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Előszó
Jelen kötettel a szerzők szeretnének megfelelni annak a kívánalomnak, hogy valós
gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek kibocsátásához járuljanak hozzá, mivel egy
terület egy település gazdasági folyamatainak alakításában, programozásában és
menedzselésében speciális ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség. Ismerniük
kell a gazdasági szervezeteknél alkalmazott szervezési, vezetési eljárásokat, de nyitottnak kell
lenniük a közösségi kezdeményezések fogadására és azok megvalósítására, valamint
ismertekkel kell rendelkezni a támogatás és forrásgyűjtésben, azok szakszerű
felhasználásában. De nem elhanyagolhatók a különféle szereplők közötti kommunikációk
lebonyolítása, vagy éppen a konfliktusok kezelése.
A regionális gazdaságfejlesztés hatékony menedzselését csak úgy tudjuk elvégezni, ha
megismerkedünk gyakorlati megvalósulásának egyes példáival, a rendelkezésre álló támogató
eszközök - tervező, elemző és információs rendszerek – sajátosságaival, valamint sort
kerítünk a legfontosabb projekt-erőforrás gazdálkodási feladatok áttekintésére is.
A regionális gazdaságfejlesztés és menedzsment gyakorlati ismereteinek elsajátítása
során sort kerítünk a területi egységek vizsgálatának megismerésére területi adatbázisok
alapján, a gazdaságfejlesztés folyamata, menedzselési kérdéseire, a gazdaságfejlesztési
programok kialakítási körülményeinek vizsgálatára. Az előbbieken túl fontos elsajátítani a
területi egységekre vonatkozó gazdaságfejlesztési koncepciók kritikai elemzéséhez, a
gazdaságfejlesztési program működésének értékeléséhez és felülvizsgálatához kötődő
jártasságokat, a gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódó beavatkozási javaslatok
kidolgozásához felhasználható módszerek áttekintésére mellet. A Regionális
Gazdaságfejlesztés és Menedzsment gyakorlati jegyzet mellett a Regionális
Gazdaságfejlesztés és Menedzsment elméleti jegyzet adja ezen tananyag elméleti alapját.
A tantárgy oktatásának célja, az is hogy a hallgatók ismerjék meg a menedzsment
stratégiai erőforrások versenyképességben játszott szerepét. Legyenek alkalmasak vezető
beosztású munkatársaként a mindenkori projekt tagokkal együttműködve a területi
eszközrendszer hatékony működtetésére, valamint legyenek képesek a projektekkel
kapcsolatos problémák, döntési helyzetek módszeres, kritikai elemzésére, megoldásuk
előkészítésére, illetve kivitelezésére.
Ha a kedves olvasók tényleg mélyebb ismeretekre szeretnének szert tenni és valóban
mesterei szeretnének lenni ennek a szakmának, ajánlom figyelmükbe Yogi Bhajan
gondolatait, mely ajánlást én is kaptam és igyekszem megszívlelni az általam nagyra tartott
Lengyel Imre kollégámtól, ez lebegjen a könyv olvasása és szakmai útjuk során a szemük
előtt.
„Ha szeretnél megtanulni valamit, olvass róla.
Ha szeretnél megérteni valamit, írjál róla.
Ha valaminek a mestere szeretnél lenni, azt tanítsd…
Mások tanítása es tudatuk felemelése
A Te tudatodat emeli és tanítja.”
Yogi Bhajan
(a kundalini joga megalapítója)
a Szerkesztő
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1. Területi egységek vizsgálata területi adatbázisokkal
A jegyzet jelen fejezetében a NUTS rendszer által lehatárolt területi szintek, illetve
területi egységek vizsgálatainak kardinális kérdéseivel foglalkozom a területi adatbázisok
tükrében. Ahhoz, hogy egy régió, egy kistérség vagy egy település (önkormányzati társulás,
járás) előre tervezni tudjon, ismernie kell a jelenlegi helyzetképet, hogy milyen kedvező és
kedvezőtlen adottságok jellemezték eddig és mi várható ezután. A megismerés folyamata a
területi adatbázisokból készített helyzetfeltárással valósítható meg. Kérdés, hogy hol kell
beavatkozni, s az egyes projektek hatása miben nyilvánul majd meg. Ezeket a társadalmigazdasági folyamatokat mérni, előre jelezni elsősorban demográfiai, foglalkoztatottsági,
gazdasági és demográfiai mutatók alapján lehet. Alapvető fontosságú a kívülről érkező
információk naprakész ismerete, a pályázási lehetőségekről, a jogszabályokról, az elérhető
forrásokról, EU rendeletekről stb. Az információkhoz való hozzájutásnak többféle módja van,
így megkülönböztethetünk írott formában vagy számítógépes alapú, adatszolgáltatást vagy
információszolgáltatást, mely adatok hozzáféréseinek lehetőségével, illetve vizsgálatával
foglalkozom jelen fejezetben.
1.1. A területi egységek kialakulása Magyarországon
A Regionális Gazdaságfejlesztés és Menedzsment elméleti jegyzetben részletesen már
bemutatásra került a hazai területi egységek lehatárolása. Azonban itt is fontosnak tartjuk
dióhéjban összefoglalni a hazai NUTS rendszer alapvető kialakulásának kérdéseit, hiszen ez
adja a területi fejlesztések, illetve a támogatások lehívásának alapját.
Már 1957-ben a Római Szerződésben is megfogalmazódik, hogy a nyugat-európai
integráció nem képzelhető el a regionális különbségek mérséklése nélkül, támogatási politika
ekkor még nem társult hozzá. Az Európai Uniót alapító „hatok” közössége a dél- olaszországi
területeket leszámítva homogén gazdasági fejlettségi szintről tanúskodott, így egyik tagállam
sem próbált nyomást gyakorolni. A régiók azért kaptak már az integráció korai szakaszában is
figyelmet, mivel a jövőbeni, illetve csatlakozó új államok regionális különbségei gátló
tényezői lehetnek a négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad
áramlásának. A hatvanas évek erőteljes gazdasági növekedésében a területi kérdések nem
kerültek felszínre, a közösségi szintű támogatás mindössze az Európai Beruházási Bank
kedvezményes hiteleiben, és a Közös Agrárpolitika keretében valósult meg. 1964-ben az
Európai Közösség Gazdasági és Szociális Bizottságának egyik feladataként megjelenik a
regionális politika, és 1967-ben ennek szervezésére önálló főigazgatóság alakult. A területi
különbségek a Közösség első bővítésének előkészítésekor, valamint a '70-es évek elején a
Werner- tervben kitűzött monetáris unió koncepciója lévén kerültek igazán felszínre. Az
1971-ben összeomlott Bretton Woods-i rendszer, valamint az 1973 októberében kezdődő
olajválság felhívta arra a figyelmet, hogy a recessziók következtében a közös piac sikeres
működéséhez szükség van az elmaradott régiók közösségi támogatására- egyben
fejlesztésére. 1973-tól Nagy- Britannia és Írország, valamint 1981-től Görögország esetében
merültek fel komolyabban a regionális különbségek, ennek mérséklése elsődleges céllá vált a
piac működése érdekében.
1975-ben létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERDF), amelynek
célja az Európai Szociális Alappal (ESF) és Európai Mezőgazdasági Orientációs és
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Garanciaalappal (EMOGA) együttműködve a strukturális intézkedéseken keresztül, hogy
csökkentse a gazdasági és társadalmi különbségeket a régiók között. 1975 és 1988 között 24,4
milliárd ECU-t (kb. 22 milliárd USD-t) fordítottak mintegy 41 ezer közösségi strukturális
beruházás finanszírozására. Ez alatt a másfél évtized alatt az ERDF forrásaiból 873 ezer
munkahely létesült vagy maradt fenn Nyugat-Európában. A fejlesztések 80%-át
infrastrukturális beruházások tették ki, a legnagyobb összeget Olaszország és Nagy-Britannia
használta fel, bár később, 1988-ban már Spanyolország volt a második legnagyobb
felhasználó (www.euvonal.hu).
Az Egységes Európai Okmány (1987) konkrétan, új politikaként nevesíti a közösségi
politikák között a regionális politikát, és kiegészíti a Római Szerződést a gazdasági és
szociális összefogás fejezettel (V. cím, 130/a-130/e cikkelyek). A regionális politika céljaként
a gazdasági és szociális kohézió erősítését jelölték meg, a különböző régiók közötti
különbségek és a kedvezőtlen adottságú területek elmaradottságának csökkentésével, a
Közösségnek mint egésznek harmonikus fejlődése érdekében. A regionális politika
megreformálása 1985-ben, Jacques Delors Európai Bizottság elnökének mandátuma alatt
zajlott. Az 1986-ban elfogadott Egységes Európai Okmány új alapokra helyezte a közösségi
regionális fejlesztést, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió immáron Közösségi célként
került megfogalmazásra. A kormányközi megállapodásoktól szupranacionális szintre
helyeződött a források elosztása. Erre azért volt szükség, mivel a frissen csatlakozott
mediterrán országokkal- Görögország (1981), Spanyolország és Portugália (1985)- heterogén
fejlettségűvé vált az EK. A régiók innentől kezdve közvetlenül kapták meg a fejlesztési
pénzeket, de ezzel együtt a régió újradefiniálására is sor került (Nagy, 2009).
A Területi Egységek Statisztikai Rendszerét (NUTS) alakították ki, amely öt
kategóriát ölelt fel:
 NUTS1: nagyobb földrajzi kiterjedésű országokban- például Németország- a
tartományi szintet jelöli
 NUTS2: a támogatások igénylésére jogosult régiót takarja, Magyarországon hét
darab található (1.1. ábra). A Közösségi GDP 75%-át el nem érő régiók jogosultak
támogatásra. Jellemző lélekszáma 1,5-2 millió közé esik- kisebb országok
mindössze egyetlen NUTS2-t is kitehetnek.

1.1. ábra: A NUTS 2-es régiók elhelyezkedése Magyarországon
Forrás: KSH szerkesztése, 2010.

7

NUTS3: megyei szintű felosztás
NUTS4 és NUTS5: országonként eltérő, mivel tagállami kompetencia a
meghatározása.
A 2007-2013-as ciklusra a 2004-től kezdve csatlakozó államok számára átszabták a
támogatások elosztását. 308 milliárd euró keretet ad a Bizottság a kohéziós támogatásokra,
így az összes költségvetés 44%-át fordítják rá. A 2009. december 1-jétől hatályba lépett
Lisszaboni Szerződés a gazdasági- társadalmi kohéziót kibővítette a területi célkitűzésekkel.
Az Európai Unió megosztott politikai hatáskörrel rendelkezik, vagyis a tagállamokkal
együttműködve dönt. Az Európai Bizottság feladata a támogatások elosztása, a tagállami
programok és stratégiák jóváhagyása, valamint hároméves jelentések készítése az
előrelépésekről.



Magyarország jelenleg érvényes területi szintjei
Az Európai Unió regionális támogatásai régiók, vagy annál kisebb térségek
fejlesztésére irányulnak. A támogatásokban részesülő régiókra az Európai Unió egy ún.
NUTS rendszert alkalmaz, melyről már a fentiekben részletes olvashat az olvasó (az Európai
Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrájáról), mely 3 fő kategóriából áll. Kiinduló egység a tagállam meglevő
közigazgatási egysége (tartomány, régió, megye, stb.), a további egységek ezen közigazgatási
egységek összevonásából vagy felosztásából képezhetők. Magyarország esetében a
közigazgatási egységek a megyék (főváros), további egységek a megyék (főváros)
összevonásából képzett régiók, illetve a régiók összevonásából képzett nagyrégiók (I. szint).
Az alábbiak szerint alakulnak jelenleg a NUTS rendszer szintjei hazánkban (Kollár, 2012):
1. területi szint: NUTS I. – nagyrégiók: Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarország
(egységek száma: 3 db)
2. területi szint: NUTS II. - régiók: tervezési-statisztikai régió (egységek száma:
7 db)
3. területi szint: NUTS III. - megye/főváros (egységek száma: 20 db: 19 megye
+ Budapest)
További, az EU regionális politikájában hivatalosított nem alkalmazott egységek a
lokális I. és II (LAU I, LAU II), melyek Magyarországon az alábbiak:
4. területi szint: Lokális I. - statisztikai kistérség (egységek száma: 175 db)
5. területi szint: Lokális II. - település (egységek száma: 3152 db)
2013. január 1-től a járási törvény értelmében, hazánkban járási rendszer kerül
kialakításra, melynek részleteiről és pontos kialakításáról jelenleg is folynak az egyeztetések.
A jelenlegi tervek alapján 175 járási területi egység kerül majd kialakításra.
1.2. Adatbázisok a vidék- és területfejlesztésben
A vidékfejlesztésben, illetve a területfejlesztésben dolgozó szakemberek mind hazai,
mind nemzetközi adatbázisokat egyaránt használnak. Jelen jegyzet kizárólag a hazai
adatbázisokkal foglalkozik a terjedelmi korlátok miatt. Egy térség helyzetfeltárásának
elkészítéséhez kiindulási alapot képezhet és kell, hogy képezzen a magyar Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) – hazánk hivatalos adatszolgáltatója – által évente rendszeresen
gyűjtött településsoros adatbázis. A szükséges információ egy részét csak a népszámlálás
során írják össze. Reprezentatív minta alapján (mikrocenzus) történő becsléssel viszonylag
frissebb adatok is léteznek, de a becsléssel előállított adatok kis területi egységre (település
vagy kistérségi szint) nem képezhetők. A KSH adatbázisa a helyi adatgyűjtésből nyerhető
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információkkal kiegészítve képezik a helyzetfeltárás alapját. A helyi adatgyűjtésnek is több
módja lehetséges, ilyen a kérdőíves vizsgálat, az önkormányzatok saját adatainak bevonása, a
települések egyéb hivatalos szerveinek saját adatgyűjtéséből származó információk, valamint
a közösségi módszerek segítségével (pl. SWOT analízissel) nyerhető információk. Az
alábbiakban röviden ismertetem a legszélesebb körben ismert és alkalmazott adatbázisokat,
melyek egy-egy helyzetfeltárás készítésének megfelelő alapját képezhetik.
A legszélesebb körben ismert és alkalmazott adatbázisok a következők:
 Népszámlálás (CENSUS) (KSH)
A népszámlálás a népesség nagyságára, eloszlására és szerkezetére vonatkozó
legfontosabb adatforrás. A népszámlálások közti időszakban az ún. mikrocenzus alapján
következtethetünk a végbemenő népesedésbeli változásokra. A mikrocenzust általában a két
népszámlálás közötti félidőben tartják.
 TSTAR (Településsoros Statisztikai Adatbázis Rendszer) (KSH)
Két fő részre tagozódik, a teljes rész (TAA-val kezdődő változók) településsorosan az
ország valamennyi településére vonatkozik, míg a városi rész (TAB-vel kezdődő változók)
csak a városokra tartalmazza - az előbbieken felüli – adatokat (pl.: a szilárd útburkolat hossza,
közterületi-, beruházási adatok).
 Népesség-nyilvántartás
A Belügyminisztérium felé az Önkormányzatok kötelessége az állandó népesség
változásának bejelentése (születés, halál, beköltözés, elköltözés – a lakcímváltozás alapján).
Ennek alapján a Központi Népesség-nyilvántartó és Választmányi Hivatal korok szerint is
rendelkezik az állandó népesség adataival. Külön engedéllyel a TSTAR adatbázis részét
képezheti az állandó népesség korcsoportos megoszlása (0-2 évesek, 3-5 évesek, 6-13 évesek,
14 évesek, 15-17 évesek, 18-59 évesek, 60-felettiek, valamint a 18-59 évese férfiak, 18-54
éves nők száma. 1998-tól kezdődően a munkaképes korú népesség megváltozott, a 18-57 éves
nők és a 18-62 éves férfiak létszámát is megadják.)
A népszámlálás olyan, rendszeresen ismétlődő társadalomstatisztikai állapotfelvétel,
amelynek célja egy adott terület (ország) adott időpontban fennálló legfontosabb társadalmi
viszonyainak – demográfiai helyzet, lakó- és munkahely, iskolázottság, háztartási és családi
összetétel, foglalkoztatási viszonyok, élet- és lakáskörülmények – teljes körű (minden egyes
állampolgárra kiterjedő) pontos, számszerű felmérése, és az országosan, illetve területileg
összesített adatok közzététele.
A népszámlások igen hosszú múltra tekintenek vissza, gyakorlatilag a legősibb
statisztikai adatgyűjtésnek tekinthetők. A Bibliában többször is van utalás népszámlálásra,
Kínából i.e. 2238-ból van már tudomásunk népszámlálási jellegű felmérésről, s a Római
Birodalomban is több átfogó, vagy csak egy-egy tartományra kiterjedő népszámlálást
tartottak. A középkorban az írásbeliség és a jól szervezett állami bürokráciák visszaszorulása
miatt hosszú időre megszakadt a népszámlálások sorozata is, csak a XIV–XVI. századból van
tudomásunk ilyenekről egyes itáliai városállamokból és német fejedelemségekből. Az újkor
előtti népszámlálások persze a maiakhoz képest igen egyszerűek, és szűkebb tematikájúak
voltak. Az első mai értelemben vett népszámlálást az egykori Francia-Kanadában (Québec)
tartották 1665-ben, az első európai modern összeírás helye és ideje a szakirodalomban vitatott
(Spanyolország – 1787 vagy a svéd fennhatóság alatti mai finn területek – 1749). A
felvilágosodás és a polgári átalakulás, a modern államszervezet kialakulása aztán a XVIII.XIX. századtól kezdődően minden civilizált országban lehetségessé és szükségessé tette
népszámlálások végrehajtását. A legtöbb országban a népszámlálás jelentette a modern
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statisztikai tevékenység kezdetét, s az ezzel foglalkozó, a későbbiekben egyre bővülő
tevékenységi körű hivatalokból alakult ki az állami statisztikai szervezet (Nemes-Nagy,
2005).
A népszámlálás a világ legtöbb országában kérdőíves felmérést (összeírást) jelent. A
szakmai fórumok által javasolt, s a megfelelő kormányszervek által is jóváhagyott
népszámlálási kérdőívekkel (összeíróívekkel) általában egységes kiképzésben részesült
kérdezőbiztosok (számlálóbiztosok, összeírók) keresik fel lakóhelyükön és/vagy tartózkodási
helyükön az állampolgárokat. Egyes országokban a postán vagy egyéb úton kézbesített
népszámlálási kérdőíveket maguknak az adatszolgáltatóknak kell kitölteni és visszajuttatni a
statisztikai szervezethez. Az utóbbi évtizedekben egyre több országban a hagyományos
kikérdezés útján kapott adatokat igazgatási, hivatali nyilvántartás(ok)ból vagy reprezentatív
felvételekből származó adatokkal kombinálják, vagy – pl. egyes skandináv államokban – az
összeírás teljes mellőzésével csak ilyen, ún. „regiszter” adatokat tesznek közzé. Ennek
hátránya azonban, hogy adattartalma szűkebb, mivel a népszámlálások tematikájában
„szokásos” számos kérdéskörről még a fejlett nyilvántartási rendszerekkel és az adatbázisok
összekapcsolását megengedő jogrendszerrel rendelkező államokban sincs nyilvántartás.
A népszámlálások valamennyi más statisztikai adatgyűjtéstől eltérő, speciális
jellemzőik miatt a legalapvetőbb általános információforrást jelentik az államigazgatás részére
csakúgy, mint a társadalomtudományi kutatások, ezen belül a területi tudományok számára. A
népszámlálások kiemelkedő jelentőségét adó speciális jellemzők a következők:
1. A teljeskörűség. Az ország minden egyes lakosára kiterjedő nyilvántartások
általában csak igen kevés információ vonatkozásában léteznek, ami a népesség
összetételének részletes jellemzéséhez nem elegendő. Magyarországon a
legfontosabb ilyen regiszter a népesség-nyilvántartás, amit a Belügyminisztérium
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatala kezel. Ez azonban csak a nem, kor,
állampolgárság, családi állapot és a bejelentett lakcím(ek) adataira terjed ki. A
bejelentett állandó lakcímek alapján a népesség-nyilvántartás a forrása a
települések–régiók „állandó népesség” adatának. A többi lakossági adatfelvétel
viszont a népszámlálást kivéve mintavételes eljárásokkal, országonként legfeljebb
néhány ezer ember megkérdezésével folyik, s így az egyéb problémákon túl
mintavételi hibával is terhelt. Ezért van szükség a népességnek, illetve egyes
csoportjainak 5-10 évenkénti, teljes körű felmérésére, amelynek adatai
„hivatalosnak” számítanak, a következő összeírásig az állami tervezés számára
alapul vehetők, továbbvezetésre alkalmasak, a kutatások számára a teljes
társadalomra vonatkozó ismeretek forrásait jelentik, egyszersmind a mintavételes
vizsgálatok „etalonjaként” is használhatók.
A teljeskörűség ugyanakkor a gyakorlatban természetesen sohasem valósítható meg
100%-osan. Több-kevesebb lakos a leggondosabb szervezés mellett is kimarad az
összeírásból – a nemzetközi szakirodalom 2%-os alulszámlálást még konszolidált viszonyok
között, civilizált államokban is normálisnak tekint –, ezt a korlátozó tényezőt tehát a
népszámlálási adatok felhasználásakor is célszerű figyelembe venni. Az összeírást elkerülők
aránya ráadásul nem is egyenletes: a többi kérdőíves felméréshez hasonlóan a társadalom
szélső helyzetű (legmagasabb és legalacsonyabb státusú) csoportjai körében a legmagasabb a
kimaradók aránya. Az alulszámlálás mellett ritkábban előfordulhat felülszámlálás, kettőződés
is. A több lakcímmel rendelkezőket ugyanis esetenként mindkét helyen összeírják, és az
azonos személyre vonatkozó adatok azonosítását a pontatlan adatfelvétel lehetetlenné teheti.
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2. A népszámlálási adatok az adatfelvétel hosszától – ez néhány naptól néhány hétig
terjed – függetlenül egységesen egy előre megadott ún. „eszmei időpontra”
vonatkoznak, így a nagy tömegű, különféle adat segítségével egyidejű
keresztmetszeti kép nyerhető az adott ország és térségei társadalmi viszonyairól.
3. A népszámlálások rendszeres ismétlődése. Ennek, és a viszonylag állandó
tematikának köszönhetően a világ legtöbb országában a népszámlálások
eredményeiből állnak rendelkezésre a leghosszabb, azonosan értelmezhető
adatokból álló idősorok. A népszámlálási adatok használata ezért a történeti jellegű
kutatások, illetve az időbeni összehasonlítások – köztük a térszerkezeti változások
kimutatása – szempontjából is megkerülhetetlen.
A felmért adatok köre természetesen nem állandó, hiszen a népszámlálásnak követnie
kell az adott társadalom változásait. A gazdasági, technikai fejlődés, az életmód, a szokások, a
társadalmi tagozódás és intézményrendszerek stb. átalakulása az egyes változók indikátornak
való alkalmasságát is befolyásolják, s a társadalmi információk iránti igény, illetve a cenzus
mindenkori költségvetési támogatása is jelentősen befolyásolhatja az összeírt adatok körét.
Magyarországon pl. az írni-olvasni tudást utoljára az 1960-as népszámlálás során mérték fel,
mert ezt követően a fiatal korosztályokban gyakorlatilag általánossá vált ez az ismeret. A
lakások árammal való ellátottsága 1930-ban érte el azt az arányt, hogy a népszámlálásban már
érdemesnek tartották kitérni rá, 1980 után viszont a 98-99%-osra növekedett ellátottság miatt
már ismét nem kérdezték.
4. A népszámlálások alapelvei, tematikája és módszerei már a XIX. század második
fele (1872) óta nemzetközileg viszonylag egységesek, az 1950-es évek
népszámlálásaitól kezdve pedig a világ legtöbb országában az ENSZ ajánlásaihoz
igazodva végzik az adatok gyűjtését és közzétételét is. Így a népszámlálási
információk a nemzetközi összehasonlításokra leginkább alkalmas, egyszersmind a
legszélesebb országkörre rendelkezésre álló adatok közé tartoznak. Az ENSZ által
rögzített népszámlálási alapelvek – teljes körűség, egyidejűség, a felvett adatok
egyedi és személyes jellege, földrajzilag jól meghatározott terület, kormányzati
finanszírozás, 10 éves népszámlálási ciklusok – fél évszázada változatlanok, s csak
kisebb módosításokon estek át az előkészítésre, végrehajtásra és közzétételre
vonatkozó módszertani előírások is. A felmérendő témakörökre vonatkozó
ajánlások azonban a 10 éves ciklusok, s ezen belül régiók szerint is eltérőek. A
2001-es magyarországi cenzusnál pl. az Európai Gazdasági Bizottság régiójában a
2000 körüli népszámlálásokra vonatkozó ENSZ-ajánlásokat vették figyelembe, de
emellett immár az Európai Unió által megfogalmazott népszámlálási adatigényeket
és közzétételi („táblázási”) előírásokat is ki kellett elégíteni, sőt a cenzus időpontja
is európai uniós ajánlás nyomán került a korábbi hazai gyakorlatból következőnél
(0-ra végződő évek eleje) egy évvel későbbre. (Az Eurostat harmonizációs
törekvéseinek eredményeként jelenhetett meg először 1996-ban az akkori
tagországok egységes népszámlálási adattára az 1990 körüli cenzusok
eredményeivel.) Természetesen minden országnak vannak sajátos, gyakran
hagyományos nemzeti adatigényei is, és a nemzetközi szabványok ajánlás-jellege
miatt is meglehetős eltérések vannak az egyes országokról rendelkezésre álló
népszámlálási információk között (Nemes-Nagy, 2005).

