemzőinek vizsgálata nem képezte az elemzés 
tárgyát és arra a vállalati mérlegadatok hiánya nem is biztosított lehetőséget, de egy későbbi elemzésre 
mindenképpen érdemesek lennének. 

szelekció

E pontban az értékelés azt vizsgálta, hogyan befolyásolják egyes vállalati jellemzők annak esélyét, hogy 
az adott vállalkozás támogatást igényel-e és fejlesztési projektre finanszírozást kap-e. A GOP-2.1.1.-„A” 
és a KMOP-1.2.1.-„A” komponensekre fókuszáló vizsgálatunk legfőbb eredménye, hogy a vállalatméret 
kedvezően befolyásolja a nyerési esélyt. Minél nagyobb tárgyieszköz-állománnyal és árbevétellel bír egy 
jelentkező, annál valószínűbb, hogy támogatást kap. A leghátrányosabb helyzetű kistérségben található 
cégek szintén nagyobb eséllyel jutottak fejlesztési forrásokhoz.

Szignifikáns, ám mértékében csekélyebb befolyással van a kiválasztásra az adott vállalkozás likviditása 
és tőkeintenzítása. Minél kisebbek ezek a vállalati mutatók, annál esélyesebb az adott pályázó. A teljesít-
ményváltozók között a beruházás – tárgyi eszközök növekedése –, az árbevétel és a foglalkoztatottak száma 
mellett a munkatermelékenységet tervezték vizsgálni, ezekre azonban becslési eljárástól függően eltérő 
eredmények jöttek ki, így nem egyértelmű, hogyan befolyásolják a pályázás és nyerés együttes esélyét.

a hatásvizsgálat eredményei

A beavatkozás hatását ezek után a szelekciót befolyásoló vállalati jellemzőknek a program által megne-
vezett vállalati teljesítmény-mutatókra gyakorolt kapcsolata alapján becsülték különböző modellekkel. 
A becslés fő eredménye, hogy a kezelt cégek szignifikánsan nagyobb kapacitásokat építettek ki, mint a 
hozzájuk hasonló kontrollvállalatok, ezt mutatja a foglalkoztatottak számának és (háromból két becslési 
eljárásban is) a tárgyi eszköz állományának növekedése.

Ezek biztos eredménynek bizonyultak a kezelt vállalkozások szűkebb (5 fő feletti) és bővebb (3 fő feletti 
foglalkoztatotti létszámmal rendelkező cégek) körében is. A panel becslés esetében például mindkét vizs-
gált almintán az a tapasztalat adódott, hogy a teljes támogatási összeget már megkapott cégek átlagosan 
2,5–3%-kal több alkalmazottnak adnak munkát, mint a hozzájuk (a magyarázó változókban) nagyon ha-
sonló, de nem támogatott cégek.

A tőkeintenzitás és a foglalkoztatás egyidejű növekedését találtuk a kezelt cégek esetében, ami arra utal, 
hogy pótló beruházásokon túlmenő eszközfejlesztés valósult meg. Az árbevétel növekedésére vonatkozó 
várakozások teljesülését, nota bene az intézkedés fő célját ugyanakkor nem erősítették meg a vizsgálatok. 
Ez arra enged következtetni, hogy a támogatott vállalatok ugyan kiépítették a kapacitásokat, de nem tudták 
érdemben növelni sem az árbevételüket, sem az üzleti eredményüket a kontrollcsoport cégeihez viszonyítva. 
Az okok feltárása további, megfigyelhető vállalati jellemzők szerinti kvantitatív, illetve interjúra alapo-
zott kvalitatív vizsgálatokat igényel. Összességében a foglalkoztatottak szignifikáns növekedése mellett 
a tőkeállomány kis mértékben, az árbevétel és az üzleti eredmény pedig egyáltalán nem javult a kezeltek 
esetében. Mindez a termelékenységi mutatók romlását indikálja. 

Az eredmények értelmezéséhez fontos hozzátenni, hogy az adatok alapján nem volt mérhető az eset-
leges kiszorítási hatás – azaz, hogy a támogatott vállalatok más vállalkozások kárára vettek-e fel plusz 
munkaerőt, ruháztak-e be pótlólagos eszközökbe, technológiába, kiszorítva ezzel az adott, helyi piacon 
más vállalkozásokat. Kiszorítási hatás esetében ugyanis makro szinten kiolthatják egymást a támogatás 
szándékolt és járulékos hatásai. Emellett a kimutatott pozitív hatások a kapható eredmények felső becs-
léseként értelmezhetők, mert nem zárhatjuk ki az önszelekció esetét – vagyis azt, hogy eleve a nagyobb 
növekedésű cégek pályáztak a támogatásra.

VIII.
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visszacsatolás – 2014–2020

Jelen hatásvizsgálat nem tudta a teljes programperiódus eredményeit vizsgálni. A következő programpe-
riódus megkezdését követően is hasznos információkkal szolgálna a GOP-2.1.1. intézkedés átfogó ex post 
hatásvizsgálata, amelyet az intézkedés lezárását (2015) követően érdemes elkezdeni. A GINOP hasonló 
programjainak jobb célzása szempontjából fontos lenne a hazai KKV-szektor szegmentálása egy, a vállalati 
mérlegadatokra támaszkodó teljes körű elemzés alapján (tehát ágazati, területi, foglalkoztatotti létszám, 
vállalati teljesítménymutatók alapján) reprezentatív, vállalati mintán. Végül, jóllehet a jelen vizsgálat adat-
hiány miatt nem tudta megerősíteni a korábbi elemzések azon megállapítását, hogy jelentős önszelekció 
figyelhető meg a pályázó cégek körében, érdemes volna a szelekciós vizsgálatot a közeljövőben, 2006-ot 
megelőző időszakra vonatkozó vállalati mérlegadatokat is tartalmazó adatbázissal megismételni. Az a 
sejtés ugyanis, hogy a folyó programperiódusban is az eleve gyorsabban növekedő vállalkozások kapnak 
támogatást, ami a program társadalmi költségeinek halmozódását jelenti.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet végezte  

2012 májusa és 2013 márciusa között.
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a turisztikai FejlesztÉsek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

2007 és 2013 között a magyar fejlesztéspolitika a turisztikai ágazatot kiemelten támogat-
ta. Az ágazat közvetlen hozzájárulása a GDP-hez 2–3% körüli, de multiplikátor hatásain 
keresztül a bruttó hazai termék közel 10%-áért felelős, így e támogatások eredményeinek 
ismerete nemzetgazdasági érdek. Az értékelés tárgya a Regionális Operatív Programok 
(ROP) keretében 2007 és 2012 között fejlesztett turisztikai attrakciók, szálláshelyek és 
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek vizsgálata volt. Az országos 
szintű elemzés mellett az értékelés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) és az egészség-
turizmus kelet-magyarországi fejlesztésének példáját külön is vizsgálta.

legfontosabb megállapítások 

•	 A turisztikai attrakciók és szálláshelyek kapcsán erősíteni kell a komplexebb fejlesztéseket és a horizontális 
partnerséget, valamint több innovációra (akár annak generálására) és ezek támogatására van szükség. 

•	 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vizsgálatának tapasztalatai szerint kevés volt a minőségi szálláshely-fej-
lesztés, emiatt komoly térségi probléma lett a nagyszámú magánszálláshely korszerűsítési lehetőségének 
anyagi támogatás hiányában való elmaradása is.

•	 A fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága a turizmusfejlesztés legkritikusabb eleme. Bár a turisztikai 
fejlesztések térségi jelentőségűek és ennek megfelelően indokolt területi programokból támogatni őket, 
meg kell teremteni a lehetőséget a fejlesztések indokoltságának központi felülvizsgálatára. 

•	 Kelet-Magyarországon számos jó színvonalú fürdőfejlesztés valósult meg, ugyanakkor többnyire jel-
lemző rájuk az általános profil, az erős területi koncentráció, a szálláshely-kapacitások és kapcsolódó 
szolgáltatások hiánya, továbbá jelentős hányaduk megtérülési, fenntarthatósági kockázatokkal küzd.

az értékelés részletesebb bemutatása

Munkájuk során az értékelők több mint 100 tudományos és fejlesztéspolitikai munkát elemeztek, és mintegy 
2700 projekt területi és forrásallokációs adatait elemezték. A több mint félszáz interjút terepi információ-
gyűjtés és több mint 100 informális beszélgetés egészítette ki. A tekintélyes adatgyűjtés lehetővé tette a 
különböző programokból finanszírozott fejlesztések szintetizáló áttekintését. 

Megállapítható, hogy a ROP-okban a kiemelt turisztikai ágazatok (egészség- és örökségturizmus) fej-
lesztésén túl a térségi/települési sokszínűség miatt nem volt ágazati preferencia, és többségében nem volt 
jellemző a területi/települési preferencia sem, a minőségi szálláshely-fejlesztés és TDM-orientáció viszont 
egységes volt. A turizmusfejlesztés tervezésében kiemelt fontosságú a lokalitás, a helyi adottságokra, igé-
nyekre építkezés, ugyanakkor a térségi és központi koordináció megkerülhetetlen az szinergiák kiaknázása 
és az egymást kiváltó fejlesztések elkerülése végett.

A 7 ROP mintegy 300 mrd Ft-os turizmusfejlesztési keretéből 2012 augusztusáig közel 1000 projekt 
került támogatásra, 213 milliárd Ft-os összegben. A turisztikai forrásokból a legnagyobb súlyt az attrak-
ció-fejlesztés képviselte a támogatások mintegy háromnegyedének felszívásával, ezt követte a turisztikai 
szálláshelyek fejlesztése (egyötöd rész), és viszonylag szerény volt a TDM-ek részesedése (kevesebb, mint 5%). 
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átfogó megállapítások

A turisztikai attrakciók és szálláshelyek kapcsán erősíteni kell a komplexebb fejlesztéseket és a horizontá-
lis partnerséget, valamint több innovációra (akár annak generálására) és ezek támogatására van szükség. 
Indokoltnak látszik néhány valóban kiemelt országos vagy tágabb hatókörű attrakció megvalósítása is. A 
tapasztalatok tükrében látszik, hogy az előzetes keresletfelmérés és a turisztikai piacra való hatás előzetes 
értékelése kiemelt fontosságú. 

Lényeges a pénzügyi fenntarthatóság kérdése (pályázói és befogadói oldalon egyaránt), e ciklus fejlesz-
téseinek értékelését e szempontból a gazdasági válság jelentősen megnehezítette. Célszerűnek látszik 
elválasztani a piaci alapú, profitorientált és a más szempontokból (pl. értékmegőrzés miatt) fontos fej-
lesztéseket és így a fejlesztések célcsoportjait is. A TDM szervezetek fejlesztése lassan megfelelő mederbe 
került még a térségi szereplők összekapcsolása tekintetében is, ám a jövőbeli funkcióikat tekintve több 
tényező tisztázása is sürgető. 

A turisztikai támogatások területi eloszlása kapcsán fontos kiemelni, hogy abban nem lehet kizárólag 
a területi (főként fejlettségi) különbségekhez igazodó döntéseket hozni, mivel mind a kiemelt turisztikai 
helyek, mind a jövőben építkezni tudó árnyékterületek fejlesztése indokolható.

Attrakció-fejleszés
Szálláshely-fejlesztés
TDM-ek fejlesztése

10 md Ft

500 millió Ft

100 millió Ft

Fejlesztési
forrásmegoszlás

a turisztikai beavatkozás-típusok megyénkénti, nagyságrendi forrásmegoszlása

a balaton kiemelt üdülőkörzet (bkü) fejlesztése

A BKÜ 179 települése, 274.000 lakosa, 240.000 üdülőtulajdonosa a hazai turisztikai vendégéjszakák 20%-
át adja. Megállapítható, hogy a térségben a megfogalmazott turizmusfejlesztési célok nem valósultak meg 
egységesen, a területileg tagolt rendszer (3 regionális OP) miatt a térség turizmusát nem sikerült egysé-
gesen fejleszteni. Nem igazán érvényesült a térség törvényileg kiemelt státusa, s nem kapott turisztikai 
súlyának megfelelő támogatást. 

Az értékelés tanúsága szerint szükséges egy-két nagyobb turisztikai attrakció fejlesztése a térségben, 
illetve fontos lenne az összekapcsolódó turisztikai szolgáltatások és a komplex élményt nyújtó attrakciók 
támogatása. A szezonhosszabbítás jó úton halad, a területi koncentráció oldása (vízparti és nem vízparti) 
viszont gyenge eredményű lett. A minőségi fejlesztés mellett a fő bázist adó mennyiségi turizmust, s az 
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azt kiszolgáló infrastruktúrát (főként magánszállások) sem lehet elhanyagolni. A kapcsolódó közlekedés 
fejlesztése szintén kiemelten fontos a következő időszakban, a turisztikai fejlesztések kommunikációja 
pedig erősítendő. A TDM-szervezetek fejlesztése összességében sikeres volt a térségben. Végül fontos 
kiemelni, hogy a térség egységes fejlesztése érdekében a Balaton Fejlesztési Tanács koordinációs funkci-
ójának további erősítése indokolt.

egészségturizmus kelet-magyarországon

Az egészségturizmus fejlesztése esetében lényeges, hogy az egészségügyi profil fejlesztését is kiemelten 
kell kezelni (köz- és magánellátás, gyógyfürdő minősítések, minőségbiztosítás, OEP-finanszírozás, európai 
betegmobilitás stb.), együttműködve az egészségügyi ágazattal. Az egészségturizmusban, általánosságban 
megvalósult az országos célok és a ROP-ok céljai közötti összhang, azonban a gyakorlat során a térségi 
adottságok, tervezési elképzelések gyengítették a központi célkitűzések megvalósulását. Lényeges a klasz-
terekben és hálózatokban gondolkodás, a profiltisztítás, az egymást kiegészítő jelleg erősítése, főként a 
pénzügyi fenntarthatatlanság egyes kritikus eseteinek tükrében. 

A gyógyfürdők kiemelt elemek az ágazati fejlesztésben, de ennél szélesebb körben is célszerű gondol-
kodni. Javasolt a fejlesztések komplexitásának erősítése, helybeli egészségügyi kínálat és a különböző 
kapcsolódó szolgáltatások, valamint a „gyógyhely arculat” kialakítása, utóbbit párosítva akár központi 
(fürdő)minősítési rendszerekkel. Ezek megvalósításában a helyi TDM-ek és támogatásuk is szerepet 
játszik. Kelet-Magyarországon számos jó színvonalú fürdőfejlesztés valósult meg, ugyanakkor többnyire 
jellemző rájuk az általános profil, az erős területi koncentráció, a szálláshely-kapacitások és kapcsolódó 
szolgáltatások hiánya, továbbá jelentős hányaduk megtérülési, fenntarthatósági kockázatokkal küzd.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Pannon Elemző Iroda Kft. vezetésével a HÉTFA Kutatóintézet,  

a Revita Alapítvány és a KPMG Tanácsadó Kft. készítette 
2012. július 20. és 2013. március 27. között.
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OKTATÁS És KULTÚRA

a Felsőoktatás FejlesztÉsÉt cÉlzó 
beavatkozások ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A 2014–2020-as uniós költségvetési periódusban várhatóan kevesebb forrás áll majd 
a felsőoktatás fejlesztésének rendelkezésére, mint 2007–2013-ban, amikor a kohéziós 
politika forrásai egyedülálló lehetőséget biztosítottak a hazai felsőoktatás fejlesztésére. 
A szektor mind infrastrukturális, mint tartalom- és szolgáltatásfejlesztés tekintetében 
komoly többletfinanszírozáshoz jutott. Az alább bemutatásra kerülő értékelés e beavat-
kozások tapasztalatait, eredményeit tárta fel. A vizsgálat minden olyan konstrukcióra 
kiterjedt, amelyek kedvezményezettjei a felsőoktatási intézmények voltak. Alapkérdése 
az volt, hogy a támogatási konstrukciók mennyiben találkoztak a felsőoktatási intézmé-
nyek valós igényeivel és lehetőségeivel, továbbá mennyiben ösztönözték őket arra, hogy 
teljesítményüket tartósan és a fejlesztéspolitikai célokkal összhangban javítsák.

legfontosabb megállapítások

•	 A fejlesztési források 44%-át a három nagy vidéki egyetem (Debrecen, Szeged, Pécs) kapta, a források 
jelentősen átrendezték a hazai felsőoktatás kapacitástérképét.

•	 A fejlesztések a konvergenciarégiókban látványosan javították az oktatás és a kutatás körülményeit.

•	 Erősítendő a vállalati együttműködés és javítandó a célzás a K+F területén.

•	 A pályázatok eredményeként nagymértékben javult a támogatott intézmények szervezettsége, hatéko-
nyabbá vált a központi irányításuk.

•	 Szükséges az oktatói továbbképzések jövőbeli finomhangolása.

•	 Az intézményi célzásban világosan meg kell különböztetni a vállalati szférával együttműködő regionális 
tudásközpontokat és az alapkutatásban erős tudományegyetemeket.

•	 A kisebb, szűkebb profilú intézményeknél a sikeres projektmegvalósítás feltétele az erőskezű irányítás, 
amely egyértelmű fejlesztési irányokat jelöli ki, míg a nagyobb, tágabb profilú intézményeknél az intéz-
ményi vezetés elsődleges feladata a nagyobb belső egységek (karok, centrumok) közötti koordináció.

az értékelés részletesebb bemutatása

2007 és 2012 között a felsőoktatási intézmények együttesen nagyságrendileg 250 milliárd forint értékű 
támogatást nyertek el, ebből 142,5 milliárd forintot tettek ki azok a fejlesztések, amelyek kifejezetten a 
felsőoktatási tevékenységek fejlesztését célozták (TÁMOP-4. prioritás – 75 milliárd, TIOP-1.3 (a KMR-ben: 
KMOP 4.2.1) – 67,5 milliárd forint). A 67 felsőoktatási intézményből 36 részesült támogatásban. A fejlesztési 
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források 44%-át a három nagy vidéki egyetem (Debrecen, Szeged, Pécs) kapta. Ennek okai között szerepel 
a magas hallgatói létszám, az egészségügyi ellátó tevékenység, továbbá az, hogy a konvergenciarégiókban 
magasabb volt az elérhető támogatások összege, mint Közép-Magyarországon.

A legnagyobb egy hallgatóra jutó, felsőoktatási célú támogatást ugyanakkor viszonylag kicsi, alacsony 
hallgatói létszámú intézmények kapták – igen nagy részben infrastrukturális beruházásokra. A kisebb 
intézmények egy részét a fejlesztéspolitika a pályázati rendszeren keresztül mintegy kiemelte a felsőok-
tatásból, lehetővé téve, hogy „fejlesztő intézménnyé” váljanak. A fenntarthatóság szempontjából komoly 
aggályokat vet fel azonban, hogy a pályázati rendszer – jellegénél fogva – bizonyos fokig a források előre 
el nem tervezett, spontán allokációjához vezetett az intézmények között. Ráadásul a kormányzat olyan 
mértékű kapacitások allokációját bízta a pályázati rendszerre, amelyek jelentősen átrendezték a hazai 
felsőoktatás kapacitás-térképét. Márpedig az ágazatot érő egyik legfontosabb kritika éppen az, hogy az 
expanzió során az 1990-es évek eleje óta koordinálatlan és redundáns kapacitások épültek ki.

A KMR-be eső nagy egyetemek lényegesen kevesebb egy főre eső forráshoz jutottak, mint vidéki társa-
ik. Az aszimmetrikus forráselosztás hatására megindult a magyar felsőoktatási szektor (egyetemi szeg-
mensének) átrendeződése, a budapesti nagy egyetemek rovására és a vidéki nagy egyetemek javára. Ez a 
fejlemény bizonyos fokig nem szándékolt, legalábbis nem tudatosan végiggondolt következménye a magyar 
felsőoktatás-politikának.

infrastrukturális fejlesztések

Az épületek, laborok és az eszközpark esetében megvalósított infrastrukturális fejlesztések a legtöbb helyen 
valós igényeket elégítettek ki, különösen azoknál az intézményeknél, ahol a felsőoktatási expanzió kezde-
te óta nem történt érdemi előrelépés e területeken. A fejlesztések a konvergenciarégiókban látványosan 
javították az oktatás és a kutatás körülményeit. Ott, ahol a felsőoktatási intézmények és a vállalati szféra 
között már korábban létrejött K+F együttműködés, kiemelten hasznosak voltak az eszközbeszerzések, ezek 
eredményeképpen érdemben tudott erősödni az alkalmazott kutatási, szolgáltatási kapacitás.

Többi 31 intézmény

Miskolci Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

12%

11%

9%

9%
8%

51%

a diagram a források intézmények közötti megoszlását mutatja. látható, 
hogy a források mintegy fele öt nagyobb vidéki egyetemhez áramlott

vállalati együttműködés és célzás a k+F területén

A tapasztalatok alapján érdemes támogatni az egyetemi és a vállalati K+F közötti kapcsolatok élénkítését. A 
vállalati K+F+I projektek az egyetemek perspektívájából gyakorlatilag nem látszanak. A kísérleti fejlesztésre 
kevés a forrás és a támogatásintenzitás is jelentősen alacsonyabb – amire a felsőoktatási intézmények K+F 
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címén forrást kaptak az nagyrészt alapkutatás. Emellett az állami támogatások nem kezelik érdemben, 
hogy a K+F+I folyamatok jellegükből adódóan kockázatot hordoznak, az eredményeket nem lehet garan-
tálni, a konstrukciók eredményességét az elvárások miatti rövid távú input- és output-centrikusságuk 
erősen korlátozta.

2014 és 2020 között tehát nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani a vállalati szférával való együtt-
működésnek, s csak azokat a projekteket célszerű támogatni, amelyek ilyen kooperációban, a vállalatok 
társfinanszírozásában valósulnak meg, így biztosított a létrejött tudás gyors gazdasági hasznosítása. 
Emellett olyan konstrukciókat kell kialakítani, amelyek az alkalmazott kutatást követő kísérleti fejlesztést 
is finanszírozzák. Különösen fontos a folyamattal járó kockázatok elismerése.

Végül, az alkalmazott kutatások erősítésére irányuló projekteknél a felsőoktatási intézmények több esetben 
párhuzamosan építettek ki azonos tartalmú K+F kapacitást (pl. laborokat, eszközöket), ami önmagában is 
az erőforrások optimálisnál alacsonyabb kihasználását eredményezi. A problémát tovább erősíti, hogy az 
egyes K+F központok működése nincs összehangolva. A következő programozási időszakban e koordinációs 
rendszerek kialakítására jelentős hangsúlyt kell helyezni.

szervezetre gyakorolt hatások

A vezetői döntéseket támogató rendszerek kialakítása (pl. adattár alapú vezetői információs rendszer, 
diplomás pályakövető-rendszer), a belső szervezeti menedzsmentet támogató informatikai és kapcsolódó 
szolgáltatás-fejlesztések érdemi előrelépést tesznek lehetővé a felsőoktatási intézmények működtetésében. 
A fejlesztések nem szándékolt pozitív hatása a stratégiai tervezési szemlélet és a teljesítmény-orientáltság 
erősödése a felsőoktatási intézményekben. A felsőoktatási intézmények központi szolgáltatásainak fejlesz-
tésére irányuló pályázatok eredményeként – az intézményi visszajelzések szerint – nagymértékben javult 
a támogatott intézmények szervezettsége, hatékonyabbá vált a központi irányításuk.

oktatók továbbképzése

Az oktatók továbbképzését szolgáló kiírások nem arattak átütő sikert az intézmények körében, az oktatók 
számára a részvétel személyes hozadék nélküli plusz feladatként jelent meg, amelyet a rosszul megfizetett 
oktatói tevékenységük mellett, illetve jellemzően más kiegészítő (jövedelemtermelő) tevékenységeik he-
lyett kellett volna vállalniuk. Megfontolandó, hogy a jövőben az óraterhelés átmeneti csökkentése mellett 
tegyék lehetővé a képzésben való részvételt.

intézményi célzás

Az elvárások szempontjából a felsőoktatási intézményeket érdemes két csoportra osztani: regionális tudás-
központokra és nemzetközileg versenyképes, alapkutatásban erős egyetemekre. Az előbbiekkel szembeni 
elsődleges elvárás a regionális munkaerő-piaci és alkalmazott kutatási igények kiszolgálása, míg a nemzet-
közileg versenyképes egyetemeknek a nemzetközi tudományos élet mércéi szerint kell kiválókká válniuk. 
A regionális tudásközpontok támogatása szorosan kapcsolódik a fejlesztéspolitika gazdaságfejlesztési, 
regionális versenyképességi céljaihoz. Esetükben a siker titka a regionális szereplőkkel (önkormányzatok-
kal, kamarákkal, vállalatokkal) való szoros együttműködés, a támogatásokat ezért érdemes ehhez kötni. 
A tudományegyetemek esetében ezzel szemben az alaptevékenység magasabb szintre emelését célszerű 
támogatni, nem pedig az alaptevékenység érintetlenül hagyása melletti „fejlesztést”. Kritikus feltétel, 
hogy a kiválasztott intézményekben az oktatók rekrutációját meg kell nyitni a nemzetközi tudományos 
munkaerőpiac előtt, és egyúttal versenyképes fizetéseket kell biztosítani.
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a fejlesztések eredményességét befolyásoló tényezők

A kedvezményezett felsőoktatási intézményekre egyrészt a működési környezetük, másrészt a belső szer-
vezetük hat. Értékelésünk tapasztalatai szerint a környezeti tényezők közül az eredményesség szükséges 
feltétele a munkaadókkal való szoros együttműködés és/vagy az oktatók nemzetközi tudományos beágya-
zottsága. A belső szervezeti tényezőket illetően a kisméretű, szűkebb profilú intézményeknél a siker feltétele 
az erőskezű központi belső irányítás, amely egyértelmű fejlesztési irányokat jelöli ki, és centralizáltan 
irányítja a megvalósításukat. A nagyobb, tágabb profilú intézményeknél – legtisztábban a nagy tudomány-
egyetemeknél – az intézményi vezetés elsődleges feladata a nagyobb belső egységek (karok, centrumok) 
közötti koordináció: jól működő belső versenyeztetésre, átlátható egyeztetési mechanizmusokra, továbbá 
erős alsóbb szintű (centrum, kar, tanszék szintű) menedzsmentre van szükség.  

A finanszírozói oldalon megjelenő szempontok közül említést érdemel, hogy a 2007-2013-as programo-
zási időszakban a felsőoktatás a fejlesztéspolitika pályázati rendszerén keresztül jutott hozzá az uniós 
fejlesztési forrásokhoz, vagyis olyan intézményi keretben, amely elkülönült a felsőoktatás-irányítás egyéb 
eszközeitől. Ez vezetett oda, hogy a vizsgált időszakban a kedvezményezettek a fejlesztési források jelentős 
részét épületi és eszközberuházásokra fordították. A fejlesztéspolitika megszokott, kemény input- és out-
put-elvárásokat, záros megvalósítási időszakot feltételező finanszírozási technikája sokkal jobban illik az 
egyszeri fizikai beruházásokhoz, mint a felsőoktatási szolgáltató tevékenységekhez. Az utóbbiak esetében 
ugyanis a valódi teljesítmény nagyon nehezen mérhető, éppen ezért az ösztönzése összetett és hosszú távú 
motivációs rendszereket kíván meg. 

hátrányos helyzetűek a felsőoktatásban

Az ifjúsági munkanélküliség hazánkban az uniós átlagot jóval meghaladja, és ez kiemelten érinti a hátrányos 
helyzetű családokból érkező fiatalokat. Ezért a hátrányos helyzetűekkel a felsőoktatás fejlesztése keretében 
is foglalkozni kell. A rossz egyetem-/főiskola- és képzésválasztásnak komoly rövid és középtávú költségei 
lehetnek, a hátrányos helyzetű családok pedig az átlagosnál kevésbé képesek a később jónak bizonyuló 
döntéshez szükséges információkat megadni a fiataloknak. A fejlesztéspolitika a belépés és képzésválasztás 
döntésének kockázatait a következő eszközökkel vállalhatja át a fiataloktól:

a. ESZA (és EMVA) forrásból célzott ösztöndíjak kialakítása a hátrányos helyzetű fiatalok számára,

b. ESZA forrásból a tehetséggondozás és a felzárkóztatás felsőoktatási rendszerének megerősítése a 
meglevő szervezetek kapacitásainak növelésével,

c. ESZA forrásból az egyetem–középiskola együttműködés támogatása, a középiskola felsőoktatási kép-
zésre való felkészítő funkciójának erősítése,

d. ESZA forrásból a tervezett gazdaságfejlesztési operatív program foglalkoztatási prioritása keretében 
vállalati/munkaadói ösztöndíj-rendszerek létrehozatalának és bővítésének támogatása,

e. ERFA forrásból a kollégiumi elhelyezés biztosítása, minőségének fejlesztése.

Jelezni kell, hogy a hátrányos helyzetű térségekben a felsőoktatási intézmények ottléte önmagában is 
kedvezően hat a célcsoportba tartozó fiatalok felsőoktatási részvételére, így továbbra is indokolt fenntartani 
az ezen intézmények fejlesztését szolgáló konstrukciókat. A fejlettebb térségekben (elsősorban Budapesten) 
működő felsőoktatási intézmények esetében olyan konstrukciók kialakítása látszik szükségesnek, amelyek 
segítségével az intézmények javítani tudják a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási körülményeit (pl. kollé-
giumi férőhelyek bővítése, ösztöndíj-rendszer, személyre szóló tehetséggondozás).

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a HÉTFA Kutatóintézet készítette  

2012. július 27. és 2013. február 28. között.
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a közoktatás FejlesztÉsÉt cÉlzó 
beavatkozások ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A 2007–2013-as programozási időszak megalapozása során a PISA-felmérések eredményei 
hatására merült fel az igény a hazai közoktatás I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004–2006) 
keretében megkezdett átalakításának folytatására. Ennek megfelelően az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben (NSRK) kiemelt helyet kapott a közoktatás fejlesztése, ahol célként 
fogalmazták meg többek között az oktatási rendszer minőségének és eredményességének 
javítását, az oktatási és képzési tartalom, valamint a képzési szerkezet társadalmi és gaz-
dasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának a támogatását, az oktatási minőség 
és eredményesség javítását, az oktatási rendszer költséghatékonysági problémáinak és 
területi különbségeinek mérséklését, az esélyegyenlőség elősegítését és a tehetséggondozás 
feltételeinek biztosítását. A fejlesztési terv is hangsúlyozta, hogy a tartalmi fejlesztések 
sikerét a fizikai és infrastrukturális fejlesztéseknek kell megalapozniuk.

Az értékelés ezzel összhangban a közoktatási fejlesztések célzottságát, relevanciá-
ját és eredményességét vizsgálta a közoktatási ingatlanállomány fejlesztését szolgáló 
ROP-konstrukciók, az közoktatás eszközállományát támogató TIOP-fejlesztések, az 
oktatási programok minőségét támogató TÁMOP-konstrukciók és a pedagógusképzést 
támogató TÁMOP-konstrukciók tapasztalatain keresztül.

legfontosabb megállapítások

•	 A fejlesztések egyértelműen pozitív eredményeiként említhetjük az iskola népszerűségének növekedését, 
a lemorzsolódás csökkenését és az iskolák szervezeti fejlődését.

•	 A pályázatok kiíróinak és kedvezményezettjeinek elképzelései jellemzően nem estek egybe. A jobb célzás 
érdekében a jövőben az igények felmérése és a problématérképek elkészítése nélkülözhetetlen.

•	 A feladat-ellátási minimum eléréséhez szükséges forrásokat jobb nem pályázati úton szétosztani.

•	 Javítandó a projektek egymásra épülése és a szakmai koordináció.

•	 Az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató források földrajzi eloszlása viszonylag 
homogén képet mutat, az ingatlanállományt és az oktatási programok minőségét fejlesztő források 
azonban nagyobb arányban jutottak az elmaradottabb területekre.

az értékelés részletesebb bemutatása

intézményi integráció

A 2010-es kormányváltást követően az oktatáspolitika irányvonalát markáns paradigmaváltás jellemzi, 
amelyben a stratégiai funkciókat ideiglenesen (az új stratégia megszületéséig) átvevő köznevelési törvény ho-
zott jelentős változást. A változásokat leginkább a cél eléréséhez szükséges beavatkozások meghatározásában 
érhetjük tetten. Ugyanakkor, bár az egyes konstrukciók legújabb kiírásai részben lekövetik az új stratégiai 
és jogszabályi környezet által implikált változásokat, a kiíró figyelemmel van az indikátorok teljesítésének 
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kötelezettségeire is. Az elért eredmények fenntartásában lényeges kockázatot jelent a közoktatási intézmények 
fenntartóváltása, de ezek a problémák javarészt jogszabályi és adminisztratív intézkedéssekkel orvosolhatóak. 

Eredményeink szerint az integrációban betöltött szerepek nem befolyásolták a pályázási tevékenységet 
sem az integráció előtt, sem az integrációt követően. Esettanulmányaink szerint ugyanakkor a pályáza-
toknak volt az integráció könnyebb lebonyolítását segítő hatásuk a projektek végrehajtásában való közös 
munka, illetve a projekt eredményeinek (leginkább az eszközpályázatoknak) az integrációban részt vevő 
intézmények közötti megosztása révén. Fordított irányú kapcsolatra sem találtunk egyértelmű bizonyíté-
kot, tehát az integrációban betöltött szerepet sem befolyásolta a korábbi pályázási tevékenység, azaz nem 
találtunk példát a fenntartási kötelezettségre alapozott stratégiai viselkedésre.

célzás

A kiírások célzottságát vizsgáló eredményeink arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi pályáztatási és elbírálási 
rend a bírálat során nem egyformán fókuszálta a pályázatokat. A permetező elvű pedagógusképzési, valamin 
tartalom- és eszközfejlesztési pályázatoknál alapvetően a pályázói szándék és kapacitás befolyásolta az 
elosztást és a bírálatok hatása elenyésző, ugyanakkor nem kedvezett az egyébként stratégiai szempontból 
kiemelt jelentőségű, de általában gyengébb pályázási kapacitással bíró, nehéz helyzetben lévő intézmények-
nek. A fejlesztéspolitika horizontális céljai (fenntarthatóság, területi kohézió) lényegesen nagyobb szerepet 
kaptak a forráshoz jutásban, mint a fejlesztések célja, a kompetencia alapú oktatásban való eredményesség 
vagy eredménytelenség, vagy ezek tárgyi vagy humán feltételeinek feltételezhető hiánya. A horizontális 
célok szerepének súlya leginkább a fókuszálásra kényszerülő ingatlanfejlesztési pályázatoknál szembetűnő.