11

 ÁMÖ (Általános Mezőgazdasági Összeírás) (KSH)
A mezőgazdaságra vonatkozó adatbázisok különféle rendszerekben, különböző
adatgazdáknál találhatók meg. A rendszeres teljes körű mezőgazdasági összeírás mellett
szűkebb területekre vonatkozó összeírások, nyilvántartások is elérhetők. Ezek a következők
lehetnek:
 M-STAR (Mezőgazdasági Statisztikai Adatbázis Rendszer)
 Őstermelői nyilvántartás (pl. a saját gazdaság mérete, művelési ágai,
gazdasági épületek kapacitása)
 Regisztrált gazdaságok adatbázisa (pl. a gazdálkodási forma, a földterület
művelési áganként való megoszlása)
 FÖMI Corine adatállomány (környezeti információs rendszer)
 MATERIA
Megyei csoportokban az ország településsoros adatait tartalmazza térképkészítésre
alkalmas formában. A TSTAR adatbázis alapján kerül évről évre frissítésre, ezeken kívül
tartalmazza az adatbázis a népszámlálási adatok egy részét.
 Az APEH Sztadi adatbázis
Kétféle bontásban szerepel: településsoros és foglalkozási formák szerint bontva.
1. Településsoros, 16 kategória sávra bontva
2. Jövedelmi adatok foglalkozási formák szerint bontva
Munkanélküliségi adatbázis (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)
Egyedi szintű adatbázis. Az elemi egység a nyilvántartott álláskereső. Negyedévente
ill. félévente előállítható. Az egyedi szintről a kívánt szempontok szerint településszintű
aggregálása lehetséges.
Területi Információs Rendszer (TeIR)
A területi és regionális kutatások során a leggyakrabban használt adatbázis, amely
ügyfélkapu segítségével érhető el a www.teir.vati.hu portálon. A Területi Információs
Rendszer megvalósítója, és a rendszer üzemeltetője a Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI). A Rendszer célja az, hogy objektív, pontos és
friss információkkal lássa el a területfejlesztési és rendezési tevékenységet ellátó szerveket, a
folyamatokat segítő döntés előkészítő szerveket.
A TeIR egy igen összetett adatbázis, melyet a tartalma is alátámaszt, hiszen
alfanumerikus és grafikus formában tartalmazza a következő témacsoportok adatait.
Demográfia, társadalom, gazdaság (ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom), a műszaki
infrastruktúra hálózatok, a területfejlesztés pénzügyi eszközei (elkülönített pénzügyi alapok,
cél- és címzett támogatások, PHARE és egyéb pályázatok, önkormányzati mérlegek) forrása
és a felhasználás adatait olyan formában, hogy azok az EU térségekkel összehasonlítható
formában álljanak rendelkezésre.
A TeIR szolgáltatásai:
– A metaadatbázis településenként mintegy 4000 adatról nyújt információt.
– A fogalmak adatbázisa az előforduló fogalmakról ad részletes magyarázatot.
Statikus információk szintjei:
– Településsoros statisztikai térképek, melyek a TSTAR adatbázisra épülnek
– Megyei, kistérségi szintű statisztikai térképek (kartogramok
kartodiagramok).
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– Megyei évkönyvek, a megyék területére kiterjedő elemzések, szöveges,
táblázatos és grafikus állományokban.
Dinamikus információk:
– Önkormányzati Mérleg-beruházás adatok (TÁKISZ), statisztikai kartogramok
– Idősoros statisztikai diagramok a KSH-TSTAR alapján országos, regionális,
megyei és kistérségi szinten.
Térinformatikai információk:
– Az információk elérését egy hálózati térinformatikai rendszer segíti, melyen
keresztül a felhasználó valamennyi térinformatikai alapfunkciót használni
tudja. Szintjei:
– Országos alaptérképek
– Országos kataszterek (műemlék, tájseb, szennyezés stb.)
– Országos területrendezési terv, egyéb speciális térképek
– Környezeti adatok
– Területfejlesztési Alap (TEFA) elemzés: a területfejlesztés pénzügyi jellemzői
térképi vetületben település, megye és régió szinten a Magyar Államkincstár
adatbázisa alapján
– Európai Unió GISCO térképei az EUROSTAT REGIO adatbázisával,
kartogramok, kiegészítve magyar adatokkal (Obádovics, 2006).
1.3. A megfelelő területi adatbázis ismérvei
A területi adatbázisokat illetően megfogalmazható néhány alapvető általános ismérv,
amely alap kritériuma a későbbi releváns eredmények leszűrésének. Az alábbiakban a ,,jó”
területi adatbázis ismérvei kerülnek felsorolásra:
1. Megbízható, ellenőrzött forrásból származnak az adatok. Az elemzőnek,
illetve a kutatónak nincs utólag lehetősége az adatok ellenőrzésére, így fontos,
hogy a fentiekben már részletezett adatbázisokat használjuk a területi
kutatásokkor.
2. Az adatbázis egyértelmű, világos tartalmú indikátorokból áll. Az egyértelmű,
világos adattartalom hiánya tévkövetkeztetések forrása lehet.
3. Területileg egyértelműen lokalizáltak a közölt adatok. Gyakori hiba, hogy nem
a területegységekhez, hanem más társadalmi aggregátumokhoz rendelt
információkat kívánunk területi szempontból feldolgozni, amely később fals
eredményekhez vezethet.
4. Teljes- lehetőleg minden elemzésbe vett indikátor minden területegységre
rendelkezésre áll. A sok hiányzó adat nagyon bizonytalanná teszi az elemzést.
5. Alapadatokat is tartalmaz, amelyekből számított, származtatott, aggregált
indikátorok képezhetők. Az alapadatokat is tartalmazó, azokból összeállított
adatbázisok általában megsokszorozzák az elemzési lehetőségeket.
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6. Keresztmetszeti és időbeli összehasonlításokra is lehetőséget ad. A történeti és
keresztmetszeti összehasonlítás lehetősége, a „külső” viszonyítási pontok ismerete
nélkül csökken az adott kérdéskör érdemi elemzésének esélye.
7. Áttekinthető, kezelhető méretű. A mai számítástechnika lényegében tetszőleges
adattömeg tárolására és gyors feldolgozására alkalmas. A már nem áttekinthető
méret – ez persze függ a kutatói kapacitástól is – nagyon gyakorlatias kritériuma
arra utal, hogy a kutatás elmerül az adatbázis rejtelmeiben, s a tényleges elemzésre
már nem jut idő és energia.
Mindezekkel együtt, a társadalomkutatásban hosszasan várni minden tekintetben
kifogástalan és teljes adatbázisokra, (ha ilyenek elvileg egyáltalán léteznek) nem más, mint a
semmittevés ideológiája. A kutatót – a feldolgozott mennyiségi vagy más típusú információk
alapos ellenőrzésén túl – biztos szakmai felkészültsége és önmérséklete teheti alkalmassá arra,
hogy az adott vizsgálati (információs) feltételek között megtalálja azt a megbízhatósági
szintet,
amelyen
megállapításai,
következtetései
terjedelmüket,
mélységüket,
általánosíthatóságukat tekintve tudományosan is megállnak (Nemes-Nagy, 2005).
1.4. A leggyakrabban használt statisztikai adatelemzési módszerek
Jelen fejezet hátralévő részében azon statisztikai módszerek kerülnek ismertetésre (a
terjedelmi korlátok miatt a teljesség igénye nélkül), amelyek a területi adatbázisok komplex
rendszerét könnyen kezelik, így a kutató ezen módszerek ismeretével könnyen releváns,
használható eredmények kimutatására juthat.
Leíró statisztikai módszerek
Gyakori igény az, hogy egy adathalmazt elemei egyenkénti felsorolása helyett néhány
jellemző tulajdonságának megadásával jellemezzünk. Ezeket az adatokból viszonylag
könnyen kiszámítható paramétereket leíró statisztikáknak (vagy ritkán, de pontosabban:
leíró statisztikai függvényeknek) nevezzük (Sajtos-Mitev, 2007). Sok ilyen van, két
legfontosabb csoportjuk az ún. elhelyezkedési (measures of location or central tendency) és a
szóródást jellemző paraméterek (measures of spread). Az elhelyezkedési paraméterek azt az
értéket igyekeznek megadni, ami körül a mintánk elemei csoportosulnak (ilyen pl. átlag,
medián) míg a szóródási paraméterek azt igyekeznek jellemezni, hogy értékeink mennyire
szorosan vagy lazán helyezkednek el ekörül a pont körül (pl. szórás).
Előfordul, hogy a minta elemeiről nem csak egyfajta adattal rendelkezünk. Kétféle
adat esetén, így összetartozó értékpárok jönnek létre (pl. emberek mintájában a testsúly és
testmagasság). Az értékpárok közötti összefüggésről adnak információt a kapcsolatot
jellemző paraméterek (measures of correlation).
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Elhelyezkedést

Szóródást

Kapcsolatot

jellemző statisztikák
átlag

szórás
(tapasztalati)

korrelációs együttható
(r, r2)

medián

interkvartilis terjedelem

rangkorreláció

1.2.ábra: A legfontosabb leíró statisztikák
Forrás: Sajtos-Mitev szerkesztése, 2007.