Fejlesztési kereslet 

A korábbiakban elmondottak szerint a pályázói szándék és motiváció lényegesen nagyobb szerepet játszott 
a források megszerzésében, mint a kiíró esetleg megjelenő fókuszálási szándéka. Az értékelés ezért külön 
is vizsgálta, hogy mely tényezők tettek népszerűbbé egy- egy kiírást, illetve a pályázók mit kerestek egy-
egy kiírásban, mit szándékoztak a forrásokkal megoldani. 

A vizsgálatokból kiderült, hogy az oktatási teljesítmény nem meghatározó a fejlesztések iránti keres-
letben, szemben az ezzel szorosan korreláló területi és finanszírozási helyzettel. Az iskolák többsége a 
csökkenő források miatt folyamatos pályázási kényszerben működik, ezért arra pályáztak, amire lehetett, 
de mindig megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint „átformálni”. Ezért azok a konstrukciók 
váltak népszerűvé, amelyekből az intézmények minél több tevékenységet tudnak megvalósítani, illetve az 
elég nagy pályázható keret miatt még az átcsoportosítható részekből is jelentős beruházásokat reméltek 
megvalósítani. A finanszírozási nyomás miatt az is befolyásolta az egyes kiírások népszerűségét, hogy 
milyen elsődleges tevékenységet tudtak az intézmények helyettesíteni belőlük. 

Az esettanulmányok tanúsága szerint az iskolák elsősorban a forráscsökkenés miatt elmaradó tanórán 
kívüli foglalkozásokhoz, a tanítási munka hatékonyságát segítő eszközállományuk bővítéséhez és elavult 
épületeik energetikai korszerűsítéséhez keresik a forrásokat. E szándékoknak köszönhetően mind a 
TÁMOP-on belül, mind a KEOP-ban felértékelődtek a vizsgálatba be nem vont, de e célokhoz forrásokat 
biztosítani tudó más pályázatok. Az egyes konstrukciók együttpályázásai is azt sejtetik, hogy nem a kiíró 
által feltételezett szinergiákat tekintik az iskolák a legfontosabbnak, hanem azt, hogy egyik programból 
kimaradt fejlesztésüket melyik másik támogatásból tudnák kipótolni. 

Az adatelemzés tanulságai arra is rávilágítottak, hogy a fenti fejlesztési kereslet nem egyenletesen osz-
lik meg az országban: míg az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok és a 
pályázaton nyert összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat, addig az ingatlanállományt 
és az oktatási programok minőségét fejlesztő, egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pályázati támogatások 
nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb területekre. 
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Emellett a kereslet a pályázási kapacitástól is nagymértékben függött, ezért az értékelés a pályázatírók 
szerepét is vizsgálta. Az esettanulmányok tapasztalata szerint komoly szerepük van a közoktatási intézmé-
nyek pályázatainak megírásában és menedzselésében. A keveset pályázó intézmények gyakrabban veszik 
őket igénybe, a sokat pályázó intézményeknél (kezdeti pályázatíró segítség után) ugyanakkor kiépültek a 
pályázatíráshoz szükséges kapacitások, bár minden szervezetnél van a pályázatoknak egy olyan nagyság-
rendje, amelyhez egy-egy intézmény saját kapacitásokkal már nem mer hozzáfogni.

a fejlesztések eredményessége

Bár a kompetenciamérések adatai még nem fednek le elég hosszú időt ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a 
források szerepét, a támogatásoknak mégis vannak olyan érzékelhető és mérhető pozitív hatásai (iskola 
népszerűségének növekedése, lemorzsolódás csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb 
távon már a kompetenciamérések eredményeiben is megjelenhetnek. A későbbi vizsgálatok kérdése egyrészt 
az, hogy ezek az eredmények mennyiben javítják majd a kompetenciaeredményeket, másrészről az, hogy 
a szervezeti kultúrában, iskolai vonzerőben és lemorzsolódás csökkenésében tetten érhető eredményeket 
sikerül-e hosszabb távon is fenntartani. E tekintetben a fejlesztéspolitika részéről negatív kockázatként 
jelentkezik, hogy a 62 év feletti életkorú pedagógusok kötelező nyugdíjba vonulásával a humántőke-befek-
tetések egy részét az oktatási rendszer ki fogja vonni a használatból. 

Fejlesztések egymásra épülése

A fejlesztések egymásra épülését nagymértékben gátolta, hogy ezek forrásaihoz egymástól független pá-
lyázatokon, előre nem látható ütemezésben és feltételekkel, azaz időbeli csúszással, illetve eltérő elbírálási 
szabályok mentén lehetett csak hozzáférni. E problémák az értékelési eredmények szerint elsősorban a 
fejlesztési csomagok elemeinek összekapcsolását akadályozó fejlesztéspolitikai széttagoltságból, valamint 
a fejlesztéspolitika és a közoktatás irányítása közötti koordinációs zavarokból adódtak. A komplex fejlesz-
tések hatékonyságát növelné a fejlesztési intézményrendszer ágazati tervezésbe való jobb betagozódása 
mind az ESZA, mind az ERFA típusú fejlesztések vonatkozásában, továbbá a nehézkes koordinációs lépések 
számának csökkentését jelenthetné és egyben a fejlesztések könnyebb egymásra épülését szolgálná, ha a 
párhuzamos pályázatok helyett a támogatási szerződésekben az átjárhatóságon keresztül lehetne biztosítani 
a tartalmi fejlesztések összehangolását az eszköz- és ingatlanfejlesztésekkel. Az intézmények részéről is 
komoly igény jelentkezik az ERFA és ESZA típusú fejlesztések együttes bevezetésére.

pályáztatás vagy normatív finanszírozás

A feladat-ellátásához szükséges minimális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó fejlesztések esetén a 
források pályázati úton való elosztása a célkitűzésekhez nem illeszkedő intézményi önszelekcióval járt. 
Ezért e forrásokat egyetlen hét éves, de éveken belül ütemezett kiemelt projekt formájában, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központon (KLIK) keresztül lenne érdemes eljuttatni az iskoláknak, intézményi pá-
lyázatok nélkül, de a tankerültek szakmai felügyelete mellett. Részben így érdemes támogatni a KLIK-en 
kívüli iskolák hasonló célú pályázatait is. 

Az iskolák fejlesztési motivációjának fenntartása érdekében ugyanakkor lehetőséget kell teremteni arra, 
hogy az intézmények kötelező feladataikon túl plusz tevékenységeket valósíthassanak meg. Ebben az esetben 
indokolt lehet a pályáztatás valamilyen formájának a megtartása, így az intézmények és a pedagógusok 
jobban magukénak érezhetik a megvalósított programot. E pályázatok keretében külön figyelmet kell arra 
fordítani, hogy a többletfeladatokat (akár a program keretében, akár a projektmenedzsmentben) vállaló 
pedagógusok valamilyen ellentételezésben is részesüljenek. Arra is szükség van mindemellett, hogy ezek 
a pályázatok szakmai elbírálásban részesüljenek.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a HÉTFA Kutatóintézet készítette  

2012. október 27. és 2013. március 22. között.
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a kulturális intÉzmÉnyrendszer oktatást 
támogató szolgáltatási És inFrastrukturális 
FejlesztÉseinek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja 

A hazai fejlesztéspolitika a kultúrát a gazdaságfejlesztés egyik alapjának tekinti, és több 
stratégiai dokumentumban is rögzítette a kulturális ellátáshoz való hozzáférés erősí-
tésének, a kulturális infrastruktúra javításának szükségességét. Emellett a kulturális 
intézmények és szervezetek az egész életen át tartó tanulás megvalósításán és a minőségi 
oktatás egyenlő esélyű feltételeinek megteremtésén keresztül közvetlenül is kapcsolódnak 
a kohéziós politika céljaihoz, ezzel hozzájárulva a hazai kulturális intézményrendszer 
szolgáltatási és infrastrukturális modernizációjához. E funkciójukból fakadóan kaptak 
az értékelésben is jelentőséget a kulturális infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés be-
avatkozásai. 

Az alább bemutatásra kerülő értékelés a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) kulturális intézmények oktatási vonatkozású szolgáltatásainak mennyiségi, 
minőségi jellegű fejlesztéseit és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) e 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési és eszközbeszerzési beavatkozásait 
vizsgálta. A vizsgált beavatkozások alapvető célját a foglalkoztatásbővítés feltételeinek 
megteremtése jelentette. A foglalkoztatás bővítéséhez foglalkoztatható, a változó igé-
nyekhez alkalmazkodni képes, versenyképes tudású munkavállalókra van szükség, amit 
egyrészt az élethosszig tartó tanulás intézményrendszerének, így az érintett kulturális 
intézményrendszer infrastrukturális és szolgáltatási kínálatának fejlesztése szolgál, más-
részt pedig a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának 
fejlesztése segít. Ez utóbbi olyan képesség- és kulcskompetencia-fejlesztő programokat 
tud biztosítani, amelyet a közoktatás önállóan nem képes a tanulók számára nyújtani.

legfontosabb megállapítások

•	 A kulturális intézményeket magas minőségű pályázatok benyújtása és elkötelezett megvalósítás jellemezte.

•	 A támogatott tevékenységek konzorciumi formában történt megvalósítása kisebb települések intézmé-
nyeinek bevonására, forrásszerzésére is lehetőséget biztosított.

•	 A források közel egyharmada hátrányos helyzetű térségekbe jutott, hozzájárulva ezzel az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához, és segítve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációját.

•	 Jelentősen javult a támogatott kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága: a pályázatok megvaló-
sítása érdekében nagyságrendileg 2000 oktatási intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást, 
a fejlesztett szolgáltatásokat pedig több százezer gyermek és tanuló vette igénybe.

•	 A támogatott intézményi kört már a beavatkozás előtt nagyobb méret és több szolgáltatás jellemezte, 
a támogatások a differenciálódást tovább erősítették, ami a kulturális intézményrendszer fokozódó 
polarizálódását vetíti előre.

•	 A szegregálódás elleni küzdelemben építeni kell a kulturális intézmények társadalmi integrációt szolgáló 
tevékenységeire, ezzel összefüggésben pedig erősíteni kell a kulturális intézményrendszer közösségfej-
lesztő szerepét is.
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az értékelés részletesebb bemutatása 

Az értékelés kiemelten az oktatáshoz kapcsolódó kulturális szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztések 
forrásabszorpcióját és eredményességét vizsgálta. Az értékelés során alkalmazott adatgyűjtési és elemzési 
módszerek széles spektrumot fognak át, a különböző módszerek részben egymásra épültek. Az értékelés 
során a kutatók a dokumentumelemzés mellett végeztek másodlagos adatelemzést (EMIR-adatbázis fel-
használásával), önálló adatgyűjtést (kérdőívek, interjúk segítségével) és ökonometriai hatásvizsgálatot 
(kultúrstatisztikai és EMIR adatok felhasználásával) is.

Forrásabszorpció és megoszlás

A kulturális intézményeket célzó fejlesztési források iránt kiemelkedő igény nyilvánult meg, a vizsgált 
időszakban ezen intézmények és szervezetek 2509 pályázatot nyújtottak be. A benyújtott és 96%-ban be-
fogadott pályázatok értékelését követően láthatóvá vált, hogy a pályázatok magas minőségűek voltak, több 
konstrukció esetében is a rendelkezésre álló keretet felülmúlta a megfelelő minőségű pályázatok támoga-
tási igénye. A vizsgált konstrukciók így erőteljesen túlpályázottá váltak, a rendelkezésre álló támogatási 
keret szűkössége miatt a benyújtott pályázatok alig 56%-a nyert el forrást. A pályázói kör stabilitását és 
fejlesztési elképzeléseinek megalapozottságát mutatja, hogy a fejlesztési tevékenység megvalósításától a 
szerződéskötést megelőzően csupán 12 esetben lépett vissza a pályázó, így összességében 1106 db hatályos 
támogatási szerződés kiállítására került sor. Hasonló számban (12 esetben) került sor szerződésbontásra 
is, ami igen alacsony aránynak (1,2%) mondható. 

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. A konzorciumi 
megállapodások révén további 512 partnerintézményhez közel 4,3 milliárd forintnyi támogatás jutott 
el. A támogatott tevékenységek konzorciumi formában történő megvalósítása révén azok a kis létszámú 
intézmények (jellemzően a községi, kisvárosi kulturális intézmények) is bekapcsolódhattak a pályázati 
célok megvalósításába, amelyek önállóan erre nehezen lettek volna képesek. Emellett kistelepüléseken 
élők jobb ellátását, s így az esélyegyenlőséget, valamint a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációját 
szolgálták a megyei intézmények által megvalósított, kistelepülések szolgáltatásfejlesztésére irányuló 
pályázatok (pl. a könyvtárbusz).

A kulturális intézményrendszert érintő beavatkozások területi eloszlásáról elmondható, hogy a támogatási 
összeg mintegy negyede került a hátrányos helyzetű kistérségekbe, ezen belül a források közel 10%-a az 
ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeibe jutott. A források további 6,5%-a került olyan településekre, 
amelyeket magas munkanélküliség sújt, de nem tartoznak hátrányos helyzetű kistérségbe. A 47 leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérség körében az aprófalvas térségek felülreprezenzáltak, de a fejlesztési források 
döntő része (70,8%) itt is a városi jogállású, jellemzően járási székhelyként szolgáló településre érkezett. 
Mindez összességében azt jelenti, hogy a támogatási összegek közel egyharmada (32%) valamilyen szem-
pontból hátrányos helyzetű térségbe/településre jutott, hozzájárulva ezzel az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításához, és segítve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációját.

A vizsgált támogatási konstrukciók esetében a jogosult pályázói kör lehatárolása során alapvetően az 
1997. évi CXL törvény jelentette az alapot. A lehatárolás során a legnagyobb problémát a közművelődési 
intézmények és szervezetek jelentették. A hivatkozott törvény meghatározása alapján esetenként gondot 
jelentett a pályázók jogosultság szerinti vizsgálata. A kulturális intézményrendszer fejlesztéseit az önkor-
mányzati szféra dominálta, tükrözve ezzel az önkormányzatok kulturális intézményrendszerben meghatá-
rozó fenntartói szerepvállalását. A legnagyobb számú benyújtott (1600 db) és legtöbb támogatott pályázat 
(665 db) az önkormányzati szféra intézményeihez, szerveihez kötődik, ami a leszerződött támogatási összeg 
megoszlásában (68,6%) is tükröződik. A támogatások 16%-a egyházi és civil szervezetek, nemzetiségi–ki-
sebbségi önkormányzatok, illetve nonprofit szervezetek fejlesztéseinek finanszírozását segítette.
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Az online kérdőíves adatfelvétel alapján a pályázó szervezetek legfontosabb motivációs szempontjai a 
helyi igényeket jobban kielégítő szolgáltatási kínálat megteremtése, új társadalmi csoportok bevonásá-
nak lehetősége, valamint az intézmény szolgáltatási kínálatnak és ezáltal hosszabb távon az intézmény 
finanszírozási helyzetének a javítása voltak. Az értékelés számára fontos feladatot jelentett, hogy feltárja 
a támogatott tevékenységek megvalósítását nehezítő tényezőket. Az ezzel kapcsolatos eredmények egy 
irányba mutatnak: nagy igény lett volna további eszközbeszerzésekre, ezen belül IKT-eszközök beszer-
zésére. Közép-Magyarország régió esetében infrastruktúra-fejlesztést lehetővé tevő TIOP-konstrukció 
egyáltalán nem volt elérhető, így csupán az általában elérhető 10%-os beruházási keret állt rendelkezésre, 
ami nem minden esetben tette lehetővé az intézmények számára a szükséges mértékű IKT-fejlesztést, sem 
a fejlesztésbe bevont terek megfelelő akadálymentesítését.

hatások és eredmények

Amellett, hogy a támogatott kulturális intézmények szolgáltatásai a fejlesztések eredményeként mo-
dernizálódtak és bővültek és infrastrukturális helyzetük is javult, a beavatkozások az élethosszig tartó 
tanuláshoz szükséges valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére kihatottak, legjelentősebb mértékben 
a kulturális és digitális kulcskompetenciák és az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésére. 
Kisebb mértékben a tanulás tanulása, a személyközi és állampolgári kompetenciák erősítése, a matematikai, 
természettudományos, illetőleg idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése is megjelent.

A fejlesztések egy nagyon fontos intézményi tanulási folyamatot is előidéztek (szakemberek képzése és 
tapasztalatszerzése), amelynek révén a kulturális intézmények képessé váltak az uniós pályázati források 
szabályszerű felhasználására. Szemben a korábbi évekkel hangsúlyos funkcióvá vált a múzeumpedagógiai 
szolgáltatások nyújtása, a könyvtárak, múzeumok és közművelődési intézmények által nyújtott szolgáltatások 
– így a múzeumpedagógiai foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, a felnőttképzések – fogadtatása 
pozitív volt, a célcsoport tagjai a támogatott szolgáltatásokat hasznosnak ítélték. Árnyalja azonban a képet, 
hogy amint a képzési és foglalkoztató programok, szolgáltatások teljes ingyenessége megszűnik és költségek 
merülnek fel, a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást segítő szolgáltatásainak igénybe vevői 
közül éppen a legrászorultabbak eshetnek ki elsőként. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szolgáltatási portfó-
lió fejlesztése nem feltétlenül javítja a kulturális intézmények bevételszerzési képességét, mert a nyújtott 
szolgáltatásokra korlátozott fizetőképes kereslet van. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a támogatott 
tevékenységek megvalósítása nem is a bevételtermelő képesség javulását, hanem elsősorban a szolgálta-
tások oktatást támogató szempontokat figyelembe vevő megújulását, a szakmai és szakmaközi kapcsolati 
rendszer kialakulását és megerősítését, valamint az intézményi szemléletváltást célozta és eredményezte.

Fontos eredménynek tekinthető, hogy a bevatkozás révén a „kisebb” – községi, kisvárosi szinten műkö-
dő – kulturális intézmények szolgáltatásai az élethosszig tartó tanulást és minőségi oktatást támogató 
szolgáltatásokkal bővültek, javítva ezzel a szolgáltatások elérhetőségét. Az érintett intézmények szakmai 
és szakmaközi kapcsolatrendszere kitágult, a nagyszámú konzorciális szerződés, partneri megállapodá-
sok révén a kulturális intézmények társadalmi-szakmai beágyazottsága javult, mindez hozzájárult az 
intézményi tanulási folyamat sikeréhez, a támogatott tevékenységek eredményes megvalósításához. A 
kapcsolatépítés főként az oktatási-nevelési intézmények irányában volt intenzív. A pályázatok megvaló-
sítása érdekében nagyságrendileg 2000 oktatási intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást a 
támogatott kulturális intézmények, a támogatott szolgáltatásokat pedig több százezer gyermek és ifjúsági 
korosztályú tanuló vette igénybe. 

Szinergikus hatások korlátozottan jöttek létre, jellemzően a muzeális intézmények, valamint az Agóra, 
Agóra Pólus és a térség turisztikai vállalkozásainak fejlesztései között az által, hogy a támogatott tevé-
kenységek hozzájárulhatnak a turisztikai desztináció vonzerejének növeléséhez is.

A támogatott intézmények használói–látogatói köre a beavatkozás hatására átrendeződött, megnőtt a 
fiatal korosztályok, különösen az 5–18 évesek, valamint a hátrányos helyzetű csoportok (pl. álláskeresők, 
szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők) részaránya. Utóbbi csoport esetében azonban a tá-
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mogatás megszüntével részleges visszarendeződés következett be, ami arra utal, hogy e csoport tartós 
bevonásához az időszaki jellegű  motivációs tényezők elégtelenek.

A támogatott és a nem támogatott intézményi kört összevető hatásvizsgálat eredményei közül kieme-
lendő, hogy a támogatott intézmények és szervezetek már a beavatkozás előtt is szignifikánsan eltértek a 
nem támogatott szervezetektől (nagyobb méret, több releváns szolgáltatás). A támogatott tevékenységek 
megvalósítása a két csoport közti differenciálódást tovább erősítette, ami a kulturális intézményrendszer 
fokozódó polarizálódását vetíti előre.

javaslatok

A fejlesztések eredményeinek fenntartása és kiteljesítése érdekében indokolt az eddigi fejlesztési irány 
követése, a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást, minőségi oktatást, továbbá társadalmi felzár-
kózást (integrációt) szolgáló tevékenységeinek támogatása. A 2014-2020-as tervezési időszakban alapvető 
fontosságú Közép-Magyarország kulturális intézményeinek infrastrukturális fejlesztése, általában az 
eszközfejlesztési források növelése és a központi informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ösztönözni kell 
az eredmények disszeminációját, a szakemberek képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét. 

A támogatási konstrukciók kidolgozása előtt, illetve akár már az akcióterv kidolgozása során is javasolt 
véleménycsere lefolytatása az érintett szakmai kollégiumokkal. A tevékenységek hatékonyabb megvaló-
sítását pedig segíti a szakmai és szakmaközi együttműködések – konzorciumok – támogatása, ezen belül 
különösen fontos az oktatási és kulturális intézmények között kialakult rendszerszerű együttműködések 
megőrzése, fenntartása, elmélyítése, illetőleg újak létrehozása.

A hozzáférés javítása érdekében fontos a tágan értelmezett (azaz a célcsoport, a szolgáltatások, az esz-
közöket egyaránt felölelő) mobilitás és az akadálymentes hozzáférés megteremtése-támogatása (akadály-
mentesítés, digitalizálás, gyűjtemények távoli elérése). A helyenként szélsőséges formákat és mértéket öltő 
társadalmi polarizálódás, illetőleg szegregálódás elleni küzdelemben építeni kell a kulturális intézmények 
társadalmi integrációt szolgáló tevékenységeire, ezzel összefüggésben pedig erősíteni kell a kulturális 
intézményrendszer közösségfejlesztő szerepét is.

Az esettanulmányok révén számos jó gyakorlatot sikerült feltárni, ezek eredményei közül érdemes rámutatni 
a kulturális intézmények társadalmi beágyazottságának fontosságára, a helyi társadalom és intézmények 
irányába mutató erős és kölcsönös kapcsolatok kialakítására, az intézmények kínálati rugalmasságának 
javulására, az intézmények tanulási folyamatainak fontosságára és a pedagógusok bevonásának jelentő-
ségére a foglalkozások tematikájának kidolgozásában.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából  
a HÉTFA Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai  
2012 októbere és 2013 februárja között közösen készítették.
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egÉszsÉgügy

egÉszsÉgügyi tárgyú FejlesztÉsek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A tartósan alulfinanszírozott hazai egészségügyi ellátórendszer számára kiemelt lehető-
séget jelentettek az uniós fejlesztési források a 2007–2013-as időszakban. Felhasználásuk 
hatékonyságának és eredményességének a szakma és a szakpolitika is nagy fontosságot 
tulajdonított, így e beavatkozások értékelését széles figyelem övezte.  A HÉTFA Kutató-
intézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésében készült értékelés 
fókuszát a járóbeteg-ellátás fejlesztése (TIOP-2.1.2, 2.1.3 és a vonatkozó ROP-kostrukci-
ók), a központi gép-műszer kataszter kialakítása (TÁMOP-6.2.6/08/1), illetve a lakossági 
életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2) vizsgálata adta, de emellett általánosságban is átte-
kinti az egészségügyi fejlesztési források eddigi felhasználását és területi megoszlását. 
Az értékelés részét képezi egy statisztikai/ökonometriai eszközökkel végzett elemzés 
is, amely a programok területi célzását, közvetlen (igénybevételi és hozzáférési) ered-
ményeit, valamint rövid távú gazdasági és egészségügyi hatásait vizsgálja. Ez utóbbin 
belül különösen a járó- és fekvőbeteg ellátások igénybe vételének átrendeződését, illetve 
a keresőképtelenségben töltött napok számára és a krónikus betegek gondozásba vételére 
kifejtett hatásokat elemzi.

legfontosabb megállapítások

•	 A fejlesztési források hozzájárultak ahhoz a szakpolitikai célhoz, amely szerint az ellátást az alacsonyabb 
progresszivitási szintek felé kell eltolni.

•	 A források területi célzása megfelelő volt, az átlagnál nagyobb arányban és a folyó finanszírozáshoz 
viszonyítva is jobb arányban részesültek belőlük a rosszabb egészségügyi mutatókkal (magasabb elke-
rülhető halálozással) rendelkező kistérségek lakói.

•	 A fejlesztések eredményeképpen jól felszerelt, korszerű intézmények jöttek létre, a kihasználtságuk 
ugyanakkor a kis üzemméretből adódóan kevésbé lehet hatékony, mint egy átlagos rendelőben.

•	 A forrásfelhasználás kockázatokat rejt: még ha sikerül is 2013 végéig lekötni a fennmaradó pénzeket, 
az implementációs nehézségek komoly kétségeket hagynak a projektek 2015 végéig történő befejezését 
és kifizetését illetően.

•	 Meglehetősen ritka volt, hogy az infrastrukturális támogatásban részesülő pályázó TÁMOP-forráshoz 
is jusson. Ez az operatív programok közötti összehangolás hiányosságaira mutat.

•	 Az értékelés időpontjáig az egészségügyi szolgáltatók gép-műszer állományáról naprakész és teljes körű 
adatbázis nem készült el. A pontosan és rendszeresen jelentő intézmények arányában nincsen jelentős 
pozitív változás az új rendszer beüzemelése óta. A nagyfokú transzparencia, amely egy valid központi 
adatbázis rendelkezésre állásával megvalósul, nem feltétlenül érdeke minden szereplőnek.
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•	 Az életmódprogramok dominánsan az egyéni magatartás megváltoztatását célozták, de a vártnál kevésbé 
hasznosultak bennük az országos egészségstratégiai szempontok és módszertani ajánlások, valamint 
hiányzott egy egészségfejlesztési programokra vonatkozó nemzeti szintű minőségbiztosítási rendszer is.

•	 Mindemellett lehetséges volt jó helyi gyakorlatok azonosítása, de a vizsgált projektek populációs szintű 
egészséghatásai szakmailag kétségesek.

az értékelés részletesebb bemutatása

célzás

A fejlesztési források ellátási szintek szerinti vizsgálata kimutatta, hogy a fejlesztések hozzájárultak ahhoz 
a szakpolitikai célhoz, amely szerint az ellátást az alacsonyabb progresszivitási szintek felé kell eltolni. 
Ennek megfelelően a fejlesztések igazi kedvezményezettje a járóbeteg-ellátás volt: a 19%-os E-alapból 
történő finanszírozási aránnyal szemben a fejlesztési forrásokból 27,5%-kal részesült, és ezzel hozzájárult 
a fekvőbeteg-ellátás járóbeteg-ellátás felé tereléséhez.

A fejlesztések területi célzása is elégedettségre ad okot: A források az átlagnál nagyobb arányban ke-
rültek a rosszabb egészségügyi mutatókkal (elkerülhető halálozással) rendelkező kistérségek lakóihoz. 
Különösen szembetűnő az egészségügyi folyó finanszírozással való összehasonlítás, ahol éppen ellenkező 
a helyzet: a jobb egészségi állapotú kistérségek lakói az átlaghoz képest nagyobb összeggel részesedtek az 
allokációból. Mindebből nem következik az, hogy a fejlesztési források célzásán ne lenne javítási lehetőség, 
azaz hogy minden rosszabb helyzetű kistérségbe eljutott az a forrásmennyiség, amely összességében a le-
hető leghatékonyabb módon járul hozzá az egészségi állapot javításához, de általánosságban elmondható, 
hogy a megvalósult fejlesztések nagy valószínűséggel képesek hozzájárulni az egészségegyenlőtlenségek 
csökkentéséhez.

az ábra vízszintes tengelyén a kistérségek egészségügyi állapot szerint vannak  
sorba rendezve, míg a függőleges tengely mutatja a finanszírozás mértékét.  

látható, hogy míg a folyó finanszírozás nagyjából lineáris, azaz egyenletesen osztja 
el a forrásokat a térségek között tekintet nélkül azok szükségleteire, az uniós 

forrásokból megvalósult fejlesztések kedvezményezték a rosszabb egészségi állapotú 
térségeket (pl. leolvasható, hogy az alsó 40%-nak a források mintegy 50%-a jutott.
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humán erőforrás

A foglalkoztatás és képzés támogatására fordított összegek ugyan jelentősnek tekinthetőek a rendelkezésre 
álló fejlesztési forrásokon belül, ám az ágazat egészének bértömegéhez képest eltörpülnek. Tudatosítani 
szükséges, hogy miközben egy-egy helyszínen ilyen beavatkozás egy-egy lokális problémát meg tud oldani 
(vagy mérsékelni), az ágazat egészére jellemző humánerőforrás-problémát (képzés, munkaerő-elvándorlás) 
fejlesztéspolitikai eszközökkel nem lehet kezelni. 

Emellett a humánerőforrás-toborzás jelentős terhet rótt az intézményvezetőkre. Bizonyos szakorvosi 
kapacitások betöltése mellett egyes szakdolgozói helyek betöltése is problémát jelentett (pl. gyógytornász, 
szakasszisztens), és a kapcsolódó, képzésre fordítható TÁMOP-pályázatokat csak 2013-ban írták ki. Az 
orvosokkal jellemzően az átlagosnál magasabb díjazást tartalmazó, sokszor teljesítményarányos közremű-
ködői szerződéseket kötöttek. Bár a helyzet közel sem megoldott teljes körűen, azok az előzetes félelmek 
nem igazolódtak be, amelyek arra vonatkoztak, hogy a rendelések nagy részére nem fognak személyzetet 
találni az új ellátók.

hatékonyság és minőség

A fejlesztések eredményeképpen jól felszerelt, korszerű intézmények jöttek létre, amelyek szakszerű be-
tegellátási feltételeket, az ellátó személyzet számára pedig kulturált munkakörülményeket teremtettek. 
A fizikai infrastruktúra kihasználtsága ugyanakkor a kis üzemméretből adódóan kevésbé lehet hatékony, 
mint egy átlagos rendelőben. Az egyes rendelések óraszáma, különösen az alapszakmákon túl, kifejezetten 
alacsony (ez döntő részben a maximális üzemméretre vonatkozó pályázati kötöttségek következménye). A 
tényleges igénybevételt nagyban befolyásolja a betegutakra hatással bíró szereplők gyakorlata is: elsősorban 
a háziorvosok beutalási mintái.

Fenntarthatóság

A pályázatokban benyújtott üzleti tervek nem valósultak meg, azok gyakorlatilag már a szerződéskötéskor 
elavultak voltak. Ugyanakkor a gazdasági fenntarthatóság értelmezése kapcsán szükséges utalni arra, 
hogy amikor egyes területeken a hozzáférés javítása szándékával kis üzemméretű intézményeket hozunk 
létre, akkor a hazai (elvszerűen a folyó átlagköltségre építő, gyakorlatilag attól akár el is maradó) finan-
szírozási rendszerbe eleve bele van kódolva az alacsony hatékonyság. A hasznok az igénybevevőknél vagy 
az ellátórendszer egészének hatékonyságjavulásában jelentkeznek, ezért ezeknek az intézményeknek a 
fenntarthatósága nem ítélhető meg pusztán a pénzügyi egyensúlyuk alapján.

hozzáférés

Bár a szakellátás elérhetősége elméleti utazási időben kifejezve javult a fejlesztések révén, több esetben (a 
szakrendelőnek helyet adó településen kívülről érkező betegek számára) a gyakorlati megközelítési lehető-
ségek mégsem változtak kedvező irányba. Ennek oka lehet, hogy az adott terület hagyományos közlekedési 
irányai nem a szakrendelő települése felé „vezetnek” és a tömegközlekedés menetrendje és viszonylatai 
sem kedvezőek. A települések sokszor falubuszokkal, tanyagondnoki járművekkel enyhítik a problémát. Az 
újonnan épült vagy felújított, bővített épületek mindegyike akadálymentes, ugyanakkor a fogyatékkal élők 
számára az intézmények megközelítése közösségi közlekedéssel többnyire nem megoldható. Alacsonypadlós 
autóbuszok csak elszórva és a helyi közlekedésben vesznek részt.

gép-műszer kataszter

Összességében azt a magas szintű célt, hogy naprakész és teljeskörű adatbázis legyen az egészségügyi 
szolgáltatók gép-műszer állományáról, mostanáig nem sikerült elérni. A pontosan és rendszeresen jelentő 
intézmények arányában nincsen jelentős pozitív változás az új rendszer beüzemelése óta. Ebben szerepe van 
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annak is, hogy a jelentéstételi kötelezettséghez kapcsolódó jogszabályi hátteret még nem rendezték (azaz a 
jelentés elmaradásának semmilyen következménye nincsen), továbbá a nagyfokú transzparencia, amely egy 
valid központi adatbázis rendelkezésre állásával megvalósul, nem feltétlenül érdeke minden szereplőnek.

A jelentés gépi formátumának publikálásával a nagyobb intézmények számára biztosították, hogy a 
leltárrendszerükből be tudják tölteni az adatokat, de az adatszolgáltatás nem minden eleme teljesíthető a 
leltárrendszerek standard tartalmából. A kisméretű intézmények számára manuális, webes adatbeviteli 
és -karbantartási felületet alakítottak ki, ami jól kezelhető, elsődleges nyilvántartási helyként ugyanakkor 
nem jól használható, mert az adatok a kataszterből nem tölthetőek vissza a leltárrendszerbe. A fejlesztés 
során meghatározott, a fejlesztési céloknak megfelelő, az üzemeltetéssel kapcsolatos többletinformációkat 
mindebből következően kevés szolgáltató tartja karban.

az ábrán a pirossal jelzett területeken az alapszintű járóbeteg-ellátás nem volt és 
ma sem elérhető 20 percen belül, a sárga mezők jelzik a fejlesztések helyszíneit 

és a zöld területek mutatják azokat a településeket, amelyekről a fejlesztések 
eredményeképpen váltak 20 percen belül elérhetővé az ellátások

Életmódprogramok

A 2009-es TÁMOP-6.1.2-es konstrukció keretében összesen 307 projekt valósult meg, amelyek mintegy 
250 ezer projektrésztvevőt képviselnek, azaz a magyar lakosság nagyjából 2,5%-át.  Az online kérdőív 
eredményei alapján a megvalósult életmód projektek elsődlegesen munkahelyeken (36%), oktatási, nevelési 
intézményekben (30%), kistérségekben és településeken (17%), célcsoport specifikus (9%) színtereken (be-
tegcsoport, sportkör, idősek klubja) zajlottak. Az oktatási intézményekben megvalósult életmódprogramok 
61%-ban általános iskolákban, 17–17%-ban óvodákban és középiskolákban zajlottak.