A leíró statisztikák közül azok a legfontosabbak, amelyek a mintánkat adó populáció
elméleti eloszlásfüggvényének valamelyik paraméterére adnak jó becslést a mintánkból. A
leíró statisztikák gyakorlati alkalmazhatóságának ez az elméleti alapja. Itt csak annyit
jegyzünk meg, hogy pl. a mintánkból meghatározott számtani átlag a populáció
eloszlásfüggvényének várható értékére ad torzítatlan becslést. A mintából számított (ún.
tapasztalati) szórás pedig a populáció eloszlásfüggvényét jellemző (ún. elméleti) szórás
paraméter becslését adja.
Többváltozós statisztikai módszerek
Az alábbiakban a többváltozós statisztika legfontosabb területi kutatások során is
alkalmazott eljárásait ismertetem és szemléltetem példákon keresztül. Heurisztikus
magyarázatok útján megértheti az olvasó az egyes eljárások hátterét, a példák pedig segítséget
nyújtanak az eljárások gyakorlati végrehajtásához és az eredmények értelmezéséhez.
1. A főkomponens analízis
A főkomponens analízis a változók száma csökkentésének az egyik módszere. Célja
az, hogy az eredeti változók mintából becsült kovariancia (korreláció) struktúráját a változók
minél kevesebb számú lineáris kombinációjával írja le. Az első főkomponenst úgy kapjuk,
hogy megkeressük azt a lineáris kombinációt, amelynek a szórása maximális. Heurisztikusan:
az adatok által meghatározott pontfelhőt arra az egyenesre vetítjük le, ahol a kapott pontok
szóródása a lehető legnagyobb lesz. Ezután az erre az egyenesre merőleges irányok mentén
tovább lépve egymás után meghatározzuk a további főkomponenseket. Annyi főkomponens
lehet ahány változó van, és a főkomponensek egymásra merőlegesek. Kiindulhatunk a
kovariancia és korrelációs mátrixból. Melyiket válasszuk? Ha nem kívánjuk figyelembe
venni, hogy a változóink esetleg eltérő skálán mértek, vagy éppen ezt akarjuk kiküszöbölni,
akkor dolgozzunk a korrelációs mátrixszal. Ha azonban az eltérő nagyságrendi skála fontos
információt takar, pl. az egyik változó tipikus értéke 10-szer nagyobb a másikénál és ez egy
lényeges viszonyt ír le, akkor válasszuk a kovariancia mátrixot.
A területi kutatások alkalmazásakor lényeges vizsgálnunk, hogy szükségünk van-e az
összes főkomponensre? Általában nem, éppen az a lényeg, hogy az első néhány főkomponens
segítségével írjuk le, ill. helyettesítsük az eredeti adatállományt. Azt, hogy mennyi információ
őrződik meg ezen helyettesítés után, a kumulált sajátérték rátával mérhetjük. Ha ez eléri a 0.80.9-et, akkor a helyettesítés jónak mondható, az információnak csak 10-20%-t veszítjük el.
Egy másik lehetőség, hogy csak a korrelációs mátrix egynél nagyobb sajátértékeit vesszük
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figyelembe. Van-e főkomponenseknek valamilyen gyakorlati jelentése? Mivel az eredeti
változók nagyon sokfélék lehetnek, így a lineáris kombinációiknak, ahol összekeveredhet
tücsök és bogár, általában semmiféle jelentést sem tulajdoníthatunk. A módszer nagyon
sokszor egy összetett adatelemzés első fázisa, a főkomponensekkel dolgozunk a későbbiekben
tovább, pl. klaszterezzük a megfigyeléseinket. Egy másik fontos alkalmazás többdimenziós
adatállományok grafikus megjelenítése. Az első két, három főkomponenst használva
ábrázolni tudjuk a sokdimenziós adatállományt egy pontfelhőként a koordinátarendszerben
(Sajtos-Mitev, 2007).
Az elemzés lépései (legcélszerűbb az előzőekben már említett SPSS programo
segítségével elvégezni):
1. Az adatok ábrázolása, egyszerű leíró statisztikák.
2. A kovariancia (korrelációs) mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak
meghatározása. Ez utóbbiak segítségével kapjuk meg a főkomponenseket.
3. A sajátértékek szemléltetése törmelék grafikonnal.
4. A megfigyelések és az eredeti változók ábrázolása a főkomponensek terében,
az ún. főkomponens grafikon elkészítése.
Példa. Életkörülmények a Föld fővárosaiban. Az alábbi adatállomány a Föld 46
városának gazdasági helyzetét írja le három jellemző alapján: munkakörülmények (Work),
árak (Price) és bérek (Salary). Az elemzés segít a városok összehasonlításában azzal, hogy
elhelyezi őket a főkomponensek 1 ill. 2 dimenziós terében. Láthatjuk a kovariancia illetve a
korrelációs mátrix választásának hatását az elemzésre.
 Az adatok
 A városok ábrázolása a három változó függvényében
 A kovariancia mátrixon alapuló főkomponens analízis végeredménye. A
városok koordinátája az első főkomponens alapján. A városok ábrázolása az
első főkomponens terében.
 A korrelációs mátrixon alapuló főkomponens analízis végeredménye.
2. A faktoranalízis
A faktoranalízis a változók száma csökkentésének a legelterjedtebb módszere. Célja
az, hogy nagyszámú változó közötti kovariancia (korrelációs) struktúrát írjunk le kevés számú
mögöttes (látens) változó, ún. faktor segítségével. A faktoranalízis alapfeltevése, hogy ezeket
a látens változókat nem tudjuk megfigyelni, éppen a minta által adott változók révén kívánunk
rájuk következtetni. A főkomponens analízissel szemben fontos különbség, hogy a faktorokat
az eljárás végén értelmeznünk kell, azok valamilyen jelentéssel kell, hogy bírjanak. Mikor
alkalmazzunk faktoranalízist? Ennek eldöntését több statisztika segíti. (a) Ha a korrelációs
mátrix alapján a változók úgy csoportosíthatóak, hogy az egy csoporton belüli változók között
viszonylag magas a korreláció, ezzel szemben a csoportok között pedig alacsony. (Egy ilyen
csoportra úgy gondolhatunk mint amely mögött egy faktor áll.) (b) A parciális korrelációk
kicsik. (c) A Kaiser-féle mutatószám, amelyet neveznek Kaiser-Meyer-Olkin statisztikának is,
0.8-nél nagyobb. Ha ez a mutatószám viszont 0.5-nél kisebb, akkor kifejezetten nem ajánlott
faktoranalízis végrehajtása. A faktoranalízis egyaránt támaszkodhat a kovariancia illetve a
korrelációs mátrix elemzésére.
Hasonlóan a főkomponens analízishez a választás itt is azon múlik, hogy meg akarjuk-e
őrizni az eredeti skálát vagy sem. Mi a faktormodell? A faktormodellben azt mondjuk meg,
hogyan függnek az egyes változók a faktoroktól, mely lineáris kombinációval állíthatjuk elő
őket. Tehát a főkomponens analízissel szemben, ahol az egyes főkomponenseket állítottuk elő
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az eredeti változók lineáris kombinációjaként, itt az egyes változók fejezhetőek ki a faktorok
lineáris függvényeként. Fontos tudni, hogy faktoranalízist többféle módszerrel hajthatunk
végre, a legfontosabbak ezek közül a főkomponens módszer, a főfaktor analízis és a
maximum likelihood faktoranalízis. Hány faktort válasszunk? Ebben az ún. törmelék grafikon
(scree plot) segít, amelyben a sajátértékeket ábrázoljuk. Ennek alakja általában olyan, hogy
az első szakasza, a nagy sajátértékek, exponenciálisan lecsengő, a második szakasza pedig
egy szinte vízszintes vonal. Ezen utóbbi szakaszt nevezzük törmeléknek, ugyanis az itteni
sajátértékek az egyedi faktorok hatását jelzik, amelyek elhanyagolhatóak a közös faktorokhoz
tartozó sajátértékekhez képest. A két szakasz találkozási pontja adja az optimális faktor
számot. Mit értünk kommunalitás alatt? A kommunalitás azt méri, hogy a bevezetett faktorok
az eredeti változó szórásának hány százalékát magyarázzák meg. Minél nagyobb a
kommunalitás (maximum 1 lehet), annál jobb a választott faktormodell. Mi a különbség a
faktoregyütthatók és a faktorsúlyok között? A faktoregyütthatók a faktorok együtthatói a
faktormodellben, a megfelelő változó és faktor közötti korreláció nagyságát mérik.
A faktorsúlyok ezzel szemben azt mondják meg, hogy mennyi a bevezetett új, közös
faktorok értéke az egyes megfigyeléseknél. Számítására többféle módszer van, az egyik
legelterjedtebb regresszió állítása úgy, hogy a függő változók a faktorok, a magyarázó
változók pedig az eredeti változók. Mi a forgatás és miért van szükség rá? Tudnunk kell azt,
hogy a faktormodell nem egyértelmű ha már legalább két faktort vezettünk be. Egy
ortogonális mátrixszal transzformálva mind a faktoregyüttható mátrixot, mind pedig a
faktorokat, egy új modellt kapunk, amely teljesen egyenértékű a régivel. A forgatást arra
használjuk, hogy a faktorokat könnyebben interpretálhassuk. Az egyik legfontosabb módszer
a VARIMAX. Ennek eredményeként a faktoregyütthatók értékei a 0-hoz vagy az 1-hez
lesznek közel. Így könnyebben meg tudjuk mondani, hogy az egyes faktorok mely
változócsoportokhoz tartoznak (Sajtos-Mitev, 2007).
Az elemzés lépései:
1. Az adatok ábrázolása, egyszerű leíró statisztikák.
2. A korrelációs mátrix meghatározása.
3. A parciális korrelációs mátrix meghatározása.
4. A minta faktoranalízisre való alkalmasságát mérő Kaiser statisztika
kiszámítása.
5. A kovariancia (korrelációs) mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak
meghatározása.
6. A sajátértékek szemléltetése törmelék grafikonnal.
7. A faktoregyütthatók, mint az egyes változók és a faktorok közötti korrelációk
meghatározása.
8. Kommunalitások. Hány százalékát magyarázzák az egyes faktorok a teljes
szórásnak?
9. A faktoregyütthatók grafikonja. A változók ábrázolása a faktortérben.
10. A faktorok forgatása. A forgató mátrix és a forgatás utáni faktoregyütthatók
meghatározása.
11. Kommunalitások a forgatás után.
12. A (standardizált) faktorsúlyok meghatározása.
13. A forgatás utáni faktoregyütthatók grafikonja, a változók ábrázolása a forgatott
faktortérben.
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Példa. Nagyvállalatok fontosabb gazdasági adatai. Az adatállomány 79 nagyvállalat
legfontosabb gazdasági jellemzőit tartalmazza (forrás a Forbes magazin). Többek között a
piaci értéket (Market_Value), a a nyereséget (Profits), az alkalmazottak számát (Employees)
vagy hogy a gazdaság mely szektorában tevékenykedik. Az elemzés választ ad arra, hogy a 6
numerikus változó mögött van-e kevesebb számú faktor. Kiderül, hogy 2 faktorral jól le
tudjuk írni az adatállományunkat, az első faktor a vállalat dinamizmusát, fejlődését jellemzi
(nyereség, piaci érték, készpénzállomány), míg a második faktor pedig a vállalt statikus
méretét (teljes vagyonállomány). A vállalatok ábrázolásával a faktortérben képet kapunk az
egymáshoz való viszonyukról illetve az egyes szektorok helyzetéről.
 Az adatok.
 A faktoranalízis végeredménye. (A módszer: főkomponens faktoranalízis.)
 A vállalatok a faktortérben.
 A gazdaság különböző szektorai a faktortérben.
3. A diszkriminancia analízis
A diszkriminancia analízis a megfigyeléseink osztályozásának egy lehetséges
módszere. Alkalmazása feltételezi, hogy az adatállományban legyen egy diszkrét, ún.
osztályozó változó, és egy vagy több kvantitatív változó. Tehát ismernünk kell az osztályokat,
amelyeket éppen ez az osztályozó változó jelöl ki. A célunk annak eldöntése, hogy ha a
megadott kvantitatív változók alapján próbáljuk meg osztályokba sorolni a megfigyeléseinket,
akkor mennyire kapjuk vissza az eredeti osztályainkat. Azaz, mennyire különböztetik meg
(idegen szóval diszkriminálják) a kvantitatív változóink az egyes osztályokat. A
diszkriminancia analízisnek több módszere van: pl. paraméteres és nemparaméteres elemzés.
A paraméteres esetben feltételezzük, hogy a változók együttes eloszlása többdimenziós
normális, legfeljebb csak a kovariancia mátrix tér el az egyes osztályok szerint. A
nemparaméteres esetben már a változók normalitása sem áll fenn. A továbbiakban, és a
példákban is, a paraméteres diszkriminálással foglalkozunk. Mi az osztályok közötti és az
osztályokon belüli kovariancia mátrix? A szórásanalízis mintájára a teljes (minta) kovariancia
mátrixot fel lehet bontani két részre: az első rész az osztályok közötti a második pedig az
osztályokon belüli függőségi viszonyokat írja. Minél nagyobb az osztályok közötti
kovariancia mátrix aránya a teljes kovariancia mátrixon belül, annál jobban tudunk
diszkriminálni. Az elemzés lépései a jegyzet terjedelmi korlátai miatt nem kerülnek
részletezésre. Az olvasónak más tantárgy keretein belül lesz lehetősége ezen statisztikai
módszerrel részletesen megismerkednie (Sajtos-Mitev, 2007).
Példa. Van-e különbség az egyes kontinensek között a városokban uralkodó
munkafeltételek alapján. A főkomponensanalízis első példájában szereplő városok adataihoz
most hozzávettünk egy osztályozó változót is, nevezetesen azt, hogy az illető város melyik
kontinensen van. A diszkriminanciaanalízissel azt vizsgáljuk meg, hogy van-e különbség az
egyes kontinensek városai között a gazdasági feltételek alapján. Lineáris
diszkriminanciaanalízist alkalmazva a diszkrimináló szabály hibája 0.3478, azaz az esetek
65.2%-át helyesen osztályozza. Ez a hiba természetesen az egyes földrészek esetén más és
más, pl. Európánál a helyes osztályozás 85.7%, Afrikánál pedig csak 33.3%. Az eredmények
értelmezését ábrák segítik.
 A városok adatai a kontinensek szerinti bontásban.
 A városok ábrázolása a kontinensek szerinti eltérő színezéssel.
 A diszkriminanciaanalízis végeredménye.
 A diszkrimináló szabály jóságát mutató oszlopgrafikon.
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 A városok az eredeti változók terében a kontinensek illetve a diszkrimináló
szabály alapján javasolt kontinensek szerint színezve illetve eltérő
szimbólummal jelölve.
4. A klaszteranalízis
A vidékfejlesztésben gyakran alkalmazott módszer a klaszteranalízis, mely a
megfigyelések (vagy a változók) osztályozásának egy módszere. A diszkriminancia
analízissel szemben itt nincsenek előre megadott osztályok, a feladatunk éppen ezeknek a
létrehozása. Természetes az az elvárás, hogy azok a megfigyelések kerüljenek egy osztályba
(klaszterbe), amelyek a legközelebb vannak egymáshoz illetve a leginkább hasonlóak
egymáshoz. Ezért az elemzés kezdetekor meg kell határoznunk, hogy hogyan mérjük a
megfigyeléseink közötti távolságot vagy az ezzel ellentétesen viselkedő hasonlóságot.
Használhatjuk a standard euklideszi távolságot, de dönthetünk más mellett is (pl. diszkrét
vagy bináris adatok esetén általában más távolságot érdemes használni).
Milyen klaszteresítési módszerek vannak?



Hierarchikus módszerek: átlagos kapcsolású, legközelebbi társ vagy centroid
módszer.
A K-közép módszer

Mi a különbség a kétféle módszer között?
1. A hierarchikus módszereknél nem kell előzetesen ismernünk a létrehozandó
klaszterek számát, ebben különféle grafikonok segítenek majd bennünket. A
K-közép módszernél ezzel szemben már kiinduláskor adott a klaszterek száma,
a mi feladatunk csak a megfigyelések besorolása.
2. A másik fontos különbség, hogy egy hierarchikus módszer általában
időigényesebb mint egy K-közép klaszterezés, amelyet emiatt gyakran
neveznek gyors klaszterezésnek is. Hogyan dönthető el, hogy érdemes-e
klaszteranalízist alkalmazni? A legfontosabb segítséget a megfigyelések
grafikus ábrázolása adja. Ha az így kapott pontfelhőben jól elkülönülő
csoportok alakulnak ki, akkor feltétlen érdemes klaszteranalízist alkalmazni.
(Persze ez csak három változóig tehető meg, ennél több változó esetén előbb
valamilyen dimenziócsökkentő eljárást, pl. főkomponens analízist, kell
alkalmaznunk.)
Egy másik lehetőség a bimodalitási együttható. Ha ez 0.555-nél (az egyenletes
eloszlásnál ezt az értéket veszi fel) nagyobb, akkor az két vagy többcsúcsúságra utal, ami
esetleg több klaszter jelenlétére utal. Ezen együttható maximális értéke 1, melyet a kétértékű
Bernoulli eloszlás esetén vesz fel. A hierarchikus módszereknél a távolság definíciója mellett
meg kell még adnunk a klaszterösszevonási szabályt is, azaz azt, hogy ha már több elemű,
nagyobb klasztereink is vannak, akkor hogyan definiáljuk a közöttük lévő távolságot. Az
alábbi példákban a tapasztalatok szerint legjobban struktúrált dendogramot előállító átlagos
kapcsolású (average linkage) módszert használjuk. Ennek lényege, hogy két nagy klaszter
távolsága az összes elemük közötti páronkénti távolságok átlaga lesz. A hierarchikus
módszereknél döntenünk kell arról is, hogy hány klasztert érdemes választanunk. Ez a
probléma máig sem teljesen megoldott, a gyakorlatban három statisztikát szoktak figyelni: a
pszeudo F és t2 és CCC (Cubic Cluster Criteria) statisztikákat. Ezeket ábrázolva az éppen
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aktuális klaszterszám függvényében a következőképpen döntünk. Ahol a CCC-nek és a
pszeudo F-nek lokális maximuma van és CCC>3 illetve a pszeudo t2-nek eggyel korábban
van lokális maximuma, akkor az a klaszterszám feltehetően jó lesz. A konkrét klasztereket,
azaz az hozzájuk tartozó megfigyeléseket ezután a dendogram megfelelő függőleges
egyenessel való elmetszésével kapjuk.
Az elemzés lépései:
1. A megfigyelések grafikus ábrázolása a lehetséges klaszterek beazonosítása
céljából.
2. Leíró statisztikák: átlag, szórás, ferdeség, lapultság, bimodalitás.
3. A klaszterezés történetét tartalmazó táblázat: az összevonások sorrendje és a
kapcsolodó statisztikák.
4. A klaszterezési szint megállapítását segítő grafikonok: pszeudo F és t
statisztikák illetve CCC kritérium.
5. A klaszterezés végeredményének grafikus ábrázolása: a dendogram.
6. A klaszterek számának megválasztása, az egyes klaszterek kilistázása.
Példa. A Föld országainak osztályozása születési és halálozási adataik alapján. Az
alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen osztályokba sorolhatóak a Föld országai három
változó: a Birth (születési ráta), a Death (halálozási ráta) és az InfantDeath
(gyermekhalálozási ráta) alapján. Már a kinduló grafikus ábrázolás is jelentős eltéréseket
mutat az egyes országok között. Az átlagos kapcsolású hierarchikus klaszteranalízis végül 6
vagy 9 klaszter létrehozását javasolja. Végeredményként kilistázzuk az egyes klasztereket
illetve grafikonon is megjelenítjük őket mindkét (6 ill. 9 klaszter választása mellett) esetben.
 Az országok adatai.
 Az országok ábrázolása a három változó függvényében.
 A klaszteranalízis (átlagos kapcsolású hierarchikus módszerrel) végeredménye.
 A létrehozott klaszterek listája 6 klaszter választása mellett.
 A 6 klaszter ábrázolása az eredeti változók terében.
 A létrehozott klaszterek listája 9 klaszter választása mellett.
 A 9 klaszter ábrázolása az eredeti változók terében.
A klaszteranalízis eredményeit érdemes térképszerkesztő programok (pl. GIS)
segítségével megjeleníteni a kutatások releváns eredményeinek könnyebb értelmezhetősége
érdekében.
1.5. A területi adatbázisok adatpótlása, becslés
Miután dióhéjban megismertük a területi adatbázisok feldolgozását segítő statisztikai
módszereket, fontos megismerni a területi adatbázisok adatpótlásának, adatbecslésének
alapvető kritériumait. A területi kutatások – mint a legtöbb társadalomtudományi kutatás –
egyik gyakori profán gondja az adat(információ)hiány. Egyaránt gátja ez alapvető
összefüggések megismerésének, s nagyigényű, összetett modellek életre keltésének.
Különösen sok ilyen példát lehetne hozni a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokból.
Az ENSZ jól ismert világméretű összehasonlító indexének a Human Development Indexnek
az összeállításakor, a kilencvenes évek elején megállapították, hogy a célba vett országok
közül hétben még egyáltalában nem tartottak hivatalos népszámlálást, 22 további országban
csak évtizedekkel korábbi adatok álltak rendelkezésre, s az index egyik sajátos összetevőjéről,
a lakosság várható élettartamáról 57 országban egyáltalán nem voltak adatok. Mi ilyenkor a
teendő? Amikor túlságosan sok a hiányzó adat, jobb, ha feladjuk a számszerű vizsgálatot. Ha
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azonban csak néhány „lyuk” van az adatbázisban (pontosabban: a „lyukak” aránya csekély a
meglévő adatokhoz képest), megpróbálkozhatunk az adatpótlással, becsléssel.
Ennek számos egyszerűbb és összetettebb útja van:
• Fordulhatnak az intuíció módszeréhez (bonyolultságából fakadóan csak
tapasztalt kutatók számára ajánlott),
•

A matematikai-statisztika a hiányzó adatok pótlására a meglévőkből számított
átlagot javasolja (bizonyítható, hogy ekkor legkisebb a tévedés valószínűsége,
ez a módszer azonban inkább a mintavételes eljárások esetében működik),

•

Idősorok esetében gyakori, hogy egy-egy időpontra nincs adatunk. Ekkor,
világos irányzatú jelenségek esetében a szomszédos időpontok átlagával
pótolhatjuk a hiányt, ha azonban nagyon erősen oszcilláló, hullámzó
adatsorunk van, akkor nem igazából meggyőző ez a módszer,

•

Térben lokalizált adatok esetében is hasonló eljárást követhetünk, azaz a
becsülni kívánt ponthoz (területegységhez) közeli pontok értékei alapján
becsülhetjük a hiányzó adatot. A gyakorlatban azonban eldöntendő az, hogy,
mit értünk „közeli” ponton, s az is, hogy ezekből milyen összefüggés alapján
adódik a becsült érték. A becslésre használt pontok kiválasztásakor szóba jöhet
a legközelebbi szomszéd (vagy az 1., 2., 3. stb. legközelebbi szomszéd –
leggyakrabban 3 szomszéd alapján becsülnek), területegységeknél a
közvetlenül szomszédos, határos egységek (vagy az 1., 2., 3. stb. szomszédsági
zóna). A becslést adhatja az így kiválasztott pontokhoz, területegységekhez
tartozó értékek átlaga. Gyakori az, hogy a távolsággal fordítottan arányos vagy
általánosabban, a távolság növekedéséhez csökkenő súlyt rendelő függvénnyel
való súlyozást alkalmaznak. A lokális jellemzők becslése különösen a
geológiában gyakori probléma, ahol mintavételi pontok (fúrások) adatai
alapján becslik az adott terület geológiai viszonyait. Itt a legelterjedtebb
módszer – D. G. Krige dél-afrikai bányamérnök nyomán – a hasonló
szemléletű, többfajta eljárást is magában foglaló krigelés. A lokális becslési
módszerek szoros kapcsolatban vannak a globális térbeli irányultság feltárását
célzó módszerekkel, így például a trendfelület-elemzéssel,

•

Társadalomföldrajzi jellemzők esetében természetesen figyelemmel kell lenni
arra, hogy e vizsgálatok leggyakoribb elemi egységei, alappontjai, a
települések nem képeznek homogén térbeli rendszert, a településhálózat
kisebb-nagyobb, eltérő funkciójú elemekből (városok-falvak) áll. Itt csak úgy
alkalmazhatjuk a fenti logikát, a térbeli közelség alapján történő becslést, ha
ezt a faktort kiszűrjük. Egy aprófalu bármely társadalmi paraméterének
becslésére a hozzá hasonló méretű, közeli települések értékei jönnek szóba,

•

Jó szolgálatot tesznek az analógiák. Ha valamely területegységre (pl. országra)
több releváns adatunk teljes körűen rendelkezésre áll, akkor feltételezhetjük
azt, hogy hiányzó adatunk azéhoz a területegységéhez lesz közel, amely a
meglévő többi adat szempontjából a leghasonlóbb a hiányosan ismert
területhez. (Ha például egy 500 dollár/fő átlagos GDP-jű országnak hiányzik a
várható élettartam adata, akkor erre jó becslés adható más, hasonló gazdasági
fejlettségű – például 400-600 dollár/fő jövedelmű – országok adatai átlagával).
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Tulajdonképp az analógia keresése húzódik meg a hiányzó adatok becslésének
legismertebb matematikai-statisztika eljárásában, a regresszió-elemzésben is,
ekkor ismert változók függvényében határozzuk meg a hiányzó adatokat
(Idősorokban ezzel analóg utat kínál a trendszámítás.),
•

Gyakori igény a különböző térségi szintek közötti becslés (például megyei
szintű adatokból kistérségiek előállítása). Itt már összetettebb becslési
eljárások is szóba jönnek, de sok esetben jó dezaggregálási szempont a
népesség- vagy területarányos megosztása a nagyobb egységre számba vett
mennyiségeknek. A közigazgatási változások, település-összevonások esetében
előálló adathiányok is így pótolhatóak legegyszerűbben (Nemes-Nagy, 2005).

A jegyzet olvasója ebben a fejezetben részletesen megismerhette a hazai területi
szinteket, illetve azon hazai adatbázisokat, melyeket a későbbi területi, vidékfejlesztési
kutatások során alkalmazhat. A kutatások során kétféle jellegű statisztikai módszert szokás
alkalmazni, az egyik a leíró jellegű statisztikai számítások, a másik pedig a többváltozós
elemzések, melyek segítségével a változók (területi kutatások esetén általában a mutatók,
képzett indexek) számát tudjuk csökkenteni, ezzel is elősegítve az azonos tulajdonságokkal
rendelkező területek homogén csoportokba való rendezését. A fejezet végén pedig az
adathiányok pótlásának módjai kerültek bemutatásra.