A TÁMOP-6.1.2 korai kiírásaiban a projektek dominánsan az egyéni magatartás megváltoztatását célozzák 
az egyéni ismeretek és képességek fejlesztésén, akciójellegű közösségi cselekvések erősítésén keresztül. 
A vizsgált projektek jellemzően több életmódbeli területet (pl. dohányzás, táplálkozás, testmozgás, lelki 
egészség, stb.) céloztak meg. A projekteken belül kevesebb hangsúlyt kapnak az egészséget támogató helyi 
környezet, színtér kialakítására és fenntartására, valamint valóban fennmaradó helyi kapacitások kiala-
kítására irányuló kezdeményezések. 

A társadalom egészségtudatosságának javítását célzó programok hatásossága csak hosszú távon ítélhető 
meg. A fejlesztéspolitika által finanszírozott életmódprogramok volumene a társadalmi tudatformáláshoz 

Alapszintű ellátás nem volt elérhető 20 percen belül
Alapszintű ellátás elérhető volt 20 percen belül
Fejlesztés helye (alapszintű ellátás nem volt elérhető 20 percen belül)
Fejlesztés helye (alapszintű ellátás elérhető volt 20 percen belül)
Alapszintű ellátás a fejlesztés által 20 percen belül elérhetővé vált
Alapszintű ellátás egyéb okból 20 percen belül elérhetővé vált
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szükséges mértékhez képest elenyésző. Inkább jó gyakorlatok azonosíthatók, mint általánosan megfogal-
mazható eredmények. A mérhetőséget nehezített az is, hogy a monitoring indikátorok kiírásban szereplő 
definíciója, ezáltal a projekt során történő mérése (pl. a programokban eredményesen részt vevők száma) 
nem követett standard eszközöket, ezáltal kérdéses ezen eredményindikátor megbízhatósága és összegez-
hetősége. Az újabb 6.1.2. színtérprogramok kiírásaiban történtek változások, de további indikátorfejlesztés 
indokolt.

A nem LHH-s pályázatok sem előzetesen, sem a megvalósulás tekintetében nem voltak egészségfejlesztési 
szakmai tartalom szempontjából értékelve. A 2009-es LHH-s konstrukciók esetében nagyobb hangsúly volt 
fektetve a projektek tervezése és indítása során a szakmai értékelésre, támogatásra, ennek megfelelően itt 
a helyzet- és szükségletfelmérések mérési módszertana is érzékelhetően megalapozottabb volt. 

pályázati rendszer

Számos bírálat érte azt a gyakorlatot, hogy a közszolgáltatók pályázati úton juthattak fejlesztési forráshoz, 
miközben a szükségletet és ez alapján a tervezett beruházásokat alapvetően az ágazati központi tervezés 
azonosította. Az egészségügyi rendszerek kapacitástervezésében (különösen a jelentős mennyiségű lekö-
tött tőkét és magas fix működési költségeket generáló kórházi szektort illetően) nemzetközileg elfogadott a 
központi vagy regionális tervezés létjogosultsága. Az adminisztratív terhek növekedése mellett a pályázati 
rendszer ugyanakkor azzal az előnnyel is járt, hogy a fejlesztési elképzeléseket a szolgáltatók alaposabban 
átgondolták.

javaslatok

1.  Fokozott figyelmet kell fordítani a fejlesztési beruházások hasznosulásához szükséges szabályozási háttér 
megteremtésére és finanszírozási ösztönzők kialakítására. Az egészségügyi rendszer esetében számos 
olyan problémával találkozhatunk, amelynek a kezelése elsősorban nem fejlesztéspolitikai eszközök 
használatát igényli (pl. kis üzemméretben létrehozott intézmények számára szubvenció a fenntartha-
tóság érdekében; nappali kórházi ellátás OEP-finanszírozásával kapcsolatos problémák; egészségügyi 
dolgozók bérezése/ösztönzőrendszere).

2.  A humánerőforrás-probléma megoldása komplex, a fejlesztéspolitikán túlmutató beavatkozást igényel. 
Ennek része az egyetemi és fokozatot nem adó képzési rendszer átalakításával az utánpótlás biztosítása, 
a teljesítményhez kötött bérrendezés (melynek része lehet a paraszolvencia „hivatalos” csatornákba való 
terelése is), az infrastruktúra további konszolidálásával a szakértelem koncentrálása, továbbá az orvosi 
és szakdolgozói, valamint a progresszivitás mentén az egyes ellátói szintek kompetenciáinak raciona-
lizálása. Több szakértői vélemény szerint is az orvosok száma elég lenne a biztonságos ellátáshoz, ha 
csak a valóban orvosi kompetenciát igénylő feladatokat kellene végezniük.

3.  Célszerű felerősíteni a finanszírozási rendszer átalakításával kapcsolatos szakmai munkát, és célzottan 
vizsgálni, hogy a jelenlegi finanszírozási szabályokhoz képest milyen változtatásokra van szükség ahhoz, 
hogy a kórházi ellátást minél nagyobb mértékben kiválthassa a járóbeteg-ellátás. Szintén vizsgálandó az, 
hogy az alapellátás szerepét hogyan lehet erősíteni. Az eredményes változtatáshoz a rendszert működtető 
ösztönzőkből kell kiindulni, és a fejlesztéspolitika a hatékony működés feltételeinek megteremtésében 
(pl. csoportpraxisok kialakításához köthető fejlesztések, finanszírozási, minőségmérési módszertan 
kialakítása) játszhat érdemi szerepet. Átgondolandó, hogy az egészségügyi ellátórendszer tervezésében 
milyen szerepet szánunk a TESZK-eknek, jelenleg ugyanis a feladatkörük e téren meglehetősen üres.

4.  Az alapellátás fejlesztésére vonatkozóan lakosságközeli, integrált szolgáltatásnyújtásban érdemes gon-
dolkodni, azaz lokális kapcsolatot kell teremteni a háziorvosok, védőnők, fogorvosok, iskola-egészségügy, 
foglalkozás-egészségügy, otthonápolás, otthoni segítségnyújtás és a szociális gondozás formái között, 
kiegészülve az egészségfejlesztési tevékenységek végzésével.
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5.  A tervezés fázisában sokkal inkább végig kell gondolni, hogy egy fejlesztési konstrukciónak van-e hoz-
záférési/méltányossági célja. Ebben az esetben ugyanis a pénzügyi fenntarthatóság csak korlátozottan 
követelhető meg az egyes szolgáltatók szintjén, így gondoskodni kell valamilyen objektív tényezőkön 
alapuló kompenzációs mechanizmus kialakításáról.

6.  Az egészségügyi ellátórendszer teljesítményének, működésének és az egészségi állapot változásának a 
monitorozására megfelelő rendszert szükséges kiépíteni. A feladat ugyan igényli egy hatékony informá-
ciós rendszer kialakítását, de a tartalmi kialakítás és működtetés alapvetően egészségügyi szervezési, 
ellátás-minőségi és egészségügy-finanszírozási szakmai ismereteket igényel. Különösen fontos a telje-
sítmények nyomon követése az állami fenntartású ellátók esetében: egy ilyen méretű ellátórendszer csak 
nagyfokú decentralizáltság mellett működőképes, ahol az országos és regionális központok a pénzügyi és 
ellátás-minőségi monitoring információi alapján (és nem közvetlen irányítással) kontrollálják az egyes 
szereplőket, erőteljesen építve pénzügyi ösztönzőkre.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a HÉTFA Kutatóintézet, a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és  

a Revita Alapítvány készítette  
2012. május 16. és 2013. március 29. között.
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közlekedÉs

városi És elővárosi közössÉgi közlekedÉsi 
konstrukciók ÉrtÉkelÉse a 2004–2013 időszakban

az értékelés célja

Az uniós közlekedésfejlesztés fókuszában hagyományosan a vasúti és közúti fejlesztések 
álltak, ezen belül is a főbb európai tranzitfolyosók fejlesztésére allokálták a legjelentősebb 
összegeket. 2007 és 2013 között ez a finanszírozási arány változott az által, hogy a városi 
és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése hangsúlyt kapott. Így a kohéziós politika 
vonatkozásában e közlekedési ágazat a mögöttünk hagyott hét év nyertesének tekinthető, 
ami több hazai fejlesztés kapcsán is kézzelfoghatóvá vált. 
Ezzel összhangban az alábbi értékelés fő célja az uniós társfinanszírozással megvalósuló 
városi és elővárosi közösségi közlekedési fejlesztések eredményeinek, tapasztalatainak 
összegyűjtése és bemutatása volt. A 2004 és 2012 közötti időszakban 266 városi és elővá-
rosi közösségi közlekedési célú, vagy ilyen elemet is tartalmazó projekt nyert támogatást 
és került vizsgálat alá, de az értékelés négy kiválasztott település és térség  (Budapest, 
Szeged, Szekszárd és Hatvan térsége) projektjeinek elemzése, helyszíni vizsgálata révén 
esettanulmányokat is magában foglal. 

legfontosabb megállapítások

•	 2007 és 2013 között a 4-es metróvonal megépítése és a vidéki villamosprojektek priorizálása mellett 
más projektek kisebb hangsúlyt kaptak. Ennek egyik fő oka, hogy kevés volt az előkészített projekt. 

•	 A nagyprojektek közül kevés jutott el a megvalósítás szakaszába. A forráslehívás okozta nyomás miatt 
így a megvalósítási szakaszba ért beruházásoknál több esetben nem volt elég idő a projektek alapos szak-
mai előkészítésére, a tanulmánytervi fázisra, a szakmai minőségbiztosítás szerepe alacsony maradt. A 
közbeszerzésekben az egyoldalú, ár alapú verseny a jellemző, szinte minden tendert csak nyomott áron 
lehetséges megnyerni, ami gyengébb minőséget eredményezhet.

•	 A pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatok arra mutatnak, hogy törekedni 
kell olyan infrastruktúra létrehozására, amely mellett csökkenthetők a működési költségek.

•	 A fentiek okán, valamint a közlekedésfejlesztésre fordítható források várható szűkülése miatt 2014–
2020-ban kisebb költségvetésű és jól előkészített projekteket célszerű megvalósítani, amelyek a valós 
problémák megoldására koncentrálnak, és hatásuk számottevő a bekerülési költséghez képest.
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az értékelés részletesebb bemutatása

a vizsgált beavatkozások főbb jellemzői

A 266 db vizsgált városi és elővárosi közösségi közlekedési projekt közül 211 db kivitelezési, 55 db előké-
szítési projekt, melyek összességében 1175 milliárd Ft összköltséggel valósultak/valósulnak meg (ennek 
30%-át teszi ki a 4-es metró költsége). A regionális szintű fejlesztési programok keretében alapvetően öt 
tipikus közösségi közlekedési beruházási komponens különböztethető meg:

•	 közlekedési pálya fejlesztése (pl. buszsáv, vasúti vagy villamos pálya),

•	 megállóhely-fejlesztések: a közösségi közlekedés épített környezetének infrastrukturális javítása,

•	 intermodalitást segítő fejlesztések (pl. P+R),

•	 közlekedésinformatikai regionális közlekedés fejlesztések: közlekedési vállalatok szolgáltatási terüle-
tének ITS (Intelligent Transport System) fejlesztései (pl. utastájékoztatás, forgalomirányítás),

•	 járműfejlesztések (gördülőállomány beszerzése).

Egy-egy projektben természetesen több komponens is szerepelhet. Az olyan integrált, komplex nagypro-
jektek esetében, mint például a debreceni, miskolci, szegedi villamosprojektek, mind az öt komponenst 
megtalálhatjuk. 

Projekt műszaki tartalma Darabszám Összköltség 
(MFt)

Átlagos költség 
(MFt/db)

kivitelezés projektek 211 1 132 750 5 368

Közlekedési pálya fejlesztése 30 953 643 31 788

Megállók fejlesztése 182 1 039 242 5 710

Intermodalitás fejlesztése 65 847 441 13 038

Intelligens közlekedési rendszerek 79 952 622 12 058

Járműfejlesztés 6 464 844 77 474

előkészítési projektek 55 42 120 766

Összesen 266 1 174 870 4 417

projekttípusok költségének és darabszámának megoszlása  
(az adatok között átfedések vannak a komplex projektek miatt)

A regionális operatív programok keretében az alapvetően építési típusú infrastrukturális fejlesztéseket 
tartalmazó megállóhelyi fejlesztések a nyertes városi és elővárosi közösségi közlekedési projektek közel felét 
teszik ki. Ezeket egészítik ki azon közút- és közlekedésfejlesztési vagy városrehabilitációs projektek, amelyek 
megállóhely-fejlesztési komponenst is tartalmaznak (pl.: buszöböl, új villamosmegállók kialakítása stb.).

E fejlesztések az utas szempontjából alapvetően a várakozás körülményeit, ezen keresztül a teljes uta-
zás minőségét javítják és csökkentik a balesetveszélyt. Mivel a projektek nem elhanyagolható része kis, 
pontszerű beavatkozás, ezért messze ezen projektek átlagos költsége a legkisebb. A pályafejlesztésekkel 
is érintett projektek ezzel szemben majdnem hatszor nagyobb átlagos költségűek. Ez két okra vezethető 
vissza: egyrészt ezek a projektek jellemzően nagyobb hálózatokat, rendszereket érintenek, másrészt pedig 
a legnagyobb költségű 4-es metró beruházás a maga költségével jelentősen emeli az átlagot.

Az értékelés fókuszában az átfogó áttekintésen túl négy részletes helyszíni vizsgálat állt: a kiválasztott 
mintatérségek (Budapest, Szeged, Szekszárd és Hatvan térsége) projektjeit azok összekapcsolódása, stra-
tégiai megalapozottsága és eredményei, valamint a támogatói és támogatotti oldalon elvégzett interjúk 
alapján vizsgálták az értékelők. Az értékelés közlekedéspolitikai, fejlesztéspolitikai, intézményrendszeri, 
jogszabályi, és menedzsment szempontból is megvizsgálta az előkészített és megvalósult projekteket, nagy 
hangsúlyt helyezve az intermodalitásra, illetve az integrált, összközlekedési szemléletben történő vizsgálatra.
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a fejlesztések stratégiai háttere

A városok központi jelentőségű stratégiai kihívása az elkövetkezendő évtizedekben a gépkocsival történő 
személyes mobilitásról a gyalogos és kerékpáros közlekedésre, a magas színvonalú közösségi közlekedésre, 
valamint a mérsékeltebben használt és környezetbarátabb járművekre való áttérés. Az operatív programok 
nagy hangsúlyt fektettek e problémák feloldására. Az OP-kban csak a villamos és trolibusz beszerzések 
vonatkozásában kapott eddig szerepet a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” járműveknek a városi 
környezetből való fokozatos kivonása. Ennek fő akadályozó tényezője, hogy még ki kell építeni az új jár-
művek tüzelőanyag-, illetve energiaellátását biztosító infrastruktúrát is, ami nagyon nagy költségekkel jár. 

Projekt
Metró-

szerelvény 
(db)

Villamos 
(db)

Trolibusz 
(db)

Autóbusz 
(db)

Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 15

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés 
I. ütem

37 24

Miskolci városi villamosvasút fejlesztése 31

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése 18

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése 9 10

Pozsony-Rajka autóbuszvonal (HUSK) 2

Összesen 15 95 34 2

a támogatott projektek keretében beszerezni tervezett/beszerzett járművek darabszáma

A városok esetében a torlódások és a kibocsátások visszaszorításához vegyes stratégiára van szükség, 
amely a területhasználat alapú tervezést, az árképzési rendszereket, a hatékony tömegközlekedést, valamint 
a nem motorizált közlekedési módokat kiszolgáló infrastruktúrát, és a tiszta járművek energiaellátását 
biztosító létesítményeket együtt kezeli. 

Általánosságban elmondható, hogy 2007-2013 között a 4-es metróvonal megépítése és a vidéki villa-
mosprojektek (Miskolc, Szeged, Debrecen villamosfejlesztései) priorizálása mellett más projektek kisebb 
hangsúlyt kaptak. Ennek egyik oka, hogy kevés volt az előkészített projekt. 

a projekt-előkészítés

2007 és 2013 között jelentős források jutottak projektelőkészítésre és megnőtt a legalább megvalósíthatósági 
tanulmány szinten előkészített projektek száma. Ezek célja egyrészt a 2014–2020 közötti időszakra való 
előkészítés úgy, hogy már a következő időszak első éveiben el lehessen indítani a kivitelezési projekteket, 
másrészt cél a potenciális projektek közötti priorizálás biztosítása. Ezért számos olyan, a közlekedésfej-
lesztés vizsgálatára vagy konkrét infrastrukturális beruházás (pl.: intermodális csomópont) előkészíté-
sére irányuló megvalósíthatósági tanulmány készült el, amely a projektötleteket tanulmánytervi szinten 
megvizsgálta műszaki, közgazdasági, intézményi oldalról egyaránt. 

A jelenleg támogatással kidolgozás alatt álló tanulmányok egyes esetekben közel 30–50 éve fennálló 
problémákra keresik a megoldást (pl.: „A 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötése”, „Kötöttpályás közös-
ségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett”, vagy az „Észak-déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának 
megvalósíthatósági tanulmánya” projekt). Az előkészítési projektek átlagos összköltsége meghaladja a 770 
millió forintot.

A Közlekedési OP mellett a Dél-Dunántúli Regionális OP nyújtott számottevő előkészítő forrást in-
tegrált közösségi közlekedési rendszer fejlesztésére. Pécs, Kaposvár és Szekszárd előkészítési projektjei 
sikeresen lezárultak, részben megalapozva ezzel a későbbiekre nézve lényeges városi és agglomerációs 
mobilitási terveiket. A projektek keretében hosszú távú koncepciók, projektlisták és megvalósíthatósági 
tanulmányok is készültek.
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Ugyanakkor a 2007–2013-as időszakban a nagyprojektek közül kevés jutott el a megvalósítás szakaszába. 
Különösen nagy lemaradásban voltak a budapesti városi és elővárosi projektek, de a vidéki nagyprojektek 
megvalósulása is késésekkel terhelt. A vizsgált időszakban a városi és elővárosi projektek előkészítése szá-
mos problémával kellett, hogy szembenézzen. A forráslehívás okozta nyomás miatt több esetben nem volt 
elég idő a projektek alapos szakmai előkészítésére, a tanulmánytervi fázisra, a szakmai minőségbiztosítás 
szerepe alacsony maradt. A közbeszerzésekben az egyoldalú, ár alapú verseny a jellemző, szinte minden 
tendert csak nyomott áron lehetséges megnyerni, amely gyengébb minőséget eredményezhet. Az előkészítés 
nem megfelelő voltát jelzi, hogy a már előrehaladott állapotban lévő projekteknél bizonyos elszámolható-
nak tervezett költségeket nem lehetett elszámolni, mert nem feleltek meg a támogatási szabályoknak. E 
költségeket ezt követően hazai forrásból kell finanszírozni, ami további terheket ró a hazai költségvetésre.

A városi közlekedési projektek (intermodális csomópontok) projektjeinek előkészítése kapcsán valós 
kockázatot jelent, hogy nehezen fenntartható, a jövő forráshiányát növelő beruházások valósulnak meg, 
amely kockázat kezelésére nagy hangsúlyt kell fektetni. 

pénzügyi fenntarthatóság

Az EU által támogatott városi és elővárosi közlekedési projektek esetében csak a társadalmi hasznosság 
feltétel, a gazdasági (pénzügyi) hasznosság nem. Ez oda vezet, hogy számos projekt a jövő forráshiányát 
növeli, mivel nem termeli ki a fenntartás fedezetét. Egy ma is jelentős fenntartási problémákkal terhelt 
közlekedési rendszer így további olyan elemekkel bővül, amelyek üzemeltetése a fenntartók számára 
pluszterheket jelent. 

A pénzügyi fenntarthatóság kapcsán kell megemlíteni azt is, hogy a magasabb technológiai színvonal 
(például az új járműveken utastájékoztatási rendszer, légkondicionáló) üzemeltetése nagyobb energia-
fogyasztással jár, így nagyobb a költségvonzata is. A fejlesztések során arra kell törekedni, hogy olyan 
infrastruktúrát hozzunk létre, amely mellett csökkenthetők a működési költségek. A fenntarthatóság 
kérdésének megoldását nem a megvalósítás után, hanem a tervezés, projekt előkészítés során kell kezelni. 

integrált megközelítés

A közlekedésfejlesztés nem cél, hanem eszköz: az egész társadalmi rendszer fejlődésének, a települések élhe-
tőségének, a versenyképes gazdaság kialakulásának eszköze. Nem önmagában kell a közlekedést fejleszteni, 
hanem a településen, térségben jelentkező közlekedési igényeket kell kielégíteni, a meglévő problémákat 
megoldani, illetve az igényeket úgy befolyásolni, hogy ne sérüljön a fenntarthatóság és a hatékonyság elve. 
Ezt minden városi, elővárosi projektnél határozottan érvényesíteni kell, de különösképpen az intermodalitás 
fejlesztését kitűző, és a településfejlesztésben kulcstényezőt jelentő projektek vonatkozásában.

projektméret

A 2014-2020-as programozási időszakban a közlekedésfejlesztésre fordítható források várható szűkülése 
miatt kisebb költségvetésű projekteket célszerű létrehozni (illetve erre kell törekedni), melyek a valós 
problémák megoldására koncentrálnak, és hatásuk számottevő a bekerülési költséghez képest. Át kell 
gondolni hazai források illetve visszatérítendő támogatások bevonását a fejlesztésekbe, különösen a városi 
projektekben. Következetesen folytatni kell a szolgáltatásorientált fejlesztést, nagyobb teret kell biztosítani 
a járműállomány megújításának. A fejlesztésekben tovább kell erősíteni a teljes utazási lánc javítását, mind 
a pályázói gondolkodásban, mind a pályázati konstrukciók kidolgozásában.

esettanulmány: szeged közösségi közlekedési projektjei

A szegedi projektek közül a legjelentősebb fejlesztés a két elektromos (villamos és trolibusz) közlekedéssel 
kapcsolatos projekt volt. A villamoshálózat fejlesztésére koncentráló kiemelt projektek a közösségi köz-
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lekedés fejlesztését már integrált projektben valósítják meg, és minden, a közösségi közlekedés komplex 
fejlesztéséhez szükséges kapcsolódó elemet is magukban foglalnak. 

A Szegeden megvalósult, illetve folyamatban lévő közösségi közlekedési projektek:

•	 megtörténik a 4-es villamosvonal kapacitásnövelő fejlesztése, végállomások modernizálása és a peronok 
akadálymentesítése; 

•	 sor kerül az 1-es villamosvonal teljes felújítására (zaj- és rezgéscsillapított vágányok, végállomásokon 
térrendezés, szintbeni peron, és P+R és B+R parkolók kialakítása); 

•	 az 1-es vonalból kiágazva új 2-es villamosvonal épül, a járat jelentős autóbuszforgalmat vált ki (2-es, 
83-as, 83/A), így csökkentve a környezeti terhelést;

•	 a 3-as villamosvonal egy szakasza felújításra kerül, második vágány épül a zavartalanabb közlekedés 
érdekében – akadálymentes peronok, a közút felől korlátok, esőbeálló, egy szakaszon fasor, a másik 
oldalra kétirányú kerékpárút kerül, a vonalon a régi villamosokat újakra cserélik;

•	 meghosszabbításra kerül a 8-as trolibuszvonal, a 10-es autóbuszvonal helyén új trolibuszvonal épül.

A szegedi elektromos közlekedési projektekhez kapcsolódva egy autóbusz és trolibusz végállomást inter-
modális csomóponttá alakítanak P+R parkolók kialakításával, 25 db megállóhely felújításával, további 6 
db új megállóhely létesítésével, új utastájékoztatási rendszer beszerzésével, közlekedési infoterminálok, 
illetve jegy- és bérlet értékesítő automaták kihelyezésével. 

A Szeged vonzáskörzetéhez tartozó kistelepüléseken további fejlesztések valósultak meg, amelyek a helyi 
és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalán hivatottak javítani. Ezek nagyrészt buszöböl- 
és buszmegálló-fejlesztések, amelyek biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a helyi lakosok számára 
a mindennapi közlekedést. 

Természetesen még számos probléma vár megoldásra a városban és térségében is, így elsősorban to-
vábbi járműbeszerzés, mind a Volán, mind az Szegedi Közlekedési Társaság esetében, további villamos 
pályafelújítás és a kistelepüléseket érintő közösségi közlekedési szolgáltatás minőségi fejlesztése. Ezek a 
projektek mind olyan nagy léptékű beavatkozást jelentenek a települések életében, aminek az előkészítése, 
megvalósítása is időigényes, így egy-egy programozási ciklusba is csak korlátozott mennyiségű projekt 
illeszthető be. Nagyobb probléma, hogy az önrész miatt anyagilag is korlátozottak voltak a települések 
beruházási lehetőségei. Erre példaként a térségben elmaradt Szeged környéki kistelepülések fejlesztéseit 
lehet említeni, amelyek közül egyesek az önrész hiánya miatt nem tudtak részt venni a projektben. 

A fejlesztések egyik hozadéka a biztonságosabb közlekedési feltételek kialakítása volt a nagy átszálló for-
galmat lebonyolító szegedi közlekedési csomópontok modernizálása és a környező településeken a buszöblök, 
peronok felújítása révén. További fontos eredményként kell említeni az utazási idő csökkenését Szegeden 
és térségében. Az alábbi térkép az utazási idő változását mutatja a Szeged környéki településekről Szeged 
belvárosába, a Széchenyi térre érkezve a délelőtti és délutáni csúcsforgalomban. A menetidő kedvezően 
változott a várostól nyugatra-északnyugatra eső településekhez kapcsolódó viszonylatokon.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 
a Viteco Kft., a Terra Studio Kft. és az FBK-Med Bt. szakértői 

készítették 2012. augusztus 14. és 2013. március 20. között.
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közössÉgi közlekedÉsi szolgáltatás 
ÉrtÉkelÉse menetrendi És 
utasszolgáltatási mutatók alapján 

az értékelés célja

Az Európai Unió az ISPA előcsatlakozási alap, majd később a Kohéziós Alap és kisebb 
részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai révén jelentős forrásokat juttatott 
a magyar közlekedésfejlesztésnek. 2012 tavaszán elkészült e fejlesztések átfogó értéke-
lése, amelynek során azonban elérhetőségi vizsgálatokra nem került sor, illetve részben 
még lehetőség sem volt. A közút- és vasútfejlesztések legnagyobb hasznát az elérési idők 
csökkenése adja. A közúti elérhetőséggel kapcsolatos felmérések mellett fontos tudni a 
lakosság jelentős hányadát érintő tömegközlekedési elérési idők változásait is. 

Az értékelés ennek megfelelően több célt tűzött maga elé. Egyrészt átfogó helyzetképet 
kívánt adni az ország közösségi közlekedési szolgáltatással való ellátottságáról, és meg-
vizsgálta, hogy az ország teljes területén a közösségi közlekedés hogyan elégíti ki a helyi 
lakosság közlekedési igényét (lakóhely–munkahely, lakóhely–oktatási, közigazgatási és 
egészségügyi intézmények relációban). Másrészt szándékában állt feltárni, hogy a közösségi 
közlekedés jelenlegi infrastruktúrája milyen eszközökkel, és milyen mértékig teljesíti a 
közlekedési szolgáltatásokkal szembeni követelményeket. Végül az utazási célok közösségi 
közlekedéssel való elérhetőségének és egyéni közlekedéssel való elérhetőségnek az ösz-
szehasonlítása révén javaslatot tesz a közösségi közlekedés egyes elemeinek kiemelésére. 

az értékelés részletesebb bemutatása

A közösségi közlekedési szolgáltatás színvonalát több, egymástól különböző paraméter határozza meg, 
amelyek összességükben fejezik ki a szolgáltatás minőségét. Lényeges szempont, hogy a közösségi közle-
kedés által nyújtott szolgáltatás mennyire felel meg az utazóközönség igényeinek (járatsűrűség, járművek 
kapacitása, állapota, tisztasága, felszereltsége, a személyzet segítőkészsége, akadálymentesítettség, utastá-
jékoztatás). Fontos eleme e jellemzőknek a megfelelő menetrendi kialakítás, a járatok csúcsidejének helyes 
megválasztása és az utazási idő. Az értékelés ez utóbbi szempontokat kiemelten vizsgálja, különösen az 
ország egyes térségeire jellemző közösségi közlekedési szolgáltatások összehasonlításával.

Az értékelés elsősorban az alábbi közlekedési viszonylatok mennyiségi és minőségi vizsgálatára irányult:

•	 egészségügyi alapellátás elérhetősége,

•	 munkahelyek elérhetősége (járások települései és a járásközpontok közötti kapcsolatban),

•	 középfokú oktatás intézményeinek elérhetősége (járásközpontok és/vagy megyeszékhelyek elérhetősége), 

•	 a közigazgatási hivatalok és kulturális intézmények elérhetősége (járásközpontok, megyeszékhelyek és 
a főváros elérhetősége). 

Minden központ elérhetősége az illetőségi körébe tartozó településekből való elérési idő szerint lett vizs-
gálva. Az értékelés a következtetések megfogalmazásához 175 járásközpont, 19 megyeszékhely, és a főváros 
elérhetőségét vette figyelembe.

A települések közötti térbeli kapcsolatok meghatározása fontos kiindulása az értékelésnek: egy településből 
leggyakrabban a járásközpontba kell eljutni mint elsődleges centrumba, hiszen a lakos itt éri el általában 
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a munkahelyet, a magasabb szintű oktatási szolgáltatást és a hivatalos ügyeket intézendő a közigazga-
tási hivatalokat. A megyeszékhelyre – amely egyben valamely járás központja is – nemcsak a saját járás 
településeiről, hanem a megyei települések mindegyikéből elérési lehetőséget kell biztosítani a felsőfokú 
oktatás, magasabb szintű egészségügyi intézmény vagy művelődési intézmények, rendezvények eléréséhez.

A főváros elérhetősége a mai közigazgatási rendszer kialakulásával hivatalos célból egyre kevesebb 
utazási szükségletet jelent a lakosság számára. Az üzleti utazások arányát tekintve nem látszik kevesebb 
igény, bár a közigazgatási rendszer átalakítása hathat az ilyen célú utazások csökkenése irányában is, de 
a gazdaság, a vállalati székhelyek még mindig a fővárosba, vagy a környékére koncentrálódnak. 

Mindezek alapján álltak elő Magyarország településeinek különböző ismérvek szerinti elérhetőségi térképei, 
amelyek rávilágítanak a különböző országrészek, régiók és egyéb vizsgált térségek közötti különbségekre.

járásközpontok elérhetősége

Autóbusszal a települések négyötöde 45 perc alatt, további 7–7%-uk pedig 45–60, illetve 60–120 perc között 
éri el a járásközpontot, míg 22 településről ez csak 2–3 óra alatt lehetséges. Végül, 165 településről ebben 
az időszakban nem indul autóbuszjárat a járásközpont felé. Ezek elsősorban azok a települések, amelyek 
közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkeznek a központhoz.

A járásközpontot 45 percen belül
elérő aktív korú népesség aránya:

100%   (54)
90% - 99,9%   (59)
80% - 89,9%   (37)
70% - 79,9%   (12)
20% - 69,9%   (12)

0%   (1)

a járásközpontot közösségi közlekedéssel 45 percen belül elérők aránya 
a kistérség járásközponton kívül lakó, aktív korú népességéből

A vasútállomással rendelkező települések 95%-a egy órán belül eléri a járásközpontot, 21 településről 1–2 
óra közötti utazással lehet vasúton beérni, és marad 6 település, amelyből 2–3,5 órát kell utazni, ha valaki 
a vasúti közlekedési lehetőséget választja. 

Az 1. ábra tanúsága szerint a járások többségében az aktív korú népesség több mint 90%-a 45 percen 
belül eléri a központot a reggeli csúcsidőben, azaz 7:30 óráig. Jónak tűnik a helyzet az Alföld igen jelentős 
részén, de e mögött az is áll, hogy itt egy-egy járásközpont alá gyakran csak néhány település van rendelve, 
ahonnan 45 percen belül bőven be lehet jutni. Összefüggő rossz helyzetű térségnek Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye északi sávja tekinthető.
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megyeszékhelyek elérhetősége 

A megyeközpontok többségét 45 perc utazási idő alatt elérő településcsoport veszi körül. Egy óra alatt a 
települések mintegy feléből lehet beutazni, ezen túl egy és két óra között utazási távolságban a települések 
további közel kétötöde van, amelyek együttesen már lefedik a megyék településeinek közel 90%-át, kivéve 
azokban a megyékben, ahol a központ a megye területéhez képest szélső helyzetben helyezkedik el. Az ország 
településeinek 15%-a 120 percen túl jut el központjához közösségi közlekedéssel, és nagyon szélsőséges 
esetben ez 4 óra utazási időt is jelenthet. Ezek a települések az országhatár mentén, megyeközpontjuktól 
távol helyezkednek el, kapcsolatuk általában az alsóbbrendű, sokszor nagyon rossz minőségű, egyéni köz-
lekedéssel is nehezen járható utakon valósul meg. 

Minimális utazási idõ (perc):

Megyeszékhely   (19)
1 - 45   (1023)

46 - 60   (425)
61 - 120   (1145)

121 - 180   (373)
181 - 238   (76)
Nincs kapcsolat   (90)

megyeszékhelyek elérhetősége kombinált közösségi közlekedéssel 
(minimális utazási idő reggel 6 és 10 óra között)

Szinte minden megyének vannak olyan részei, ahonnan a központ nem érhető el egyéni közúti közlekedéssel 
egy órán belül. Különösen kiterjedt településkört találunk Pest megyében, Bács-Kiskun megyében és Nógrád 
megyében. Kedvező helyzetben vannak Csongrád, Békés, Fejér és Komárom- Esztergom megye települései.