Ellenőrző kérdések:
1. A Közösségi GDP hány %-át el nem érő régiók jogosultak támogatásra az
Európai Unión belül?
2. Sorolja fel a NUTS rendszer jelenlegi szintjeit hazánkban!
3. Mi a TeIR adatbázis legfőbb profilja?
4. Melyek a legfontosabb leíró statisztikai módszerek?
5. Mely világméretű index számításánál használták az adatbecslés módszerét?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Milyen kritériumokat tart fontosnak egy ,,megfelelő” adatbázis
összeállításakor?
2. Fogalmazza meg az adatpótlás, adatbecsülés korrekt eljárásának
sarokpontjait!
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2. Gazdaságfejlesztés folyamata, menedzselési kérdései
A jegyzet jelen fejezetében a gazdaságfejlesztés folyamata és a menedzselési kérdések
kerülnek bemutatásra. A fejezet első felében a projekttervezés helyével és szerepével
foglalkozunk, aztán a projekt életciklus folyamatának bemutatása következik. A monitoring
kérdése az 5. fejezetben lesz részletesen tárgyalva. A gazdaságfejlesztési projektek
megalapozása mellett legalább olyan fontos a projektek sikeres megvalósítása, illetve a széles
körű elfogadottságuk. A megalapozás és a megvalósítás két szorosan összefüggő fogalom,
mindkettő szükséges az érdemi hatások eléréséhez. A megvalósítást is számos tényező
befolyásolja, a fejezetben ezek közül emeltük ki a legfontosabbakat. Természetesen a
válogatás kissé önkényes, azonban az alábbiakban szereplő kérdések figyelembe nem vétele
szinte biztosan sikertelenséghez vezet, ha nem sikerül megfelelő személyeket és szervezetek
felsorakoztatni az elképzelések mögé, illetve nem megfelelően menedzseltek az egyes
tevékenységek.
Miután a kidolgozott fejlesztési stratégia megvalósítása érdekében szükséges projektek
megfogalmazásra kerültek, ami magában foglalja a létrehozandó projekteredményt és
életképességének értékelését, valamint a teljesítéshez szükséges idő-, erőforrás- és
költségterveket, valamint az ezeket érintő kockázatok értékelését, a következő fontos feladat a
teljesítés előkészítése. A területfejlesztési projektek döntő többsége úgynevezett külső
projekt, ami indokolttá teszi a teljesítésben résztvevők közötti felelősség- kockázatallokáció
(a projektteljesítési stratégia) átgondolt kialakítását. A projektek, a jellegükből adódóan, a
napi rutinfeladatok ellátásától eltérő eredmény elérésére irányulnak, így a projektfeladatokhoz
delegált emberi erőforrások is eltérő szervezeti keretek között kell, hogy foglalkozzanak a
projektfeladatok teljesítésével. Ugyanakkor a projektek a stratégiai fejlesztési célok
elérésének építőkövei, így a sikeres teljesítésükön múlik az alapul szolgáló stratégia
megvalósítása. Ez pedig megköveteli a projektek teljesítési folyamatának rendszeres és
szisztematikus kontrollját. Ugyancsak a sikeresség – közvetlenül a projekt, közvetve pedig az
alapul szolgáló stratégia – szempontjából fontos az, hogy egy-egy projekt elfogadható legyen
a benne érdekelt érintettek számára, ami indokolja az úgynevezett projektmarketing szakszerű
alkalmazását (Tóth et al., 2007).
2.1. A projekttervezés helye, szerepe
Hasonlóan az üzleti vállalkozásokhoz, a különböző méretű régiók és térségek esetében
is megfigyelhető, hogy azokban valamilyen napi gyakorisággal ismétlődő – ha úgy tetszik
rutin jellegű – feladatok ellátására kerül sor. A háztartási hulladék összegyűjtése, a
települések köztereinek ápolása, a közintézmények működtetése stb. mind ebbe a körbe
tartoznak. Ezek a feladatok a vezetés szintjén az úgynevezett operatív vezetés feladatkörének
részét képezik.
Ugyanakkor egy térségre is jellemző a változás igénye a kínálkozó lehetőségek, de
nem egyszer a kialakuló szükségszerűségek alapján. Az új technológiák megjelenése (pl.
informatika), a társadalom vagy a helyi közösség változó elvárásai (pl. a természeti környezet
megóvása), a változó jogi és szabályozási feltételek (pl. a támogatási rendszerben
bekövetkező változások), de akár a szomszédos térségben bekövetkező változások is, mind
arra késztetnek egy adott térséget, hogy az maga is változzon. Igyekezzen elkerülni a
működési környezetében akadályként megjelenő körülmények hátrányos hatásait vagy éppen
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a kedvező körülmények és adottságok előnyeit próbálja kihasználni. Miközben minden ilyen
feladatot meghatározott idő- és költségkereten belül kell teljesíteni.
A projektek tehát egy térség életében is a változás megvalósításának eszközei, hiszen
egy projekt eredménye (pl. egy új út) használatba vételre kerül, a napi operatív működés
részévé válik, és így egyben változtat is az addigi napi operatív működés rutinján. A változás
irányát és módját ugyanakkor a stratégia fogalmazza meg, így a projektek valójában a
stratégia megvalósításának, a stratégiában megfogalmazott változás elérésének az eszközei.
Ezért még reálisan megfogalmazott stratégia esetében is igaz, hogy annak sikeressége a
megvalósítás érdekében kezdeményezett projektek sikerességén múlik.
Célszerű ezért röviden áttekinteni, hogy milyen kritériumok alapján szükséges
megítélni egy-egy projekt sikerességét.
Ezek a kritériumok magukban foglalják:
 az úgynevezett projektháromszög alapján történő értékelést,
 a projektet kezdeményező projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége
alapján történő értékelést,
 a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége alapján történő
értékelést.
A projektháromszög alapján történő értékelés megfelel a projektsiker
hagyományos értékelési közelítésmódjának. A sikeresség mértékét ebben a
dimenzióban az határozza meg, hogy a létrehozott projekteredmény minőségi
jellemzői hogyan viszonyulnak az előzetesen megfogalmazott minőségi
követelményekhez, illetve a teljesítés időtartama és költsége milyen mértékben
tér el a tervezett értékektől. Fontos megjegyezni, hogy a projekt teljesítése
során a projekteredményben bekövetkező módosítások hatására változhatnak
mind az elvárt minőségi követelmények, mind a tervezett teljesítési időtartam
és a költségterv is. Így a minőség, az időtartam és a költségek tényleges értékeit
az aktualizált értékekhez célszerű viszonyítani.
A projektet kezdeményező projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége alapján
történő értékelés során az kerül megítélésre, hogy az elkészült projekteredmény milyen
mértékben tette lehetővé az alapul szolgáló stratégiai cél elérését. Ennek értékelése mind a
projekteredmény tartalma, mind az alapját képező stratégiai cél alapján eltérő lehet, de az
indikátorok helyes megfogalmazása nagymértékben megkönnyíti a sikeresség e vonatkozású
értékelését.
A projektsikernek a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége
alapján történő értékelése során annak megállapítására kell törekedni, hogy egyrészt a
projekt teljesítési folyamatában érintett érdekcsoportok, másrészt a projekt eredményében
érintett érdekcsoportok számára milyen mértékben elfogadott a projekt.
A projektsiker értelmezésének ez a hármas közelítésmódja egyrészt egymást
feltételező sikerszintekből áll, másrészt az egyes szintek szerinti sikeresség önmagában is
értelmezhető.
A projektek sikerességének esélye ugyanakkor megköveteli a projektekért felelős vezetők –
mindenek előtt a projektvezetők – megfelelő szintű projektvezetési szakmai felkészültségét,
amely szűkebb értelemben véve, a következő elemeket foglalja magában:
 ismeret,
 alkalmazási készség,
 szemléletmód.
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Az ismeret ebben az esetben a projektvezetési eszköztárra vonatkozik, vagyis az
értendő alatta, hogy valaki birtokolja-e a projektvezetés eszköztárának ismeretét. A
projektvezetés eszköztárára vonatkozó ismeret mind terjedelmi, mind mélységi
vonatkozásban elengedhetetlen, de ennek az ismeretnek a hasznosíthatósága vagy
hasznosíthatóságának mértéke a birtokolt ismeretek alkalmazási készségétől függ. Az
alkalmazási készség teszi használhatóvá az ismeretet, miközben a két komponens sok
vonatkozásban feltételezi egymást. Az ismeret megléte szükséges az alkalmazási készség
kialakulásához, tudatos alkalmazási készség pedig nem jöhet létre megalapozott ismeret
nélkül. Ebben az esetben az alkalmazási készség az ismert projektvezetési eszközök
használati készségét jelenti.
Ami a szemléletmódot illeti, ez alatt az értendő, hogy a projektvezetők miként
viszonyulnak a projektekhez, pontosabban a projekteknek a változásban és fejlesztésben
betöltött szerepéhez. A mai, gyorsan változó környezeti sajátosságok határozottan
stratégiaorientált projektvezetési szemléletet követelnek a projektvezetőktől.
A projektsiker záloga elsősorban tehát a felkészült projektvezető, és a projektvezetői
feladatok közül is a projekt tervezésére vonatkozó feladatokat kell kiemelni, minthogy a
projektsiker jelenségének egészén belül a teljesítés sikere a szakmailag megalapozott
tervezésen múlik. A projekt tervezése elsősorban a következő alapvető részterületeket kell,
hogy magában foglalja:
 Az elérendő projekteredmény tartalmi-terjedelmi behatárolása az alapul szolgáló
stratégiával összhangban, valamint a projektelképzelés életképességének
vizsgálata az úgynevezett megvalósíthatósági tanulmányok keretében.
 A teljesítés idő-, erőforrás- és költségtervezése, valamint a teljesítés kockázatainak
értékelése és a kockázatkezelés módjai.
 A teljesítés szervezeti kereteinek kialakítása és a kapcsolódó vonali hatásköri
viszonyok rögzítése.
 A teljesítés kontrollrendszerének és az azt kiszolgáló információs rendszernek a
megtervezése.
 A projektben érintett érdekcsoportokkal kapcsolatban alkalmazandó
projektmarketing-megoldások rendszerének kialakítása (a projekt elfogadhatóvá
tétele az érintettek számára).
 A teljesítés során az abban résztvevők közötti felelősség- és kockázatallokáció – a
projektteljesítési stratégia – kialakítása, valamint a kapcsolódó előzetes minősítés
(a projektfeladat potenciális külső résztvevőinek alkalmassági értékelése) és az
ajánlatértékelés rendszerének kidolgozása. (Tóth és mtsai, 2007)
Mint oly sok divatos és általánosan használt nem magyar szót, a projekt kifejezést is
nagyon gyakran, széleskörűen használjuk, sok esetben anélkül, hogy konkrét tartalmát
ismernénk. Mindez magyarázható lenne azzal, hogy mindennapi életünk során nap, mint nap
találkozunk projektekkel. Ezért fordulhat elő az, hogy akkor is alkalmazzuk a projekt
fogalmát, amikor valós jelentéstartalma egyáltalán nem felel meg az alkalmazás
körülményeinek? Ha azt állítjuk, hogy például egy híd építése ugyanúgy projekt, mint egy
„házibuli” vagy „szilveszteri buli”, vajon igazunk van-e. El tudjuk-e fenntartás nélkül
fogadni, hogy a hozott példák valóban egy-egy projektet jelentenek, illetve projektként
értelmezhetők? Egyértelmű választ a kérdésre csak akkor tudunk adni, ha ismerjük, azaz
definiáljuk a projekt fogalmát.
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A projekt fogalmának definiálása a szakirodalomban szintén nem nevezhető
egységesnek, többféle megfogalmazással lehet találkozni:


Általános értelemben a projekt minden olyan feladat – ami lehet gazdasági,
műszaki, szervezési, stb.- amelyhez egy világosan definiált cél illetve célrendszer,
valamint idő- költség- és teljesítményértékek rendelhetők.
 A projekt egy kitűzött cél elérésére irányuló tevékenységek sorozata, ami adott idő
alatt, adott erőforrások felhasználásával valósul meg. Ebben az összefüggésben az
erőforrás; mindaz, ami a cél elérése érdekében felhasználható, például idő, költség,
kapcsolati tőke, stb.
 Minden munka tekinthető projektnek, ha határozott eredménye van, erőforrásokat
igényel, és időértékek korlátozzák.
A fogalmak ismerete alapján megállapítható, hogy azokban vannak közös elemek. E
közös elemek alapján a projekt olyan tevékenység, illetve egymással összefüggő tevékenység
sorozat, amelyet
 konkrét célok és eredmények érdekében,
 adott idő, költség, és erőforrás korlátok keretei között,
 meghatározott minőségi és teljesítmény követelményeknek megfelelően,
 lehetőleg minimális erőforrás felhasználásával,
 elfogadható kockázati szint mellett,
 valamilyen egyértelműen definiálható és mérhető „termék”, output létrehozása
érdekében valósítunk meg.
A tartalmi elemek alapján a projekt általános összefüggéseit, a három lényeges
tényezőt kiemelve, a 2.1. ábra szemlélteti.
EREDMÉNYEK (TERJEDELEM, MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG, MŰKÖDŐKÉPESSÉG STB.

IDŐTARTAM (HATÁRIDŐ)

KÖLTSÉGKERET (ERŐFORRÁSOK)

2.1. ábra: A projekt elemei
Forrás: (Görög, 1999)
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Az ábra összefüggésrendszeréből levonható az a következtetés, hogy bármilyen munka
lehet projekt, ha megfelel az ábrán is látható hármas kritériumnak, azaz ha
 határozott eredménye van,
 erőforrásokon alapszik,
 időkeretek korlátozzák.
Számos elemét részleteiben tárgyalni célszerű a menedzselésnek és megvalósításnak,
azonban az egyes részek tételes kibontását megelőzően praktikus ismertetni egy "jótanácscsomagot" melyet mindenképp mérlegelésre javaslunk. A helyi gazdaságfejlesztés
nemzetközi tapasztalatai alapján a megvalósítás kulcskérdései közül az alábbiak emelhetők ki:
 Ki a felelős az egyes programokért és projektekért?
 Mik a célkitűzések a kibocsátás, az időzítés és a ráfordítások tekintetében?
 Milyen lépéseken keresztül lehet a célokat elérni?
 Mit foglal magába a beszámolási struktúra és a kommunikációs stratégia és
hogyan valósítják meg?
 Mik a teljesítéskövetési és -kiértékelési rendszerek és eljárások?
 Mivel lehet biztosítani, hogy ezek megfelelőek és alkalmazzák-e őket?
 Milyen intézményi vonzatai vannak a programoknak, beleértve a az
önkormányzaton belüli folyamatokra és eljárásokra való következményeket?
 Milyen új koordinációt igényel a programok végrehajtása?
 Milyen új szakismeretek szükségesek a projektek és programok
megvalósításához?
Véleményünk szerint, amíg nem tudunk korrekt válaszokat adni a fentiekben
megfogalmazott kérdésekre, addig nincs igazán esélye a programok megfelelő
megvalósításának.
2.2. A projekt életciklusa és struktúrája
A projekthez kötődő eddig tárgyalt ismeretanyagok fontosak, de nem elégségesek
ahhoz, hogy csak ezek birtokában képesek legyünk megfelelni a fejlesztési kihívásoknak, A
modern menedzsment elméletekre vonatkozólag a szakirodalomban eltérő nézetekkel lehet
találkozni a projekt-ciklus lényegi sajátosságait illetően. Görög (1999) szerint a
szakirodalomban a projekt-ciklus kapcsán alapvetően a ciklus egyes fázisai
tevékenységtartalmának leírására koncentrál úgy, hogy általában a beruházási projekteket
veszi alapul, ezekre fókuszál. Hivatkozott szerző megállapítja, hogy az említett szemlélet és
ábrázolási módok(ok) a projekt-ciklusban szereplő tevékenységfolyamat szempontjából jól
értelmezhető, de „nem alkalmasak arra, hogy a minden vonatkozásban sikeres
projektmegvalósítás szempontjából igen lényeges stratégiai meghatározottságot, a
projektmegvalósítási folyamat egészének és a szervezeti stratégiai célok teljesülésének
kölcsönös összefüggéseit kiemeljék.” Az ábrázolásmód új szemléletet tükröz abban a
vonatkozásban, hogy a projekt-ciklust olyan körfolyamatként értelmezi, melynek
forgástengelye képezi a szervezeti stratégiát. Az ábra szakmai értelmezéséhez kapcsolódóan a
szerző az alábbiak szerint fogalmaz: „az így értelmezett projekt-ciklus egyben a projektben
foglalt tevékenységfolyamatok olyan koncepcionális keretét is adja, amelynek segítségével a
folyamat lényegi összefüggései feltárhatók, miközben mind a folyamat szempontjából, mind
pedig annak a szervezeti stratégiával való összefüggései szempontjából értelmezi a kritikus
döntési pontokat.
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Ez utóbbiak egyben a ciklus ún. tevékenységi fázisainak a határoló elemeit is
képezik.” E stratégia szemlélet érvényesítése a terület-, és vidékfejlesztésben – érthető módon
– különös aktualitást kap, melynek fontosságát Rechnitzer (1998) is hangsúlyozza.
A 2.2. ábra alapján a projekt-ciklus az alábbi fázisokra bontható:
1. projektkialakítás,
2. az odaítélés;
3. a teljesítés és az utóelemzés.
Az egyes fázisok stratégiai meghatározottságát az alábbiak szerint értelmezhetjük:
A projektkialakítás fázisában a stratégiai meghatározottság egyértelmű, mivel a
stratégia generálja a projektet. E szakasz tevékenységei közül a
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését kell kiemelten megemlíteni. A
megvalósíthatósági tanulmány alapján születik meg a döntés a megvalósításra
kiválasztott projektre vonatkozóan. Jól kvantifikálható projektek esetében a
kapcsolódó tevékenységek egyértelműen meghatározhatók, és a kiválasztott
projekt szintén egyértelműen definiálható. Kevésbé kvantifikálható projektek
esetében a megvalósítható tanulmányoknak részletesebbeknek kell lenni annak
érdekében, hogy növeljük a a projekt kvantifikálhatóságát. Ennek megvalósítása
esetén nagyobb az esély arra, hogy a projekt illetve annak eredménye ne térjen el
a stratégiai céltól.


Az odaítélés szakaszában a projektstratégiát kell meghatározni. „A
projektstratégia a teljesítés tevékenységi szakaszára (beruházási projektnél az a
fizikai megvalósítás) vonatkozó kockázatok és felelősségek allokálásának
eszközei.” Görög (1999). A projekt-ciklus ezen szakasza az a fázis, amikor ahhoz
a kritikus döntési ponthoz értünk, amikor a felelősségek és kockázatok
megosztása a kialakított projektstratégia eredményeként alakul. A projektstratégia
elsősorban a külső projektek vonatkozásában lesz elsődlegesen fontos. Egy külső
projekt érintettjei az alábbiak lesznek:
- a projekttulajdonos (egy szervezet), amely számára a projekt a stratégiai
cél elérése érdekében fontos,
- a projekt megvalósításában közreműködők
Nyilvánvaló kell, hogy legyen; a felelősségek és kockázatok a két érintett között
oszlanak meg. A felelősségek és kockázatok allokációjának különféle eszközei
ismertek.
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Operatív működés
-

A projekteredmény egybevetése
a szervezet stratégiai céljaival
A megvalósítási folyamat elemzése

- A stratégiai akciók projektekké történő
transzformálása
- A projektötletek és projektváltozatok
előzetes értékelése
- Megvalósíthatósági tanulmányok
készítése
- A teljesítendő projektváltozat
kiválasztása
UTÓELEMZÉS

Döntési pont: a projekteredmény
elfogadása

-

A projekt tartalmának megfelelő tevékenységi
folyamatok teljesítése

PROJEKT
KIALAKÍTÁS

SZERVEZETI
STRATÉGIA

TELJESÍTÉS

ODAÍTÉLÉS

Döntési pont: a teljesítendő
projektcélok rögzítése
(az elérendő eredmény, a megvalósítás idő és
költség korlátai)
- A projektstratégia kialakítása
- Előzetes minősítés
- Ajánlat felhívás(ok) megfogalmazása
- Ajánlatkérés
- Szerződés(ek) létrehozása

Döntési pont:
az elérendő eredményért, a teljesítés időtartamáért és
TELJESÍTÉS
költségeiért való felelősség, illetve az ezekkel összefüggő kockázatok allokációjának
rögzítése.

2.2. ábra: A projektciklus általános modellje
Forrás: (Görög, 1999)
ODAÍTÉLÉS
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A teljesítés szakaszában szereplő tevékenységeknek – a stratégiai célok változatlanságát
feltételezve – kevesebb stratégiai vonatkozásai vannak. Ez a megállapítás azonban
szintén csak a jól kvantifikálható projektekre igaz. A kevésbé kvantifikálható projektek
esetében szintén növekszik a jelentősége a stratégiával való összevetésnek. Mivel ilyen
esetben a kapcsolódó stratégiáknál - például egy kutatás-fejlesztési projekt, vagy egy
oktatási projekt – tevékenységei előre egzakt módon nem definiálhatók, a projekt
megvalósítása során új helyzetek, elágazási pontok jöhetnek létre, Ezek az elágazási
pontok minden esetben döntési pontokat is jelentenek. Az eredeti stratégiai cél tehát csak
akkor lesz elérhető, ha minden esetben megtörténik az elágazási pontoknál hozott
döntések összevetése az eredeti stratégiai célokkal. Ezt a fázist lezáró döntési pont a
projekt eredményének elfogadása. Ekkor kerül sor a célok és a projekt eredményeinek
összevetésére. Ha lényeges eltérések állapíthatók meg a projekt eredeti céljához
viszonyítva, akkor ezt a projektet nem szabad elfogadni. Ilyen esete bekövetkezésének
stratégia vonatkozása „csak annyi”, hogy a stratégiában az eltérések okozta változások
már nem érvényesíthetők. Az ezt követő fázisban a projekt a szervezet működésének
elemévé válik, mint projekt megszűnik létezni. Ezzel egyidejűleg veszi kezdetét a
projekt-ciklus utolsó szakasza, az utóelemzés.