A megyeszékhelyek közösségi közlekedéssel való elérhetőségének térképe alapján azonban már csak az 
ország összes településének mintegy harmada (számszerűen 1023) tartozik saját megyeszékhelyének 45 
perces vonzáskörzetébe, majd’ fele (1448) pedig maximum 60 perces utazási idővel elérhető. Ugyanakkor 
a települések mintegy egyhatoda (449 db) csak két órán túl éri el megyeszékhelyét, 90 település pedig 
hétköznap reggel 6 és 10 óra között nem tudja elérni azt. A vonzáskörzetek térbeli elrendeződésében az 
országos térszerkezet jellegzetes vonásai is visszaköszönnek (határ menti és belső perifériák stb.), valamint 
a vasútvonalak fontossága is kirajzolódik (kedvező zónák megnyúlása pl. a Budapest–Cegléd vonal mentén, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg mellékvonalain stb.). Tipikusan rossz helyzetben vannak 
azon megyéknek a székhelytől legtávolabb eső településcsoportjai, ahol maga a székhely a megyén belül 
periférikus helyzetben van. Ezek az anomáliák kirajzolódnak – bár kevésbé élesen – az egyéni közlekedés-
sel való elérhetőség sokkal homogénebb térképén is (pl. Bács-Kiskun délnyugati, Borsod-Abaúj-Zemplén 
bodrogközi és Nógrád nyugati részein). Személyautóval való közlekedés esetén az összes településnek 
majdnem 60%-a (1800 db) tartozik saját megyeszékhelye 45 perces vonzáskörzetébe és csak 8 településről 
kell többet utazni, mint két óra.
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Minimális utazási idő (perc):

Megyeszékhely   (19)
1 - 45   (1802)

46 - 60   (719)
61 - 120   (603)

121 - 136   (8)

megyeszékhelyek elérhetősége egyéni közlekedéssel

budapest közösségi közlekedéssel és egyéni közlekedéssel 
való elérhetőségének összehasonlítása

A Dunántúlon a településrendszerből és az úthálózat sajátosságából eredően az egyéni közúti közlekedés 
időigénye akár fele is lehet a közösségi közlekedés időigényének a főváros irányú kapcsolatokban. Ebbe 
a kategóriában mintegy 50 település tartozik. A települések hozzávetőleg 65%-a esetében ez az arány 
kiegyenlítődik, és mintegy 230 település esetében a főváros közösségi közlekedéssel való elérése azonos, 
vagy akár fele annyi időt vesz igénybe, mint az egyéni. Meg kell jegyezni, hogy ez egyértelműen a magasabb 
sebességi kategóriát is képviselő vasútvonalak mentén fekvő olyan települések esetében fordul elő, ahol a 
közúthálózat viszont nem nyújt megfelelő utazási sebességet az egyéni közlekedésnek.

összegzés és javaslatok 

A közösségi közlekedés versenyképességét a vasútvonalak fejlesztésével és az autóbusz járatok ráhordó 
jellegének erősítésével, a kombinált közlekedés feltételeinek bővítésével kell javítani. A központok elér-
hetőségének egyik lényeges kritériuma az átszállási idők minél nagyobb mértékű csökkentése, amit a 
jelenleg előkészítés alatt álló intermodális csomópontok képesek legnagyobb hatékonysággal biztosítani. 
Ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a közlekedésfejlesztésben, valamint támogatást élveznek 
a városfejlesztés részéről is. 

Pozitív hatás várható a közösségi közlekedés szerepének erősítésével a járásközpontok elérésében, ha 
a járási településeken P+R, illetve B+R parkolókat alakítanak ki a központok felé irányuló járatok megál-
lóhelyeinek térségében. A csak külterületeket érintő járatok településre történő bevezetése is javíthatja a 
települések közösségi közlekedéssel való ellátottságát, különösen az autóbusz-autóbusz átszállóhelyeken. 
Ezen felül a központok elérési lehetőségének a közösségi közlekedés fejlesztése általi javításával a kisebb 
települések népességmegtartó ereje fenntartható, de legalább az elvándorlás mértéke csökkenthető. 
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A nagy forgalmú megállóhelyek és a kormányhivatalok fizikai közelsége könnyíti a lakosság ügyintézési 
tevékenységét, csökkenti az erre fordítandó időt. Ezért javasolt utóbbiak telephelyválasztásában az el-
érhetőségi szempontok figyelembe vétele (pl. vasútállomások felvételi épületében vagy felhagyott vasúti 
területen történő kialakításuk).

A közösségi közlekedés javítása a járásközpontok elérése vonatkozásában szinte az egész Dunántúlon 
szükséges. Kiemelten fontos a határ menti területek, Somogy megye déli, Baranya megye délnyugati, So-
mogy és Tolna megye megyehatár menti és Vas megye országhatár menti térségeiben. Az országos átlagnál 
lényegesen rosszabb helyzetben vannak továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád 
megye nagyobb kiterjedésű térségei. Még a járásközpontok is hátrányos helyzetűnek tekinthetők például 
a megyeközpont elérésében, valamint a fővárosba való egynapi oda-vissza utazás vonatkozásában. Egyér-
telműen az autóbusz közlekedés fejlesztése, a vasútvonalakhoz való kapcsolása révén lehet ezen térségek 
helyzetét hatékonyan javítani.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Viteco Kft. és a Terra Studio Kft. készítette  

2012. november 5. és 2013. március 29. között. 
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a kerÉkpáros közlekedÉsFejlesztÉs időközi 
ÉrtÉkelÉse a 2007–2013-as időszakban

az értékelés célja

A kerékpáros közlekedés a közlekedés egészén belül felfutó ágazatnak tekinthető, amelynek 
további fejlődése a kialakult vélekedés szerint lényegében csak a fizikai infrastruktúra 
megfelelő kiépítésén múlik. Az értékelés e feltételezés megalapozottsága mellett az ed-
digi kerékpáros fejlesztések eredményeit, tapasztalatait gyűjti össze és mutatja be, ezért 
mindazon projekteket vizsgálta, amelyek a kerékpáros közlekedés infrastrukturális vagy 
kulturális feltételeinek erősítéséhez, megteremtéséhez járultak hozzá. Másik fő célja a 
kerékpáros szempontból aktív településeken a teljes kerékpáros rendszer kiépítéséhez, 
a kerékpárosbarát város kialakulásához szükséges követelmények megfogalmazása volt. 
A vizsgálat keretében a 2007 és 2012 eleje között, hazai és uniós forrásból finanszírozott 
kerékpáros projektek időközi értékelése történt meg. Az elvégzett vizsgálatok és az ezek 
alapján levonható következtetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő 2014–2020-as 
programozási periódusban hatékonyabb kerékpárosbarát fejlesztéspolitika valósulhasson 
meg. Az eredmények abba az irányba mutatnak, hogy messze nem csak az infrastruktúra 
fejlesztése szükséges a kerékpáros közlekedés további fejlődéséhez. 

legfontosabb megállapítások

•	 A fejlesztések eredményeként 1670 km kerékpárút létesült és mintegy 24.500 férőhellyel bővült a tá-
rolókapacitás.

•	 A települések társadalmi-gazdasági státusa nem meghatározó a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések-
ben, a fejlesztett települések jelentős részében a lakosság átlagos jövedelmi helyzete jóval az országos 
átlag alatt van.

•	 A kerékpáros fejlesztések legnagyobb arányban a járdától vettek el helyet s csak ezt követi a közút. Ezen 
az arányon érdemes változtatni.

•	 Az intermodális csomópontoknál jellemzően elégtelenek és nem biztonságosak a tárolókapacitások.

•	 A létesítmények kialakítását alapvetően meghatározza, hogy a tervezők, illetve az önkormányzat a 
„legkisebb ellenállás” felé haladnak. Ennek eredménye, hogy sokszor nem összefüggő hálózatok, hanem 
kisebb szakaszok létesülnek, amelyekből éppen az igazán problémás projektelemek (pl. csomóponti 
átvezetés) maradnak ki.

az értékelés részletesebb bemutatása

közvetlen eredmények számokban

A kerékpáros fejlesztések terén a 2007–2013-as ciklusban eddig 773 db támogatott kerékpáros projekt 
keretében 1.670 km kerékpárforgalmi létesítmény épül(t), 343 db célzott kerékpáros fejlesztési projekt 
keretében pedig 50,8 milliárd Ft összköltségben 1450 km kerékpárforgalmi létesítmény jött létre. Az ösz-
szes fejlesztés 62%-a, több mint 1000 km a forgalomtól elválasztott, önálló kerékpárút. A tárolókapacitás 
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mintegy 24.500 férőhellyel bővült. Emellett 367 db kampány valósult meg (fiataloknak, a lakosság egészé-
nek, egészségügyi, fenntarthatósági szemléletformálási, rekreációs célokkal stb.), 68 db szálláshely vált 
kerékpárosbaráttá és 49 db új kerékpárszervíz nyitotta meg kapuit. 

Összesen 208 község és 163 város, valamint a megyei jogú városok valósítottak meg projekteket. Budapesten 
37 projekt valósult meg, illetve fog befejeződni a közeljövőben, amelyből 32 db infrastruktúra-fejlesztést 
tartalmaz. E projekteknek köszönhetően összesen 56,6 km-rel bővül a fővárosi kerékpáros infrastruktúra. 
A települések társadalmi-gazdasági státusa nem meghatározó a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésekben. 
A fejlesztett települések jelentős részében a lakosság átlagos jövedelmi helyzete jóval az országos átlag 
alatt van, sőt a leghátrányosabb helyzetű területek kistelepülésein is valósítottak meg komoly volumenű 
kerékpárút fejlesztést (a Mátészalkai kistérségben 15 km kerékpárút, vagy a Mezőcsáti kistérségben 10 
km töltésen vezetett kerékpárút épült).

A 773 db elemzett projekt között nemcsak a célzottan kerékpáros fejlesztések szerepelnek, hanem azok 
is, amelyek elsődlegesen más célt szolgálnak, de tartalmaznak kerékpáros elemet. Ez utóbbi fejlesztések 
között jellemzően megtalálhatók az útépítések, közösségi közlekedésfejlesztések és intermodalitás, a vá-
rosrehabilitáció és településfejlesztés és a turizmus. 

Az eddigi gyakorlat alapján a kerékpáros fejlesztések a legnagyobb arányban a járdától vettek el helyet 
(27%), ezt követi 25%-kal közút és zöldfelület, 14%-kal a magánterület, és 9% a parkolók aránya. Ahhoz, 
hogy vonzóbb legyen a kerékpározás és tényleg fenntartható legyen a közlekedés, ezeken az arányokon 
változtatni kell. Ha a gépjárműforgalomtól vesszük el a helyet, akkor az út kapacitásával együtt csökkenni 
fog a forgalom sebessége és nagysága is. 
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Projektek számának megoszlása a fejlesztés célja szerint, %

intermodalitás és tárolás

Az intermodalitás feltételeinek biztosítása a kerékpárosbarát település egyik legfontosabb eleme. A jelen-
legi gyakorlat azonban abban teljesedik ki, hogy támaszokat, fedett tárolókat helyeznek el állomásoknál, 
megállóknál. A vasútállomásoknak sem az elérése, sem kerékpárosbarát átalakítása nem megoldott. Ez a 
MÁV-val, a Volánnal való szoros együttműködés kialakítását követeli meg. 

A kerékpárosbarát település másik követelménye a biztonságos és elégséges tárolási kapacitás. Eddig 
kevéssé terjedtek el a biztonságos zárt tárolók, illetve parkolók. Ebben a kérdésben konfliktusok merültek 
fel az önkormányzatok és a Közreműködő Szervezetek (KSZ) között. Ennek egyik oka, hogy a műszaki 
előírásokat későn (2009-es kiírásoktól kezdve) vezették be, így korábban több település olyan tárolókat 
alakított ki, amelyek nem felelnek meg a mai előírásoknak. A másik probléma, hogy a KSZ-ek a fejlesztések 
jogi és számszaki (pénzügyi, műszaki), azaz inkább a könnyen számon kérhető oldalára helyezik a hang-
súlyt, míg az önkormányzat a projekt célját, hozzáadott értékét tekinti fontosnak. A jelenlegi támogatási 
rendszer szigorúan ragaszkodik az uniformizált, már bevált gyakorlatokhoz, így nem enged teret a helyi 
igényekhez jobban illeszkedő innovatív megoldásoknak, egyedi helyi kezdeményezéseknek. 

szemléletformálás

A pályázati rendszerben megvalósuló programok jelenleg kevéssé tudják betölteni a szemléletformáló 
szerepet, a projektek jellemzően nem tartalmaznak „soft” elemet. A helyi kezdeményezések elszigeteltek, 
nem kapcsolódnak országos kampányokhoz, jelenleg nincs olyan intézmény, ahol a feltételek biztosítottak 
e feladat koordinálására, annak ellenére, hogy a nyugati tapasztalatok alapján a „soft”, szemléletformáló 
oldal sokkal kisebb költséggel sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint azt az érintettek gondolják. 

A politikai döntéshozók elköteleződése, eltökéltsége is a kerékpárosbarát település egyik mozgatórugója. 
Számos település esete mutatja, hogy alapvetően a polgármesteren és közvetlen környezetén múlik, hogy 
felvállalják-e ezt az irányt a településfejlesztésben. 

turizmus és szabadidős célú kerékpározás

Turisztikai szempontból leginkább azok az útvonalak rendelkeznek vonzerővel, amelyek az EuroVelo (EV) 
hálózat részét képezik, vagy érintik a Balatont, Velencei-tót, Tisza-tót, amelyek jelenleg a legkedveltebb 
kerékpáros célterületek. Viszont sem az EV, sem a tavak esetében nem épül még ki egy folyamatos, az EV 
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minőségi színvonalának megfelelő kerékpározásra alkalmas hálózat. A turisztikai célú kerékpározásra csak 
kevés önkormányzat tud építeni. A kerékpáros turizmus fejlesztése elsődlegesen a hálózati elemek kiépíté-
sét igényli, és erre a fejlesztési irányra különösen igaz, hogy területileg integrált alapú fejlesztést igényel.

Nehéz a turisztikai és a szabadidős célú kerékpározás között a határt meghúzni, de a kérdőívek alapján 
egyértelműen kijelenthető, hogy a szabadidős célú kerékpározás sokkal nagyobb szerepet tölt be a kerék-
párosok életében, mint amennyire a stratégiák, fejlesztési célok azt tükrözik. 

a projekt-előkészítés és tervezés problémái

A létesítmények kialakítását alapvetően meghatározza, hogy a tervezők, illetve az önkormányzat a „leg-
kisebb ellenállás” felé haladnak. Ennek eredménye, hogy a tulajdonjogi, műszaki nehézségek megoldását, 
a konzorciumi együttműködést igénylő feladatokat sok esetben nem vállalják fel sem az önkormányzatok, 
sem a tervezők, így nem hosszú, egybefüggő, akadálymentes útvonalak jönnek létre, hanem kis projektek 
sora, amelyek nem összefüggőek és nem oldják meg a csomópontok okozta átkelési problémákat. A pályá-
zati kiírások feltételeinek és az uniós finanszírozási feltételeknek való pályázói megfelelni akarás túl nagy 
hatással van a projektek műszaki tartalmára. Számos közlekedési projekt esetében a valóban megoldandó 
közlekedési konfliktust (pl. kerékpárút átvezetése forgalmas közúti csomóponton) a pályázó projekt nem 
oldja meg, mert a sikeres pályázás (gyors és sikeres forrásszerzés) érdekében a tervezés fázisában kike-
rültek belőle a nehezen megvalósítható, igazán problémás projektelemek (pl. idegen terület igénybevétele 
miatt, vagy hidak, vasúti töltések, felüljárók átjárhatóságának biztosításából adód magas költségek okán).

a helyszíni vizsgálatok tapasztalatai

A vizsgálat további tanulsága, hogy azok a projektek a leginkább kerékpárosbarát kialakításúak, amelyek 
egyszerű vonalvezetésűek, többnyire külterületi projektek, s ahol odafigyelnek a karbantartásukra. Ezekben 
az esetben kevésbé jellemzőek a tipikus problémák, amelyek közé a terepbejárás tapasztalatai alapján az 
alábbi jelenségek sorolhatók:

•	 Nem megfelelő átvezetések – a kerékpárosok számára az egyik legnagyobb veszélyforrást, az építte-
tőknek az egyik legnagyobb problémát, a tervezőknek pedig a legnagyobb kihívást a kereszteződések, 
csomóponti szakaszok jelentik.

•	 Az útvonal megszakadása – a tervezők, illetve a megbízók konfliktuskerülő magatartásának a kö-
vetkezménye.

•	 Egyoldali kialakítás – szintén az egyszerűségre, olcsóságra való törekvés (alacsonyabb építési költ-
ségek, egyszerűbb közmű-kiváltás) miatt dominálnak a projektek között az egyoldali létesítmények. 
Ennek legfőbb következménye, hogy a kerékpárosok nem tudnak a forgalmi iránynak megfelelően, két 
oldalon közlekedni, ami a létesítmény nem megfelelő használatát eredményezi (a közút túloldalán is 
kerékpároznak, ahol nincs létesítmény).

•	 Lekopott felfestések – nemcsak a kerékpársávok (de ott különösen!), hanem az egyéb létesítmények 
esetén is biztonsági szempontból komoly hiányosságot okoznak a nem karbantartott felfestések, bur-
kolati jelek. Ennek hátterében esetenként a takarékosságra való törekvés áll, ugyanakkor gyakran a 
karbantartás elmaradása miatt nem látható, hol húzódik a kerékpáros útvonal.

•	 Kitáblázás hiánya – a vizsgált projektek alapján elmondható, hogy általános probléma a létesítmények 
nem megfelelő kitáblázása. 

•	 Ideiglenes megoldások – a létesítményeket a legtöbb esetben úgy alakítják ki, hogy a gépjárműforga-
lomba ne kelljen beavatkozni. Így – elsősorban belterületen – helyszűke lép fel, ami miatt egyrészt túl 
nagy arányban vesznek el helyet a gyalogosoktól, másrészt olyan közlekedési megoldások alakulnak ki, 
amelyek hosszú távon nem kielégítőek sem a gépjárműforgalom, sem a kerékpáros- és gyalogosforgalom 
számára. 
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a szakmai minőségbiztosítás hiányai

Számos ponton hiányzik a kerékpáros fejlesztési folyamatból a szakmai minőségbiztosítás. Ennek első 
szintjét jelentik a műszaki tervek, ahol a leggyakoribb gond, hogy a tervezők és az önkormányzat között 
gyakran nem megfelelő az együttműködés, nem jut idő a projekttartalom, projektötlet átgondolására. Az 
önkormányzatnál sok esetben nincs tapasztalt kerékpárhálózat-fejlesztési, forgalomtechnikai ismeretekkel 
bíró szakember, aki megfelelően el tudná bírálni a készülő terveket. Egyéb szereplő sincs a rendszerben, aki 
felvállalná a szakmai minőségbiztosítást. Kivételt ez alól a tervbírálat jelent, de ez csak korlátozottan jelent 
meg. A projekteknél a KSZ jelenti a következő ellenőrzési szintet, ahol viszont hajlamosak az adminisztratív 
szempontok hangsúlyosabb érvényesítésére a szakmaiakhoz képest. A műszaki előírásokra vonatkozóan 
már megoldást jelentett az Útügyi Műszaki Előírások használatának előírása, a hálózatosságra pedig a 
hálózati szempontok bírálata. Viszont sok műszaki problémára csak a kivitelezés során derült fény. Emiatt 
több projektben a Támogatási Szerződés módosítására, a kiviteli terv módosítására, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság vagy a közútkezelő által előírt pótmunkákra volt szükség. Mindez többletköltséget jelentett, amit 
általában az önkormányzatnak önerőből kellett finanszírozniuk. E problémák megalapozottabb tervekkel, 
jobb szakmai előkészítéssel elkerülhetők.

esettanulmány: budapest x. kerület – sibrik miklós út

A X. kerületi Sibrik Miklós úton vezetett önálló, egyoldali, kétirányú kerékpárút az egyik leginkább ke-
rékpárosbarát besorolást kapta a terepbejárások alkalmával vizsgált fejlesztések között. Az 1,6 km hosszú 
nyomvonal nagyrészt egyenes, egyszer keresztezi a Sibrik Miklós utat (a Gyömrői útnál), és jelentős kibo-
csátó területeket (lakótelepek) köt össze célterületekkel (Kőbánya-Kispest vasútállomás és metróállomás, 
ahová kerékpártámaszokat is elhelyeztek), továbbá egyéb kerékpárforgalmi létesítménnyel is megfelelően, 
jól jelezve van összekötve (Harmat u., a kerület központja felé). A létesítmény kényelmi szempontból is na-
gyon színvonalas, jól karbantartott, tiszta, döccenőmentes, az átvezetéseknél süllyesztett szegélyek vannak.

Biztonságossági szempontból is megfelelőnek mondható a projekt: a közúti kereszteződések nagy részé-
nél van veszélyjelző tábla a kanyarodó járműveknek, a jelzőlámpás kereszteződéseknél sárga villogó jelző 
található, némely átvezetésnél pedig ki van emelve a kerékpárút, így az autósoknak feltétlenül lassítaniok 
kell. A gyalogosforgalomtól nagy hosszúságban, széles zöldfelülettel van elválasztva, ezért konfliktusok 
csak a buszmegállók körül jellemzők, ahol viszont nincs fizikai elválasztás, a buszról leszálló gyalogosok 
ezért körültekintés nélkül vágnak át a kerékpárúton. Ez azért különösen veszélyes ezen a szakaszon, mert 
a kerékpárút nagy része közepes lejtésű és a jelzőlámpák fázisa is kedvező (30 km/h körüli sebességnél 
lényegében zöldhullám), ezért a lefelé tartók nagy sebességgel közelíthetnek a buszmegállók felé. A másik 
konfliktusforrás a Gyömrői út és a KöKi terminál közötti szakasz, ahol hiába van jó minőségű járda a ke-
rékpárúttól fasorral elválasztva mintegy 2 méterre, a gyalogosok kizárólag a kerékpárúton mennek, ahol 
attraktívabb a környezet (egy fasoron lehet menni ahelyett, hogy betonkerítés mellett menne az ember).

A fenti pozitívumok ellenére a forgalom ennél a projektnél az egyik legkisebb (22 fő/csúcsóra). Ennek 
okai lehetnek a domborzati adottságok (hivatásforgalmi használat esetén éppen délután, fáradtan kell 
emelkedőn felfelé haladni); illetve az, hogy a KöKi terminálnál a kerékpártárolást nem érzik biztonsá-
gosnak, a vasúti peronokhoz pedig akadálymentesen csak igen meredek, nem túl széles lépcsősor kétszeri 
leküzdésével lehet eljutni.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Viteco Kft. és a Terra Studio Kft. szakértői készítették a Revita Alapítvány 

módszertani szakértőinek bevonásával, 2012. március 26. és október 29. között.
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KÖRNYEZET És 
FENNTARTHATÓSÁG

a FejlesztÉspolitika hatása a környezet 
állapotára És a környezetvÉdelmi 
cÉlrendszer teljesülÉsÉre

az értékelés célja és a vizsgált programok

Az értékelés a 2007 és 2013 közötti kohéziós politika jelentősebb környezeti hatású 
beavatkozásait vizsgálta az okozott környezeti állapotváltozások és környezetvédelmi 
célkitűzéseink teljesülése szempontjából. A vizsgálat a KÖZOP, a GOP, a KEOP és a ROP-
ok egyes konstrukciócsoportjaira fókuszált és a hatások széles körét vette figyelembe. 
Emellett az értékelés hazai jelentősége és az európai uniós szakpolitikában betöltött 
szerepe miatt kiemelten foglalkozik az alábbi három szakterülettel:

•	 a felszíni és felszín alatti vizeket érő hatások az EU Víz Keretirányelvének (VKI), il-
letve az annak hazai bevezetését szolgáló Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek 
(OVGT) a teljesítése,

•	 a természetvédelmi célkitűzések teljesülése,

•	 klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az energiatermelés és -fogyasztás alakulása.

legfontosabb megállapítások

•	 A vizsgált fejlesztések környezeti szempontból nem jártak jelentős káros hatásokkal, de a környezet 
állapota sem javult olyan mértékben, mint azt a ráfordítások indokolnák.

•	 Elmaradásban vagyunk környezeti céljaink és kötelezettségeink teljesítésében. Annak ellenére, hogy 
összességében a fejlesztések hatása kedvező, egyes területeken romlott helyzet (kisvízfolyások állapota, 
biomassza égetés), illetve a lehetőségekhez képest kisebb a javulás a szükségesnél.

•	 A GOP és a kapcsolódó ROP fejlesztések esetén jelentős környezeti problémákkal nem kell számolnunk 
beruházások megvalósítása, működtetése kapcsán. A felmerült környezeti problémák elsősorban egye-
diek, helyiek lehetnek.

•	 A KÖZOP- és a kapcsolódó ROP-konstrukciók terhelések csökkentését szolgáló projektelemei sem tudják 
ellensúlyozni a közúti fejlesztések forgalomnövelő hatásait.

•	 A fejlesztések nagy része továbbra is a fővárosba és nagyobb, iparilag is fejlett városokba áramlik.

•	 A környezeti, fenntarthatósági szempontokat a projektek megvalósítása során nem integrálják megfelelően. 

VI.
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az értékelés részletesebb bemutatása

A már működő beruházások tekintetében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőségeknél folytatott interjúk segítségével az értékelés azt vizsgálta, hogy okoztak-e a fejlesztések olyan 
környezetvédelmi problémát, amely hatósági szinten is megjelent. A vizsgált támogatási rendszer fej-
lesztéseiről összességében elmondható, hogy környezetvédelmi szempontból nem jártak jelentős káros 
hatásokkal, de a környezet állapota sem javult olyan mértékben, mint azt a ráfordítások indokolták volna. 
A fenntarthatóság szempontjából rosszabb a helyzet, igazi előrelépés ebben az irányban nem történt. Ál-
talánosan jellemző, hogy az úgynevezett horizontális fenntarthatósági szempontok nem tudnak jelentős 
hatás gyakorolni a projektek környezeti fenntarthatóságára. 

Az előzménynek tekintett stratégiai környezeti vizsgálatok, és más értékelések előrejelzése a környeze-
ti hatások tekintetében megfelelőek voltak, ugyanakkor megjelentek olyan hatások is, amelyekre ezek a 
korábbi vizsgálatok nem fektettek kellő hangsúlyt. Az egyes vizsgált operatív programokkal kapcsolatos 
legfontosabb megállapításokat az alábbiakban lehet összefoglalni.

környezet és energia operatív program

Elmaradásban vagyunk a hazai és európai uniós jogszabályokból, stratégiákból adódó céljaink és kötelezett-
ségeink teljesítésében. Annak ellenére, hogy összességében kedvezőek voltak a hatások, vannak területek, 
ahol romlott helyzet (kisvízfolyások állapota, biomassza-égetés), illetve a lehetőségekhez képest kisebb 
a javulás a szükségesnél. A KEOP és a kapcsolódó ROP konstrukciók kapcsán felmerült legjelentősebb 
környezeti problémák az alábbiakban összegezhetők:

•	 A megújuló energia felhasználásának növelése kapcsán kiemelendő, hogy a biomassza-égetés fejlesztése 
nem környezetbarát megoldás.

•	 A települési szilárd hulladék kezelése költséges, hiány van hulladékégetőből, a hulladék lerakása pedig 
egyre drágább lesz. 

•	 A szennyvízkibocsátások az élővíz-befogadókra nézve koncentrált környezet terhelést jelentenek. En-
nek eredménye a kis befogadók minőségromlása, ami az Országos Vízgazdálkodási Terv megvalósítása 
szempontjából is problémás.

•	 A szennyvíziszap kezelése sem mindig megfelelően megoldott. A vállalt kötelezettségek teljesítése az 
EU felé nem sikerült határidőre.

•	 Az ivóvízminőség-javító program célkitűzéseit és az EU ivóvizes derogációs követelményeit nem sikerült 
határidőre teljesíteni.

•	 A belterületi vízrendezés területén gyakorlatilag csak csapadékvíz elvezetés van, vízgazdálkodás még 
nincs.

•	 Több erőforrás kellene a tervezett célok eléréséhez

gop és kapcsolódó rop fejlesztések 

E beavatkozásoknál jelentős környezeti problémákkal nem kell számolnunk a beruházások megvalósítása, 
működtetése kapcsán. A felmerült környezeti problémák elsősorban egyediek, helyiek lehetnek. A kör-
nyezetvédelmi hatóságoknál ezekre a projektekre vonatkozóan nem merültek fel jellemző problémák. A 
környezetvédelmi célú technológiakorszerűsítések mind a fenntartható fejlődés, mind a környezeti hatások 
szempontjából néhány kivételtől eltekintve előnyösek, bár az lenne a cél, hogy minden fejlesztés egyben 
ilyen is legyen. A biomassza alapú energia-termeléssel kapcsolatos projektek ugyanakkor több szempontból 
is gondot jelenthetnek (légszennyezés, alapanyag-termelés területhasználati konfliktusai). Ez azért fontos, 
mert a megújuló energiával kapcsolatos céljainkat jórészt erre terveztük alapozni. 
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közop- és kapcsolódó rop-fejlesztések 

A KÖZOP és a kapcsolódó ROP konstrukciók esetében elmondható, hogy ugyan sok, a terhelések csökken-
tését szolgáló projekt valósul meg, de összességében ezek sem tudják ellensúlyozni a közúti fejlesztések 
forgalomnövelő hatásait. A hatásviselők terhelése viszont helyi szinten sok településen csökken. Fontos 
sikeres eleme a rendszernek a biztonság növekedése. A főbb problémák az alábbiakban összegezhetők:

•	 A gyorsforgalmi úthálózat és a magasabb rendű utak fejlesztése kapcsán a szokásos ökológiai és terület-
foglalási problémák mellett az alföldi területeken csapadékvíz elvezetési problémák is voltak. Állandó az 
ütközés a Natura 2000 területekkel, ami jelentős problémát okoz a környezetvédelmi engedélyezés során. 
A forgalomnövekedés azzal is jár, hogy a közúti közlekedés aránya tovább nő a többi szállítási módhoz 
képest, ennek minden problémás környezeti hatásával együtt. A forgalom kitölti a neki nyújtott területe-
ket, alacsony a többi közlekedési ágazat elszívó szerepe. Előfordul az is, hogy a konfliktust egyes  Natura 
2000 területek indokolatlanul nagy kiterjedése okozza a kompromisszumkeresés nehézségei mellett.

•	 A belterületi utak fejlesztése esetében a települési szállópor-terhelés összességében nem csökken még 
az ezt elősegítő projektek ellenére sem.

területi fejlesztések

Területi szempontból a fejlesztések nagy része továbbra is a fővárosban, illetve a nagyobb, iparilag is fej-
lett városokban koncentrálódik. Az elmaradottabb megyék ugyan több forráshoz jutottak, de főleg akkor, 
ha volt nagyváros a területükön. Budapest centrális szerepe nemigen oldódott, a magas támogatottsággal 
rendelkező megyék esetében pedig a nagyvárosok használták fel a források jó részét (Szeged, Nyíregyháza, 
Miskolc, Győr). Környezeti szempontból ott koncentrálódnak a hatások, ahol eddig is. Bár a területek között 
kiegyenlítődés indult meg, ez inkább a vidék általános elmaradottságát mutatja, nem pedig a leszakadó 
régiók felzárkózását.

A komplex vagy összefüggő fejlesztéseket, amelyek szükségszerűen több pályázaton keresztül voltak 
elérhetők, az intézményrendszer nem hangolta össze. Az azonos földrajzi területet érintő projektek ösz-
szehangolása (pl. turizmusfejlesztés, úthálózat-fejlesztés, élőhely-rekonstrukció, területi vízrendezés) is 
nagyon hiányzik a pályázati rendszerből, ami a természetvédelem szempontjából (pl. vízbázisok használa-
ta) kimondottan előnytelen. Az ún. „integrált városfejlesztési akciók” esetében jellemző tapasztalat, hogy 
egyrészt nem nyer megfelelő kezelést a fejlesztési területről átterelt gépkocsiforgalom, így a forgalommal 
együtt a problémák is átterhelődnek, másrészt egy-egy projekt csak csekély változást okoz a települések 
állapotában.

Végül a turisztikai fejlesztések kapcsán megemlítendő, hogy a termálfürdők vízhasználatának az alföldön 
jelentős aggregát hatásai voltak a felszíni és felszín alatti vizekre, miközben a várt forgalomnövekedési 
hatások elmaradtak. A fejlesztések hatásai meghaladhatják az érintett hatásterület környezeti toleranciáját.

javaslatok

•	 Az egyes akciótervek kialakításánál figyelembe kell venni az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
céljainak való közvetlen vagy közvetett megfelelést.

•	 Javasolt a belterületi és külterületi vízgazdálkodási programok közelítése, összekapcsolása, a komplexebb 
vízgyűjtő, részvízgyűjtő egészét érő beruházások pályáztatása. 

•	 A szennyviztisztítási projektek esetében megoldást kell találni a kisbefogadók problémájára. A környe-
zeti hatás értékeléséhez elengedhetetlen a befogadó beruházás előtti állapotának és terhelhetőségének 
ismerete. Javasolt, hogy minden projekt esetében kerüljön sor legalább a hígulási arányok meghatáro-
zására és annak értékelésére, hogy a terhelés változása a befogadó állapotában okoz-e kedvező, vagy 
kedvezőtlen irányú vízminőségi-ökológiai hatást.
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•	 Az összefüggő, egymásra épülő, akár több operatív programot is érintő projektek összehangolását biz-
tosító eljárásrend és intézményrendszer kialakítása jelentősen javíthatná a fejlesztéspolitika hatékony-
ságát. Ugyancsak javasolt kialakítani az azonos földrajzi területet érintő projektek összehangolásának 
intézményi, technikai feltételeit. 

•	 A projektekre vonatkozó feltételeket, a projekt egészét kell fenntarthatóvá tenni a fenntarthatósági 
elvek tudatosításával, a fenntarthatósági kritériumok kiválasztási szempontként való megjelenítésével. 

•	 A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást minden olyan konstrukcióban javasolt előírni kiválasztási 
követelményként, ahol ennek jelentősége van (pl. vízrendezés, gazdaságfejlesztés, integrált városfejlesztés). 

•	 Növelni kellene a zöldfelületi arányokat és a kertészeti megoldások alkalmazását a településfejlesztési 
projekteknél. 

•	 Megfelelő számú környezeti indikátorra van szükség a nem környezeti tartalmú, de jelentős környe-
zeti hatású fejlesztések terén. Ilyen például egyes technológia-fejlesztések esetében a fajlagos víz vagy 
energiafelhasználás, a gazdaságfejlesztési programokban a környezeti célok megvalósulását támogató 
mérőszámként a termékek úgynevezett vízlábnyoma, a kiválasztási rendszerben az alacsony vízfel-
használással készülő termékek, és az ilyen termékeket előállító cégek, e termékeket kínáló piacok 
preferálása/támogatása.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az ÖKO Zrt. készítette 2012. június 29. és 2013. március 29. között.
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Fenntartható városFejlesztÉs
Az integrált városfejlesztési stratégiák eredményessége és hatásai  
a fenntartható fejlődés szemszögéből

az értékelés célja

Az Európai Unió lakosságának 68%-a városokban él. A városok a fejlődés, az innováció 
központjai lehetnek, ugyanakkor koncentráltan jelentkezhetnek bennük a társadalmi, 
gazdasági, környezeti problémák. A 2014-2020 közötti időszakban az Európai Unió 
megerősödő szerepet szán a városok fenntartható fejlesztésének a kohéziós politikában: 
a tervezett szabályozás szerint a nemzeti szinten elkülönített ERFA-források legalább 
5%-át a fenntartható városfejlesztésre irányuló integrált intézkedésekre kell fordítani. 
Az értékelés célja az volt, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából értékelje egyrészt 
az Integrált Városfejlesztési Stratégiákat, másrészt az IVS-ek keretében Magyarországon 
megvalósuló egyes fejlesztéseket az Európai Unió által a 2014-2020 közötti programozási 
időszakra meghatározott fenntartható fejlődési irányok tükrében, azaz előremutató pél-
dákat találjon a következő időszak fejlesztéseihez. Az értékelés javaslatot tett továbbá 
arra, hogy az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésekben hogyan 
lehetne a leghatékonyabban alkalmazni a fenntarthatósági kritériumokat. Az értékelés-
ben fontos szerepet kapott az integrált és a fenntartható fejlesztés fogalmi elhatárolása, 
kapcsolódásuk bemutatása.

legfontosabb megállapítások

•	 Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS) megfelelő keretet biztosíthatnak a fenntartható fejlődés-
nek, amennyiben a stratégiák keretében tervezett projektek számottevő része megvalósul. 

•	 Az IVS-ek keretében megvalósuló fejlesztések a fenntartható fejlődés szempontjából az eddigi tervezési 
gyakorlatnál jobban szolgálták a települések életminőségének javítását.  

•	 A vizsgált háromszáz projektnek csak mintegy 15%-a nevezhető önmagában is integráltnak. 

•	 A városkép javítása, a vonzó települési környezet kialakítása mellett a többi fejlesztési cél jellemzően 
kiegészítő jellegű maradt.

•	 Az önmagukban is integrált projektek zöme környezeti célt is megjelölt, azonban természetvédelmi cél 
alig jelent meg a vizsgált projektekben.

•	 A fejlesztésektől nem csak a városlakók életminőségének javulását, hanem a tőkevonzás és a letelepedési 
kedv növekedését is várják, ez azonban a település számára jelentős adaptációs kockázatot is hordoz.

•	 Az elkészült létesítmények fenntartási költségei sok esetben jelentős terhet rónak az önkormányzatokra.

az értékelés részletesebb bemutatása

a vizsgált programok

Az értékelés a Regionális Operatív Programok fejlesztései közül azokat a projekteket vizsgálta, amelyek 
megvalósítása Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódott. A projektekből a legnagyobb arányban 
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Észak-Alföld és Közép-Magyarország részesedett. Közepes arányban vett részt Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 
régió. Viszonylag alacsonyabb volt a pályázatok száma (10–10%) Észak-Magyarországon, Közép-Dunán-
túlon és Nyugat-Dunántúlon.

az integrált városfejlesztési stratégiák fenntarthatósági értékelése

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák először csak ajánlásként, később pályázati feltételként, majd 2012 
novembere óta jogszabályi kötelezettségként határozzák meg a fejlesztési területeket a városok számára. 
Az IVS-ek a hosszabb távú településfejlesztési koncepció célkitűzéseit és a rendelkezésre álló, vagy meg-
szerezhető forrásokat hangolják össze. Integrált jellegük az ágazat, a terület, az idő és a forrás együttes 
tervezését jelenti.

Az értékelés bemutatja, hogy a városfejlesztésről szóló Európai Uniós gondolkodásban az elmúlt év-
tizedben egyre szorosabban kapcsolódik össze az integráltság és a fenntartható fejlődés koncepciója. A 
társadalmi, gazdasági, környezeti fejlesztési célok integrált kezelése a fenntartható fejlődésnek is kritéri-
uma. Ugyanakkor csak az az integrált fejlesztés tekinthető egyben fenntarthatónak is, amely a társadalmi, 
gazdasági, környezeti fejlesztési szempontokat együttesen veszi figyelembe, és például nem csak gazdasági 
és társadalmi szempontokat integrál. Az integrált városfejlesztési stratégiák akkor biztosíthatnak meg-
felelő keretet a fenntartható fejlődéshez, ha a fenntartható termelői és fogyasztói mintákat támogatják. 
Ugyancsak fontos, hogy a város mint önmagát szervezni képes alapegység (Aalborgi Charta) képes legyen 
kezelni a benne kialakult társadalmi, gazdasági és környezeti egyensúlytalanságot, problémákat, illetve 
őrizze meg integritását, stabilitását pénzügyi, környezeti, társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt.

Az értékelés szerint a hazai integrált városfejlesztési stratégiák a fenntartható fejlődés szempontjából 
az eddigi tervezési gyakorlatnál jobban szolgálták a települések életminőségének javítását, megjelennek 
bennük a fenntarthatóság irányába mutató fejlesztési törekvések. Ugyanakkor hosszabb tanulási folyamat 
és a finanszírozási szerkezet fejlesztése szükséges még ahhoz, hogy ezek a stratégiák a települések fenn-
tartható fejlődésének hatékony eszközeivé váljanak. Az IVS-ek bevezetésének legfontosabb tapasztalata, 
hogy túl gyorsan történt, a városoknak adott szakmai támogatás ellenére kevés volt az idő az új szemlélet 
elsajátítására. Ezért az IVS-ek gyakran váltak a már megtervezett városközpont-megújítások, szociális 
rehabilitációt célzó fejlesztési támogatások megszerzésének formális keretévé, amelyben sokszor a meg-
valósításra kiválasztott fejlesztési célok kockázatainak feltárása sem kapott megfelelő figyelmet. Az alábbi 
néhány szempontot érdemes kiemelni:

•	 A fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága nem mindig biztosított: A városok a fejlesztéseket be-
ruházási oldalról jórészt a támogatásból és saját erőből valósítják meg, teret adva egyúttal a vállalkozói 
körnek, a külső tőke bevonásának is. Ugyanakkor a létrejövő színvonalas feltételek megemelkedett fenn-
tartási költségeit is várhatóan az önkormányzatoknak kell majd finanszírozni, miközben a hasznokból 
sokkal kevésbé részesednek. 

•	 A tőkevonzási célkitűzés a városok fenntarthatósága szempontjából kockázatos is lehet: ha 
nem sikerül tudatosan megvédeni a helyi kultúra és gazdálkodás értékeit a túl erős, túl hirtelen és 
gyakran nem is kívánatos külső hatásoktól, akkor ezek nem fejlesztik, hanem felbomlasztják a belső 
struktúrákat, tereket, hálózatokat.

•	 A projektek többsége önmagában nem integrált: A projekteknek csak mintegy 15%-a nevezhető ön-
magában is integráltnak, azaz olyan projektnek, amelyben több szektort is érintő fejlesztési cél együttes 
megvalósítására törekedtek az ágazat, a terület, az idő és a forrás együttes, integrált tervezése révén. 
Ahhoz, hogy ezek a projektek a fenntartható fejlődés szempontjából a település szintjén is értelmezhe-
tő, értékelhető előrelépést jelentsenek, az IVS-ben megjelenő többi projektre, projektelemre is szükség 
lenne, ezek fedezete azonban bizonytalan. 

•	 Háttérben szorulnak a környezeti, természetvédelmi célok: Környezeti célt általában a fejlesztések 
mintegy 15%-át jelentő, önmagukban is integrált projektekben jelölnek meg. Elsősorban a zöldfelületek 
rekonstrukciója a jellemző, de gyakori a szelektív gyűjtőszigetek létesítése és a kerékpáros közlekedést 
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segítő fejlesztés, továbbá megtalálhatók az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházások is. Csak 
néhány vizsgált projektben jelent azonban meg természetvédelmmel is kapcsolatos cél: például a lég-
vezetékek földbe süllyesztése. 

öt esettanulmány

Az értékelés a település nagyságának, elhelyezkedésének, gazdasági-környezeti adottságainak, a projekt 
összetettségének és készültségének figyelembevételével kiválasztott öt településen (Fonyód, Pécel, Kecs-
kemét, Budapest belváros, Miskolc) részletesen értékelte az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) és 
a stratégia keretében megvalósuló projektet. Az értékelők a hazai és az európai uniós fenntarthatósági 
dokumentumok alapján az alábbi kritériumokat alakították ki a stratégiák és projektek fenntarthatósági 
szempontú értékeléséhez:

(1) Az IVS által érintett településen vagy településrészeken a problémás környezeti jellemzők javuljanak.

(2) Az IVS által érintett településen a természeti erőforrások felhasználási fajlagosai javuljanak.

(3) A megújuló erőforrások, újrahasznosított anyagok használatának, hulladékszegény megoldások al-
kalmazásának igénye az IVS-ben.

(4) Az IVS-ben megfogalmazott fejlesztések kerüljék a zöldmezős beavatkozásokat, a települések, tele-
pülésrészek összeépülését. Ésszerű kompromisszum alakuljon ki a zsúfoltság és a területpazarlás 
szélsőségei között, figyelembe véve káros mikroklimatikus hatások (hőszigetek) elkerülését is.

(5) Az IVS figyelemmel van arra, hogy a projektek ne járjanak a zöldterületek/-felületek csökkenésével, 
minőségi romlásával, a zöldterület-hiányos területeken a tervek mennyiségüket növeljék, állapotukat 
javítsák. 

(6) Az IVS-ben leírtak az érintett város, terület művi értékeit megtartják, törekednek a sérültek/károso-
dottak helyre(vissza) állítására. Az új városképi elemek tükrözik a hely jellegzetességeit.

(7) Az IVS által indukált fejlesztések megőrzik a helyi kultúra értékeit.

(8) Az IVS által indukált fejlesztések fenntartható termelői és fogyasztói mintázatok kialakítását támogatják.

(9) A helyi közösségeknek nem szűkülhetnek a lehetőségei az igényelt és választható életmódok tekinte-
tében az IVS-ben megfogalmazott fejlesztések megvalósulása után.

(10) A tervezett funkcióbővítések kedvezőbb helyzetet eredményeznek az elérhetőség, a forgalom és az 
időfelhasználás szempontjából. 

(11) Az IVS kialakítása során a helyi lakosság életkörülményeinek javítása az alapvető cél, az életminőség 
megfizethetőségének arányban kell állnia a foglalkoztatásból nyerhető jövedelemmel.

(12) Az IVS megvalósításának hatására a fenntarthatóság elvei tudatosulnak, és erkölcsi normává válnak 
a társadalom tagjaiban. 

(13) A tervezés során az érintetteknek a döntésekben való részvétele biztosított.

(14) Az IVS kialakításánál gondolnak a nem várt külső és belső hatások okozta problémák biztonságos 
kezelésére. 

(15) Preferálják a tömegközlekedés és a kötöttpályás közlekedési módok alkalmazását. A helyi kapcsolat-
rendszereket erősítik, a távolsági kapcsolatokat pedig a helyi hálózatokhoz igazítják.

(16) Az IVS kialakításánál figyelembe veszik a meglévő szegregáció csökkentését, jövőbeli elkerülésének 
igényét.

(17) A városfejlesztés nem veszélyezteti sem saját környékén, sem távolabb ugyanezeknek a követelmé-
nyeknek az érvényesülését.
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az esettanulmányok legfontosabb megállapításai 

(1) Fonyódon (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006) a beavatkozások a településen élést, az üdülést/idegenfor-
galmat, a gazdaságélénkítést egyaránt szolgálják, széles az érintettségi kör és a célzott funkcionális 
hatás. A folyamatban lévő projekt mintaértékűnek tekinthető az integrált városfejlesztések között. Az 
értékelés szerint a projekt a fenntartható fejlődés szempontjából úgy javítja a város társadalmi-szociális 
feltételeit, hogy a fejlesztés a természetes élőhelyek területét nem csökkenti, a város vízgazdálkodását 
javítja, és jól illeszkedik az érintettek és érdekeltek környezeti és társadalmi elvárásaihoz. 

(2) Pécelen (KMOP 5.2.1/B-2f-2009-006) az értékelés többek között vizsgálta a fejlesztések kapcsán 
megfogalmazott lakossági véleményeket, amelyekből látható, hogy a megvalósuló fejlesztések kivá-
lasztása nem mindig esik egybe a lakossági elvárásokkal. A fejlesztések egyelőre csak mozaikszerű 
javulást jelenthetnek, az IVS célrendszere csak számos további lépés megtétele után közelíthető. A 
tervezési folyamat pozitívuma, hogy külön antiszegregációs terv készült, az integráció, az oktatási 
helyzet, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és a foglakoztatás javítására. 

(3) Budapesten (KMOP-5.2.2/A-2008-0001) a megvalósult fejlesztés hatására a forgalmi változásokkal 
érintett területeken a közlekedési eredetű zaj-, és légszennyezettség csökkent, a gyalogosközlekedés 
számára elérhető területek nőttek. Kerékpártárolókat létesítettek és a gyalogosforgalom tereit a vakok 
és gyengénlátók számára is jól használható burkolatokkal látták el. Energiatakarékos közvilágítást 
alakítottak ki. Ugyanakkor a gazdasági célú közlekedés (fejlesztett területen lévő szolgáltatók beszál-
lítói) feltételei romlottak, a beszállítás gyakran a gyalogos közlekedés tereit használja. A fák többször 
iskolázott díszkörték, amelyek ideillő, várostűrő fajnak tekinthetők, de a fákon kívül hiányoznak a 
minőségi kiültetések. A növénnyel borított felületek aránya továbbra is nagyon alacsony.

az ivs-ek keretében megvalósuló egyik legnépszerűbb beruházástípus a homlokzat-
felújítás, térkövezés, térbútorok megújítása (budapest belváros, október 6. utca)

(4) Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiája az egyik legjobban kidolgozott stratégia a fenntart-
ható fejlődés szempontjából. A kecskeméti IVS célja az élhető és fejlődését tekintve fenntartható város 
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megteremtése, beleértve a természeti adottságok fenntartható hasznosítását, a város belterületének 
nagyon alacsony (7m2/fő) borításának minőségi és mennyiségi fejlesztését, a közvilágítás környezet-
barát és energiatakarékos bővítését és korszerűsítését, szelektív hulladékgyűjtés bevezetését minden 
területen. A közlekedés fenntarthatóságának javítása érdekében a stratégia az egyéni közlekedés valódi 
alternatíváját kínáló, színvonalas közösségi közlekedési hálózat kialakítását írja elő a gyalogos területek 
arányának növelése, a gyalogos-kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, csillapított forgalom-átve-
zetés és integrált forgalomirányítási rendszer bevezetése révén. A kecskeméti IVS társadalomfejlesztési 
törekvései is példaértékűek: antiszegregációs terv készült, a városkép és a lakókörnyezet minőségének 
javítása mellett kifejezett cél a társadalom lakókörnyezettel szemben támasztott igényességének fokozása, 
amit közösségfejlesztő foglalkoztatási és képzési programokkal, az oktatási és szociális infrastruktúra 
feltételeinek javításával, a lakosság helyi identitásának növelésével, és a lakosságnak a városrész fel-
újításába történő bevonásával támogatnak. Az együttműködő tervezés részeként az MTA RKK Alföldi 
Tudományos Intézete 2008 nyarán lakossági kérdőíves felmérést is készített. 

a kecskeméti vasútkert sétaúthálózat, közvilágítás és park felújítása jellemző 
példája az ivs-ek keretében megvalósuló rehabilitációs projektcsomagoknak

A fenntarthatóság szempontjait azonban Kecskeméten sem sikerült átfogóan beépíteni a stratégiába. 
Lakossági vélemény kifogásolta például, hogy az IVS keretében megvalósuló városközpont-fejlesztés 
meghagyta a sétálótérnek kialakított városközpontban az átmenő buszforgalmat. Hiányzik a straté-
giából a mobilizációs igényeket átfogóan csökkentő fejlesztési koncepció, továbbá nincs megoldás a 
vízhasználat, vízveszteségek csökkentésére, a megújuló energiaforrásokra való átállás városi léptékű 
megoldására sem. 

Az értékelés szerint az IVS keretében Kecskeméten megvalósuló projekt (DAOP 5.1.2/C-09-
2f-2011-0001) – hasonlóan a többi vizsgált fejlesztéshez –, javítja a környezet minőségét, de a fenn-
tartható fejlődés szempontjából csak kis lépésnek tekinthető, valamelyest bizonytalan eredményekkel. 

(5) Miskolc: A Miskolci Integrált Városfejlesztési Stratégia a fejlett európai városokkal azonos szintű 
jólétet, kulturális, gazdasági, környezeti, egészségi és közösségi szempontból jobb életminőséget kíván 
biztosítani hosszú távon a miskolci polgároknak. Az értékelés kiemeli, hogy a stratégiát megalapozó 
helyzetfeltárásnak nincs a fenntarthatóságra, vagy a környezet állapotára vonatkozó fejezete (hogy a 
város egésze milyen ökológiai kapacitásokkal, erőforrásokkal rendelkezik, ehhez képest mit és mennyit 
használ fel, mekkora a lakosainak ökológiai lábnyoma, mennyi energiát és milyen forrásösszetételben 
használ, kik a fő felhasználók, milyen kibocsátásokat okoznak, milyen a város térfelhasználása, jelen-
legi termelői és fogyasztói szerkezete, biológiai sokféleségének helyzete). A miskolci IVS által célként 
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megjelölt „fenntarthatóság elveit követő növekedés” kapcsán az értékelés kiemeli, hogy a növekedést 
nem lehet teljesen szétválasztani a környezet terhelésétől. 

Az értékelés részletesen elemzi a miskolci IVS-t a fent bemutatott fenntarthatósági szempontrendszer 
alapján.  Ezek közül általános tanulságként szolgálhatnak az alábbi megállapítások:

•	 A stratégia a közlekedésből származó levegőszennyezést a távolsági járatok részleges áthelye-
zésével kívánja orvosolni, ami a kibocsátásokat összességében nem csökkenti, bár a megváltozó 
eloszlás következtében a kritikus helyek állapota várhatóan javul.  Levegőminőségi és energetikai 
szempontból egyaránt pozitív hatású intézkedés a hulladéklerakó depóniagázának hasznosítása is. 

•	 A fejlesztésekkel együtt járó építési tevékenységeknél nem tapasztalható tudatosság az erőfor-
rások fenntartható használatára vonatkozóan, nincs zöld közbeszerzés, vagy tudatos törekvés a 
beszerzési-szállítási utak csökkentésére. A város megújuló erőforrásai közül (karsztvíz, fa, városi 
zöldterületek, egyéb biomassza, földhő és a nádasréti hulladéklerakóban termelődő depóniagáz) a 
miskolci IVS csak a depóniagáz hasznosítására tér ki. 

•	 Az energiafelhasználásból származó terheléseket csökkentheti a lakások, főleg bérházak, szigetelését 
célzó program, amely azonban nem a legnagyobb energia-megtakarítást elérő szigetelőanyag-vas-
tagságot használja. Környezeti kockázatot is jelent, hogy az alkalmazott polisztirol szigetelőanyag-
hoz használt égésgátló vegyszer hosszan lebomló, élőlényekben felhalmozódó mérgező vegyület. 
A szigeteléseket követően egészségügyi kockázatot jelenthet az épületek belső tereinek esetleges 
penészesedése. 

•	 A karszt ivóvízbázis szennyezőanyag-terhelését a szennyvízcsatorna hálózat teljessé tételével 
kívánják csökkenteni, ennek megvalósíthatósága költséghatékonysági szempontok miatt éppen az 
érzékeny területeken szórványosan települt vízfelhasználók esetében kérdéses. A karsztvíz mennyi-
ségének védelmére nincs intézkedés a miskolci IVS-ben. Ennek érdekében a város ivóvízhálózatának 
hálózati vízveszteségét kellene csökkenteni, hogy az értékes karsztvíz, amelyet meglehetősen sok 
környezeti áldozat révén termelnek ki, eljusson a fogyasztókig, és a megtakarított rész pedig a bükki 
karszt vízháztartását javítsa, illetve a patakok vízmennyisége közelítsen az ökológiai vízigényhez. 
A karsztvízből történő túlzott vízkivétel lehetetlenné teszi a vízi élőhelyek fennmaradását. Erre 
vonatkozó intézkedés nincs.

•	 A stratégia nem foglalkozik a biodiverzitás, a talaj, és városi klíma kérdéskörével.

•	 A városi aktív zöldfelületek megőrzése, jó ökológiai állapotban tartása azon túl, hogy hozzájárul az 
egészséges természeti környezet fenntartásához, fontos szerepet tölt be a város mikroklímájának 
védelmében. A zöldfelület-rehabilitációt célzó fejlesztések azonban nem törekednek e területek zöld 
szigetként, természetes állapotban történő helyreállítására, hanem leggyakrabban a turisztikai, 
rekreációs funkció javítása (pl. sétány, pihenőhelyek) érdekében mesterséges elemekkel számolják 
fel az esetleg még meglévő fél-természetes állapotot. Ez rontja a terület önfenntartó képességét, 
növeli a fenntartási költségeket és végleg felszámolhatja a már így is nagyon fragmentált zöldfo-
lyosó-rendszert. 

A miskolci IVS keretében megvalósuló projekt (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001) kapcsán az értékelők 
felhívják a figyelmet, hogy a kibocsátásokból, erőforrások felhasználásából és térhasználatból szár-
mazó környezetterhelésre vonatkozóan nem vizsgálták a projektet megelőző állapot és a célállapot 
kibocsátási értékeit, energiafelhasználását. Ez alól a városháza alprojekt a kivétel, amelyre számszerű 
energia-megtakarítási értéket határoztak meg. A projekt eredményeképp azonban összességében a 
város energiafelhasználása növekedni fog, mert a projekt keretében átadott új épületrész, amelynek 
kialakításánál nem volt szempont az energiatudatosság, jelentős energiafogyasztóként lép be a fogyasz-
tói körbe. A közlekedésfejlesztés környezeti hatásainak megállapításához nincs kielégítő monitoring 
információ. A fejlesztések értékelését lehetetlenné teszi, hogy néhány közlekedési elem valósult meg 
csupán, de máshol a szűk keresztmetszetek megmaradtak, és így nem látható, hogyan működnének 
ezek, ha egy teljes rendszer valósulna meg.  Az úthálózat bővítése az utakat kísérő zöldsávok rovására 
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valósult meg, így romlott az „ökoszisztéma-szolgáltatás”, és a tervezett és megvalósított parkosítás 
nem tudta kompenzálni ezt a veszteséget, mert a felújítások nem adtak hozzá a város zöldfelületi 
funkciójához. Jellemző a túlépítés, a magas és indokolatlan költségek, a túl sok kő, a túl kevés zöld, 
a gondozásigényes felületek kialakítása, miközben a gondozásra nincs elég forrás. Nem látható, hogy 
hogyan szolgálta a fejlesztés az antiszegregációs célokat: a szegregációval érintettek aligha részesed-
nek a közlekedési átalakítások előnyeiből, vagy a sétányok átalakításából. A tervben elvárt magáncélú 
beruházások nem valósultak meg. 

az ivs keretében számos műemlék felújítására került sor 
(miskolc: kossuth utcai református templom homlokzat-rehabilitációja)

Összefoglalva az öt esettanulmány tapasztalatait az integrált városfejlesztési stratégiák, és gyakran 
a megvalósuló projektek is jól tükrözik az intézményrendszer által elvárt kötelező szempontokat (esély-
egyenlőség, energiatakarékosság, partnerség). A fenntartható fejlődés átfogó követelményként nem jelent 
meg és a települések nem térnek el a követelménytől „fenntarthatóbb” irányba. Általánosan jellemző, hogy 
a megvalósult projektek önmagukban szinte soha nem jelentettek az integráltság, vagy a fenntartható fej-
lődés szempontjából a települési szintjén értelmezhető jelentős előrelépést. Ehhez az IVS-ekben megjelenő 
többi projektre, projektelemre is szükség lenne.  A stratégiáknak eddig csak néhány eleme valósult meg a 
fejlesztésekkel. A városfejlesztés fenntarthatóságát hosszú távon lehet majd érdemben értékelni.

javaslatok

a fenntarthatóság javítása érdekében

(1) Az integrált városfejlesztési stratégiák állapotleíró részében megfelelő alapossággal ki kell dolgozni 
a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat. A fenntartható fejlődés követelményét az IVS-ben, 
az útmutatókban, a projekttervekben pontosan meg kell határozni, a nyomon követéshez megfelelő 
módszertani támogatást szükséges adni.
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(2) A fejlesztési terveket fenntarthatósági vizsgálat előzze meg, amelyben az alternatív tervek, változatok 
fenntarthatósági szempontból összehasonlíthatók, a döntéshozatalban felhasználhatók. 

(3) A fejlesztéseket a teljes életciklus figyelembe vételével kell kialakítani, ide értve a létesítést, fenntar-
tást, és az elévülést. 

(4) A projektek kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek alacsony költségekkel fenntart-
hatók, és egyben ökológiailag is a legjobb teljesítményt nyújtják.

(5) A természeti erőforrásokkal való jobb gazdálkodást, a közszolgáltatások környezetbarát átalakítását, 
a városi ökoszisztéma szolgáltatások javítását, a megújuló erőforrások használatát, az alacsonyabb 
energiafelhasználást, a külső hatásokkal szembeni védelmet a stratégiákban és a megvalósításban 
egyaránt erősíteni kell. A klímaváltozáshoz a vízháztartás, a városi mikroklíma tudatos alakításával, 
a több és természetesebb zöldfelülettel lehet sikeresen alkalmazkodni.

(6) A közlekedés integrált fejlesztése azt jelentené, hogy nem elsősorban a közlekedés eszközeivel, hanem 
a város működtetésének, használatának átrendezésével, városszerkezeti változásokkal, a polgárok 
tudatosságának fejlesztésével válaszolnánk a fennálló közlekedési gondokra.

az integrált tervezés fejlesztése tekintetében

(1) Javasolt az IVS kiterjesztése térségi szintre. 

(2) Az új, integrált területi beruházást (ITI) tartalmazó EU-s támogatási rendszer is megköveteli, de eleve 
szükséges lenne a jelenleginél integráltabb és komplexebb projektek kidolgozása a jövőben.  

(3) A jövőben kevesebb, de egy-egy település szintjén nagyobb hatású projektre lenne szükség. 

(4) Meg kell teremteni az operatív programok és az integrált városfejlesztési stratégiák összehangolá-
sának lehetőségét. 

az érintett lakosság szempontjából

(1) A lakosság, az érintettek bevonása terén érzékelhető javulás, de jelentős tere van még a továbbfejlesz-
tésnek nem csak a stratégia megfogalmazása, hanem a megvalósítás prioritásainak meghatározása 
terén is. A formális bevonáson kívül az érdekelteket és érintetteket aktív és passzív módon szükséges 
informálni, és a projektektől függetlenül segíteni kell a lakosságot abban, hogy érdemi észrevételekkel 
tudjon élni a döntéshozási folyamatban.

(2) A fejlesztések eredményeinek sokkal jobban kell támogatnia a fenntartható életmódra való nevelést. 
Minden létesítménynek hordoznia kell a fenntartható életmód mondanivalóját a kiépítés és működés 
tekintetében, ahogyan az intézkedéseknek is a fenntartható életmódra kell irányulniuk. 

(3) Az építés, szolgáltatásfejlesztés eredményeinek hasznosítása érdekében szükséges olyan intézkedéseket 
hozni, amelyek biztosítják az egyenlő hozzáférést a fejlesztés hasznaihoz, ugyanakkor a létrejött értékek 
védelmét is. A „kultúra várost épít” – ha jelen van. Az eredmények ezért csak a közösségfejlesztés, a 
fenntartható városi magatartásra ösztönzés eszközeivel tarthatók meg. Az ilyen célú projektelemeket 
ezért nem perifériásan, hanem esszenciálisan kellene kezelni. 

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az ÖKO Zrt. készítette 2012. június 29. és 2013. március 29. között. VIII.
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Fenntartható Életmód És Fogyasztás 
(FÉF) szemlÉletFormáló projektek 
hatásának ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja és a vizsgált program

A környezetvédelemmel kapcsolatos programok kiemelt célkitűzésként kezelik a környe-
zettel kapcsolatos szemléletformálást, a környezettudatos attitűdök és viselkedésminták 
elterjesztését. A 2007–2013-as időszakban a Környezet és Energia Operatív Program 
önálló prioritás keretében több megközelítésben is támogatott környezeti szemléletfor-
máló kampányokat, mintaprojekteket. Az értékelés célja e projektek hatékonyságának, 
a forrásfelhasználás gazdaságosságának és hatásosságának vizsgálata. Az értékelés a 
szemléletformáló hatás szempontjából összeveti az egyes konstrukciókat, egyrészt a 
projektek által végzett saját hatásosságmérések feldolgozása, másrészt az értékelők ál-
tal elvégzett kontrollcsoportos vizsgálat alapján. Célja volt továbbá, hogy módszertani 
ajánlásokat fogalmazzon meg a kommunikációs és egyéb szemléletformáló eszközök 
hatásainak jövőbeni mérésére. 

legfontosabb megállapítások

•	 A vizsgált időszakban a KEOP szemléletformáló projekteken kívül elenyésző volt a környezeti szemlé-
letformálást támogató forrás hazánkban.

•	 Az Eurobarometer felmérése szerint a környezettudatosság a projektvégrehajtás időszaka alatt kedve-
zően változott. 

•	 Az országos komplex kampány bizonyult a leghatékonyabb véleményformálási formának, mind a terve-
zett elérés arányát, mind az egy elérés egységnyi költségét illetően, különösen a 15–28 éves célcsoport 
tervezett elérése esetében.

•	 A térségi szintű véleményformálásban szintén a kampányok bizonyultak hatékonyabbnak, mint a min-
taprojektek.

•	 Helyi szinten az egységnyi elérésre eső fajlagos költségek alapján a mintaprojektek tűnnek a leghatéko-
nyabb formának, így azonban a célcsoportnak csak egy nagyon szűk szegmensét lehet elérni. 

•	 A szemléletformáló projektek hatására mérhetően nőtt a környezetre vonatkozó ismeretek mértéke és 
egyes környezetbarát gyakorlatok megítélése is kedvező irányba változott.

•	 A környezettudatos viselkedésminták kialakítása az aktív bevonódást igénylő projektek esetében (min-
taprojekt: komposztláda-osztás) a legeredményesebb. 

•	 A projektek hatásosságának mérését nem elegendő a kedvezményezett által szolgáltatott adatokra ala-
pozni, a szemléletformáló projektek a beavatkozásra szabott speciális monitoring rendszert kívánnak. 
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az értékelés részletesebb bemutatása

az értékelés fókusza

A környezeti nevelés, a környezetbarát, fenntartható viselkedésminták kialakítását szolgáló intézkedések 
szükségességét csak nagyon kevesen vitatnák. A KEOP 6. prioritás ennek érdekében több beavatkozási for-
mával, változatos célzással támogatja a 2007–2013-as időszakban a fenntartható életmód és fogyasztás kiala-
kulásának elősegítését célzó szemléletformáló projekteket országos, regionális és helyi kampányok, továbbá 
a szelektív gyűjtést és az energiatakarékosságot támogató mintaprojektek és kerékpártárolók létesítésével. 

Az értékelés a megvalósuló projektekről elérhető adatok alapján részletes adatbázist készített arról, 
hogy hol milyen projekt valósult meg a számosság és a jellemzően kis projektméret miatt nehezen nyomon 
követhető változatos projektportfólióban. A projekteket egyrészt hatékonyság (hány elérést biztosít egy 
egységnyi támogatás), másrészt hatásosság (milyen hatást lehet kimutatni a környezetre vonatkozó ismeret, 
a környezettel kapcsolatos attitűd és viselkedés változásában) szempontjából vizsgálta. Végül az értékelés 
felmérte a pályázatok és a támogatási szerződések alapján a kedvezményezettek által a kommunikációs 
hatások mérésére ajánlott módszereket is. 

helyi iskolai kampányok

A helyi szintű kampányok tekintetében a legnagyobb projektszámmal és ráfordított erőforrással az isko-
lai rendezvények (KEOP-6.1.0/A) rendelkeztek. Az iskolai FÉF projektek célja a diákok magatartásának 
környezettudatossá alakítása volt, építve arra a szakirodalomban is elterjedt felfogásra, hogy a környezeti 
attitűdök megváltoztatása, befolyásolása leginkább a gyerekek és a fiatalok körében lehet eredményes, 
mivel ebben a korban még befogadóbbak a környezeti nevelés elemei iránt. 