Az utóelemzés tárgyát kell, hogy képezze egyrészt a ciklus egésze, mivel ez egy tanulási
folyamatként is értelmezhető. A szerzett tapasztalatok felhasználhatók egy új projektciklusban. Az elemzésnek azonban ki kell terjednie arra is, hogy a létrejött eredménnyel
valóban elérhetők-e, a stratégiai célok, amelyek a projektet életre hívták.

Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy




a projekt-ciklus meghatározza, illetve kijelöli minden fázisra, szakaszra az információs
követelményeket és a felelősségi köröket,
a projekt-ciklus struktúrája program elvű, azaz a szakaszok egymásra épülnek. Az egyes
szakaszokhoz való lejutás feltétele az előző szakasz teljesítése. Az új szakasz
tevékenységeit csak az előző szakasz befejezése után lehet megkezdeni.
a projekt-cikluson belüli értékelés(ek) alapvető célja a projekt stratégiai
meghatározottsága biztosításának nyomon követése és a végrehajtás során szerzett
tapasztalatok rögzítése az új projektek megvalósításánál.

A projektek megvalósításánál fontos szempontként kell kezelni, hogy a projekt
meghatározott időkeretben, takarékos erőforrás felhasználással valósuljon meg. Ennek biztosítása
igényli a projekt-ciklus egyes szakaszaiban előforduló tevékenységek strukturálását is. Meg kell
tehát ismernünk a projekt-ciklus tevékenység hierarchiáját. Ennek elkészítését további tényezők is
indokolják, például a projekt mérete, célja, a tervezés, a vezetés, irányítás, ellenőrzés, értékelés
könnyebbé tétele. A tevékenység-hierarchia elkészítése a meghatározott stratégia cél olyan
részekhez való hozzárendelését és fokozatos lebontását jelenti, amelyek lehetővé teszik:




A személyes felelősség egyértelmű definiálását,
A koordináció szintjeinek kijelölését,
A szükséges erőforrások és időtartamok,
számszerűsítését.

illetve

időkeretek

tervezését,

A tevékenység hierarchia struktúráját a 2.1. táblázat tartalmazza.
2.1. táblázat: A projekt tevékenység hierarchiája

PROJEKT
a projekt eleme

az elem definiálása, sajátosságai

FÁZIS

A cél megvalósítását biztosító szakaszok
összessége. Idő, költség és erőforrásigénye van.
Feltételként
értelmezhetők.
Konkrét
elnevezésük lehet szubjektív, projektfüggő is.

Szakasz
Tevékenységek

Feladatok
Munkacsomag

A
projekt
megvalósítása
szempontjából
tartalmilag azonos, az eredmény szempontjából
egymásra épülő, meghatározott, tevékenységek
összessége.
A szakasz azon önálló elemei, amelyeknek van
időtartamuk, erőforrás, költség igényük, kezdési
és befejezési időpontjuk.
A tevékenységek részelemei lehetnek
Tovább nem bontható eleme a tevékenységnek.
Végrehajtásuk sorrendje kötött.

Forrás: (Tóth et al., 2007)

A hazai gyakorlatban komoly probléma, hogy a megvalósítás területén legalább akkora
hiányosságok tapasztalhatók, mint a tervezési fázisban. A továbbiakban néhány meghatározó
sikerességi faktort tekintünk át röviden.
A projektek helyi társadalom által történő elfogadottsága és támogatottsága kulcskérdés. Egyrészt
támogatás szükséges a fejlesztési elképzelésekhez, másrészt a helyi gazdaság meghatározó szereplői
érdemi segítséget tudnak nyújtani a sikeres projektek megvalósításához. A részvétel fogalmán
fejlesztési kontextusban azt értjük, hogy milyen mértékben sikerül bevonni az embereket az életüket
és életkörülményeiket befolyásoló döntések meghozatalába (DLG – VÁTI, 2002). A megfelelő
szintű és színvonalú részvételnél két jelentős tényezőt kell figyelembe venni: a tevékenységek
szervezését és a hatékony kommunikáció kialakítását.
Szervezés
A sikeres megvalósítás egyik záloga a megfelelő szervezési tevékenység. A szervezés nem
más, mint a megfelelő erőforrások kombinálása a célkitűzések realizálása érdekében. Ezért a
szervezés feladata a tervezési szakaszban megfogalmazott gondolatok megvalósításának
előkészítése. Ha a tervezést nem követi megfelelő szervezési tevékenység, akkor a legjobb tervezési
tevékenység is hatástalan marad.
Az erőforrások kombinálásán belül a humán erőforrások bírnak kitüntetett jelentőséggel,
mivel a projekt megvalósítása leginkább a résztvevők hozzáállásán múlik és azon, hogy milyen
mértékben ismerik és milyen mértékben képesek ellátni a kijelölt feladataikat. Az
információhiányból származó kellemetlenségeket megfelelő kommunikációs rendszerrel lehet
csökkenteni, míg a pontatlanságok ellen a legjobb fegyver egy megfelelő humán erőforrás-terv
kidolgozása. Ebben minden szereplőnek pontosan definiáljuk feladatait, jogait és kötelességeit. A jó
humán erőforrás-terv összhangban van a cselekvési ütemtervvel, a tevékenységek előrehaladását
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jelző mérföldkövek kijelölésre kerültek, a szükséges ellenőrzési pontok világosak az ellenőrzött
számára is.
A szervezet kialakítása során figyelembe kell venni az adott szereplők kulcskompetenciáit,
az ideális csapat kiépítésére kell törekednünk (az ideális csapat pont szükséges és elégséges a
feladatok ellátásához). A csoportépítés az egyik legnehezebb feladat, gyakran nem sikerül
elkötelezett és megfelelő szakmaisággal bíró teameket összeállítani. A csoportképződés korai
szakaszában felértékelődik a facilitátor szerepe. Fő feladata, hogy a nézeteltéréseket,
véleménykülönbségeket orvosolja, segítsen az egységes álláspont kialakításában. A jó facilitátor
gyakran részlegesen feláldozza saját hatalmát és befolyását pontosan annak érdekében, hogy a
résztvevőkben nagyobb érdeklődést és a végeredmény iránti fokozottabb felelősségérzetet
támasszon.
Az egyes projektek természetesen különféle csapatokat igényelnek, azonban van néhány
állandó szereplő, melyek szükségességéhez nem férhet kétség a sikeres team-munka kialakítása
érdekében (TKA, 2004):






Motivátor: a csapatszellem fenntartója,
Precíz: a határidők felelőse,
Gyakorlatias: a problémák megoldásában játszik szerepet,
Kritikus: a csoport lelkiismerete,
Adminisztrátor: aki az ügyintézést végzi.

Rendkívül fontos megemlíteni a folyamatos kapacitásépítést. A rendelkezésre álló humán
erőforrások folytonos növelése a megvalósítás során is elérhető, nem véletlen, hogy az uniós
módszertan is nagymértékben támogatja a "csinálva tanulás" (learning by doing) intézményét a
fejlesztési programok esetén. Ennek érdekében a legjobb esetben már a helyi szereplők bonyolítják
le a megvalósítás minden lépését, legfeljebb külső segítséget (mentorálást) vesznek igénybe a
számukra megoldhatatlan feladatok esetén.
A szervezettel kapcsolatos elvárások is meglehetősen sokrétűek, azonban a sikeres
nemzetközi példák egy kérdésben egységesek: ha lehetőség van rá, a gazdaságfejlesztési
beavatkozásokhoz mindig alakuljon ki önálló szervezet. Ez megtörténhet egy teljesen új szervezet
létrejöttével, illetve egy már meglévő struktúra átalakításával, azonban mindig törekedni kell az
adott feladathoz legjobban illeszkedő formáció kialakítására. Alapszabály, hogy a szervezet mérete
arányos legyen a feladat nehézségével és a kistérség területi jellemzőivel. A megvalósításhoz
tartozó struktúra esetén is előny a sokszínűség, azaz optimális esetben a forprofit szektor
képviselőitől a civil szférán keresztül az önkormányzati dolgozókig legyenek résztvevők.
A vezetési-szervezési kérdéseken belül még feltétlenül ki kell térnünk a konfliktusokra,
mert mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok alapján a konfliktusok kezelése, sőt
menedzselése szintén a sikeres megvalósítás zálogai közé tartoznak. Mindenekelőtt le kell számolni
azzal a tévhittel, hogy a konfliktusok kizárólag romboló hatásúak lehetnek. Ez egész egyszerűen
nem igaz, sőt a konfliktusok jelentős hányada pontosan az ún. konstruktív konfliktusok körébe
tartozik, azaz megfelelő kezelésük esetén inkább hasznokat lehet segítségükkel realizálni. Röviden
tekintsük át, hogy milyen forrásai lehetnek a gazdaságfejlesztési beavatkozások esetén a
konfliktusoknak:
 A megvalósításban szereplők gyakran eltérően jelölik ki a végrehajtandó feladatok
sorrendjét.
 Nézeteltérések lehetnek a vezetési módszerek területén.
 Minden esetben eltérések lehetnek a megvalósítással kapcsolatos legjobb módszer
kijelölésében.
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 Szintén problémát okozhat a humán és az anyagi erőforrások elosztása.
 Szintén feszültségeket okozhat a feladatok ütemezése. A “Mikor lesz kész” típusú
kérdések feltétele és megválaszolása egyaránt nézeteltérésekhez vezethet.
 Végül ki meg kell említeni a személyek közötti konfliktusokat is.
Számos magyar nyelvű szakkönyv látott napvilágot a konfliktusok építő jellegű kezelésével
kapcsolatosan, ezért a témát mélységében nem tárgyaljuk. Azonban ki kell térnünk arra kérdésre,
hogy lehetőség szerint minél hamarabb szét kell választania szakmai konfliktusokat és a
személyes konfliktusokat, mert eltérő jellegű kezelést igényelnek. A szakmai konfliktusok esetén
megfelelő egyeztető fórumokon az esetek jelentős hányadában az együttműködő,
kompromisszumkereső viselkedés vezethet eredményre, feltéve, hogy az egyes szereplők sikeresen
meg tudják egymást győzni véleményükről. Ezzel szemben a személyes konfliktus kezelése esetén
gyakran valamilyen külső döntőbíró bevonása tűnik a járható megoldásnak, aki megpróbál
igazságot tenni. Ismétlődő és visszatérő konfliktusok esetén a vezetők feladata megpróbálni olyan
szituációt kialakítani, ahol az ellenérdekelt felek találkozási lehetőségei radikálisan csökkennek.
Természetesen inkább a szakmai konfliktusból lehet levonni olyan következtetéseket, melyek előre
viszik a program megvalósulását.
Kommunikáció
A sikeres megvalósítás egyik alapfeltétele a folyamatos kommunikáció. Gyakran nehéz
meghatározni, hogy milyen módon kommunikáljuk a gazdaságfejlesztési elképzeléseket, illetve
egyáltalán milyen információs csatornákat használjunk. A kistérségi fejlesztéseknél különösen
fontos szerep juthat már a kommunikáció menedzselésének is, mert gyakran érdemi előrelépés
érhető el ennek a területnek a fejlesztésével.
A kezdeti lépések közül az egyik legjelentősebb a megfelelő kommunikációs terv
elkészítése. Pontosan meg kell határozni, hogy milyen csoportokat kíván elérni a döntéshozó,
milyen intenzitással kívánja ezt a tevékenységet folytatni. A nemzetközi szakirodalomban a
fejlesztési projektek esetén három fontos elvárást fogalmaznak meg a kommunikációval
kapcsolatban: világosság, átláthatóság, folyamatosság.
Feltétlenül fontos tanács, hogy minden egyes érintett szervezet részéről kijelölésre kerüljön
a konkrét személy, aki a kapcsolattartásért és az információáramlásért tartozik felelőséggel.
Rendkívül fontos a társadalmi összefogás elérése érdekében, hogy a kommunikáció mindig
kétirányú legyen, azaz az érintettek is kapjanak lehetőséget véleményük kifejtésére. Ne
tömeggyűlést tartsunk a már elkészített tervek ismertetésére, hanem egy nyitott beszélgetést, ahol
helyet kapnak az egyéni vélemények és gondolatok (DLG – VÁTI 2002). Számos kommunikációs
eszköz közül válogathatunk az egyes stakeholder csoportok esetén.
A gazdaságfejlesztési beavatkozások során alkalmazott leggyakoribb megoldások az
alábbiak (Kanadai Urbanisztikai Intézet 1998):
 tájékoztató brosúrák, figyelemfelkeltés,
 workshopok, találkozók,
 médiakampány indítása,
 elektronikus körlevelek, internetes vitafórumok és
 kerekasztal beszélgetések, illetve szakértők beszélgetései a médiában.
Talán a leginkább járható út a szervezett találkozók intézménye, ahol a különféle szereplők
mélyebben is megismerhetik egymást. Az ilyen egy-két napos összejövetelek egyik lehetséges célja
lehet például a tapasztalatok megosztása, sőt a jó gyakorlatok esetleges adaptálhatóságának közös
megvitatása, illetve a sikertelen, vagy kevésbé sikeres beavatkozások tanulságainak közös
felismerése.
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Egyeztetések a térségi szervezetekkel
Természetesen az egyeztetés az adott szervezetekkel létfontosságú a gazdaságfejlesztési
projektek esetén. Az egyeztetés a projektötlet születésétől kezdve rendszeres kell, hogy legyen, a
tervezési tevékenység során is ki kell építeni a párbeszédet az érintett szereplőkkel.
Számos érv szól amellett, hogy kistérségen belül folyamatosan egyeztessünk az
elképzelések kialakítása során:
 információszerzés,
 többféle szaktudás egyesítése,
 innováció, ötletek forrása, új látásmód,
 visszajelzés a saját munkáról,
 szinergikus hatások,
 egyeztetési lehetőség a többi beavatkozással kapcsolatosan.
Képzés
A sikeres gazdaságfejlesztési projektek széleskörű együttműködésen nyugszanak. Ez a tény
azonban egy kockázatot is rejt magában, mivel a kistérségen belül az egyes (potenciális) résztvevők
felkészültségi szintje is eltérő lehet. Ezért rendkívül fontos az egyes csoportok megfelelő színvonalú
oktatása és képzése a megvalósításban szerepet kapó csoport homogenizálása érdekében. Ezért
minden oktatás megkezdése előtt alapfeladat a képzési szükségletek és igények pontos
feltérképezése. A jelentősebb szereplőknek testre szabott, a sikerhez szükséges képességeiket és
készségeiket fejlesztő oktatási csomagokat kell kialakítani. Az oktatás kettős jelleggel folyik,
részben workshop jellegű a közös fogalomhasználat kialakítására. Másrészt időnként szükség van
szervezett, tréningszerű oktatásra is, ha nagyon heterogén a résztvevők ismeretszintje.
A gazdaságfejlesztési projektek esetén számos csoport kaphat szerepet a feladatok
ellátásában. A potenciális partnerek száma szinte végtelen, azonban négy csoport szinte minden
sikeres projektnél részt szokott vállalni a tapasztalatok alapján (2.3. ábra).
Általános felosztása a lehetséges helyi szereplőknek a “fejlesztés négy lába” szerint is
megadható. Azonban Külön szeretnénk felhívni a szerepet az elkülönített szereplőként kezelt
fiatalokra. Ez a nehezen definiálható és lehatárolható kategória két részcsoportot takar, egyrészt a
helyi környezetben élő és a térség fejlődéséért tenni akaró fiatalokat, másrészt pedig a környező
felsőoktatási intézményekben tanuló és a szükséges alapismeretekkel már bíró hallgatókat. Mindkét
csoport számos területen tudja segíteni a célkitűzések realizálódását.
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Szüksége lehet:

Szüksége lehet:

- Külön odafigyelésre,
mely a stratégiai terv
“miért”-jeire és
“hogyan”-jaira épül

- Előrejelzésre és akciótervezési erőfeszítéskere
a részvétel érdekében

- Anyagi segítségre a
stratégiai tervezés
támogatásához

Civil
szervezetek

Önkormányzat

A stratégia
kialakításának
“kerekasztala”

- Anyagi támogatásra

Szüksége lehet:
- További erőfeszítésre a
fiatalsággal és a munkanélküliekkel való megegyezés érdekében

- Vezetői és szervezeti
fejlesztésre

Szüksége lehet:

Üzleti élet

Fiatalság

- A részvételre való külön
felkérésre
- Vezetőségre

- Szervezeti fejlesztésre

2.3. ábra A különböző érdekeltek eltérő felkészültségi szintjei
Forrás: Kanadai Urbanisztikai Intézet (1998, 28.o.)

Jó tanácsok, amelyek valószínűsíthetően eredményesebbé tehetik az oktatási tevékenységet:
 Jó az oktatás lebonyolításába bevonni a környezetben található felsőoktatási
intézményeket, feltéve, hogy rendelkeznek megfelelő szakirányú képzésekkel. Ezzel
a szakmaiságot és a térség ismeretét egyaránt biztosíthatjuk.
 Számos egyéb szervezet (kamarák, különféle oktatási központok, alapítványok stb.)
is található általában a szűkebb környezetben, melyek szintén bírnak oktatási és
képzési tapasztalatokkal. Ha jól sikerül megosztani a feladatokat, akkor
eredményesen egészíthetik ki a felsőoktatási intézmények tevékenységét.
 A képzés feltétlenül gyakorlatorientált legyen. Az alkalmazható tárgyi ismeretek
elsajátítása mellett fontos az önálló és csoportmunka, lehetőség szerint a
gyakorlatból vett esetpéldák megoldásán alkalmazzák a hallgatók a megszerzett
ismereteket.
 Az ilyen jellegű szintrehozó és gyorsított képzések esetén elengedhetetlen
valamilyen oktatási segédanyag (tankönyv, munkafüzet) átadása a képzettek
részére. A későbbiekben ezek az anyagok további segítséget jelenthetnek, ha esetleg
valamilyen részekkel kapcsolatban bizonytalan az adott személy az ismereteiben.
 Fontos még a helyszín jó megválasztása. Lehetőség szerint próbáljunk oldott és
kötetlen légkört teremteni, kerüljük az osztálytermi jellegű tanórákat.
Projektirányítási rendszer működtetése
A projektirányítási rendszer működtetését és a teljesítmények ellenőrzését nagymértékben
elősegítheti egy megfelelő ütemterv elkészítése, illetve a későbbiekben tárgyalásra kerülő
indikátorok pontos meghatározása. Az alkalmazott módszerek ismerete mellett legalább ilyen
fontos a megfelelő személyek kijelölése és bizottságok létrehozása, mivel minden tevékenység
megvalósítása alapjaiban véve személyi kérdések összessége. Általános érvényű tapasztalat, hogy
minél nagyobb egy projekt, annál komolyabb figyelmet kell fordítani a projekt irányítási
struktúrájára (TKA, 2004). Ezért a továbbiakban röviden áttekintjük, hogy általában a sikeres
projektek esetén milyen szerepek jelennek meg az irányítási rendszer működtetése során. Bár a
gazdaságfejlesztési projektek irányítási struktúrájára nincsenek általános érvényű uniós szintű
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előírások, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösségi forrásokból támogatott uniós projektek
jelentős hányada hasonló szervezeti egységeket alkalmazott, mint az alábbiakban ismertetettek
(TKA, 2004).
Minden projekt esetén van egy jogilag meghatározott szervezet, amely a pályázatért és a
projekt lebonyolításáért hivatalosan felelős, ezt a szervezetet szoktuk projektgazdának nevezni.
Értelemszerűen ez a szervezet a projektet indítványozó szereplő, és ez tartozik felelősséggel a
sikeres megvalósításért is.
Egyes esetekben hasznos lehet egy ún. irányító bizottság létrehozása is. Ez a bizottság nem
a projekt megvalósításáért felelős hivatalos testület, inkább a stratégiai kérdések esetén kialakítandó
konszenzus létrehozása legfontosabb feladata, illetve a stratégiai irányok kijelölése. A bizottság
főszabályként a legfontosabb érintettek képviselőiből áll.
A csapatmunka irányítója a projektmenedzser, aki személyesen felelős a projekt
fejlesztésért és hatékony megvalósulásáért. Általános gyakorlat, hogy ez az egyszemélyi felelős a
projektgazda szervezetből kerül ki. A projekt sikere nagymértékben függ a vezető hozzáértésétől és
elkötelezettségétől. Fel kell ismernie, hogy kiket érint a projekt, kik érdekeltek annak
megvalósulásában. Egy jó projektmenedzserek sokféle problémával kell megküzdenie, sőt még a
saját személyisége ellentmondásival is meg kell birkóznia a közös munka során.
A projektmenedzser legfontosabb feladatai (Kruppa, 2002):
 csapat összeállítása
 projekt koncepciójának kidolgozása
 tervezés irányítása
 a projekt megvalósításának menedzselése
 a terv módosítása
 kommunikáció a csoport tagjaival és támogatóival, a célcsoporttal
 a folyamat rendszeres értékelése
 monitoring, értékelés, jelentések készítése.