Az értékelés megállapítja, hogy a szakirodalomban szereplő felfogással megegyezően a fenntartható 
magatartást, fenntartható fogyasztás és életmódot célzó környezeti nevelési programoknak elsősorban 
a környezeti attitűdök megváltoztatására kell irányulniuk, és kevésbé, vagy másodsorban a környezeti 
ismeretek átadására, mivel az utóbbiak az attitűdökön keresztül befolyásolják az egyének cselekvéseit.

a fenntartható életmóddal és fogyasztással kapcsolatos 
projektek számának alakulása kistérségenként
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komposztálást népszerűsítő mintaprojektek

A KEOP-6.2.0/A komponensből egy a komposztládák használatával és kommunikációjával kapcsolatos projekt 
hatását vizsgálta az értékelés. Megállapítható, hogy a komposztálást népszerűsítő mintaprojekt sikeresen 
befolyásolta a célcsoport magatartását, hatására nőtt a komposztálást végzők aránya, a komposztálók döntő 
hányada egyértelműen a kidobott hulladék mennyiségének csökkenését tapasztalta a komposztálásnak 
köszönhetően és a komposztálási tevékenységet magas arányban be tudták építeni heti rutinjukba. 

A nemzetközi szakirodalomból ismerhető, hogy az egyes környezettudatos magatartások egymásra hatását 
vizsgálva a szelektív hulladékgyűjtő magatartás kiemelkedik a többi közül, más környezettudatos tevé-
kenységekhez képest is aktívabb, tevőlegesebb cselekvést igényel, és így olyan bevonódást alakít ki, amely 
elvezet a többi környezeti kérdéshez, így mindenképpen nagyon hatékony módja a környezeti szemléletfor-
málásnak, emiatt a környezeti szemléletformálás szempontjából stratégiai jelentőség tulajdonítható neki. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy környezettudatos magatartást nemcsak pozitív környezeti attitűddel 
végezhet valaki, hanem nemzetközi tapasztalatok szerint a megfelelő szabályozás, érdekeltség, támogató 
környezet is elengedhetetlen. Például feltételezhető, hogy Magyarországon is hatékonyan motiválná az 
embereket az anyagi érdekeltség, tehát megfelelő infrastrukturális fejlettség mellett az anyagi ösztönzés 
szintén hatékony eszköze a környezettudatos magatartás befolyásolásának.

Végezetül az értékelés részét képezte annak bemutatása, hogy milyen más szemléletformáló/ kommu-
nikációs hatások érvényesültek az érintett időszakban.

a kistérségek fenntartható életmódhoz és fogyasztáshoz 
kapcsolódó projektekkel való lefedettsége

A vizsgált Fenntartható Életmód és Fogyasztás kampány típusú projektjein kívül a vizsgált időszakban 
egyéb, nem uniós forrásból megvalósult környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással és fenntartható-
sággal kapcsolatos kampányból közel kétszáz valósult meg többségében gazdasági szereplők forrásaiból. 

Ezeknek a többsége nyomtatott sajtóban megjelenő kampány volt, minden negyedik kampány esetében 
volt tv illetve rádió megjelenés, kisebb mértékben volt jellemző akár online akár köztéri plakát megjelenés. 

A használt kampányelemek számosságát tekintve – összevetve a FÉF kampányok által használt média-
elemekkel – feltételezhetjük, hogy a fenntarthatóság témájának a napirenden tartása döntő részben uniós 
forrásokból valósult meg ezekben az években.
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hatásosságmérés 

Az értékelés áttekintette a projektgazdák által hatásmérésre használt módszereket is. A projektek mintegy 
felénél volt kötelező hatásosságmérés elvégzése. Ezek vizsgálatának legfontosabb tapasztalatai a következők: 

•	 A projektek hatásosságának mérését a leggyakrabban (a projektek kétötödében) maga a pályázó végezte el.

•	 A projektgazdák leggyakrabban az önkitöltős kérdőíves megkérdezést, illetve a személyes kérdőíves 
megkérdezést alkalmazták. 

•	 A hatásmérést végző kedvezményezettek között a projekt megvalósítása előtti és a projekt megvalósí-
tásának végén indított hatásmérés hozzávetőleg azonos mértékben elterjedt, de csak ritkán fordul elő 
olyan projekt, amelyben az elő- és utóvizsgálatot is elvégezték, és így következtetni lehetne a projekt 
okozta változásra.

•	 A hatásosság mérése elsősorban ismeretek vagy attitűd mérését célozta (tízből négy esetben), a kampá-
nyok értékelése a projektek egyötödében történt meg.

•	 A mért szemléletformáló hatás a leggyakrabban a környezeti ismeretek növekedése, a környezettudatos 
attitűd erősödése, a környezettudatos magatartás beemelése a mindennapi gyakorlatba, vagy a már 
meglévő magatartási formák esetében a gyakoribb alkalmazásuk volt. 

•	 Az alkalmazott módszerek és az egyedi projektcélok teljesülését vizsgáló kutatási kérdések által lefedett 
területek illetve témák egymástól nagyon eltérőek, ezért megállapítható, hogy a pályázók által egyedileg 
elvégzett vizsgálatok eredményei egymással nem vethetőek össze az egyes projekttípusokon belül sem. 

A projektgazdák által elvégzett hatásosságmérések közül kilencet esettanulmányok keretében vizsgált 
az értékelés a konkrét szemléletformáló hatás kimutatására. A vizsgált FÉF projektek szemléletformáló 
hatása következőkben foglalható össze:

•	 A környezeti ismeretek növekedését a környezeti problémák ismeretének bővülésével vagy konkrét 
fogalmak ismeretében mérhető változással igazolták.

•	 A célcsoport attitűdjében egyes környezetbarát gyakorlatok megítélésének kedvező irányú változását 
mérték. 

•	 A különféle társadalmi és környezeti problémák megítélésekor nagyobb tudatosságot állapítottak meg. 

•	 A magatartásban bekövetkező változásokat konkrét projektcélokhoz rendelve mértek: közlekedési szoká-
sok változása, a bevásárlási és étkezéssel kapcsolatos szokások átalakulása, továbbá olyan mindennapi 
gyakorlatok, mint az energiatakarékosság (pl. energiatakarékos izzók vásárlása), a kidobás előtt a palack 
összenyomása, az egyszer használatos termékek fogyasztásának csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, 
a víz- és energiafogyasztás csökkentése, a veszélyes hulladék külön gyűjtése.

javaslatok

•	 A szemléletformáló projekteket érdemes jobban összehangolni, egyes esetekben integrálni az egyébként 
megvalósuló fejlesztésekkel. 

•	 Továbbra is javasolt mind a mintaprojekt típusú, mind a kampány típusú tevékenységek támogatása.

•	 A kampányok és mintaprojektek egyidejű, összehangolt megvalósítása javasolt a szinergiák kihasználása 
érdekében.

•	 A hatékonyságméréshez az adatbázis kibővítése és az adatminőség (tartalmi és formai) ellenőrzése javasolt.

•	 A hatásosság mérését és a kapcsolódó adatszolgáltatást projekttípustól függetlenül javasolt minden 
pályázó számára kötelezővé tenni, ugyanis csak ezen a módon hasonlítható össze a projekttípusok 
eredményessége.
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•	 A hatásosság méréséhez továbbá javasolt kialakítani egy standard módszertani, tartalmi megközelítést 
rögzítő keretet is, amely lehetővé teszi a hatásosságvizsgálat beépítését a projektértékelési folyamatba, 
és segíti a későbbi összehasonlíthatóságot is.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az ÖKO Zrt. készítette 2012. június 29. és 2013. március 29. között.
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területi És társadalmi 
kohÉzió

a FejlesztÉsi Források szerepe a 
leszakadó tÉrsÉgek dinamizálásában

az értékelés célja

A kohéziós politika Magyarországon az ágazati fejlesztések mellett a területi különbségek 
csökkentését, az elmaradott térségek felzárkóztatását is célul tűzte ki. Területi fejlett-
ségbeli különbségek mindig voltak és lesznek, nem közömbös azonban ezek mértéke, 
valamint az, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekben abszolút értelemben milyen 
az életminőség, mennyire jelentős az ott élők deprivációja. A 2009-ben indult, leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségeket támogató (LHH) program ez utóbbi térségek fejlesztését 
tűzte ki célul, de számos egyéb fejlesztés is igyekezett hozzájárulni e leszakadó területek 
felemelkedéséhez. Az értékelés a fejlesztéspolitika elmaradott, kedvezőtlen mutatókkal 
rendelkező térségekre és a romló mutatókkal jellemezhető, leszakadásban lévő területekre 
gyakorolt hatásait vizsgálja. Az értékelés alapvetően térségi szemléletű, ugyanakkor a 
leszakadó térségek vizsgálatának határozott szegregációs, diszkriminációs vetülete is 
van a hátrányos helyzetű roma népesség magas térségi arányaival összefüggésben.

legfontosabb megállapítások

•	 Azonosítható az uniós források megszerzésében sikertelen térségek három csoportja Ezek (1) az erős 
városi maggal nem rendelkező, de nem mezőgazdasági és nem is LHH-s térségek, (2) a célzott felzár-
kóztató programmal nem érintett, de leghátrányosabb helyzetű besorolással rendelkező kistérségek, 
valamint (3) a városi szegregátumokban élő szegények által lakott terültetek.

•	 Bár az LHH-program kedvező hatással volt a megcélzott térségek abszorpciós kapacitásaira, e térségek 
továbbra is projekt- és kapacitáshiánnyal jellemezhetők. Esetükben a versenypályáztatás helyett érdemes 
fontolóra venni a helyi igények felmérésén és projektgeneráláson alapuló támogatások rendszerének 
alkalmazását.

•	 Az ország területén eszközölt piaci beruházások nagyjából 1%-a irányult a leghátrányosabb helyzetű 
térségekbe, így e térségekben az uniós fejlesztési források relatív súlya hatalmas, míg a magas piaci 
beruházási mutatókkal rendelkező, fejlettebb térségekben az egyébként hasonló volumenű uniós for-
rástömeg elenyésző.

•	 A leghátrányosabb helyzetű térségek alapproblémája ma már nem elsősorban gazdasági, hanem szociális 
természetű. E térségekben ezért a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat, de még a foglalkoztathatóságot 
javító képzéseket is meg kell előzzék a képezhetőséget javító szociális beavatkozások ahhoz, hogy az 
adott térség elindulhasson a fejlődés útján. 

VII.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.



98  |  Értékelési évkönyv 2013

az értékelés eredményeinek részletesebb bemutatása

szürke zónák a fejlesztések elosztásában

2007 és 2013 között a térségek lényegesen szélesebb spektruma jutott forráshoz, mint az azt megelőző ter-
vezési időszakban, de az EMVA rurális térségi fókusza és az ÚMFT/ÚSZT egyre erősebb LHH-térségekre 
fókuszálása miatt kialakult az uniós források megszerzésében sikertelen térségek szürke zónája. Ezek 
az erős városi maggal nem rendelkező, nem mezőgazdasági és nem is LHH-s térségek, vagyis elsősorban 
Pest, Heves és Nógrád megye néhány kistérsége jutott fejlettségi szükségleteihez képest lényegesen keve-
sebb forráshoz. Szintén fejlettségi szintjükhöz képest alulfinanszírozottak azok a térségek, amelyek a 33 
LHH-nak nem, a 47 LHH-nak azonban részei. Végül megemlítendő, hogy a városi szegregátumokban élő 
szegények sem kaptak kellő figyelmet a vidéki, elmaradott térségek rászorulói mellett. E három, területileg 
jól azonosítható térségtípus fejlesztési igényeit a felzárkóztatást, társadalmi befogadást célzó források 
elosztásának tervezésekor hangsúlyosan figyelembe kell venni.

abszorpciós problémák és kapacitáshiány a leszakadó térségekben

A társadalmi befogadást célzó források valóban a leghátrányosabb helyzetű személyeket érték el, ugyan-
akkor a projektek eloszlását tekintve megállapítható, hogy a kapacitáshiányos térségekbe (ahol egyébként 
romák is nagy számban élnek), arányaiban kevés fejlesztési forrás jutott. A területi torzítás annak ellenére 
igaz, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket támogató program e célból jött létre és fontos eredmé-
nyeket is tudott felmutatni. A projektek hiánya e térségekben több problémára is visszavezethető: egyrészt 
gyengék a civil kapacitások és kompetenciák, de gyenge érdekérvényesítő képességük miatt a létező civil 
szervezetek szempontjai sem tudtak megjelenni a tervezésben. Ehhez járul, hogy a leghátrányosabb helyzetű, 
gyermekszegénységgel küzdő és a mélyszegénységben élők magas számával, szegregátumokkal is jellemez-
hető kisfalvak támogatása a támogatási rendszerben kevés szereplő érdeke, így sokszor hátrasorolódnak. A 
projektgazdák oldalán például számos indikátorvállalás a kockázatkerülő magatartásra ösztönzött (főleg a 
képzések terén), ami gyakran kiszorította a kockázatosabb kedvezményezetti csoportokat a fejlesztésből. 

Az uniós források pályázati rendszerébe épített kedvezményezési rendszer, amely a hátrányos helyzetű 
térségeket az elbírálás során pluszpontokkal, illetve nagyobb támogatási aránnyal ösztönözte, önmagában 
nem elég eredményes. A pályázati források lekötésében és optimális hasznosulásában az is gátat jelent, 
hogy e térségekben az átlagosnál jóval kevesebb hosszú távra szóló innovatív fejlesztés indul. A fejlesztés-
politikai intézményrendszer és humán kapacitás is az átlagosnál rosszabb, a belső fejlettségi egyenlőtlen-
ségek pedig relatíve nagyok és ez tükröződik a helyi döntéshozatali mechanizmusokban is. Így sokszor épp 
azok a társadalmi csoportok, térségek, települések, intézmények maradhatnak ki a fejlesztésből, amelyek 
fejlesztésével a lényegi problémák kezelhetők és a legnagyobb előrelépést lehetne elérni. Ezért 2014 és 
2020 között érdemes fontolóra venni a versenypályáztatás és az ezen belüli előnyben részesítés módszere 
helyett a helyi igények felmérésén és projektgeneráláson alapuló támogatások rendszerének alkalmazását.

az lhh-program hatása

A fent írottak ellenére a közel 100 milliárd Ft-nyi forrást dedikáló, a leghátrányosabb helyzetű kistérsé-
gek felzárkóztatását célzó LHH-program egyértelmű erénye, hogy pozitív irányú elmozdulást indukált az 
érintett 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség forrásabszorpciós képességében, a helyi fejlesztéspolitikai 
szereplők közötti kapcsolatokban és intézményi kapacitásaiban. E kistérségekben az egy lakosra jutó 
megítélt és kifizetett támogatás jócskán meghaladja a programmal nem kezelt további 14 leghátrányosabb 
helyzetűnek besorolt kistérség adatait. Ez utóbbiak tekinthetők tehát a lehatárolás veszteseinek, amit a 
következő programozási időszakban kezelni szükséges. A 33 LHH térség előnye főként a ROP és a TÁMOP 
forrásaiban mutatkozik meg, a GOP hatása inkább lokális.
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a diagram az egy főre jutó megítélt támogatásokat mutatja kistérség-kategóriánként. látható, 
hogy míg az lhh-program segítségével a leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség az országos 

átlag fölötti fajlagos támogatást mondhat magáénak, addig az lhh-programból kimaradó 
hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek jóval az országos átlag alatt maradtak

hiányzó piaci források – nagy hangsúly a fejlesztéspolitikán

Az LHH-programban kezelt és ezért számottevő forráshoz jutott térségeket is beleértve elmondható, hogy 
a piaci beruházások minimális aránya, az ország területén eszközölt piaci beruházások nagyjából 1%-a 
irányult a leghátrányosabb helyzetű térségekbe, így e térségekben az uniós fejlesztési források relatív súlya 
hatalmas, míg a magas piaci beruházási mutatókkal rendelkező, fejlettebb térségekben az egyébként hasonló 
volumenű uniós forrástömeg elenyésző. Ezért a fejlesztéspolitikának komoly felelőssége van e leszakadó 
térségek fejlesztésében, mert forrásai szinte kizárólagosak a fejlődés feltételeinek megteremtésében.

az ábra vízszintes tengelyén a kistérségek fejlettség szerint vannak sorba rendezve, míg a 
függőleges tengely mutatja a finanszírozás mértékét. látható, hogy míg a piaci beruházások 
80%-a a legfejlettebb 30%-ot kedvezményezi, az uniós forrásokból megvalósult fejlesztések 

kis mértékű kiegyenlítődést idéznek elő – a források 40%-át a legszegényebb 25%-nak jut
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az elmaradott térségek problémái elsősorban nem 
gazdasági, hanem szociális természetűek

Az Európa 2020 stratégia öt kiemelt célja közül kettőhöz nagyon szorosan kapcsolható az elmaradott térségek 
fejlesztése (foglalkoztatás javítása és a szegénység elleni küzdelem). A leghátrányosabb helyzetű térségek 
gazdasági elmaradottsága azonban jelentős részben a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos problémákkal 
függ össze, e térségek alapproblémája ma már nem elsősorban gazdasági, hanem szociális természetű. A 
legelmaradottabb térségekben a gazdaságfejlesztési forrásokra nincs kereslet. Ebből természetesen adódó 
következtetés lenne, hogy képzéssel kell fejleszteni a helyi lakosságot azért, hogy vállalkozzon, vagy be-
ruházásokat a térségbe vonzó szakképesítést szerezzen. Azonban a tapasztalatok szerint a legszegényebb 
területeken ez a képzés is a helyi lakosság „felső” 10%-át éri el, ráadásul a megszerzett képesítést követően 
és munkahely hiányában azok elvándorlását okozza, ami az érintett kistérség helyzetét még kedvezőtle-
nebbé teszi. E térségekben ezért a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat, de még a foglalkoztathatóságot 
javító képzéseket is meg kell előzzék a képezhetőséget javító szociális beavatkozások ahhoz, hogy az adott 
térség elindulhasson a fejlődés útján. Emellett kiemelten szükséges egyes közszolgáltatások, elsősorban 
az egészségügyi ellátás, korai fejlesztés, oktatás és szociális ellátás elérhetőségét és színvonalát javítani. 
Ezzel szoros összefüggésben jelentősebb mennyiségű forrást kell fordítani közösségfejlesztésre, a bizalmi 
tőke növelésére is és meg kell szüntetni a lakhatási szegregációt.

javaslatok a 2014–2020-as időszakra

A következő fejlesztési ciklusban olyan új munkahelyeket létrehozó fejlesztésekre és beruházásokra van 
szükség, amelyek megfelelnek a helyben élő népesség készségeinek, kompetenciáinak és a térség adottságainak 
is. A kínálati oldalon ösztönözni kell új piaci szereplők betelepülését (szabad vállalkozási zónák), valamint 
a meglévő és működő vállalkozások fennmaradását (kedvezőbb szabályozási és adózási környezet), elő kell 
segíteni a helyben működő vállalkozások bővülését és a helyben élőket ösztönözni kell új vállalkozások 
létrehozására (kisvállalkozások támogatása). A helyben élők által is betölthető álláshelyek híján indokolt a 
szociális gazdaság kiépülésének támogatása, illetve a munkaerő-piaci integráció, a munkaerőpiacra történő 
visszatérés elősegítése (közösségi gazdálkodási programok részben a közmunkaprogrammal egybekötve).

A keresleti oldalon a munkaerő-piaci integráció, a foglalkoztathatóság javítása és a vállalkozói aktivitás 
fokozása érdekében jelentős forrásmennyiséget kell fordítani a humán tőke fejlesztésére (szociális munkára, 
készségfejlesztésre, képzésre, átképzésre, illetve e képzések hatékonyságának javítására) oly módon, hogy 
az érintettek esélyei a munkaerő-piacon ténylegesen javuljanak.

Mivel a leghátrányosabb helyzetű térségek gazdasági elmaradottsága jelentős részben szociális okok-
ban gyökerezik, a felzárkóztatást célzó programokban meg kell jelennie a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, kiemelten a romák helyzetét javító elemeknek is. Az elmaradott térségekben egyes közszolgál-
tatások, elsősorban az egészségügyi ellátás, korai fejlesztés, oktatás és szociális ellátás elérhetőségét és 
színvonalát javítani szükséges. Ezzel szoros összefüggésben jelentősebb mennyiségű forrást kell fordítani 
közösségfejlesztésre, a bizalmi tőke növelésére. Törekedni kell a lakhatási szegregáció megszüntetésére, 
és egyéb szereplők híján az államnak közvetlen fejlesztő szerepben is meg kell jelennie.

A fenti célok eléréséhez szükséges a területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a szociális szakma együttmű-
ködése, az elmaradott térségek problémáihoz, adottságaihoz és szükségleteihez rugalmasan illeszkedő 
komplex programok kialakítása, a közfeladatok színvonalának javítása normatív vagy feladat alapú fi-
nanszírozással, valamint külső, tapasztalt szakértők bevonásának támogatása a tervezési folyamatokba, 
ami mérsékli a helyi kapacitáshiányból fakadó lemaradást, fokozza a forrásabszorpciót és a hasznosulást.

Bár az elmaradott térségek problémái hasonlóak, mégsem kezelhetők egységesen. Érdemes külön eszköz-
rendszert alkalmazni a mélyszegénységgel érintett térségekre, településekre vonatkozóan, és külön kezelni 
azokat a nagyobb városok vonzáskörzetében fekvő és ipari depressziós, illetve komolyabb városi maggal 
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rendelkező térségeket, ahol a gazdaságfejlesztés – humántőke fejlesztésével és infrastruktúrafejlesztéssel 
kiegészített – hagyományosabb eszközei is működhetnek.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából, 
 a Pannon Elemző Iroda Kft. vezetésével a HÉTFA Kutatóintézet, 

a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és a Revita Alapítvány 
készítette 2012. június 29. és 2013. március 29. között.
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az uniós támogatások területi kohÉzióra 
gyakorolt hatásainak ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

Az uniós kohéziós politika célja kettős. Egyrészt szolgálja a tagállamok közötti különb-
ségek kiegyenlítését, másrészt támogatja a tagállamokon belüli területi egyenlőtlensé-
gek csökkentését. Hazánkban a kohéziós politika forrásainak túlnyomó részét ágazati 
programokban költjük el. Bár a projektek kiválasztásánál figyelembe vételre kerülnek 
területi szempontok, az LHH-program pedig expliciten kedvezményezi a leghátrányosabb 
helyzetű térségeket, a fejlesztéspolitikai források területi kohézióra gyakorolt kedvező 
hatása több okból sem egyértelmű. Egyrészt a projektmegvalósítás helyszíne és a pro-
jektgazda területi hovatartozása sok esetben nem egyezik meg, amit a kohézió, a források 
„átcsorgása” szempontjából súlyosbíthat vagy javíthat a beszállítók, alvállalkozók területi 
hovatartozása is. Másrészt az elmaradottabb térségek abszorpciós kapacitása kisebb, 
mint a fejlett területeké, így még a meglévő kiegyenlítési szándék esetén sem biztosan 
sikeresek a forráselosztás különbségeket kiegyenlítő törekvései.

Mindemellett bár a korábbi évtizedhez hasonlóan Magyarország európai felzárkózása 
volt megfigyelhető a 2000-es évek második felében is, 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 felzár-
kózása vált. Alábbi értékelésünkben ezért arra kerestük a választ, hogy a 2007 és 2012 
között elköltött fejlesztéspolitikai források hogyan hatottak a magyar területi kohézióra.

legfontosabb megállapítások

•	 A területi kohézió értelmezése és alkalmazása nem volt konzisztens sem a tervezésben, sem a végre-
hajtásban.

•	 Az uniós források 2007 és 2012 között lényegesen kiegyenlítettebben jutottak el az ország minden ré-
szébe, mint 2004 és 2006 között. Elsősorban Heves és Nógrád megye néhány kistérsége jutott fejlettségi 
szükségleteihez képest lényegesen kevesebb forráshoz.

•	 A forrásokkal való elégedettséget nem a források nagysága, hanem a fejlesztések száma és a fejlesztések 
szereplők céljaihoz mért megvalósíthatósága, illetve a támogatási szabályok bonyolultsága határozza meg.

•	 Legnagyobb jövedelmi hatása a foglalkoztatásban lévők képzését célzó támogatásoknak van, de pozitív 
jövedelmi hatás jelentkezett a jövedelmi transzferek és a vállalatoknak nyújtott fejlesztési támogatások 
esetében is.

•	 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 elvándorlás vagy növekedjen a bevándorlás.

•	 Miközben hatásvizsgálati eredményeink a fejlesztési források felzárkóztató hatását mutatják három 
kulcsdimenzióban (foglalkoztatás, jövedelem, elvándorlás), úgy tűnik, hogy a fejlesztéspolitika a poten-
ciális hatásoknál lényegesen kevesebbet tudott elérni a fejlesztések szinergiáinak hiánya, a fejlesztési 
igények és lehetőségek eltérései miatt.
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•	 Megfontolandó az önkormányzatokat normatív finanszírozási rendszerben támogatni, aminek ered-
ményeként a forrásszerzési versenyt forrás-felhasználási verseny válthatja fel. Pályázati rendszerben 
különösen az innovatív helyi kooperációkat érdemes ösztönözni.

az értékelés részletesebb bemutatása

a területi kohézió értelmezése a stratégiai dokumentumokban

Az értékelés megállapításai szerint a szándékok (a tervezés) szintjén a területi kohézió értelmezése és 
alkalmazása nem volt sem konzisztens, sem teljes körű. Részben a pontos tartalom és közös értelmezés 
hiánya okozta, hogy a végrehajtás során időben is változtak a területi kohéziós célok és megvalósítási esz-
közeik. Az átfogó hét éves fejlesztési tervben a területi kohézió országos céljaként az európai felzárkózás 
dimenziója, a belső egyenlőtlenségek csökkentése (regionális és kistérségi léptékben), a területi harmó-
nia szükségessége a fejlesztésekben, valamint a fejlesztések területi szinergiájának igénye jelenik meg 
(együttműködések régiók és ágazatok között). 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 megfigyelhe-
tőek voltak bizonyos egységesítési törekvések, de általában egyedi módon a régiójukra jellemző értelme-
zést 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 tar-
talmaztak, amennyiben az általuk fejlesztett ágazat sztenderdjeiben vagy kapacitásaiban fennálló hiányok 
csökkentése területileg differenciált, a területi harmónia megteremtésének céljához hasonló elvárásokat 
adtak az ágazati programokhoz. 

A végrehajtás során a területi fókuszálás elsődleges eszközei a jogosultsági feltételek és a pályázati 
elbírálás során adott többletpontok meghatározása, illetve egyes térségekben a projektekkel kapcsolatos 
könnyítések (támogatási intenzitás növelése, elszámolhatósági feltételek) biztosítása lettek. Ezen eszközök 
alkalmazása és célja azonban nem csak a programok között, de az akciótervi ciklusok között is jelentősen 
változott. 2011-től 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.

a források területi eloszlása

Az értékelés e tényezők mentén vizsgálta a fejlesztéspolitikai forráselosztást. Eszerint az uniós források 
(2012. augusztusi állapot szerint 6650 milliárd Ft megítélt és 2600 milliárd Ft kifizetett támogatás) 2007 
és 2012 között lényegesen kiegyenlítettebben jutottak el az ország minden részébe, mint 2004 és 2006 
között az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai (1174 Mrd Ft), annak ellenére, hogy a mostani időszakban 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) való területi lehatárolások miatt bizonyos 
források a rurális térségekbe nem juthattak el, míg 2006 előtt a fejlesztési terv az Agrár és Vidékfejlesztés 
OP-t is magában foglalta. 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, amely fejletlensége ellenére sem a 2007–
2013-as kohéziós politika, sem az EMVA forráselosztási rendszerében nem tudott kiemelt szerepet kapni. 
Elsősorban Heves és Nógrád megye néhány kistérsége jutott fejlettségi szükségleteihez képest lényegesen 
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kevesebb forráshoz. E területek általában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartoznak, de nem 
kerültek be a komplex programmal segítendő térségek közé.

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

a térkép a kistérségek nyertes pályázatainak összes benyújtott pályázatukhoz 
viszonyított arányát mutatja. látható, hogy a magasabb nyerési arányt felmutató 

kistérségek nagyobb számban találhatók a fejlettebb területeken és a leghátrányosabb 
helyzetű 33 kistérség közül csak néhány rendelkezik kedvező mutatóval

A fejletlenebb térségek javuló forrásszerző képessége mögött a helyi kapacitások megerősödése és azok a 
pályázati kiírások álltak, amelyek 2009 után őket preferálták, és a számukra is elérhető, kisebb fejleszté-
sekre fókuszáltak. A sikeres forrásszerzés az átlagot lényegesen meghaladó pályázási kedvnek is köszön-
hető, amely 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.

Az aprófalvas térségek pályázati teljesítménye látványosan eltérő a két dunántúli régióban és Észak-Ma-
gyarországon. Eszerint a regionális programok eltérő stratégiája erősen tudta befolyásolni, hogy a források-
kal egy térséget az integráció felé terel-e, vagy pedig azokat inkább a szerkezeti adottságaikat érintetlenül 
hagyva fejlesztette.

a fejlesztési szükségletek és a beavatkozások kapcsolata – elégedettségvizsgálat

Az esettanulmányok tapasztalatai alapján egy-egy térségben a forrásokkal való elégedettséget nem a for-
rások nagysága, hanem a fejlesztések száma és a fejlesztések szereplők céljaihoz mért megvalósíthatósága, 
illetve 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. A kapott válaszok alapján továbbá az egykor megyei koordináci-
óban elosztott 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 figyelembe is vette 
döntéseinél. A helyi szereplőkhöz közeli szinten hozott döntéseknél a döntéshozó közvetlen elérhetősége a 
bizalomépítés erős alapjának látszik.
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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

a térképen az egy főre jutó kifizetések alakulása látható 2012 augusztusában. a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek az országos átlaghoz viszonyítva kedvező mutatókkal rendelkeznek

hatásvizsgálat

Míg a források elosztása esélyt ad a területi kohézió megerősítésére, a valódi eredmények és hatások megje-
lenése 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 ezért megkísérelte térökonometriai modellek segítségével megmérni 
a források fejlesztő hatását és annak területi mintázatát. A kohéziós hatást két lépésben értékelte: első 
lépésben megvizsgálta, hogy a támogatásoknak van-e hatása az adott területegység és szomszédjai fejlő-
dését leíró változókra, majd ha a hatás szignifikánsnak bizonyult, akkor elemezte, hogy e hatások térbeli 
eloszlása a területi kohéziót növelte-e vagy csökkentette. 

Míg a foglalkoztatás tekintetében általában az időben késleltetett hatások domináltak, a jövedelem vo-
natkozásában kizárólag a források azonnali hatásai bizonyultak szignifikánsnak és pozitívnak. Legnagyobb 
jövedelmi hatása a foglalkoztatásban lévők képzését célzó támogatásoknak van, de pozitív jövedelmi hatás 
jelentkezett a jövedelmi transzferek (EMVA földalapú támogatásai) és a vállalatoknak nyújtott fejlesztési 
támogatások esetében is. Területi szempontból 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 
jövedelmükben, mint amekkorát a déli és észak-keleti térségek nyertek jövedelmükhöz viszonyítva, ezért 
a fejlett térségek relatív előnye a támogatás hatására csökkent.

A támogatások vándorlásra gyakorolt hatását kétidőszakos (2004 előtt és után) térökonometriai jellem-
zőkkel feldúsított különbségek-különbsége modell becsülte. Bár több kategória esetében is találni lehetett 
korrelációt, csak néhány esetben feltételezhető, hogy ez oksági viszonyt is jelent: a munkanélküliség visz-
szaszorítására fordított támogatások, a foglalkoztatottak és aktívak képzése, valamint a közösségi válla-
lati infrastruktúra fejlesztésének támogatása egyaránt segítette, hogy egy adott térségben csökkenjen az 
elvándorlás vagy növekedjen a bevándorlás. A munkanélküliség csökkentését célzó támogatások ágazati 
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és regionális OP szerinti bontásban is szignifikáns hatást mutattak, ezért a három közül ezt tarthatjuk a 
legbiztosabb eredménynek. 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.

Miközben hatásvizsgálati eredményeink a fejlesztési források felzárkóztató hatását mutatják három 
kulcsdimenzióban (foglalkoztatás, jövedelem, elvándorlás), úgy tűnik, hogy a fejlesztéspolitika a potenciális 
hatásoknál lényegesen kevesebbet tudott elérni a fejlesztések szinergiáinak hiánya, a fejlesztési igények 
és lehetőségek eltérései miatt. E problémákat egybehangzóan kimutatták nem csak területi esettanulmá-
nyaink, de a fejlesztési rendszer különböző szintjein érintett szereplőkkel (fejlesztéspolitika irányítóival, 
RFÜ-munkatársakkal, pályázati tanácsadókkal, helyi döntéshozókkal) folytatott interjúink is, egybehang-
zóan korábbi értékelési megállapításokkal. Az értékelés kvalitatív vizsgálatai során ennek legfontosabb 
okaiként a fejlesztéspolitikai források széttagoltságát, a fejlesztések összehangolásában érdekelt szereplők 
hiányában alkalmazott kooperációs ösztönzők rossz hatékonyságát, a forrásokért való káros mennyiségi 
versenyt, valamint a fejlesztők és döntéshozók közötti információáramlás hiányosságait azonosította. 

javaslatok

A területi szinergia lehetőségeinek kihasználása és a harmonikus területi fejlődés biztosítása érdekében 
az értékelés az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

•	 A kötelező közszolgáltatási feladatok esetén jöjjenek létre az adott ágazati standardok szerint felmért 
problématérképek, amelyekre építve verseny helyett normatívan finanszírozhatók fejlesztések.

•	 A sikeresnek ítélt fejlesztések projektgazdáit további fejlesztések támogassák, segítve a fejlesztések 
egymásra épülését.

•	 A gyengébb kapacitású szervezetek számára biztosítsa a kohéziós politika 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 kerüljön kialakításra egy igényfelmérésen 
alapuló fejlesztési normatíva rendszer, ahol a forrásszerzési versenyt a kiszámíthatatlan kiírásokhoz való 
alkalmazkodást felváltó tervezhető forráshozzáférés miatt felválthatja a forrásfelhasználási verseny.

•	 Azon fejlesztéstípusok esetén, amelyeknél nagyon erős érdekkonfliktusok állnak fenn a helyi társada-
lomban (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 sze-
repkörben is meg kell jelennie.