Nagyobb projektek esetén még lehetőség nyílik különböző munkacsoportok létrehozására
is. Ezek a csoportok elkülönült és jól definiált feladatokat kapnak, melyeket meg kell oldaniuk a
sikeres megvalósítás érdekében. Általában a projektmenedzsernek tartoznak beszámolási
kötelezettséggel, illetve ő jelöli ki számukra konkrét feladatokat is.
A projektirányítással kapcsolatosan még egy javaslatot fogalmazunk meg. Sajnálatos módon
az esetek nagy többségében nem olyan ütemben haladnak a tevékenységek, amilyen módon ezt
megterveztük, a szereplők egy része nem tartja be a határidőket. Ennek elkerülése végett minden
egyes résztvevőnek már a tervezési szakaszban körvonalazzuk a konkrét feladatokat, illetve
határidőket, majd a megvalósítás megkezdése előtt ezeket pontosan jelöljük ki. Jó gyakorlat ún.
részteljesítési időpontokat kijelölni, és folyamatos visszacsatolást alkalmazni, mely során a
projektmenedzser folyamatosan ellenőrzi a megvalósítást. Az esetek nagy többségében ezzel
megelőzhetők a végzetes lemaradások, mivel így még időben be lehet avatkozni, ha már világossá
válik, hogy vannak személyek, akik nem képesek az adott feladatokat a határidőn belül elvégezni.
A projektirányítási rendszer működtetéséhez, és egyáltalán a sikeres megvalósításhoz szorosan
kapcsolódik a motiváció kérdése. Mivel az esetek jelentős hányadában valamilyen típusú
önszerveződésről van szó, ezért gyakori jelenség, hogy a kezdeti lendület, amely még a programok
megtervezésénél megvolt, pontosan a megvalósításra fogy el. Ezért a sikeres beavatkozások egyik
kulcskérdése – a folyamatos képzés mellett – a tagok motiváltságának fenntartása, sőt lehetőség
szerint folyamatos növelése. Két világosan járható út látszik, egyrészt mindig ki kell emelni az
eddig elért eredményeket és sikereket, másrészt pedig folyamatosan figyelmet kell fordítani a
különféle összejövetelekre és a csoportkohéziót erősítő tréningekre. Kevés kellemetlenebb dolog
képzelhető el, mint az, hogy egy jó kezdeményezés a kitartás hiánya miatt nem tud megvalósulni.
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2.3. Projektkontroll, monitoring
Amint elkezdődik egy projekt teljesítése, az igény is megjelenik arra vonatkozóan, hogy a
projektért felelős vezetők rendszeres áttekintést biztosító információval rendelkezzenek a projekt
előrehaladásáról. Ezt az igényt elégíti ki a projektkontroll, amely egyrészt vonatkozhat az
eredményre, másrészt pedig a folyamatra. Az eredményre vonatkozó projektkontroll a
projektfolyamat teljesítése során létrejövő projekteredményre irányul, míg a folyamatra vonatkozó
projektkontroll középpontjában maga a teljesítés folyamata áll. A teljesítéskontroll folyamán így
értelemszerűen a projektteljesítés időbeli alakulása és költségfelhasználása kerül elemzésre.
Egy projekt teljesítése során mind a létrejövő eredményt illetően, mind a teljesítés idő- és
költségtervéhez való viszonyításban olyan eltérések következhetnek be, amelyek veszélyeztetik a
projekt sikerességét. Az ilyen eltérések felismeréséhez nyújt segítséget a projektkontroll, amely a
projektvezetés döntéstámogató információs rendszere.
A projektkontroll, mint a projektvezetés döntéstámogató információs rendszere egyfajta
körfolyamatként értelmezhető a 2.4. ábra szerint.

2.4. ábra: A projektkontroll folyamatelemei
Forrás: (Tóth et al., 2007)

A kontrollfolyamat a projekt teljesítése során négy, egymástól elkülönülő, ugyanakkor az
idő tekintetében ismétlődő lépéssorozatból tevődik össze. A projektkontroll folyamata a benne
foglalt négy lépéssel egyértelműen a projektsiker elérését segíti elő.

Ellenőrző kérdések:
1. Sorolja fel a gazdaságfejlesztési beavatkozások során alkalmazott leggyakoribb
megoldásokat!
2. Mik a programok legfontosabb kritériumai? (4)
3. Sorolja fel az érintett csoportokat?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Jellemezze az értékelés szerepét!
2. Elemezze a projektkontroll folyamatelemeit!
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3. Gazdaságfejlesztési programok kialakítási körülményeinek vizsgálata
A fejezet célja, hogy az olvasó megismerje a gazdaságfejlesztési programokhoz
kapcsolódóan az egyes rendszervizsgálati módokat. Szeretnénk rávilágítni, hogy az egyes
gazdaságfejlesztési programok kialakításakor milyen típusú rendszerszemléletű alapelveket
érdemes figyelembe venni. A különböző rendszervizsgálati megközelítések, valamint azok
kombinációi segítenek egy komplex értelmezésbe helyezni a gazdaságfejlesztések kialakítását.
3.1. Rendszerek meghatározása tipizálása és fejlődése
A rendszerelemekből felépülő rendszereket nem elegendő az elemek alapján megismerni,
azokat egészében is vizsgálni kell, valamint a köztük lévő kapcsolatokat is fel kell térképezni. A
rendszerelmélettel foglalkozók közül többen is meghatározták a rendszer definícióját. Ezen fogalmi
meghatározások közös vonása, hogy az elemek sokaságaként értelmezik a rendszereket és ezen
elemek valamely elv szerint kapcsolódnak, és így képeznek egységes egészet.
A rendszereket különböző szempontok alapján számos típusba sorolhatjuk. Struktúrájuk
szerint valós és absztrakt (analitikus) rendszert különböztethetünk meg. Az előbbi esetében olyan
rendszerről beszélünk, mely energiát vagy anyagiságot hordoz magában, míg az utóbbinál az
elemek jeleket, koncepciókat tartalmaznak. Az egyensúlyi állapot alapján statikus egyensúly
állapotában és dinamikus egyensúly állapotában lévő rendszereket különböztethetünk meg (Kuhn,
1974). A dinamikus rendszereket Komor (2005) alapján három további csoportra bonthatjuk,
megkülönböztethetünk nyílt-, zárt- és ellenőrző rendszert.
Tulajdonságai alapján is három csoportba (környezettel való kapcsolata alapján, a szerkezet
és az idő alapján) sorolhatjuk be a rendszereket, melyeket tovább bonthatunk. A környezettel való
kapcsolat esetében beszélhetünk nyílt és szigetelt rendszerekről. Szigetelt (zárt) rendszerek esetében
a kölcsönhatások közel nullának tekinthetők. A nyílt rendszereket további két csoportra lehet
választani: aktív és passzív rendszereket különböztethetünk meg. Az aktív rendszerek esetében
kölcsönös egymásra hatás figyelhető meg a rendszerek és a környezetük között, míg a passzív
rendszer esetében nincs reakció a külső hatásokra. Az aktív rendszer lehet adaptív is. Alapvető
részei: a bemenet, az átalakítás, a kimenet és a visszacsatolás. Szerkezetét tekintve vizsgálhatjuk a
rendszerek hierarchikus felépítését, komplexitását, mely alapján megkülönböztethetünk egyszerű
vagy bonyolult, merev vagy flexibilis, centralizált vagy decentralizált rendszereket, valamint, attól
függően, hogy hány dimenzióra terjed ki, megkülönböztethetünk lineáris, síkbeli vagy térbeli
rendszereket. Az időbeliség alapján stacioner (időben állandó), instacioner (időben változó) és
kvázistacioner (átlagos jellemzőit tekintve állandó) rendszereket különböztethetünk meg. A fejlődő
rendszerek (például élő rendszerek, nagy technikai rendszerek) esetében az időbeliség nemcsak a
folyamatokra igaz, hanem a az elemek számára és a köztük lévő kapcsolatokra is. Az input-output
kapcsolat alapján sztochasztikus és determinisztikus rendszereket határolhatunk el egymástól
(Szücs, 1996).
Egy életképes közösségben endogén fejlődés mehet végbe, melynek megléte esetén
heurisztikus önszervezési elvet kell alkalmazni. Amennyiben ez a helyzet fennáll akkor elkerülhető,
hogy a fejlődés külső erők által meghatározott legyen és a fejlesztések a helyi összetételen
alapulnak, a helyi erőforrásokra alapoznak és a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása is helyi
szinten történik. Mindezek mellett nem járható út az sem, ha a külső adottságokat teljesen kizárják a
fejlesztésből. A szubszidiaritás elvének érvényesülése mellett figyelembe kell venni a kívülről
érkező elvárásokat, fejlesztéseket is, megtalálva a köztes utat a két irányzat között (Hoggart és
Buller, 1994).
Magyarországon a területi különbségek mérséklése érdekében a kormányzati törekvések
körülbelül 25 éve indultak el, mely az Európai Unióhoz való csatlakozás után tovább erősödött, de
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az uniós források ellenére is tovább nőttek hazánkban a különböző területi különbségek (Illés,
2008). Kettősség figyelhető meg a területi folyamatok alakulásában: a központok közelében
elhelyezkedő települések esetében javul a települések helyzete, míg a távolabbi régiókban romlik
(Kovács, 2007). A fejlettebb régiók támogatás nélkül is fejlődnek, míg a tapasztalatok azt mutatják,
hogy a hátrányos helyzetű térségek támogatása esetén csak az infrastruktúra-fejlesztés területén és a
közszolgáltatások területén értek el eredményeket ezeken a településeken (Dávid, 2004).
3.2. Általános rendszerelmélet és hatásai
A rendszerelméletnek fontos része a rendszerek fejlődése, az önszerveződés és az önalkotás.
Sok tudományterületen alkalmazzák, de minden tudomány a saját igényeinek megfelelően
módosította, továbbfejlesztette, specializálta.
Általános rendszerelmélet alatt értjük mindazon szisztematikus, kibernetikai elméletek
összességét, melyek összekapcsolt rendszerekkel foglalkoznak és a különböző hatások figyelembe
vétele mellett vizsgálják az alrendszerek rendszerstruktúráját és funkciói közti összefüggéseket is
(Fröklich, 1996).
A rendszerelmélet, mint multidiszciplináris szemléletmód, több tudományágat ötvözve
széleskörű látásmódot biztosít számunkra, mely nem csak a fejlesztés egyik eszköze, hanem a
segítségével más szemszögből nézhetünk a fejlesztési folyamatokra (Goda, 2012).
A rendszerelmélet társadalomtudományi alkalmazhatóságának vizsgálata viszonylag új
tudományos terület, hiszen mindössze az 1930-as években kezdte el Bertalanffy kutatni. Ezen
eredményekre alapozva Parsons az 1937-es cselekvéselméleti szintézisét kibővítve 1951-ben a „The
Social System” című könyvében a társadalmat, mint rendszert, és az egyes funkcionális
tevékenységszférákat, mint alrendszereket írta le, majd egy későbbi művében a társadalmi
evolúciót, mint az egyes funkcionális alrendszerek differenciálódását mutatta be (Pokol, 2004).
A tudományos módszerek Descartes óta két felvetésen alapulnak: minden rendszer önálló
részeire bontható, de mindegyik rész tovább bontható és tovább vizsgálható önálló elem egészeként
is. Ezek a jellemzők párhuzamba vonhatók a rendszer egészével és önmagukban is hordozzák a
rendszer egészének tulajdonságait. Bertalanffy azonban ezzel szemben azt állítja, hogy nem
önmagukban az elemek, hanem a köztük lévő kapcsolat határozza meg a rendszer tulajdonságait
(McNeill és Freiberger, 1993). Az egészet vizsgálva kimondja, hogy az egész több a részek
összességénél.
Az utóbbi elmélettel értett egyet Kuhn is, aki szerint nem vonható le egyetlen részletből sem
egyértelmű, az egészet pontosan jellemző következtetés. Az 1974-es munkájában fejtette ki az
elméletét, hogy az információrészlet a teljes információhalmazhoz képest akár ellentétes
következtetésekre is vezethet. Megkülönböztette a kontrollált (kibernetikus) és nem kontrollált
rendszereket, melyek közül a kibernetikus rendszerekben az információ érzékelhető és a változások
hatnak a válaszreakciókra. A szervezeti és társadalmi interakció magában hordozza a
kommunikációt (információcserét) és a tranzakciót (a cserélhető energiák rendszerbe történő
bevonását). A teljes egyensúlyhoz a döntés szerepe fogja eljuttatni a rendszert. A társadalom
elemzése nem más, mint a kommunikáció és a tanulási modell elemzése egy nagyobb csoporton
belül, ahol a kultúra, mint rendszersablon jelenik meg, abban az esetben, ha a társadalmat egy
rendszernek tekintjük (Kuhn, 1974).
3.3. Rendszerelméletek vizsgálata
A rendszerek sokrétű tipizálása mellett a rendszerek vizsgálatát is különböző szempontok
alapján lehet csoportosítani. A pályamunkánk alapjául szolgáló vizsgálati módszer, az általános
pókhálóelmélet tudományos hátterének megértéséhez néhány csoportosítási lehetőséget mutatunk
be.
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A rendszerek tanulmányozásának két nagy irányát különböztethetjük meg, a keresztmetszeti
és a fejlesztési szemléletet. A rendszerek mellett azok alrendszereinek további vizsgálata
holisztikus, mélyreható és funkcionalista szemlélet szerint történhet (Walonick, 1993).
A vizsgálatok alapját Goda (2012) által megfogalmazott csoportosítás képezi, mely a
rendszervizsgálati módokat a vidéki területek fejlesztési lehetőségei felől értelmezi. A különböző
rendszerek egységet alkotva megteremtik az általános pókhálóelmélet elméleti alapjait.
3.3.1. Keresztmetszeti rendszervizsgálat
Két vagy több rendszer egymáshoz való viszonyát vizsgálja, a változtatási lehetőségek
megnevezésével. A fenntarthatósági modell ebbe a csoportba sorolható, mely a keresztmetszeti
megközelítésen keresztül közelíti meg az egyes rendszerek működését, a köztük lévő kapcsolatot és
egyensúlyi állapotuk kialakulását (Goda, 2012).
A fenntartható fejlődés az 1987-ben megfogalmazott definíció alapján „egy olyan fejlődés,
amely a jelen generációk igényeit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk hasonló tevékenységét
nem veszélyezteti” (United Nations General Assembly, 1987).
Ezt követően számos nemzetközi találkozó témája volt a fenntarthatóság és a fenntartható
fejlődés. 2005-ben az ENSZ csúcstalálkozón megfogalmazták a fenntarthatóság három pillérét (3.1.
ábra), a környezeti-, a társadalmi- és a gazdasági dimenziót, és kimondták, hogy ezen igények
összeegyeztetésével lehet csak fenntartható fejlesztést generálni (United Nations General Assembly,
2005).

FENNTARTHA
TÓ RENDSZER
Életképes
rendszer

Élhető
rendszer

Nyereséges
rendszer

3.1. ábra: A fenntartható fejlődés rendszerei
Forrás: Adams 2006, 2.p.
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Ha a fenntarthatóság modelljét kibontva egy rendszer részeiként kezdjük el vizsgálni a
három pillért, és keressük a köztük lévő kapcsolatot, megfigyelhető, hogy a rendszerek találkozásai
újabb rendszertípusokat hoznak létre. Egyik rendszer sem képes a végtelenségig növekedni, mert a
másik két rendszer korlátok közé szorítja, hiszen egyszerre tekinthetők egymás potenciáljainak és
korlátainak. Mivel nyitott rendszerként tekinthetünk mindhárom pillérre, kölcsönösen hatnak
egymásra és kölcsönösen alakítják egymás működési képességeit (Goda, 2012).
Adams (2006) alapján vizsgálhatjuk a három rendszer fenntarthatósági összefüggéseit.
Amennyiben a gazdasági és a társadalmi pillér fenntartható, azt a rendszert „nyereséges”
rendszernek nevezzük és ebben az esetben a környezeti problémák szabják meg a fejlődés határait.
Ha társadalmi és környezeti szempontból tekinthető fenntarthatónak a rendszer, de a gazdasági
pillér nem jelenik meg, abban az esetben „élhető” rendszerről beszélhetünk, bár ezt a jelenlegi
modern, fogyasztói társadalom nehezen tudja már elképzelni, erre példa az ősközösségek idején volt
utoljára. „Életképes” az a rendszer, melyben a gazdasági és a környezeti pillér is fenntartható, de a
társadalmi pillérnek nincs szerepe a rendszerben. Fenntartható rendszer azonban az, amelyben
mindhárom pillér lehetőségeit figyelembe veszik és mindhárom dimenzió szempontjából előnyös
döntéseket hoznak.
Mozsgai (2011) alapján a három pillér kapcsolatát értelmezhetjük erős és gyenge
fenntarthatóságként. Előbbi esetében a természeti tőkeállomány megőrzésére és fejlesztésére kell
törekedni, az utóbbi esetében a természeti tőkeveszteség elfogadható és azt az ember által előállított
tőkével pótolni lehet.
Az erős fenntarthatóság modelljében a gazdaság mérete a társadalom méretének és
szükségleteinek növekedése révén nő, a feladata pedig a társadalom szükségleteinek kielégítése. A
rendelkezésre álló természeti erőforrások mennyisége és minősége, azaz a környezet határt szab a
társadalmi szükségletek és igények kielégítésének, így a fejlődés nem növelhető a végtelenig
(Meadows, 1972).
Adams „nyereséges” rendszerével megegyezik a gyenge fenntarthatóság, azaz a három pillér
kölcsönös kapcsolatával számol, azokat három egymással átfedő gyűrűként értelmezi, de nem veszi
figyelembe a környezeti pillér határait (Mozsgai, 2011).
A fenntarthatóság elérése nem lehetséges, ahhoz csak közelíteni lehet. A fenntarthatóság
megjelenik a vidéki területek fejlesztésében is, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A tudatos
környezethasználat, a nem kizsákmányoló mezőgazdaság, az erőforrások helyben tartása a vidéki
térségek hosszú távú fejlődésének kulcsa, mely társadalmi szemléletváltozást feltételez és a
multinacionális mezőgazdaság térnyerésével egyre szélesebb körben ismert és elismert elmélet lesz.
A fejlesztések során fontos a diverzifikált, összetett fejlesztés, mivel a beruházások nem
koncentrálódhatnak csak egyetlen pillérre, ha a hosszú távú, fenntartható fejlesztés a cél (Goda,
2012).
A globalizáció, a műszaki fejlődés, a tudásalapú-gazdaság felgyorsult fejlődése és a
fenntartható fejlődés céljai átalakítják a regionális fejlesztési politika célrendszerét, így a régiók
fejlesztésének prioritásai között megjelenik a fenntartható fejlődés. A fenntarthatóság főbb
tényezőit figyelembe véve a rendszer működését és állapotát meghatározó elemek: a természeti
adottságok és a kulturális örökség, a gazdasági és társadalmi tényezők, valamint a környezet- és
területhasznosítás. A fenntarthatósági modell környezeti pillérének felel meg a természeti
adottságok, valamint a környezeti- és területhasznosítás tényezői, a gazdasági és a társadalmi
pillérnek pedig a gazdasági és társadalmi tényezők. A három pillér közötti kölcsönhatások
összessége határozza meg a régiót. (Goda, 2012).
A fenntartható termelés és fogyasztás a javak és szolgáltatások olyan jellegű felhasználása,
mely során az alapvető szükségletek kielégítése mellett lehetőség van az életszínvonal javítására, a
természeti erőforrások ésszerű felhasználásra, a szennyező kibocsátások minimalizálására adott
életciklusban úgy, hogy ne veszélyeztesse a jövő generációk szükségleteinek kielégítését (Simai,
2001).

41

3.3.2. Fejlesztés típusú rendszervizsgálat
A keresztmetszeti rendszervizsgálattal szemben, mely a rendszerek közötti kapcsolatokat
vizsgálja, a fejlesztési típusú rendszervizsgálati megközelítés a rendszeren belüli változásokat
térképezi fel (Goda, 2012).
A környezet pillér tovább bontható fizikai környezetre, melynek további alrendszere a
természetes és az átalakított környezet, valamint társadalmi-gazdasági környezetre, melynek szintén
vannak további alrendszerei: a művi, a gazdasági és a mentális környezet. Az élőlények és a
környezeti rendszerek integráltságával, viszonyaival és kölcsönhatásaival az ökológia foglalkozik
(Enyedi, 2004).
Több hazai és nemzetközi kutató is felismerte, hogy a különböző területi egységek változása
és a körülöttük lévő természeti környezet változása között nagyfokú összefüggés van. Fontos
szerepe van a környezeti pillérnek is a fejlődésekben, nem csak a másik két dimenziónak (Gyenizse,
2001).
A Tóth-féle tetraéder-modell (3.2. ábra) segítségével bemutatható a vizsgált település
természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szférái közötti egyensúly, valamint a közöttük
lévő együttműködések. A tetraéder egy-egy oldala megfelel valamely szférának és a szférákat érő
változásoknak megfelelően mozdul el valamely irányba az egész alakzat, így a tetraéder a települést
ábrázolva egy élő, harmonikus egységet alkot. Az élek mentén, a különböző szférák találkozásánál
kölcsönhatások jönnek létre (Goda, 2012).
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3.2. ábra: A települések tetraéder-modellje
Forrás: Tóth (1981)

Az elmélet a változásokra koncentrál, a kölcsönhatások szerepét emeli ki, melynek bármely
elemében történő változás további változásokat generál a másik három szférában is (Beke, 2009).
Ebben a modellben is megfigyelhetőek a fenntarthatóság jegyei úgy, hogy a rendszer
alrendszereiként ábrázolja az egyes szférákat és ezen szférák egymáshoz való viszonyai adják meg
a rendszer teljes működését (Goda, 2012).
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3.3.3. Funkcionalista rendszervizsgálat
A szociológiai gyökerű rendszervizsgálat a társadalmat, mint egészet vizsgálja és az egyes
elemeinek a funkcióját, működését és a köztük lévő kapcsolatot elemzi. A társadalom egyes
rendszereit egy élő szervezet részeként írja le, melyek egy funkcionáló testként képezik le az
egészet (Urry, 2000).
Nemes (2005) által alkotott modell (3.3. ábra) egyaránt alkalmas az integrált és a nem
integrált vidékfejlesztési rendszerek leírására. A két rendszertípus között az erőforrások folyása, az
információk áramlása, valamint az intézményesítettség szintje mutatkozik különbségként. A
modellben négy alrendszer (a központi fejlesztési források, a központi adminisztratív rendszer, a
helyi heurisztikus rendszer és a helyi fejlesztési források) működik, amik hozzáférés és erőforrás
típusú hátrányokat igyekeznek leküzdeni. A területi fejlesztések sikerességét a helyi gazdasági
piacok és a helyi gazdasági felkészültség egyenletes fejlődésében látja. Ha a vizsgált rendszer nem
integrált rendszer, akkor a központi és a helyi fejlesztések között az együttműködés alacsony, a
helyi rendszerek nem fejlődtek ki és alacsony az intézményesítettségük.
Az egyes fejlesztési elképzelések a központi hatalom közvetlen irányítása alatt is működnek,
párhuzamosságok alakulnak ki, felesleges adatokkal telítődik, melyek tovább lassítják a
fejlődéseket és növelik az időközben bekövetkező változásokra adott reakciók idejének hosszát. A
döntéseket a szubszidiaritás elvével ellentétben nem azon a szinten hozzák meg, ahol a
leghatékonyabban tudnak érvényesülni, ahol az adott problémáról a legtöbb információ áll a
rendelkezésükre, hanem a központi irányítás határoz az ilyen helyzetekben (Goda, 2012).

3.3. ábra: A vidékfejlesztés integrált rendszere
Forrás: Nemes 2005, 41.p.

A központi irányítás mellett a központi források nagy része intézkedések és intézményi
keretek között jut el a kedvezményezettekhez. A látens helyi erőforrások háttérbe szorulása mellett
a célzott gazdaságfejlesztési források sem érik el a kívánt fejlődést, a helyi fejlesztési rendszer
gyenge, valamint intézményi hátterének kiépítettsége is alacsony. A helyi értékteremtés alacsony,
nem képesek kiaknázni a helyi potenciálokat, ezért a helyi erőforrások fejlesztésekhez való
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hozzájárulása csekélynek mondható. A nem integrált rendszerek legnagyobb hátránya, hogy a
fejlesztések kiegyensúlyozatlanná válnak és a helyi gazdasági felkészültség nem tud erősödni, hiába
fejlődik némiképp a helyi gazdaság és piac. Az ilyen jellegű fejlesztések nem hoznak hosszú távú
fejlődést a térségekbe. Integrált rendszer esetén az alrendszerek között dinamikus együttműködés
van, az ellenőrzés és az irányítás a rendszeren belül megfelelően van szétosztva, a döntéshozás azon
a helyen történik, ahol a legtöbb információ áll a szereplők rendelkezésére. A helyi
kezdeményezések nincsenek közvetlen kapcsolatban a központi irányítási rendszerrel, így a
bürokrácia méretének csökkenése mellett csökkennek a párhuzamosságok is a rendszerben, nem
keverednek a hatáskörök és a felelősségi körök, mégis működőképes a döntéshozás. Az erőforrások
ebben a rendszerben is központi elosztásúak, azzal a különbséggel, hogy itt már a helyi heurisztikus
rendszerek is szerepet kapnak, így mobilizálják az erőforrásokat és hozzájárulnak a
kiegyensúlyozott fejlődéshez. Az ilyen rendszerekben nehezebben lép fel rendezetlenség és a
kialakult struktúra is áttekinthetőbb, így a fellépő problémák felismerése, lokalizálása és javítása
gyorsabban és könnyebben valósítható meg, mint a nem integrált rendszerek esetében.
Eredményként egy olyan fejlődést kapunk, amely nem csak a helyi gazdaság fejlesztését erősíti,
hanem a helyi gazdasági felkészültséget is, aminek következtében a helyiek életszínvonala
növekedni fog és stabilabb lesz a térség gazdasága (Nemes, 2005).
3.3.4. Mélyreható rendszervizsgálat
A redukcionista szemlélet a rendszer elemeit részekre bontja és az egyes elemek mélyreható
vizsgálatával próbálja leírni a rendszer egészének működését. A főként természettudományok
területén alkalmazott vizsgálati módszer látszólag különálló területek között próbál kapcsolatot
teremteni oly módon, hogy az egyik terület feltevéseit a másik terület alapfeltevéseiből vezeti le.
Így az első terület a második részévé válik és amennyiben a második terület következtetései igazak,
úgy automatikusan igaznak tekinthető az első területre is, így azokat már nem kell külön tesztelni
(Divós, 2010).

3.4. ábra: A vidékfejlesztés dimenziói
Forrás: Heilig (2001, 3.p.)
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A Heilig (2001) által megfogalmazott vidékfejlesztési dimenziók összefoglalása (3.4. ábra)
az egyik legkidolgozottabb vizsgálat, melynek alapvető feltevése, hogy a vidékfejlesztés egy
többdimenziós folyamat. A mezőgazdaság és az erdészet mellett számol a vidéki ipari és szolgáltató
szektorral is és az alrendszerek pontos feltérképezéséhez figyelembe veszi az adott terület
társadalmi, szerkezeti, demográfiai, technológiai, innovációs és fogyasztói szokásbeli adottságait és
ezek alapján meghatározta a vidékfejlesztés öt dimenzióját, azaz a humán, a technológia, a
gazdasági, a környezeti és a politikai dimenziót. A fejlesztéseket ciklikus folyamatként kell
elképzelni, nem egy lineáris rendszerben. (Tóth, 2008) A komplex hálózatok és rendszerek időbeni
viselkedését leíró rendszerdinamikai elméletek egyik célja ezeknek a rendszereknek a valósághű
leírása, bár a mérőszámok meghatározására a lineáris ok-okozati összefüggés is alkalmas, de ebben
az esetben folyamatos felülvizsgálatot igényel a mutatószámok rendszere. A fejlesztések sikeréhez
négy állomást határoz meg, melyeken az előre meghatározott, megfelelő feladatokat kell ellátni. A
probléma pontos definiálása után a helyi szereplők és a döntéshozók közös megegyezése alapján
határozzák meg a fejlesztési irányokat, a megbeszélések során a helyi és szakmai érdekek
kompromisszumára törekednek. A fejlesztési tervek elkészülése után már csak a fizikai
megvalósítás van hátra.
A rendszervizsgálat ezen formájának legnagyobb veszélye, hogy a túlságosan mély vizsgálat
során nehézségek léphetnek fel az alkotott modell értelmezése során, és bár az elmélet megfelelő a
terület állapotának feltérképezésére, fontos már a vizsgálat megkezdésekor pontosan meghatározni
a kutatás mélységét, az elemek csoportosítását és bizonyos rendszerek jellemzőire csak a belőlük
kiragadott részek vizsgálata során kiderített adatokból kell következtetni, így elkerülve a komplex
rendszer elemzését (Goda, 2012).
3.3.5. Holisztikus rendszervizsgálat
A mélyreható rendszervizsgálat ellentéteként is felfogható szemlélet a rendszer egészének
leírásával foglalkozik. Annak ellenére, hogy a természettudományokban (biológiában, kémiában,
stb.) már nagyobb hagyománya van a jelenségek dinamikus modellekkel történő leírásának, a
társadalomtudományokban is egyre nagyobb szerepet kapnak az ilyen jellegű vizsgálati módok
(Goda, 2012).
A holisztikus szemlélet alapjai az általános rendszerelméletben és a kibernetikában
keresendők, így elmondható róla, hogy egyszerre hordozza magában a holisztikus interaktivitást, a
rugalmasságot, a dinamikusságot és a multidiszciplináris fejlesztéseket is. A stratégia célja a
társadalmi aktivitás növelése, az együttműködések erősítése és a társadalom mobilizálása, hogy
alkalmasak legyenek az integráltság, a gazdasági növekedés elérésére saját közösségükön belül. A
modell erősen strukturált, nagy a szervezettsége és sokoldalú. Belülről kifelé építkezik és
egymásba/egymásra épülnek a különböző elemei. A modell központjában az ún. „három az egyben”
koncepció (a szolgáltatások, felsőoktatás, közösségek együttese) van és erre rétegként kapcsolódnak
a különböző elemek. A fenntarthatóság kulcsa ebben a modellben a szoros együttműködésekben
rejlik. Egy hosszú távú fejlesztés sikeréhez nyolc egymásra épülő lépést határoz meg a modell: a
közösségi hálót, a menedzsereket, a felsőoktatást, az önkormányzatot, a kormányzatot, a
magánszektort, a nemzetközi partnereket és a támogatókat (Wessels, 2003).
Goda (2012). alapján kijelenthető, hogy a módszer inkább szociológiai vizsgálatokhoz
alkalmazható, mert bár a társadalmi viszonyokat megfelelően kezeli, a környezeti pillérrel nem
számol.
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3.3.6. Általános pókhálóelmélet
Az előző fejezetekben bemutatott rendszervizsgálati módszerek és területi hasznosításuk
szintetizálásával jött létre egy komplex rendszerszemléletű elmélet, mely a korábbi elméletekre épít,
de igyekszik kiküszöbölni azok gyengeségeit (Goda, 2012).
Ahogyan az a 3.5. ábrán látható, a helyi közösségek a pókháló közepén helyezkednek el és
az öt pillér, a helyi gazdaság, a környezet, a turizmus/extern kapcsolatok, a társadalmi aktivitás és
az infrastruktúra adják a pókhálót, mellyel a közösség közvetlen kapcsolatban áll. A pilléreket
nyitott rendszerekként kell elképzelni, melyek képesek kapcsolatba lépni egymással, a
környezetükkel, így az egymásba fűzött pillérek közül nem szabad csak egyetlen pillérre
koncentrálni a fejlesztéseket, mert akkor „elszakadhat” a háló, hanem minden alrendszert
figyelembe kell venni. A közösség pókhálója hasonlóan viselkedik, mint egy valóságos pókháló:
egy beavatkozás nyomán nem csak egy pillér változik, hanem módosul az egész alakzat, és egy
óvatlan mozdulattal az egész rendszerben felborulhat a harmónia. A rendszereket a szubjektív, az
objektív és a korrigált kohézió kapcsolja egymáshoz és ezek összege megadja a teljes pókháló
transzformációs képességét, struktúrája pedig a rendezettségét (entrópiáját). Ha a pókhálón
szakadás van valahol vagy nem megfelelően működnek az elemek, az csökkenti az egész rendszer
transzformációs képességét, bár ez nem azt jelenti, hogy nem működhet tovább a rendszer, hanem
azt, hogy ilyen formában a működése nem fenntartható. A rendszer működésében nagy szerepe van
a szubszidiaritásnak, az alulról felfelé történő kezdeményezéseknek, a kizárólag exogén fejlesztések
károkat okozhatnak a rendszerben (Goda, 2012).

3.5. ábra: A pókháló pilléreinek egységnyi kapcsolatai (ideális pókháló)
Forrás: Goda, 2012.
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3.3.7. Pókháló-entrópia
A társadalmi viszonylatban akkor beszélhetünk entrópiáról, ha „az emberek közti
viszonyokat az információ birtoklása, áramlása határozza meg és a társadalmi energia e
viszonyokban testesül meg. Az entrópia a rendezetlenség növekedése, vagyis a rendezettebb
állapotból egy kevésbé rendezettebb állapotba való átmenetnek felel meg”. A rendezettebb
társadalmi struktúrákban nagyobb a kiszámíthatóság, a biztonság (Goda, 2012). A rendezetlenség és
a biztonság fordított arányban vannak, az alkotóelemek közti viszonyok mennyisége nem, csak a
relációk struktúrája határozza meg a biztonságot (Dénes, 2000).
Komor (2005) szerint egy rendszer entrópiája a rendezetlenség mértéke, míg az információ
ezzel szemben nem más, mint a rendezettség mértéke, így kijelenthető, hogy az információ egyenlő
a negentrópiával. Az egykor zárt rendszerekből kiinduló entrópia fogalma már nyitott rendszerekre
is alkalmazható megfigyelési módszer.
Az egyenlőtlenségek hordozója a rendezetlenség maga is, így ha kialakítunk egy ideális
struktúrát és megvizsgáljuk az attól való eltéréseket, akkor az már magában is képes rámutatni a
területi különbségekre (Nemes Nagy, 1998).
A rendszerben tapasztalható eltéréseket, zavarokat három csoportra oszthatjuk: alacsony
entrópiájú, közepes entrópiájú és magas entrópiájú pókhálókat különböztethetünk meg (3.6. ábra).

3.6. ábra: A pókháló-entrópia három elméleti alapesete
Forrás: saját szerkesztés Goda (2012.) alapján (119.o.), 2012.

Az alacsony entrópiájú pókhálók esetében nincs szakadás a pókhálón, azaz kialakult a
rendszerekben a teljes fenntarthatósági egyensúly, külső beavatkozásra, fejlesztésekre nincs
szükségük, valamint információs, kommunikációs és kohéziós zavar sincs a rendszerben. Ez a
pókháló ideális állapota. Részleges szakadás esetén közepes entrópiájú rendszerekről beszélhetünk.
A pillérek közötti kapcsolat nem egyértelmű és bizonyos esetekben nem is érzékelhető. A
rendszerekben benne rejlik a fenntarthatósági potenciál, de abban az állapotban, melyben a vizsgálat
idején vannak, nem fenntarthatóak. A külső fejlesztésektől némileg már függés figyelhető meg és
információs, kommunikációs, kohéziós zavarok lépnek fel a rendszerben. Ha a pókhálóban teljes
szakadás van, akkor magas entrópiával rendelkező rendszerekről beszélünk. Nem egyértelmű vagy
nincs is kapcsolat a pillérek között és bár megvan a fenntarthatósági potenciál ezekben a
rendszerekben is, adott helyzetükben nem képesek azt önmaguk elősegíteni. A külső környezettől
nagymértékben függnek a fejlesztési irányok és rengeteg információs, kommunikációs, valamint
kohéziós zavar lép fel (Goda, 2012).
3.3.8. A Pókháló pillérjeinek kialakítása
Az indikátorok olyan mutatók, amelyek a valóságról szóló információkat leegyszerűsített
formában közlik (Tóth, 2008). Az indikátoroknak az a szerepe, hogy egy terület vagy egy közösség
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állapotát számszerűsítve leírják. A mélyreható rendszervizsgálat egyik tanulsága, hogy nem
szükséges az összes karakterisztikát megkeresnünk ahhoz, hogy közel pontos képet kaphassunk egy
területről, hanem elegendő azokat a kulcselemeket megtalálni, amelyek állapotából következtetni
tudunk a rendszerben lévő többi elem tulajdonságára. (Káposzta-Tóth-Singh, 2008)
Ahhoz, hogy a pókháló pillérjeinek tulajdonságait megfelelőképpen le tudjuk írni, létre kell
hozni egy mutatórendszert, amely kialakításának sikeressége számos feltételrendszer együttes
teljesülésétől függ. A következőkben ezeket a kritériumokat mutatom be. Az egyes kritériumok
fontossága között nem állítok fel preferenciát, a felsorolás csupán technikai jellegű.
3.4. Az indikátorok kiválasztásának kritériumrendszere
Két kritériumrendszer fogalmazza meg az elvi követelményeket az indikátorokkal szemben.
Az első kritérium a SMART, amely egy angol mozaik szó, jelentése „okos”. A specifikus (S), azt
jelenti, hogy a keresett jellemzőre leginkább alkalmas és kellő mélységű mutatót válasszunk ki. A
mérhető (M), arra utal, hogy lehetőleg számszerűsített indikátort alkalmazzunk. Az elérhető (A), azt
fejezi ki, hogy létezzen, vagy létre lehessen hozni olyan információs rendszert, amelyből az adott
indikátorra vonatkozó információk hozzáférhetők és kinyerhetők.
A releváns (R), azt jelenti, hogy az indikátorok valóban fontos és hasznos információt
hordozzanak. Az időszerűség (T) azt követeli meg, hogy az indikátornak tükröznie kell, milyen
időpontra, vagy időtávra vonatkozik. A második kritérium a QQTTP, amely szintén egy angol
mozaik szó. Ez a követelmény az előzőnél specifikusabb, a fejlesztési tevékenységhez jobban
kötődő elvárásokat rögzíti, mely az indikátor tartalmát helyezi előtérbe. A „Q1” az indikátor
mennyiségi jellemzőt, míg a „Q2” az indikátor minőségi jellemzőt határozza meg. A „T1” a mutató
változásának időszakát, a „T2” a mutató szempontjából fontos célcsoport meghatározást követeli
meg. A „P” a földrajzi lehatárolás valamint a területi dimenziók meghatározását követeli meg. Az
indikátorok fajtái az egyes tevékenységek dimenziójához köthetően is csoportosíthatók. (Ex Ante,
2004). Ez a megközelítés főként a projekttervezésekben lehet hasznos. Kiemelném a bemeneti
(input) indikátorokat, ugyanis ezek a mutatók jelentik az esetleges fejlesztési koncepció
megfogalmazásához szükséges pénzügyi, fizikai, emberi erőforrásokat. Az értekezésben a
helyzetfeltárási indikátorrendszer kialakításakor input indikátorokat határozok meg.
A mutatók csoportosíthatók dinamikus és statikus tulajdonságok alapján is. A dinamikus
mutatókat alapvetően longitudinális adatgyűjtések alapján lehet összeállítani, ennek segítségével
sokkal plasztikusabb képet vagyunk képesek adni a társadalmi folyamatokról, mint a
keresztmetszeti idősorok alapján kialakított statikus jelzőszámokkal (Harcsa, 2007).
Az indikátorokat meghatározhatjuk direkt és indirekt tartalmuk alapján is (Kempen, 2005).
A direkt tartalom közvetlenül a vizsgált tényre mutat rá. A legtöbb esetben, amikor statisztikai
mutatókat vizsgálunk ezeket a direkt, közvetlen tartalmakat vizsgáljuk. Az indirekt, más szóval
közvetlen tartalom alatt azt értjük, hogy a mutatónk milyen mögöttes információt hordoz(hat). Egy
hasonlattal élve ez azt jelenti, hogy az indikátoraink olyanok mint a természetben a zuzmók (a
zuzmót a természettudományokban indikátornak tekintik). A direkt tartalom alatt azt értjük, hogy
mekkora a zuzmó populáció egy adott területi egységre vetítve, ezzel megállapíthatjuk az egyes
területi egységek közti különbségeket zuzmó populációk alapján. Az indirekt tartalom arra mutat,
hogy ahol magas a zuzmó populáció értéke, ott a levegő tisztább, ezek alapján meghatározható
indirekt módon, hogy milyen levegő tisztasági különbségek vannak az egyes területi egységek
között.
A kutatás során ezt a két tartalmat folyamatosan szem előtt tartom, és ebből a
megközelítésből kibontakozva fogalmazódik meg a mutatók elődleges és másodlagos tartalmának
meghatározása, illetve a szubjektív és az objektív értékelés.
A mutatók kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyes területi szinteket és ezeknek a területi
szinteknek az adottságait (Lukovics, 2008). A különböző területi szintek más-más adottságokkal és
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komplexitással rendelkeznek. Ezért vannak olyan mutatók, amelyeket nem érdemes vagy nem is
lehetséges bizonyos területi szint alatt mérni (pl.: GDP/fő).
Nem lehet ugyanazt a mutatórendszert alkalmazni egy regionális kutatás elvégzésénél vagy
egy településszintű vizsgálatnál. A konkrét statisztikai mutatók esetében t mindig a rendelkezésre
álló legkisebb egységből kell kiindulni, mert a mutatókat egyszerű matematikai módszerekkel
aggregálni tudjuk. A fordított számítások mindig valamiféle spekulatív, valószínűségi
koncepciókra, modellekre épülnek, amelyek magukban hordozzák a torzítás lehetőségét.
A mutatók kiválasztásánál figyelembe kell venni az adott területi egység térbeli adottságait
is. Ezek alapján beszélhetünk intenzív (belső) és extenzív (külső) mutatókról is. Nemes Nagy
(1998) szerint a különböző belső terek a külső térben egymással szinte szétválaszthatatlanul
összekapcsolódva jelennek meg, szétválasztásuk csak összetett matematikai módszerekkel oldható
meg (3.7. ábra).