Mivel a 2014 utáni fejlesztési keretekben a tematikus koncentráció miatt erősebb korlátok jöhetnek létre 
a harmonikus területi fejlődés megteremtését szolgáló igényen alapuló fejlesztésekre, ezért javasolható 
a helyi szintek közötti verseny fenntartása egy szűk, innovációra ösztönző keretben (a források 5%-a), 
ahol a szereplők a helyi kooperációk innovatív megszervezésében versengenek, egyben növelve a területi 
kormányzási kapacitásokat is.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
a Pannon Elemző Iroda Kft. vezetésével a HÉTFA Kutatóintézet  

és a Revita Alapítvány készítette 2012. június 4. és 2013. március 29. között.
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a társadalmi beFogadást szolgáló 
FejlesztÉsek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

A társadalmi befogadás célrendszere a fejlesztéspolitikában és a kapcsolódó szakpoli-
tikai stratégiákban is azt veszi alapul, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
kockázatával érintett emberek hozzájussanak mindazon lehetőségekhez, amelyek lehe-
tővé teszik teljes értékű részvételüket a gazdasági, a társadalmi és a kulturális életben, 
valamint a társadalom által elfogadhatónak tekintett életszínvonalon éljenek. Ennek 
részét képezi részvételük azokban a döntéshozatali folyamatokban, amelyek hatással 
vannak az életükre, és garantálják alapvető jogaikat. Éppen ezért a társadalmi befoga-
dás eredményességének javítása a társadalom működési mechanizmusait folyamatosan 
alakító szakpolitikák széles körén keresztül érhető el. A társadalmi befogadás céljait a 
kormányzat akkor tudja leginkább elérni, ha azok a fejlesztéspolitika mellett az ágazati 
és esélyegyenlőségi politikákban is megjelennek. 

2007 és 2013 között a hazai fejlesztéspolitika számos beavatkozáson keresztül hozzá-
járult e célok teljesüléséhez, de a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5. 
prioritása koncentráltan ezt a célt szolgálta. Az értékelés e prioritás részletes vizsgálatára 
vállalkozott. 

legfontosabb megállapítások

•	 Az Európa 2020 stratégia célindikátorainak teljesítéséhez – részben a válság eredményeképp felerősö-
dött problémákból adódóan is – a jelenleginél bővebb, társadalmi befogadást szolgáló forrásokra lesz 
szükség a 2014–2020-as időszakban.

•	 A fejlesztések jellemzően „lefölöző” hatásúak: nagyobbrészt a relatíve könnyebben mobilizálható és 
eredményesebben bevonható célcsoporttagok (és esetenként szervezetek) jelennek meg a végső ked-
vezményezettek körében.

•	 A pályázatos, versenyeztetésen alapuló forráselosztási rendszer miatt a fejlesztések nem jutnak el az 
adott kezelendő társadalmi probléma által leginkább sújtott térségekbe, településekre és csoportokhoz.

•	 A munkaerő-piaci szolgáltatásban részesülő célcsoportok egy részét szinte esélytelen visszavezetni az 
elsődleges munkaerőpiacra, számukra a támogatott foglalkoztatás kiszámítható, befogadó, de minél 
inkább a piaci szektorhoz közeli foglalkoztatási formái volnának hasznosak, de lényegében csak a köz-
foglalkoztatásba tudnak bekapcsolódni.

•	 A társadalmi kirekesztés több dimenziójában is érintett csoportok csak hosszabb távú programokkal, 
a fejlesztéspolitika és az ágazati politikák összehangolásával érhetők el és vonhatók be eredményesen.

az értékelés részletesebb bemutatása

Az értékelést a kedvezményezetteinek körében végrehajtott projektszintű online adatgyűjtés alapozta meg, 
amely során nemcsak a megvalósult fejlesztések tartalmát, eredményeit és kihívásait, hanem a megvalósító 
szervezetek alapjellemzőit és tevékenységeik célcsoportjait is vizsgálták. Emellett területi és tematikus 
esettanulmányok is készültek. Néhány foglalkoztathatósági program végső kedvezményezettekre tett 
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hatásait az értékelők személyes életútinterjúkon keresztül vizsgálták, az alacsony képzettségű emberek 
munkaerő-piaci részvételével és a gyermekeik iskolai pályafutásával kapcsolatos következtetések pedig 
egy panel-felvétel adatainak másodelemzésén alapulnak.

célcsoportok és beavatkozás-típusok

A vizsgált beavatkozások számos különböző célcsoportot kívántak elérni – mind élethelyzet és kor-
osztály, mind jövedelmi helyzet, de társadalmi tőke szempontjából is. Az egyének fejlesztését célzó 
intézkedések mellett továbbá egyes konstrukciók a szervezetek és szolgáltatások fejlesztését célozták. 
A lefedett tématerületek, amelyeken belül célcsoport- és szolgáltatás-specifikus fejlesztések is zajlot-
tak, a következők: 

•	 Kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó 
komplex fejlesztések támogatása

•	 Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

•	 Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hoz-
záférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében

•	 Szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

•	 Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése

•	 Társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal.

A TÁMOP 5. prioritástengelyben nevesített forrás a teljes időszakra 443 millió euró volt. A legnagyobb 
összegek a koragyermekkori fejlesztések, a gyerekesély programok, illetve a foglalkoztatási programok 
megvalósítására jutott. Az eddig támogatott projektek több mint negyede is a foglalkoztatással kapcsolatos 
projektek körébe esik. 

A társadalmi befogadást szolgáló, foglalkoztatáshoz kapcsolódó programok elsősorban az inaktív emberek 
foglalkoztathatóságának javításához járulnak hozzá, a szolgáltatások a szociális szektorban elősegítik, hogy 
a résztvevők aktívabban és motiváltabban indulhassanak el a munkaerő-piaci integráció lépcsősorán. E 
programokra építenek a már elsősorban munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó, elsődleges munkaerőpiacra 
visszavezető programokra is, amelyek ugyanezen operatív program más prioritásaiban jelentek meg. Az e 
fejlesztések célcsoportjaiba tartozó végső kedvezményezettek három nagy csoportba sorolhatók: 

•	 Viszonylag képzettebb, csak átmenetileg munka nélkül maradó, de a képzések, tréningek iránt nyitott, 
ezeket kereső emberek, akik esetében a projektek „gördülékenyek”, valóban megtartó, sőt, újabb kap-
csolati tőkét és piacképes tudást és végül munkahelyeket hozó fejlesztések. 

•	 Az idősebb korosztály számára ugyanakkor – amiatt, hogy 45–50 felett az elsődleges munkaerőpiacon 
alig van irántuk kereslet – ezek a programok nem tudnak érdemi váltást hozni, de egy ideig segítik a 
megkapaszkodást, a leépülő társadalmi tőke újbóli megerősítését, az önbizalom megtartását. 

•	 Azon csoportok számára, akik olyan helyen élnek, ahol évek óta nagyon magas a munkanélküliség, és 
az alacsonyan képzettek, munkatapasztalattal alig rendelkezők iránt egyáltalán nincs kereslet, ott a 
programok legfeljebb részkészségeket tudnak megerősíteni, de ezek a fejlesztések folytatásának, egy-
másra-épülésének elmaradása miatt munkaerő-piaci értelemben eredménytelenek lesznek. 

A vizsgált fejlesztések nagy részben eljutottak a leghátrányosabb helyzetű kistérségekbe, ahol „előzmény-
ként” több LHH-specifikus kiírás keretében a projektek elnyeréséhez szükséges kapacitások meg tudtak 
erősödni. Ugyanakkor a leghátrányosabb helyzetben élőket a fejlesztésekbe bevonni, ezekben bent tartani 
projektgazdai oldalon sokszor kockázatos, így a célcsoportokkal kapcsolatban általánosságban érvényesül 
a lefölözési elv.



109

a források iránti kereslet mintázatai

A források megszerzésében és eredményes felhasználásában a projektmegvalósító szervezetek kapacitásai 
kulcsjelentőségűek. A több lábon álló, több forrást együttesen kezelő, kapacitásbővítő szervezetek alkal-
mazkodóképessége sokkal nagyobb a pályázati rendszer támasztotta követelményekhez, mint a kisebb, 
erőforrás-szegényebb szervezeteké. A forrásszegény kistérségek és önkormányzatok esetén helyi kapaci-
tások terhelésével tudnak több projektet megvalósítani, de a komplex projektek végrehajtásához sokszor a 
szakképzett, nagyon specifikus tudású szakértők helyben nem, vagy alig találhatók meg. Az ő pótlásukat 
nehezíti a kistérségekbe való eljutás nehézsége, illetve az, hogy a rövid projektidőtartamok miatt még 
akkor sem vonzóak ezek az állások, ha a helyi bérviszonyoknál lényegesen jobb feltételeket kínálnak, így 
„új” helyi szolgáltató elit nem jelenik meg. 

Ugyanakkor fel kell arra hívni a figyelmet, hogy adott esetben a pályázatírói piac keresi meg olyan szol-
gáltatásokkal a potenciális pályázókat, amelyek része a pénzügyi menedzsment és adminisztrációs terhek 
és tevékenységek átvállalása, sőt, egyes szakmai tartalmak megvalósítása (mindennek a pályázatírónak 
való kiszerződése), így mediálva a pénzügyi kockázatokat, viszont egyúttal növelve a helyi fejlesztések 
tartalmi bizonytalanságainak veszélyét. 

A TÁMOP 5 kvázi-kiemelt projektjei, amelyek módszertani támogatást voltak hivatottak nyújtani, az adott 
intézkedésben részt vevő kedvezményezettek számára fontosak voltak, de a kompetenciák tisztázatlansága 
miatt a helyi szakmai tartalmakra már csak részben tudtak befolyást gyakorolni.

a támop 5. prioritás társadalmi befogadást célzó projektjeinek 
megoszlása kistérség-kategóriánként

az eQual és a heFop projektek eredményei

A 2005 és 2012 között eltelt időszakban a munkaerő-piaci szolgáltatások és a szolgáltató szervezetek ko-
moly fejlődésen mentek keresztül, ami nagyban köszönhető volt az európai uniós forrásoknak, az EQUAL 
program nyújtotta innovációs lehetőségeknek is. A megvalósító szervezetek egy részénél kialakultak 
szolgáltatási modellek, módszertanok, amelyek a későbbi szolgáltatásnyújtás során is felhasználásra, majd 
disszeminációs tevékenységek hatására horizontálisan és vertikálisan is átadásra kerültek. 
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Az EQUAL program, a tematikus hálózatok létrehozása és működtetése és a szolgáltatások fejleszté-
se olyan folyamatot indított el, amely kívánatossá és lehetővé is tette a munkaerő-piaci szolgáltatások 
standardizálását. Az organikus fejlődésen túl egyes programok kiemelten hangsúlyozták e szolgáltatások 
terjesztését és tapasztalatcseréjét.

A szolgáltatások áttekintése és e módszertanok hétköznapi alkalmazásának tanulságai alapján megálla-
píthatjuk, hogy munkaerőpiacról kirekesztődött emberek integrációja sokszor hosszú, többlépcsős feladat. 
Jelenleg az ad-hoc megjelenő projektek csak véletlenszerűen tudják segíteni a klienseket, és bár eljuttatják 
őket a folyamat egyik lépcsőjéről a következőre, nincs további segítség, amely a nyílt munkaerő-piaci el-
helyezkedést előremozdítaná, és a szolgáltatások célcsoporttagjainak az elsődleges munkaerőpiacon való 
tartós jelenlétéhez vezethetne (pl. ahogy a tranzitfoglalkoztatás tette). 

Az életútinterjúk tapasztalatai és a megvalósító szervezetek beszámolói alapján is körvonalazódik, hogy 
a munkaerő-piaci szolgáltatásban részesülő célcsoportok egy részét szinte esélytelen visszavezetni az el-
sődleges munkaerőpiacra. Számukra a támogatott foglalkoztatás kiszámítható, befogadó, de minél inkább 
a piaci szektorhoz közeli foglalkoztatási formái volnának hasznosak, míg ma e célcsoport leginkább csak 
a közfoglalkoztatásba tud bekapcsolódni, ami korlátozott befogadási kapacitása, a bizonytalan hozzáfé-
rés, valamint a szervezés sajátosságai miatt csak keveseknek jelenthet megoldást. A közfoglalkoztatást 
nagyon sok vita övezi, a célrendszerének bizonytalansága miatt kérdéses, hogy egyáltalán tekinthető-e 
munkaerő-piaci integrációt célzó eszköznek. A nyílt munkaerőpiacra való visszavezetést a közfoglalkoz-
tatás rugalmasabb, sokszínűbb munkahelyeket kínáló, esetleg a közhasznú kölcsönzést is magába foglaló 
– a következő programozási időszakban fejlesztési támogatással is kialakítandó – módozatai vélhetően 
nagyobb sikerrel valósíthatnák meg.

összegzés és javaslatok

A 2008-as világgazdasági válság hatására felerősödött a társadalmi kirekesztődés, nőtt a szegénységben élők 
aránya hazánkban. A problémák a társadalom margójára kerültek körében egyre mélyebbek, a szegénység 
és a munkaerő-piaci (re)integráció lehetőségének hiánya ma Magyarországon mintegy félmillió embert tart 
deprivációban, köztük jelentős a gyermekesek aránya. Amennyiben a 2007 és 2013 közötti fejlesztések a 
2014–2020-as programozási időszakban hasonló forrásokkal valósulnának meg, közvetlen hozzájárulásuk 
a hazai EU 2020-as célok eléréséhez csekély lenne, mivel a célcsoportok méretéhez képest egyrészt kevés 
embert érnek el a konstrukciók, másrészt pedig az EU 2020-as hazai, társadalmi befogadással kapcsolatos 
céljainak teljesítéséhez más szakpolitikai és operatív programoknak is hozzá kell járulniuk. 

A kirekesztettségnek ezt a mértékét ugyanakkor nem lehet pusztán fejlesztéspolitikai eszközökkel or-
vosolni. Szükség van a szakpolitikák társadalmi befogadást erősítő mechanizmusainak megerősítésére és 
összehangolására. Ebbe a folyamatba lehet becsatornázni a fejlesztéspolitika eddigi eredményeit, valamint 
az eszközeivel megerősített kapacitásokat, innovációkat beépíteni. A TÁMOP 5. prioritás keretében megva-
lósuló beavatkozások eredményeinek vizsgálata rámutat, hogy a szegénységben élő csoportok bevonásában 
és a szegénységből kivezető pályák, alternatívák felkínálásában a fejlesztések csak korlátozottan voltak 
eredményesek. Ennek az egyik oka az, hogy a fejlesztések „lefölöző” hatásúak: a célcsoportok körében a 
relatíve könnyebben mobilizálható és a projektszemléletben megvalósuló fejlesztésekbe eredményesebben 
bevonható célcsoporttagok (és esetenként szervezetek) jelennek meg a végső kedvezményezettek körében. 
Más esetben pedig a pályázatos, versenyeztetésen alapuló forráselosztási rendszer miatt a fejlesztések 
nem jutnak el az adott kezelendő társadalmi probléma által leginkább sújtott térségekbe, településekre 
és csoportokhoz.

A vizsgált beavatkozások fontos hozadéka mindemellett néhány olyan komplex módszertan megerősíté-
se, amelyek a szociális ellátások, a munkaerő-piaci szolgáltatások és a család mint komplex és támogató 
egység háromszögében alakítottak ki hatékony, az igényekre hangolt ellátási formákat. A fejlesztéspolitika 
az effajta innovációk kialakításához jó alapot tudott nyújtani. Ez a feladata továbbra is fontos. 
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Végül, a vizsgált projekteket megvalósítók szervezeti körében számos előremutató példát találunk arra, 
hogy a súlyos kirekesztettségben élőkkel milyen jellegű, komplexitású és időtávú fejlesztő munka lehet 
eredményes. A következő tervezési időszakban az eredményes és hatásos fejlesztések módszereit és me-
chanizmusait ki kell terjeszteni a projektszemlélet felől a programszemlélet felé elmozdulva. Nagyobb 
forrásintenzitású, komplex módszertanú, sokszereplős és beágyazottságon alapuló, helyi szükségletekre 
tervezett programokra van szükség – a szervezeti kapacitások fejlesztése, a minőségi alap- és szakszol-
gáltatások hozzáférhetőségének javítása mellett. A társadalmi kirekesztés több dimenziójában is érintett 
csoportok csak hosszabb távú programokkal, a fejlesztéspolitika és az ágazati politikák összehangolásával 
érhetők el és vonhatók be eredményesen. 

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából  
a HÉTFA Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a Városkutatás Kft. 

munkatársai készítették 2012 júniusa és 2013 februárja között. 
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a közÉpületek utólagos akadálymentesítÉsÉt 
szolgáló FejlesztÉsek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja és háttere

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény a kormányzati és önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgál-
tatások tekintetében kötelezően előírta az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását. E cél 
eléréséhez 2012 nyaráig több mint 18 milliárd forintnyi EU-s és hazai támogatást kaptak 
a közszolgáltatások fizikai és infokommunikációs akadálymentesítését szolgáló projek-
tek. Az értékelés a közszolgáltatások utólagos komplex akadálymentesítésre irányuló, a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a regionális operatív programok 
(ROP-ok) keretében végrehajtott fejlesztéseket vizsgálta.  Elvégzését az is indokolttá 
tette, hogy elmaradás mutatkozott a TIOP-források lehívásában, ami a kohéziós források 
2013-as abszorpciós céljainak elérését veszélyeztette. Az értékelésnek javaslatokat kel-
lett megfogalmaznia, hogy az érintett szakpolitikai intézmények milyen intézkedéseket 
hozzanak a célok elérése érdekében.

legfontosabb megállapítások

•	 Magyarország a 2007–2012 közti időszakban minden korábbit meghaladó mértékű előrelépést tett a 
komplex akadálymentesítés területén. Az állami és önkormányzati szervezetek megvalósult projektjei 
révén összességében 910 önkormányzati és 159 állami fenntartású közintézmény, s legalább 3350 köz-
szolgáltatás vált akadálymentesítetté.

•	 A fejlesztések eredményeként elsősorban az idősek, a babakocsival közlekedők és a mozgáskorlátozott 
ügyfelek számának növekedése volt számottevő.

•	 A rendelkezésre álló fejlesztési források lekötése az önkormányzati intézmények körében magas volt, az 
államiak esetében – a bíróságok kivételével – azonban elmaradt az előzetes várakozásoktól. 

•	 A jövőben előnyben kell részesíteni a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító közszolgáltatásokat (egészségügyi 
alap- és szakellátás, rehabilitációs szakigazgatás, államigazgatási ügyfélszolgálatok).

•	 Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokhoz való eljutás (tömegközlekedés és települési 
közterületek) akadálymentesítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés területileg is teljes körűvé tételére.

•	 Az esettanulmányok tapasztalatai is megerősítették, hogy szükséges a közszolgáltatásokat biztosító 
intézmények fogyatékos személyekkel ügyfélként kapcsolatba lépő dolgozóinak képzése és felkészítése.

az értékelés részletesebb bemutatása

programleírás

Magyarországon az akadálymentesítés a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent meg az 
1990-es években. Ebben a közpolitikai keretben az akadálymentesítés legfontosabb végső kedvezményezetti 
csoportját a fogyatékos személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságát erősítő érvek 
között kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a közszolgáltatások, tágabban az épített 
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környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata. A hazai fejlesztéspolitika a 
közszolgáltatások komplex akadálymentesítését a fogyatékosügyi, esélyegyenlőségi célok rendszerében 
definiálta, amiben az is szerepet játszott, hogy a fizikai akadálymentesítés fontos (ám korántsem elsődleges 
és kizárólagos fontosságú) feltétele a fogyatékos emberek foglalkoztatásának.

sajátos igényű ügyfél-kategória ügyfelek aránya (%)

Idős ügyfelek 21,45

Kisgyermekes (babakocsis) ügyfelek 11,96

Mozgáskorlátozott ügyfelek 6,26

Értelmi fogyatékkal élő, valamint autista ügyfelek 5,40

Látássérült ügyfelek 3,52

Hallássérült ügyfelek 2,61

sajátos igényű ügyfél-kategóriák aránya a teljes ügyfélkörön belül az akadálymentesítés előtt (%)

Az értékelés tárgyát képező beavatkozások célja az volt, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásainak megfelelően 2010. december 31-ig befejeződjön a 
2007 előtt már működő állami és önkormányzati fenntartású közszolgáltatások akadálymentesítése. A 
2007–2013-as programozási időszak fejlesztési céljait rögzítő Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) 
jelentős támogatási eszközöket definiált a komplex akadálymentesítés megvalósításához. Ezeket az eszkö-
zöket az NSRK projekt szinten rendelte hozzá a közintézmények utólagos akadálymentesítésének specifi-
kus céljaihoz, az egyes közintézmény-fenntartók középületenként lényegében külön-külön pályázhattak 
akadálymentesítésre. Az alkalmazott kiválasztási eljárásrend azoknak a projekteknek a megvalósítására 
adott esélyt, amelyek a rendelkezésre álló fejlesztési forrás keretébe belefértek és/vagy a legtöbb pontszá-
mot kapták a bírálat során. 

Az értékelés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program és a regionális operatív programok azon 
konstrukcióit vizsgálta, amelyek a központi állami szervek és az önkormányzatok által fenntartott köz-
szolgáltatások utólagos akadálymentesítését támogatták. A 22 értékelt konstrukció pályázatai 2007 és 
2011 között jelentek meg. Az önkormányzati akadálymentesítéseket támogató kiírásokra összesen 1480 
pályázatot nyújtottak be és 910 projektet valósítottak meg. Az állami szervezetek akadálymentesítéseit 
támogató pályázati kiírásokra 249 pályázatot nyújtottak be, közülük az értékelés időpontjában 159 projekt 
rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

módszertan 

Az értékelés módszertanának kialakítása során az értékelők törekedtek a participatív mérés, kutatás elvét 
minél szélesebb körben szem előtt tartani. Az értékeléseknél általában használt módszerek (dokumentu-
melemzés, interjúk és kérdőívek) mellett ezért 10 helyszínen fogyatékossággal élő tapasztalati szakértők 
is vizsgálták a fejlesztéseket.  

kulcseredmények 

2012 nyaráig a kohéziós politika 18.533 millió forinttal támogatta a fizikai és infokommunikációs aka-
dálymentesítést célzó projekteket. A közszolgáltatások és a közhasználatú létesítmények egyenlő esélyű 
hozzáférésének előmozdítását szolgálták azok a támogatási konstrukciók is, amelyek a fizikai és/vagy 
infokommunikációs akadálymentesítést kiegészítő célként fogalmazták meg. Az NSRK támogatásának 
köszönhetően a vizsgált TIOP- és ROP-konstrukciók keretében 312 polgármesteri hivatal, 188 egészségügyi 
ellátást nyújtó épület, 159 iskola, 119 szociális intézmény, 101 óvoda, 77 bírósági, 24 Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal, 23 rendőrségi, 17 földhivatali és 10 kormányhivatali épület vált akadálymentessé. 
A támogatott akadálymentesítések révén olyan épület(rész)ek felújítására is sor került, amelyeket saját 
forrásból – azok hiánya miatt – a kedvezményezett szervezetek nem tudtak volna megvalósítani.
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Annak ellenére, hogy az NSRK jelentős támogatási összegeket biztosított a közszolgáltatások utólagos 
komplex akadálymentesítésére, a törvény előírásainak megfelelő határidőig nem mindenütt került sor az 
egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésére. Megbízható felmérési eredmények hiányában 
részletes helyzetkép nem rajzolható fel a közszolgáltatások akadálymentesítettségének aktuális állapotá-
ról. A törvényben meghatározott határidők be nem tartása részben azzal magyarázható, hogy az állami és 
önkormányzati szervezetek kevés esetben tudtak érdemi forrásokat elkülöníteni saját költségvetésükben 
akadálymentesítésre, jellemzően azért, mert a szűkülő forráskereteket más, sürgetőbb feladatok elvégzésére 
fordították. A legtöbb közintézmény esetében a 2007–2011 közti időszakban a TIOP- és KMOP-támogatás 
adta az akadálymentesítési célra felhasználható források döntő hányadát.

A rendelkezésre álló fejlesztési források pályázók általi igénylése és leszerződése az önkormányzati 
fenntartású intézmények esetében megfelelt az előzetes terveknek, míg az állami szervezetek esetében – a 
bíróságok kivételével – azt lényegesen alulmúlta. Ennek legfőbb oka az, hogy az NSRK pályázati forrásel-
osztási rendjének megfelelően olyan központi költségvetési szervek nyújthattak be pályázatot, amelyek 
nagy része nem rendelkezett pályázási tapasztalattal, és saját belső pályázatkészítési projektmenedzs-
ment-kapacitásokat sem építettek ki. A rendelkezésre álló jelentős támogatási összegekre a potenciális 
kedvezményezettek így még pályázatot sem nyújtottak be.

Az akadálymentesítési pályázatok benyújtására és a projektek megvalósítására irányuló alacsony hajlan-
dóságot további számos tényező magyarázza, ám ezek között szinte kizárólag olyan okok találhatók, amelyek 
az egyes állami intézmények belső működéséhez kapcsolódnak. Az egyes állami szervezetek prioritáslis-
táján jellemzően nem elsődleges a fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének 
biztosítása, ami kevéssé szerencsés módon párosul a pályázatkészítési kapacitások – önkormányzati 
intézményekéhez viszonyított – alacsonyabb szintjével, illetve az általánosan gyengébb pályázási aktivi-
tással. A pályázati kiírásokra vonatkozó információkhoz való hozzáférés esetlegesebbnek tűnik az állami 
fenntartású intézményekben, hiszen azokat gyakran nem figyelik olyan munkatársak, akiknek részben 
vagy teljességben ez a munkakörük. Ebből adódik feltehetőleg az állami szervezetek körében a valamelyest 
nagyobb pályázatkészítési időszükséglet. Az állami fenntartású intézmények belső kommunikációjának 
zavarai szintén negatívan befolyásolják a pályázási aktivitást. Végül, a projektek utólagos finanszírozá-
sának rendszerében, a likviditás biztosítása is nagyobb gondot okoz az állami intézményeknek, mint az 
önkormányzati fenntartású szervezeteknek.

A megvalósult akadálymentesítési fejlesztések eredményei között ki kell emelnünk, hogy Magyarország 
jelentős előrelépést tett az egyenlő esélyű hozzáférés technológiájának megismerésében és az akadálymen-
tesítés társadalmi elfogadásában. A támogatott projektek keretében elsősorban fizikai akadálymentesíté-
sekre került sor. A(z épített) környezeti elemekbe való leggyakoribb beavatkozások a bejáratokat, WC-ket, 
mosdókat, az audiovizuális elemeket, parkolókat, járdafelületeket érintették. A pályázó intézmények kö-
rében meglehetősen alacsony volt a hajlandóság a nem anyagi természetű átalakítások megvalósítására 
(pl. a munkatársak képzése, a hivatali rend átalakítása, vagy akár fogyatékos munkatárs alkalmazása). A 
fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését az Európai Unió támogatá-
sával megvalósult projektek azzal is növelték, hogy alkalmazásra kerültek és nagy számban el is terjedtek 
olyan jó gyakorlatként bemutatható technikai megoldások, amelyek érdemben segítik a fogyatékos emberek 
önálló tájékozódását, ügyintézését egy épületen belül (pl. beszélő ügyfélhívó rendszer, hangos térkép).
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ügyfelek számának változása az utólagos akadálymentesítést 
követően egyes sajátos igényű ügyfélcsoportokban (%)

A projektek eredményeként megvalósult akadálymentesítések következtében az idősek, a babakocsival 
közlekedők és a mozgáskorlátozott ügyfelek számának növekedése volt a legkiemelkedőbb. Annak, hogy 
az akadálymentesített közszolgáltatások igénybe vevői között nem mindenütt nőtt meg jelentős mérték-
ben a fogyatékos emberek aránya, oka lehet, hogy az adott szervezetre jellemző ügyintézés rendjére nem 
hatott az akadálymentesítés, így a fogyatékos személyeknek továbbra is az a legegyszerűbb megoldás, ha 
megbízottaikon keresztül intézik ügyeiket. Az egyes közintézményeknél tapasztalt alacsony igénybevétel 
másik oka az, hogy a fogyatékos személyek nem ismerik az ügyintézési lehetőségeket, illetve a fogyatékos 
személyekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkalmazottak (pl. portás, ügyfélfogadó munkatárs, ügyintéző) 
nem kellően felkészültek a fogadásukra. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőben nagy hangsúlyt 
kell helyezni a közszolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők körében az egyenlő esélyű hozzáférés le-
hetőségéről szóló tájékoztatásra, továbbá az alkalmazottak felkészítésére, képzésére.

Eredményeink szerint a pályázati kiírások vonatkozó ösztönzői nem voltak elégségesek a fogyatékos 
emberek foglalkoztatásának bővítésére, holott a közszolgáltatásokat működtető önkormányzati és állami 
szervezeteknél erre komoly lehetőség lenne.

Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult fejlesztések eredményeképpen Magyarország jelentős 
előrelépést tett a közszolgáltatások mindenki számára, így a fogyatékos személyek számára is könnyebb, 
kényelmesebb és biztonságosabb hozzáférésének megteremtésében. A fizikai akadálymentesítés egyre 
inkább beépül a közintézmények fenntartóinak, illetve a tervezőknek és a kivitelezőknek a gondolkodásába 
is, a felújítás és építés elfogadott elemévé vált. Az infokommunikációs akadálymentesítésről egyelőre ez 
még nem mondható el.

Noha a 2007–2013-as programozási időszakban a közszolgáltatások akadálymentesítése területén komoly 
előrelépés történt, hasonló léptékű áttörés – szakértői vélemények szerint – a közösségi közlekedésben nem 
valósult meg. Ennek következtében a fogyatékos személyek egy része csak nehezen tudja megközelíteni a 
közintézményeket.

Az akadálymentesítési források elosztására alkalmazott projekt-kiválasztási eljárásrend csak korláto-
zottan volt alkalmas a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének széleskörű megteremtésére. 

Főbb javaslatok 

A jelenlegi programozási időszakban még rendelkezésre álló forrásokat olyan állami fenntartású közszolgál-
tatások akadálymentesítésére kell fordítani, amelyek a fogyatékos emberek mindennapi életében, ügyinté-
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zésben a legnagyobb jelentőségűek. Különös hangsúlyt kell helyezni a 2013. január 1-től kialakításra kerülő 
járási kormányablakok egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére, s ennek biztosításához – lehetőség 
szerint – igénybe kell venni a TIOP még lekötetlen, akadálymentesítésre allokált forrásait. Lehetőséget 
kell teremteni a központi költségvetési szervek valós működéséhez illeszkedő projektmegvalósításra (pl. 
egy pályázat keretében több akadálymentesítés végrehajtására). Ezek a módosítások akkor vezethetnek a 
forrásabszorpció nagyságrendi növeléséhez, ha a Közreműködő Szervezetek a korábbi időszakban megszo-
kottnál gyorsabban és rugalmasabban hozzák meg a projektekkel kapcsolatos döntéseket.

A tömegközlekedési elérés biztosításának és az intézmények dolgozói felkészítésének már említett 
szükségessége mellett az érintett érdekképviseleti és civil szervezetek bevonásával az akadálymentesített 
közszolgáltatásokról informálni kell a fogyatékos személyeket és őket is fel kell készíteni a közszolgálta-
tások igénybevételére.

A nemzeti építésügyi szabályozásban pontosítani kell a közszolgáltatások akadálymentesítésének mini-
mális tartalmát, továbbá az egyes közintézmények sajátosságaihoz illeszkedően rugalmasabbá kell tenni 
az alkalmazható akadálymentesítési megoldásokat.

A projektkiválasztáshoz és megvalósításhoz kapcsolódóan olyan rugalmas és az adminisztratív terheket 
csökkentő támogatási szabályozást kell kialakítani, amely a korábbinál jobban illeszkedik a potenciális 
kedvezményezettek belső döntési rendjéhez, pénzügyi helyzetéhez, valamint akadálymentesítési humán 
kapacitásaihoz.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 
a HÉTFA Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai 

készítették 2012 márciusa és szeptembere között. 
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közigazgatás  
És vÉgrehajtás

az államreForm op szervezetFejlesztÉsi cÉlú 
támogatási konstrukcióinak ÉrtÉkelÉse 

az értékelés célja

Az Államreform Operatív Program szervezetfejlesztési beavatkozásai a hazai közigaz-
gatásban korábban nem alkalmazott fejlesztési irányokat jelenítettek meg. Az ilyen célú 
források számos intézmény, köztük nagy számú önkormányzat szervezetének fejlesztését 
szolgálták, ezért e beavatkozások eredményeit a fejlesztéspolitika kiemelt érdeklődése kí-
sérte. Az értékelés további célja a 2012-ben megjelentetni tervezett új szervezetfejlesztési 
kiírások előkészítésének támogatása volt a hasznosítható tapasztalatok felmérésével, de 
a megvalósult fejlesztések hatásainak, illetve várható hatásainak átfogó feltárása a 2014-
2020-as időszak azonos célú fejlesztési terveinek megalapozását is szolgálják.

legfontosabb megállapítások

•	 A vizsgált támogatási konstrukció jelentős közigazgatási módszertani kísérletnek tekinthető, amely 
kevés operatívan alkalmazható eredményt hagyott maga után, de rávilágított a közigazgatás-fejlesztés 
számos sikerkritériumára. 

•	 Ugyanakkor a projektek eredményeként létrehozott eljárás- és szabályzatminták, oktatási anyagok, jó 
gyakorlatok módszertani tőkét képeznek, amelyre a további fejlesztéseknél alapozni lehet. 

•	 A konstrukció fontos eredménye továbbá az a jelentős – szakmai és pályázati menedzsment - tapasztalat, 
amely az önkormányzati szakembereknél és a külsős szakértőknél felhalmozódott és egyben felerősí-
tette az igényt az önkormányzatok körében a szervezeti felépítés és szervezési megoldások átgondolt 
fejlesztésére.

•	 A közigazgatásra ható külső tényezők változásai nehezen kezelhetőek az EU-finanszírozású fejlesztési 
programok kötött tervezési logikájában, ezért a jövőben a hasonló beavatkozásoknál minél rugalmasabb 
fejlesztési logika megvalósítására kell törekedni.

•	 Helyi vezetői támogatás nélkül komplex fejlesztéseket nem lehet sikerre vinni. Azok a projektek voltak 
eredményesek, ahol volt helyi szinten erős vezetői motiváció a fejlesztés megvalósítására, ezért a hason-
ló kiírásoknál javasolható a vezetői elkötelezettség meglétére is hangsúlyt helyezni a kiválasztásban.

•	 A külső szakértők bevonása önmagában nem garantálja a fejlesztések sikerét. Csak olyan fejlesztéseket 
érdemes támogatni ezen a területen, amelyben a külső szakértők és az önkormányzati munkatársak együtt 
dolgoznak, megfelelő felelősséget elvárva és finanszírozást biztosítva ehhez mindkét fél vonatkozásában.
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az értékelés részletesebb bemutatása

vizsgált beavatkozások és módszertan

Az értékelt „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázatos konstrukció a fővárosi önkormányzat 
hivatala mellett 20 fővárosi kerület, 20 megyei jogú város, 174 város, illetve 72 község és nagyközség szer-
vezetének fejlesztését finanszírozta 5.8 milliárd Ft felhasználásával, 90–92%-os támogatási arány mellett. 
A támogatásból az önkormányzatok szerteágazó folyamat-, szervezet-, készség-, IT-, és működésfejlesztési 
elemeket valósítottak meg külső szakértők bevonásával. Ezeket a tevékenységeket sok esetben kisérték 
átvilágítások, illetve szakmai képzések, továbbá a civil partnerséget érintő fejlesztések is.

A másik két értékelt konstrukció kiemelt projektként került megvalósításra. A „Büntetés-végrehajtá-
si intézetek szervezetfejlesztése” projekt 79,9 millió Ft támogatásból a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsoksága és a területi intézetek esetében finanszírozott átvilágítást és a fejlesztési akciótervek 
kidolgozását. Az „ÁNTSZ és OVSZ szervezetfejlesztése” projektben 47,9 millió Ft felhasználásával az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat tekintetében került 
sor átvilágításra, illetve akciótervek, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására.

Az értékelés EMIR adatok és valamennyi, a kifizetést alátámasztó a szakmai teljesítést igazoló do-
kumentum elemzésén alapult (amely az eredményesség vizsgálatához szolgáltatott alapvető inputot). A 
kedvezményezettekkel és intézményrendszer szereplőivel folytatott interjúk, illetve önkormányzati és 
szakértői fókuszcsoportok az adatok biztosításán túl a javaslatok validálására is lehetőséget biztosítottak. 
Az értékelés keretében egy-egy esettanulmány készült a két kiemelt projektről.

eredmények és hatások

A konstrukciók megvalósítása alapvetően a terveknek megfelelően zajlott, jelentős csúszás csak az ÁNTSZ 
és OVSZ szervezetfejlesztése projekt esetében tapasztalható, amelynek elszámolása az értékelés befejezé-
séig nem zárult le a jogutódlási megoldás hiányában, a szakmai tevékenység 2010-es befejezése ellenére. A 
nyertes önkormányzatok megoszlása a településkategóriákban (város, község stb.) eltér az országos átlagtól 
a városok, fővárosi kerületek, megyei jogú városok javára, de ez érhető, hiszen a nagyobb szervezettel ren-
delkező hivatalok szembesülnek leginkább a pályázat által kezelni kívánt szervezeti kihívásokkal.

Megállapítható, hogy egyedül a Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése kiemelt projekt 
esetében sikerült a tervezett hatásokat a megcélzott szinten elérni. Ebben a projektben az átvilágítás során 
kidolgozott javaslatok 80%-a teljesült, ami a piaci szférában is elfogadható eredmény ilyen fejlesztések ese-
tén. Az ÁNTSZ és OVSZ szervezetfejlesztése kiemelt projekt esetében bár a tervezett javaslatok megfelelő 
színvonalon kidolgozásra kerültek, azok nagy többségének felhasználására egyelőre nem került sor, mivel 
a kormányváltás után elindult közigazgatási, szakpolitikai átalakítás nyomán a prioritások átrendeződtek.

A pályázatos önkormányzati konstrukció a közigazgatásban innovatívnak számító koncepciót valósított 
meg korábban nem tapasztalt volumenben. A konstrukció eredményeként kipróbálásra került szinte minden 
lehetséges fejlesztési módszertan. Ezek tapasztalatira alapozva az IH és az önkormányzatok is megalapo-
zottabban tervezhetik az új, hasonló tárgyú fejlesztéseket. A konstrukció további pozitív hatása volt, hogy 
a projektek közvetlen és közvetett módon is javították az érintett hivatalok szervezeti kohézióját és belső 
kommunikációját, ezáltal megkönnyítve a hivatalon belüli együttműködést, amelynek gyengeségei az egyik 
legjelentősebb faktort jelentik az ügyfelek által tapasztalható minőségi problémákban (pl.: átfutási idők 
hossza, kommunikáció minősége).

A fejlesztések kapcsán összességében mégis kevés valós, a mindennapi gyakorlatba átültetett eredmény 
mutatható ki, mert a fejlesztések sok esetben a tanulmány, koncepció szintig jutottak csak el. Ezekben az 
esetekben a hatás eléréséhez további fejlesztés szükséges. Ahol sor került folyamatszabályozásra, szer-
vezeti átalakításokra, ott is csak kevés helyen vette úgy használatba a szervezet az új megoldást, hogy a 
fenntartás, továbbfejlesztés biztosított legyen.
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az elszámolt költségek megoszlása a vizsgálat során alkalmazott költségkategóriák között

Mind a létrehozott eredmények hasznosítását, mind azok közvéleménnyel való elfogadtatását megköny-
nyíti, hogy a kedvezményezetteknek a projekteket részletesen dokumentálniuk kellett a honlapjukon és az 
etudasportal.gov.hu portálon. A publikált anyagok elsősorban olyan önkormányzati szakemberek számára 
nyújtanak segítséget, akik maguk is valamilyen, a már megvalósítotthoz hasonló fejlesztésre készülnek. 
A publikálási kötelezettség segít a pozitív hatások multiplikálódásában.

A projektek megvalósítása jelentős adminisztrációs teherrel járt. Nem a költségek elszámolásából, illetve 
a jelentéstételi kötelezettségekből fakadtak a nehézségek, mert a kedvezményezettek többsége ezeket akár 
egyetlen kifizetés-igénylés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtásával teljesíthette. Az energiát, 
költséget, időt inkább a szolgáltatási közbeszerzések lebonyolítása, és a jellemzően túlvállalt fenntartha-
tósági, esélyegyenlőségi vállalások teljesítése, illetve ezek dokumentálása igényelte. Az önkormányzatok 
nem rendelkeztek kellő tapasztalattal komplex tartalmat célzó szolgáltatási tenderek kiírásában és lebo-
nyolításában, így vagy nem a várt minőségben tudták beszerezni a szolgáltatást, vagy az indokoltnál több 
erőforrást kellett a tender menedzsmentjére fordítaniuk. A probléma súlyát jól jelzi, hogy mindhárom 
vizsgált konstrukcióban 90% felett volt a külső szakértőkre fordított költségek aránya. A külső szakértők 
díjazása mellett még bért, közbeszerzési tanácsadást, nyilvánossággal kapcsolatos költségeket számoltak 
el a kedvezményezettek.
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következtetések és javaslatok

A közigazgatásra ható külső tényezők változásai nehezen kezelhetőek az EU-finanszírozású fejlesztési 
programok kötött tervezési logikájában. A kormányzat mindenkor kiemelt figyelemmel fogja kezelni a 
közigazgatást, és ha szakpolitikai, politikai megfontolások szükségessé teszik, jelentős szervezeti, hatás-
köri, személyi változásokat fog érvényesíteni. Az ilyen változások esetén nagy a kockázata annak, hogy 
a szervezet- és működésfejlesztési projektek eredményeit nem sikerül az eredeti terveknek megfelelően 
fenntartani. Az értékelt konstrukciók kiírásának csúszásában és az eredmények elmaradásában ez most 
is jelentős szerepet játszott. A jövőben az új közigazgatási, szervezetfejlesztési konstrukcióknál ennek 
megfelelően a minél rugalmasabb fejlesztési logika megvalósítására kell törekedni.

További fontos tapasztalat, hogy helyi vezetői támogatás nélkül komplex fejlesztéseket nem lehet sikerre 
vinni támogatáspolitikai eszközökkel. A támogatás eredményességét, a fejlesztési folyamatok minőségét 
garantálni kívánó elszámolási szabályok érvényesítése nem volt elég hatékony. Azok a projektek voltak 
eredményesek, ahol volt helyi szinten erős vezetői motiváció a fejlesztés megvalósítására. Ezért az új 
konstrukciónál a vezetői elkötelezettség meglétére is hangsúlyt kellene helyezni kiválasztás során. Indokolt, 
hogy a jövőben olyan projektek kapják a támogatást, amelyek egy adott területen példaértékű szervezet- és 
működésfejlesztést vállalnak fel és ahol a szervezet vezetői személyükben vállalják a projekt eredményeiről 
való tájékoztatást a szakmai közönség számára, ezáltal bizonyítva elkötelezettségüket.

Végül, a külső szakértők bevonása önmagában nem garantálja a fejlesztések sikerét. A bevont külső szak-
értők többsége nem rendelkezett kellő közigazgatási tapasztalattal, az önkormányzatok viszont részben 
motiváció hiányában, részben pedig a szakértők hibájából nem vonódtak be kellő mértékben a fejlesztési 
folyamatba. Emiatt sok esetben a kidolgozott javaslatok nem kellően illeszkednek az adott szervezethez, 
így fenntartásuk, továbbfejlesztésük nem valószínűsíthető. A jövőben csak olyan fejlesztéseket érdemes 
támogatni ezen a területen, amelyben a külső szakértők és az önkormányzati munkatársak együtt dolgoz-
nak, megfelelő felelősséget elvárva és finanszírozást biztosítva ehhez mindkét fél vonatkozásában. 

A két kiemelt projekt szakmai tartalmát, körülményeit tekintve egyedi volt, de általánosítható tapasztalattal 
is szolgáltak. Alapvető sikerkritériumként azonosíthatók a következő tényezők: szakpolitikai konszenzus 
a tervezéstől a végrehajtásig, a vezetői motiváltság és figyelem, valamint a befogadó szervezeti kultúra. 

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az AAM Tanácsadó Zrt. készítette 2012. április 12. és november 30. között.
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szabályozási kötöttsÉgek ÉrtÉkelÉse

az értékelés célja

Magyarország elemi érdeke és a 2014–2020-as időszakkal kapcsolatos tárgyalási pozíció 
is azt kívánja meg, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat maradéktalanul felhasz-
nálja az ország. Ezt az ambiciózus célt akkor lehet elérni, ha a pénzfelhasználást gátló 
tényezőket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan felméri és kiiktatja. E célból 
készült az alábbi értékelés a szabályozási kötöttségek felmérésére.
A szabályozási rendszer szükségszerű velejárója a közpénzek támogatási célra való 
felhasználásának, de egyben akadályozója is lehet a hatékony abszorpciónak. Ezért a 
szabályozási rendszerben olyan optimumra kell törekedni, amely egyszerre biztosítja 
a szabályosságot és teszi lehetővé a hatékony felhasználást. Jelen értékelés ennek az 
optimumkeresésnek egyik lépése.
Az értékelés megmutatja, hogy mely szabályozási szinten épülnek be az abszorpciót gátló 
kötöttségek a támogatásközvetítés rendszerébe, továbbá külön vizsgálja a támogatási szer-
ződésben (TSZ) és a kifizetési gyakorlatban rejlő tartalékokat az abszorpció növelésére.

legfontosabb megállapítások

•	 A kedvezményezettek számára kötöttséget jelentő szabályozók túlnyomó része a támogatási konstruk-
ciók útmutatóiba épül be. 

•	 A tervezők fő motivációja a projektek „szakmai félresiklásának” megakadályozása. A komplex elszá-
molhatósági szabályrendszer azonban önmagában kevéssé alkalmas a projektek eredményességének 
garantálására, miközben a komplexitás növekedése több módon is hátráltatja az abszorpciót.

•	 Átlagosan minden második projektben módosítani kell legalább egyszer a támogatási szerződést, de van 
olyan OP, ahol ez az arány meghaladja a 70%-ot. Ennek elkerülésére javasolt a Támogatási Szerződés 
projekttartalmat rögzítő feltételeinek könnyítése, a támogatói okirat minél szélesebb körű használata.

•	 Az abszorpció növelését támogatná, ha a mindennapok gyakorlatába új központi funkciókként beépülne 
a szerződésmódosítások, hiánypótlások és a számla-elutasítások elemzése, a támogatási konstrukciók 
abszorpciós szempontú minőségbiztosítása, ajánlások, szabályozás-módosítási javaslatok kidolgozása, a 
KSZ ügyintézők rendszeres, abszorpciós szempontú központi képzése, valamint a rendszeres egyezetés 
az ellenőrző szervekkel.

az értékelés részletesebb bemutatása

az értékelés menete, módszertana

Az értékelők vizsgálták a közösségi és a hazai jogszabályokat, a nemzeti szintű, és OP-specifikus útmuta-
tókat, valamint 175 nyitott és 38 lezárt támogatási konstrukció útmutatóit. Interjúk segítségével felmérték 
továbbá a jelentős projekt-portfólióval rendelkező intézmények (pl.: GYEMSZI, NIF, egyetemek, önkor-
mányzatok stb.) véleményét és telefonos kérdőívezést folytattak további 70 kedvezményezett bevonásával. A 
TSZ-módosítások, számla-elutasítások jellemző okait és megoszlását EMIR adatok elemzésével vizsgálták.
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az elszámolhatóság szabályozása

Eredmények: A kedvezményezettek számára kötöttséget jelentő szabályozók túlnyomó része a támoga-
tási konstrukciók útmutatóiba épül be. A vizsgálat átlagosan 13 olyan kötöttséget azonosított pályázati 
felhívásonként, amely meghaladta a felsőbb szabályozók előírásait. A vizsgált támogatási konstrukciók 
elszámolhatósági szabályozóinak többsége a támogatott projektek szakmai tartalmát kívánja keretek közé 
szorítani. Az ilyen szabályok alkotásának ugyanis csak részben oka az elszámolhatósági vagy audit koc-
kázatok csökkentése, a tervezők fő motivációja a projektek „szakmai félresiklásának” megakadályozása, 
egyéb eszközök (pl. szakmai monitoring, kidolgozott célrendszer) hiányában.

A támogatási konstrukciók egy része olyan komplex előírás-csomagot alkalmaz, amelyet a kedvezménye-
zettek már csak bonyolult „optimalizációs” algoritmusok segítségével tudnak kezelni. Az elszámolhatósági 
szabályok nagyon részletes, bonyolult megoldásokat alkalmazó kidolgozása önmagában kevéssé alkalmas a 
projektek eredményességének garantálására, miközben a komplexitás növekedése több módon is hátráltatja 
az abszorpciót. A komplex elszámolhatósági szabályrendszerrel jellemezhető támogatási konstrukcióknál 
általában magas a számla-elutasítások és a TSZ-módosítások aránya. A komplexitás növekedésével növek-
szik a kedvezményezettek és az intézményrendszer által ráfordítandó erőforrás-mennyiség is. 

Javaslatok: Az abszorpció elsősorban úgy gyorsítható, ha sikerül célzottan csökkenteni a komplexitást 
azoknál a támogatási konstrukcióknál, amelyeknél még jelentős felhasználatlan keret áll rendelkezésre. Ez 
egyrészt az új támogatási konstrukcióknál valósítható meg: a jelentős keretű új kiírások kötelező minőség-
biztosítása során az értékelésben alkalmazott egyszerű komplexitás-korlátozás indexek kiszámításával meg 
kellene vizsgálni, hogy mennyire komplex, illetve korlátozó az adott támogatási konstrukció elszámolható-
sági szabályrendszere. Az átlagot meghaladóan komplex, illetve korlátozó kiírásokat célszerű átdolgozni.

A jelentős felhasználandó kerettel rendelkező támogatási konstrukciók ongoing értékelései, felhasz-
nálva a jelen értékelésben alkalmazott telefonos kérdőívezés/interjú módszertant, néhány embernapnyi 
ráfordítással feltárhatják egyes konstrukciók kapcsán a nem életszerű elszámolhatósági korlátokat. Ezek 
a korlátok – ahol indokolt – a jelenlegi projektgazdák számára meghirdetett kiegészítő (ráemeléses) támo-
gatási konstrukciók, vagy TSZ-módosítások segítségével korrigálhatóak.

További abszorpciós nyereség érhető el a saját teljesítés elszámolási módszerével, illetve a projekt-elő-
készítés költségkategória nagyobb arányban történő alkalmazásával. Szintén az abszorpciót gyorsítaná a 
2014–2020-as időszak projektjeinek előkészítését szolgáló konstrukciók körének bővítése.

támogatási szerződések

Eredmények: Az abszorpciót gátló kötöttségek a túl komplex elszámolhatósági szabályozáson kívül rész-
ben a támogatási szerződéses megoldás sajátosságaiból is fakadnak. Bár a támogatási szerződés jelenlegi 
megoldása önmagában nem jelentene problémát az abszorpció szempontjából, felerősíti más jelenségek 
kedvezőtlen hatását. Egyes projektek előkészítettsége nem elégséges a szerződéskötés időpontjában ah-
hoz, hogy a TSZ-minta által kért részletes szakmai, pénzügyi definíciók valós adatokon alapulhassanak. 
A szerződéskötéskor alkalmazott becslések, feltételezések a megvalósítás során változásokhoz, ezek pedig 
átfutási idő növekedéséhez vezetnek. Ez elsősorban azokra a projektekre igaz, amelyek nem műszaki fó-
kuszúak, ezért előkészítésükre nem vonatkoznak szabványok, jogszabályi előírások. 

A támogatási szerződés négy-öt dimenzió (idő, költségtípus, számviteli kategória, közbeszerzési csomag, 
eredmény) mentén rögzíti a projekt tartalmát. Ez a részletezettség különösen azoknál a konstrukcióknál 
vezet gyakori módosításokhoz, amelyeknek az elszámolhatósági szabályrendszere eleve bonyolult. Átla-
gosan minden második projektben módosítani kell legalább egyszer a támogatási szerződést, de van olyan 
OP, ahol ez az arány meghaladja a 70%-ot.
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szerződésmódosítással érintett projektek az operatív 
programban leszerződött összes projekt arányában

Javaslatok: A projekt definíciós módszer egyszerűsítésével a támogatási szerződések jelenlegi 1. ,2. és 4. 
mellékletei adatszolgáltatási kötelezettségként megmaradnának, de szerepüket a projekt szakmai tartal-
mának rögzítésében átvenné egy a célokat, eredményeket, tevékenységeket és azok költségeit összekötő 
táblázat, továbbá egy követelménylista (lásd részletesen a Zárójelentésben). A fejlesztés hatására csökkenne 
a szerződésmódosítások száma, mert az eltéréseket csak ehhez a táblázathoz kellene viszonytani. Emellett 
indokolt a támogatói okirat lehető legszélesebb körben történő alkalmazása.

Célszerű az ún. láthatatlan mellékletekre történő hivatkozást a TSZ-mintában felülvizsgálni, a futó 
projektek esetében pedig egy ajánlással pontosítani, hogy mely mellékletek képezik a projekttartalom 
meghatározásának alapját. A mai gyakorlatban például a pályázathoz beadott – sokszor a megvalósítás 
időszakára már meghaladott koncepciót rögzítő – árajánlatok is részét képezik a projekttartalmat rögzítő 
dokumentumcsomagnak.

a 100 projektre jutó szerződésmódosítások száma összesen és módosítási 
okonként (a piros szín az átlagnál magasabb értékeket jelöli)

kifizetési gyakorlat

Eredmények: Az abszorpció mint cél ugyan erősen megjelenik az intézményrendszerben, de azt egyéb 
szempontok gyakran felülírják az IH-k, KSZ-ek szintjén. Negatív hatása van az abszorpcióra a KSZ ügy-
intézők körében tapasztalható magas fluktuációnak, mert meggátolja a jó gyakorlatok elterjedését és az új 
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munkatársaknak a kellő tapasztalat hiányából adódó kockázatkerülő magatartása felesleges adminiszt-
rációs terhekhez vezet.

Javaslatok: Az abszorpciót mint minőségi célt képviselő funkciók hangsúlyát növelni szükséges az in-
tézményrendszeren belül. Ennek érdekében egy olyan új, NFÜ-szintű funkció létrehozása indokolt, amely 
ezt a célt az operatív tevékenységek szintjén is hangsúlyosabban tudja képviselni. Az új funkció keretében 
ellátandó feladat a szerződésmódosítások, a hiánypótlások, és a számla elutasítások rendszeres, EMIR-ada-
tokon alapuló elemzése és az eredmények alapján ajánlások, szabályozási módosítások kidolgozása lenne, a 
félreértések tisztázása és az abszorpciót gátló gyakorlatok elkerülése érdekében. Az új funkció rendszeresen 
elemezné a kedvezményezetteknek az elszámolhatóság életszerűségével és a KSZ-ek kifizetési gyakorlatával 
kapcsolatos észrevételeit akár saját, akár külsős szakértők által elvégzett telefonos felmérésekre alapozva. 

Az elemzések alapján ez a funkció rendszeres képzésekkel tudná a KSZ-ügyintézők körében megerősíteni 
és elterjeszteni az elszámolások ellenőrzéséhez kötődő jó gyakorlatokat és felszámolni a téves értelmezés-
ből, vagy nem kellő időben megválaszolt felvetésekből adódó felesleges tevékenységeket.

Emellett rendszeres egyeztetésre lenne szükség az ellenőrzési joggal rendelkező magyar szervezetekkel 
(MÁK, EUTAF, ÁSZ), mert az általuk képviselt audit gyakorlat is nagymértékben hozzájárul a KSZ ügy-
intézői szint által érvényesített, a szabályozást meghaladó többletkövetelmények létrejöttéhez. 

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az AAM Tanácsadó Zrt. készítette 2012. szeptember 5. és december 4. között.
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az „átlagos ügykezelői időráFordítás az 
államigazgatási szervek egyes eljárásainál” 
eredmÉnyindikátor ÉrtÉkÉnek mÉrÉse

A projekt célja az Elektronikus Közigazgatás OP 1. prioritási tengelyéhez kapcsolódó 
egyik (a címben megnevezett) eredményindikátor mérési módszertanának kidolgozása 
és 2012. évi értékének meghatározása volt. Az indikátor kapcsán az Operatív Program 
rögzíti, hogy az indikátor értékét évente kell megállapítani, felmérés keretében, valamint 
az indikátornak 20%-os csökkenést kell elérnie órában mérve a tervezési ciklus végére 
(2015). Az indikátor mérése során nem az átfutási idő, hanem az ügykezelők által elvégzett 
tevékenységek tényleges ráfordítás idő adatai kerültek visszamérése. 

módszertan

A folyamatok dokumentálására és az ügykezelői időráfordítás becslésére a LEAN folyamatfejlesztési mód-
szertan folyamatfelmérési/fejlesztési workshop technikáját alkalmazták az értékelők. E módszertan lehe-
tőséget biztosít arra, hogy az adott folyamatot gyakorlatban is mélyen ismerő operatív kollégák tapasztalati 
tudását felhasználva időbecslést adjon a folyamatban részt vevő szerepkörök tényleges időráfordítás-adataira. 
Az időbecslés alkalmazása azért volt szükséges, mert a kedvezményezetteknél nem álltak rendelkezésre 
olyan nyilvántartások, amelyek alkalmasak lettek volna az ügyintézői időráfordítás meghatározására.

a módszertan alkalmazhatósága

A LEAN alapú mérési műhelymunka sikeresen alkalmazható, ha a rendszer által támogatott folyamatok 
lehatárolhatók, operatív, a folyamatot gyakorlati oldalról ismerő kollégák kellő számban állnak rendelke-
zésre a műhelymunkákon, a résztvevők hozzáállása nyitott és a vezetők elkötelezettek a mérés mellett. 
Kockázatokat, nehézségeket jelentenek ugyanakkor az alábbi tényezők:

•	 Folyamatszemlélet hiánya – a rendszer által támogatott folyamatok terjedelmének azonosítása 
bonyolult – a munkatársak csak a saját feladataik kezdő és végpontja közötti tevékenységgel vannak 
tisztában, a funkcionális szervezetek területek között átívelő folyamataik célját, csak elvétve látják.

•	 Nehezen azonosítható a folyamatfelelősségek, folyamatgazdák hiánya – a hivatalok, közigazgatási 
szervek hierarchikus struktúrájában nem jellemző a folyamatokhoz rendelt, a folyamat teljes lefutásáért 
és eredményességért felelős folyamatgazdai szerepkör.

•	 Nem megfelelő kompetenciájú munkatársak a műhelymunkákon – jellemző, hogy a folyamatot a 
szervezeti hierarchia „szétdarabolja” és a vezetők nem a megfelelő tapasztalattal rendelkező munkatár-
sat delegálják a műhelymunkára (több esetben a szervezési, projektmenedzsment kompetencia hiánya 
eredményezte ezt).

•	 Kevés a potenciális résztvevő a műhelymunkán – egyes projektek esetén az adott folyamatot  tá-
mogató rendszert kevesebb, mint  5–7 felhasználó használja.

a mérés menete

Az indikátor mérése során a LEAN technikákon alapuló műhelymunka menetét az eredeti folyamatfej-
lesztésekhez képest az értékelők annyiban módosították, hogy a jelenlegi és jövőbeni folyamatok helyett a 
jelenlegi és múltbeli folyamatokat mérték fel. A műhelymunkákra olyan ügyintézőket és ügykezelőket hív-
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tak meg, akik napi szinten részt vesznek a folyamatokban. Fontos, hogy olyanok is legyenek a meghívottak 
között, akik a fejlesztés előtt is dolgoztak a folyamatok mentén, mert ők segíthetnek a historikus adatok 
becslésében. A mérést vezetői egyeztetés előzte meg a folyamatban érintett területek vezetőivel. Célja, az 
érintett folyamatok azonosítása, a folyamat terjedelmének lehatárolása és a műhelymunkán résztvevő 
operatív kollégák kijelölése volt. A folyamat kiválasztásnál – Pareto-elvet alkalmazva – a 80%-ban lefutó 
folyamatokat választották ki mérésre.

A mérési műhelymunka során azonosításra kerülnek a folyamatlépések és az egyes lépések végrehajtá-
sához szükséges jelenlegi, illetve múltbeli ügykezelői időráfordítás. Ebben a lépésben történt meg az egyes 
folyamatlépések elemi tevékenységekre bontása mérési kártyák kitöltésének segítségével, valamint az egyes 
elemi tevékenységek elvégzéséhez szükséges átlagos ügykezelői időráfordítások becslése. Ennek megfelelően 
először egy felsőszintű becslés történt, amely a teljes folyamat nettó időráfordításának közelítését jelen-
tette. Ezt követte szerepkörönként az egyes folyamatlépések nettó idejének megbecslése egyszerű, átlagos 
és összetett kategóriák súlyozásával, végül pedig a folyamatlépések elemi tevékenységekre bontásával és 
azok nettó idejének megbecslésével elérhetővé vált a folyamatlépések pontosabb nettó időráfordításának 
meghatározása. A mérést az eredmények dokumentálása és kiértékelése zárta le. 

Felsőszintű becslés Lépések becslése  
szerepkörönként

Elemei tevékenységek  
becslése

eredmények

A vizsgált projekteknél az indikátor az elvárt 20%-os átlagos ügykezelői időráfordítás javulást teljesí-
tette. A felmért körben az ügykezelői időráfordítás 67%-os csökkentést mutatott. Egyes projektek esetén 
a javulás mértéke elérte az 500–600%-ot is. Ennek az a magyarázata, hogy az ügyfelek/állampolgárok/
társintézmények számára biztosított szolgáltatások, a nyilvántartások összekötésével, automatizálásával 
és az ügyfélkapun keresztüli hozzáférés biztosításával (pl. adatszolgáltatás megvalósítása ügyvédek részére 
Ügyfélkapun keresztül) minimalizálták a manuális ügykezelői beavatkozás szükségességét, így a szükséges 
időráfordítás mértéke jelentősen csökkent. 

Az indikátormérésbe bevont EKOP projektek a vezetői interjúk és a műhelymunkák tapasztalatai alapján 
a következő három kategóriába sorolhatóak:

A rendszer által támogaott 
folyamatok köre egyértelműen 

lehatárolható.

Az indikátor mérése 
műhelymunka keretében 

elvégezető, a javulás/
csökkenés kimutatható.

1. kategória

A rendszer a közelmúltban (vagy 
még nem) került átadásra, így 

az ügykezelő munkatársak nem 
rendelkeznekelegendő tapasztalattal 

(tanulási görbe) a becslés elvégzéséhez.

Az indikátor mérése műhelymunka 
keretében elvégezhető, de csak 
abban az esetben, ha már 4–6 

hónapja használatban van.

2. kategória

A rendszer által támogatott folyamatok  
köre szerteágazó, nem lehatárolható, 
jellemzően az elektronikus ügyintézés 
támogatása/javítása, nyilvántartások, 

adatbázisok összekötetésével  
valósul meg.

Az indikátor mérése a műhelymunka 
csak jelentős erőforrás felhasználással 

alkalmazható, így nem javasolt.

3. kategória



127

Az alábbi táblázat e kategóriák mentén sorolja be a vizsgált prioritás egyes projektjeit, és közli az indi-
kátor változását. 

projekt neve 

mÉrÉsi 
módszertan 
alkalmazási 
lehetősÉge 

javulás 
mÉrtÉke megjegyzÉs 

Agrártámogatások kölcsönös 
megfeleltetési rendszere 

1. kategória ~26%
2 db folyamat értékének az átlagá-

ból tevődik össze.

Közigazgatási szolgáltatások 
elektronizálása (Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal) 

1. kategória ~48%
2 db folyamat értékének az átlagá-

ból tevődik össze.

Egyablakos vámügyintézés meg-
teremtése 

1. kategória ~73%
3 db folyamat lefutás értékének az 

átlagából tevődik össze.

Közigazgatási szolgáltatások 
elektronizálása 
(Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság) 

1. kategória ~72%
2 db folyamat értékének az átlagá-

ból tevődik össze.

Közigazgatási szolgáltatások 
elektronizálása 
(Magyar Szabadalmi Hivatal) 

1. kategória ~36%
5 db folyamat értékének átlagából 

tevődik össze a javulás

Jogügyletek biztonsága 1. kategória ~100%

A szolgáltatást igénybe vevő saját 
maga el tudja végezni az adatle-
kérdezést ügyfélkapun keresztül. 

A folyamatban az ügykezelői időrá-
fordítás megszűnt.

A családtámogatási ellátások 
folyósításának korszerűsítése 
(TÉBA) 

2. kategória - 

A rendszer 5-6 hónapos működé-
sét követően szükséges elvégezni a 

mérést, javasolt időpont: 
2013. tavasz 

Adóalany centrikus adatszolgál-
tatási modell megvalósítása 

2. kategória - 

A rendszer 5-6 hónapos működé-
sét követően szükséges elvégezni a 

mérést, javasolt időpont: 
2013. tavasz 

Az ÁNTSZ gyors reagálási képes-
ségét növelő komplex informáci-
ós rendszerének fejlesztése 

1. kategória ~82%
2 db folyamat értékének az átlagá-

ból tevődik össze (.

Cégbírósági rendszerek korsze-
rűsítése 

n/a* n/a n/a

Földhivatali adatok elektronikus 
non-stop szolgáltató rendszere 
ügyfélkapunk keresztül 

1. kategória ~100%
A folyamatban az ügykezelői időrá-

fordítás megszűnt.

Bűnügyi nyilvántartás felkészíté-
se az új jogszabályi környezetre 

3. kategória - Alternatív mérés javasolt

*Nem valósult meg a visszamérés.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.
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további megállapítások

A mérés a számszerű eredmények mellett lehetőséget adott a fejlesztések kapcsán adódó egyéb megálla-
pítások szintetizálására is.

„javulási pontok” - belső ügymenet javulása

A munkaszervezés javulása a szervezetek túlnyomó többségénél a következő pontokon érzékelhető:

•	 elektronizált feladatok kiszervezése az ügyfél oldalára (formanyomtatványon fix formátumban elekt-
ronikusan beküldött kérelmek, automatikus fogadás, feldolgozás);

•	 ellenőrzési tevékenységek automatikus elvégzése;

•	 nyilvántartások összekötése (adatbázis kapcsolatok kialakítása), a duplikált adatbevitel megszüntetése;

•	 házon belüli feladat-nyilvántartás, elektronizált dossziék;

•	 manuális iktatási/irattározási tevékenységek csökkentése.

„internetes/elektronikus” kultúra

Az EKOP projektek során bevezetésre került rendszerek segítségével az ügyfeleknek lehetőségük van a papír 
alapú ügyintézés helyett az elektronikus csatornákon történő ügyindításra/kérelmezésre/bonyolításra. Az 
indikátor visszamérése során tapasztalható volt, hogy több szolgáltatás esetén az állampolgárok alacsony 
arányban élnek az ügyintézés elektronikus (pl.: ügyfélkapun) történő indításának a lehetőségével, helyette 
inkább a postai vagy személyes ügyintézést részesítik előnyben. Amennyiben az állampolgárok nagyobb 
mértékben alkalmaznák az elektronikus ügyintézést, a hivatalok oldalán a javulás mértéke magasabb 
lehetne, ehhez azonban társadalmi szintű szemléletformálásra van szükség.

törvényi háttér, jogszabályi megfelelőség 

Az elektronikus ügyintézés kultúrájának lassú terjedése mellett a jogszabályi korlátozások is lassítják a 
hatékony elektronikus ügyintézés átfutási idejének javulását. Hivatalos dokumentumok esetén továbbra is 
jellemző a papír alapú dokumentáció utaztatása az érintett hivatali ügyintézők/területek között. A papír 
alapú dokumentáció elhagyásának sok esetben a jogszabályi kötelem, vagy a hivatal saját belső szabályo-
zása a gátja. A dokumentumok utaztatásának következtében az ügyintézők felesleges iktatási/szignálási 
tevékenységeket végeznek, ami a munkaszervezés tekintetében duplikációt és veszteséget eredményez.

Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából  
az AAM Tanácsadó Zrt. készítette 2012. május 21. és 2013. február 19. között.
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