3.71. ábra: Belső és külső tér modellje
Forrás: Nemes Nagy (1998)

A belső és külső térbeli konfigurációk viszonyának empirikus elemzése során a vizsgálat
térbeli egysége, aggregáltsága erősen befolyásolja a kapcsolat jellegét, szorosságát. Különböző
területi szintek kiválasztása különböző és nagyban eltérő eredményeket tudnak adni (Csanádi és
Ladányi, 1992).
3.5. A PEST/SWOT mátrix megalkotásának elvi felépítése
Az eddig említett kritériumoknak együttesen kell érvényesülniük ahhoz, hogy a
mutatórendszerünk körültekintően legyen meghatározva. Ezen túl felállítottam két másik alapelvet a
vizsgálatomhoz. A két alapelv a szakirodalomban is megtalálható helyzetfeltárási módszerek
(PEST, SWOT) kombinációja, továbbgondolása.
A pókhálóelmélet megfogalmazásában meghatároztam azt, hogy a pókháló minden egyes
pillérjének vannak politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti aspektusai. Ez a
megközelítés a PEST1 elemzés adaptációja. A PEST egy angol mozaik szó, amely a logikai
keretrendszerét határozza meg egy vizsgálatnak. Az elemzést eredetileg vállalatok makrokörnyezeti vizsgálatára találták ki az 1950-es években.
Ebben a megközelítésben a tágabb értelemben vett környezet fixnek tekinthető, amelyen egy
vállalat nem tud változtatni, csak igazodni tud hozzá (Cartwright, 2001). Az elemzés tartalmazza a
területi és földrajzi adottságok vizsgálatát, ezért véleményem szerint könnyedén átemelhető a

1

A PEST elemzésnek számos típusa található meg a szakirodalomban pl.: SLEPT; PESTLE; PESTEL, STEER. Ezek az
elemzések kibővítik a dimenziók számát, külön környezeti vagy jogi dimenziót határoznak meg. A STEER elemzés
például társadalmi-kulturális dimenziót is meghatároz.
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területi kutatásokba is. A PEST elemzés alkalmas arra, hogy a pókháló pillérjeinek egyes
dimenzióira rávilágítson.
A PEST elemzést a szakirodalom öt lépésre bontja. Első lépés a terület szempontjából
lényeges trendek vizsgálata és megértése (a terület stratégiájából fontos változók felkutatása). A
második lépés az egyes trendek közötti összefüggések vizsgálata (mely trend hat a másikra,
meghatározni az ellentétes mozgásokat). Harmadik lépésként meg kell határozni, hogy melyek a
kedvező folyamatok egy terület számára. Negyedik lépésként ki kell jelölni a terület számára a
megfelelő irányokat. Ötödik lépésként a meghatározott irányok végrehajtása történik meg
(Thompson, 1967).
Az elemzés önmagában is használható helyzetfeltárási rendszernek tekinthető. Ennek
ellenére a módszert egy másik helyzetfeltárási megközelítéssel (SWOT elemzés) kívánom
kombinálni.
A SWOT2 elemzés az üzleti életből átvett módszer, jellemzően a stratégiaalkotás
megalapozásához, egy szervezet elemzéséhez használatos nyitott értékelési eszköz, azonban
szervezeti egység, térség, ágazat, projekt stb. értékelésre is használható (továbbiakban térség).
Célja, hogy feltárja a vizsgált térség helyzetét, mely jellemzők tekinthetők erősségeknek, illetve
mely tényezők hiányoznak vagy nem kielégítően fejlődtek. Az elemzés a belső adottságok mellett
vizsgálja egy térség helyzetét befolyásoló pozitív és negatív külső adottságait, tendenciáit (Learned
et. al., 1969). Így a belső adottságok lehetnek gyengeségek és erősségek, a külső tényezők pedig
fenyegetettségek és lehetőségek.
A szakirodalom kiemeli, hogy a SWOT elemzés egy csoportos helyzetfeltárási módszer, de
nem egy önmagában is megálló helyzetelemzési technika. Sokkal inkább a már elvégzett
helyzetelemzés összefoglalása, sűrítése, és a helyzetet meghatározó elemek szisztematikus
végiggondolása és strukturálása . Az elemzés a helyzetértékelés és a célok, prioritások kijelölése
közötti kapcsolatot teremti meg azáltal, hogy a helyzetértékelés jól strukturált összefoglalását adja,
segít a megállapítások rendszerezésében, szelektálásában.
A SWOT elemzés három fázisra osztható. Az első fázis a stratégiát meghatározó adottságok
feltárása (ez tulajdonképpen a hagyományos SWOT tábla). A második fázis a stratégia
megfogalmazása. A harmadik fázis a stratégia megvalósítása, monitorozása (Fleisher és
Bensoussan, 2002).
A SWOT elemzésnek klasszikus értelemben része az ötletbörze is, amelyet lehetőleg
megfelelő létszámban, elegendő időráhagyással kell elvégezni. Az új helyzetfeltárási
módszertanban eltérek ettől az alapelvtől. A SWOT elemzés segítségével egy terület belső/külső
adottságainak vizsgálatának fontosságára világítok rá. A mutatórendszer fixnek tekinthető (előre
meghatározott jellemzőket/mutatókat vizsgálok), így lényegében egy irányított SWOT elemzés jön
létre.
A mutatók meghatározásakor figyelembe kell venni a vizsgált terület belső és külső
adottságait. Meg kell keresni azokat az indikátorokat, amelyek leginkább leírják ezeket az
adottságokat. A belső mutatók meghatározásakor olyan indikátorokat kell meghatározni, amelyeket
a területi egység (a helyi közösség) is képes megváltoztatni.
A külső mutatóknak olyan mutatóknak kell lenniük, amelyek nem a területi egység belső
tulajdonságaitól függenek, hanem egy nagyobb területi egység egyes részeinek az összességétől.
Véleményem szerint a kistérségi vizsgálatok esetében a belső mutatók aggregáltsági szintje nem
lehet magasabb területi szintű, mint maga a kistérség. A külső mutatók viszont nem lehetnek
alacsonyabb területi szintűek mint a megyei szint. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek országos
vagy akár nagyobb területi szintű mutatóink is a rendszeren belül.

2

A SWOT elemzés szintén egy angol mozaik szó (magyar megfelelője a GYELV). Az elemzési módszert az 1960-as
években dolgozta ki két amerikai professzor (GEORGE ALBERT SMITH, C. ROLAND CHRISTENSEN).
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(INT.)
(EXT.) BELSŐ
KÜLSŐ
ADOTTSÁGOK ADOTTSÁGOK

3.1. táblázat: A PEST/SWOT mátrix keretrendszere

POLITIKAI
(POLITICS)

GAZDASÁGI
(ECONOMY)

TECHNOLÓGIAI/
TÁRSADALM
KÖRNYEZETI
I (SOCIETY)
(TECHNOLOGY)

ERŐSSÉGEK
(STRENGTHS)

PI1

EI1

SI1

TI1

GYENGESÉGEK
(WEAKNESSES)

PI2

EI2

SI2

TI2

LEHETŐSÉGEK
(OPPORTUNITIE
S)

PE1

EE1

SE1

TE1

VESZÉLYEK
(THREATS)

PE2

EE2

SE2

TE2

Forrás: Goda 2012.

A PEST és a SWOT elemzés módszertani kombinációjából megalkotható az un.
PEST/SWOT mátrix (3.1. táblázat). Ez a mátrix tulajdonképpen a két helyzetfeltárási megközelítés
ötvözése. A pókháló pillérjeinek a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti
dimenziói meghatározhatók, mely dimenzióknak vannak belső és külső adottságaik is. A mátrix
segítségével pontosabb képet kaphatunk egy területi egység állapotáról, mintha külön-külön
alkalmaznánk a két módszert.
A mátrix összeállítása számos vizsgálat megalapozására alkalmas. Egyrészről előzetesen
kialakítható a kutatás szisztematikus rendszere, másrészről a mennyiségi adatok mellett lehetőség
nyílik a minőségi adatok megjelenítésére is. Az elmúlt években végzett szakértői módszernek az
egyik áttörése az volt, hogy definiálásra kerültek azok a karakterisztikák (indikátorok), amelyek
alkalmasak ebben a mátrixban leírni a pókháló egyes pilléreit. A mutatórendszer kialakítása nem
egy lineáris, egymásra épülő kumulatív folyamat, hanem sokkal inkább egy iterációkkal összekötött
szakértői rendszer alkalmazása. A mutatók elsődleges és másodlagos tartalmának meghatározásakor
a pókhálóelmélet adja az irányelveket, viszont az elérhető statisztikai adatbázisok korlátként
jelennek meg. Meghatározhatunk olyan másodlagos tartalmakat, amelyekre nincsenek releváns
adataink (nem SMART, nem gyűjtenek ilyen jellegű adatokat, a területi szint nem megfelelő stb.).
A mutatórendszer kialakítását megelőzően meg kell győződni arról, hogy a fejezet korábbi részében
ismertetett kritériumoknak megfelelnek-e az alapadataink. Amennyiben nem felelnek meg, újra el
kell végezni az alapadat szelekciót. Ezt a folyamatot addig kell megtennünk, amíg nem áll össze a
rendszerünk.
3.6. Mutatórendszer kialakítása adatbázisok segítségével
Az elméleti keretek megalkotását követően ki kell alakítani a mutatórendszerünket. Ehhez
segítséget nyújtanak a különböző területi adatbázisok. Az adatbázisok forrása szerint
megkülönböztetünk állami költségvetésből működő adatszolgáltatókat, és más egyéb forrásokból
fenntartott adatszolgáltatókat. Állami költségvetésből működik a legtöbb hivatalosan elismert és
elfogadott adatszolgáltató, a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Minisztériumok és
intézményei. Nem állami költségvetési intézmény például a közvélemény-kutató cégek többsége.
Teljes körű adatigény esetén általában a költségvetési pénzeken gyűjtött adatbázisokra
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támaszkodhatunk, bár ezek egy része is reprezentatív mintából készült becsléseket tartalmaznak. Az
adatbázis alapegysége szerint megkülönböztetünk egyedi szintű (alapegysége pl.: az egyes ember),
településsoros (a megfigyelt tulajdonságok településenként összesítésre kerülnek) kistérségi szintű,
megyei, regionális ill. országos szintű adatbázisokat. Kistérségi szintű adatbázisra akkor van
szükség, ha kistérségnél kisebb egységekre nem értelmezhető egy bizonyos tulajdonság, vagy az
elemzés alapegysége a kistérség. Az adatbázisok forrása lehet állami költségvetésből finanszírozott
szervezet, piaci alapokon működő szervezet, pl. közvélemény-kutató cég (TÁRKI), vagy non-profit
szervezet, pl. Önkormányzati Társulás, valamilyen civil egyesület. A kérdőíves felmérésekből
származó adatbázisnak hitelességéről, valamint megbízhatóságáról a kutatást végzőnek kell
gondoskodnia.
3.6.1. A mutatók elsődleges tartalmának meghatározása
A mutatók elsődleges tartalmának megfogalmazását három lépésre oszthatjuk fel. Az első
lépés a területi statisztikai adatbázisok kutatása, a második lépés a mutatók
összehasonlíthatóságának elvégzése, a harmadik lépés új adatbázis kialakítása.
A kiválasztott mutatók elsődleges tartalmát a statisztikai adatbázisokban találhatjuk meg.
Jelenleg a VÁTI által üzemeltetett Szabadszöveges meta adat kereső modul tekinthető az egyik
legalkalmasabb adatbázis összesítőnek. Javaslatunk, hogy ezt a rendszert alkalmazzák a hallgatók.
A TeIR interaktív elemző modulja különböző adatgazdák szekunder adatait tartalmazza, mely
adatok adják az egyes mutatók elsődleges tartalmát. Ezt a tartalmat nevezhetjük mennyiségi
(kemény) adatoknak is, ugyanis nem a mutató adat minőségére, hanem a mennyiségére világít rá.
Az adatok kiválasztását követően összehasonlíthatóvá kell tennünk az egyes adatainkat. Ehhez a
vetítés az egyik legalkalmasabb módszer. Az alapadatainkat egy másik alapadatra vetítjük és
mutatót képezünk belőlük. A rendszer komplexitásából adódóan nem lehet csupán egy vetítési
alapot kiválasztani, ezért minden egyes mutatónál meg kell határozni a hozzá leginkább alkalmas
vetítési alapot. Természetesen vannak olyan mutatók, ahol nem egyszerű vetítést, hanem egy
alapmutatóra súlyozott aggregálást kell elvégezni (pl.: munkanélküliségi ráta, a település soros
adatokat az egyes települések állandó népességével súlyozva aggregáljuk). Miután elvégeztük az
egyes alapadatokból a vetítést és mutatókat készítetünk, egy tercier adatbázist kapunk meg, amely a
mutatóink elsődleges tartalmát hordozzák. Az alábbi 3.2., 3.3. és 3.4 táblázatok szemléltetik az
egyes adatgazdákat és adatbázisokat, amelyek megtalálhatók a TeIR rendszerében.
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3.2. táblázat: Területi adatbázisok és adatgazdák I.

Adatgazda
Állami
Népegészségügyi
és Tisztiorvosi
Szolgálat
(ÁNTSZ)
Állami
Népegészségügyi
és Tisztiorvosi
Szolgálat
(ÁNTSZ)
Állami
Népegészségügyi
és Tisztiorvosi
Szolgálat
(ÁNTSZ)
Állami
Népegészségügyi
és Tisztiorvosi
Szolgálat
(ÁNTSZ)
CData-Térképtár
Kft.
EDUCATIO
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Európai
Környezetvédelmi
Ügynökség
(EEA)
GeoX Kft.
GeoX Kft.
GeoX Kft.

Adatbázis
megnevezése

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fekvőbeteg ellátás

I

Járóbeteg ellátás

I

Pollen adatok

Szűrővizsgálatok
adatai

I

I

I

I

I

I

I

I

Volán elérhetőség

I

I

I

I

I

I

Felsőoktatási
felvételi adatok

Corine
Felszínborítottság

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Elérhetőségi idők
és távolságok
Illetékességi adatok
Intézményi
ellátottság

GKIeNET
Internetkutató és Infokommunikációs
Tanácsadó Kft.
adatok
Forrás: VÁTI 2012.

I
I

I
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I

I

I

I

I

3.3. táblázat: Területi adatbázisok és adatgazdák II.

Adatgazda
Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

Adatbázis
megnevezése

Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

Általános
Mezőgazdasági
Összeírás
Budapesti
Statisztikai
Adatok
Rendszere

Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

Egyéb adatok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

MegyeiRegionális
statisztikai adatok I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

Népszámlálás
adatok

I

Központi
Statisztikai
Hivatal (KSH)

Területi
statisztikai adatok
rendszere
I

I

I

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Műemlékek és
régészeti
lelőhelyek

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

Működő és
felhagyott bányák
adatai

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

Helyi közutak
adatai

Magyar Orvosi
Kamara

Orvosok,
szakorvosok
adatai

Magyar
Villamosenergia
Villamosművek
adatok
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatóság
Erdőterületek
(MgSzH EI)
adatai
Forrás: VÁTI 2012.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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3.4. táblázat: Területi adatbázisok és adatgazdák III.

Adatgazda

Adatbázis
megnevezése

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egyszerűsített
Nemzeti Adó- és
Vállalkozói Adó
Vámhivatal (NAV) adatok

I

I

I

I

I

I

I

I

Személyi
Nemzeti Adó- és
jövedelemadó
Vámhivatal (NAV) adatok

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Társasági
Nemzeti Adó- és
adóbevallás
Vámhivatal (NAV) kiemelt adatok

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Nemzeti
Munkanélküliség
Munkaügyi Hivatal adatok
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Országos
Katasztrófavédelmi Árvíz,
Főigazgatóság
Belvízkárok
Alkalmazottak
száma
foglalkozás
Országos
(FEOR első
Nyugdíjbiztosítási főcsoport)
Főigazgatóság
szerint
Magyar
bejelentők
belföldi
Szellemi Tulajdon szabadalmi
Nemzeti Hivatala
bejelentései

Szociális ágazat
Területi
Államháztartási és
Közigazgatási
Információs
Szolgálat
(TÁKISZ)

I

I

I

I

I

I

I

Szociális ágazat
adatai

Önkormányzati
adatok

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Vidékfejlesztési
KÁRINFO
Minisztérium
adatok
Forrás: VÁTI 2012.

I

A „I” betű azt jelzi, hogy az adott évben az adatbázis feltöltésre került vagy sem. Bizonyos
adatbázisok az adatgazda hibájából nem kerülnek feltöltésre, viszont vannak olyan adatbázisok (pl.:
ÁMŐ), amelyeknek a mintavétel gyakorisága nem évente készül és ezért nem találunk adatokat a
keresett évre.
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3.6.2. A mutatók másodlagos tartalmának megfogalmazása
A mutatók másodlagos tartalmának vizsgálata nem más, mint a kemény statisztikai adatok
puha (minőségi) statisztikai lekérdezése. Az egyes területi adatbázisokban fellelhető elsődleges
tartalmak (kemény statisztikai adatok) minőségére világítunk rá. A másodlagos tartalmakat értékelő
adatbázis elkészítését öt lépésre oszthatjuk fel. Első lépésként kérdőívet kell összeállítani, a
második lépés a kutatásba bevont személyeket kell meghatározni, harmadik lépés a kérdőív
kitöltéshez szükséges keretrendszert kell kialakítani, a negyedik lépés a kérdőíveket el kell juttatni a
potenciális válaszadókhoz, ötödik lépés a primer adatokból álló szekunder adatbázist kell
elkészítése. A kérdőívek fajtái, valamint a készítés módszertani részei a Tervezési módszerek és
eljárások a vidékfejlesztésben (Elméleti) című jegyzet negyedik fejezetében olvashatók részletesen.
A fejezet első részében a mutatórendszerek kialakításának rendszerszemléletű elméleti
hátterével foglalkoztunk, valamint egy szintetizáló elmélettel, amely az általános pókháló elmélet
nevet hordozza. A fejezet második részében praktikus, a gyakorlatban is használatos információkat
kapott az olvasó. Segítséget kapott, hogy az általa felépített rendszerszemléletű mutatórendszert,
milyen kritériumok alapján milyen területi adatbázisokból építheti fel.

Ellenőrző kérdések:
1. Milyen rendszervizsgálatokat ismer?
2. Sorolja fel a fenntarthatóság dimenzióit!
3. Melyek a Pókháló pillérjei?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Hogyan lehet szintetizálni az egyes rendszervizsgálati módokat?
2. Milyen kritériumokat kell megfogalmazni a mutatórendszer kialakításakor?
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4. Területi egységekre vonatkozó gazdaságfejlesztési koncepciók kritikai
elemzése
Ebben a fejezetben az olvasó megismerkedhet Magyarország térbeli átalakulásának
folyamatával, a magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggéseivel és a magyar
területfejlesztés folyamatának fejlődével. Ezen ismeretek alapján megfogalmazásra kerülnek a
stratégiai környezet változására adott válaszok, a korábbi programtapasztalatok beépülésével, a
stratégiai célok megvalósulását hátráltató tényezőkel és a pénzügyi előrehaladás fázisaival, valamint
a kapcsolódó eljárásokkal.
Magyarországon a területfejlesztési politika mint kormányzati funkció 1990. előtt a
sokadrangú (vagy kevéssé preferált) állami feladatok közé tartozott. A gazdaság tervezése,
irányítása ágazati elvekre épült. Ágazatokra osztották el az erőforrásokat, alakították ki a pénzügyi
szabályozás rendszerét. A lényeges döntések ágazati szempontok alapján születtek, azok területi
következményei ágazaton, majd - az országos nagyvállalatok kialakításával - vállalaton belüli
üggyé váltak. A területfejlesztést gazdaságfejlesztési kérdésnek tekintették, ezért a döntően
infrastrukturális, szolgáltató jellegű feladatokat ellátó megyei és helyi tanácsok nem voltak a
területfejlesztés lényeges szereplői.
4.1. Magyarország térbeli átalakulásának folyamata
A hazai rendszerváltással a területi folyamatok - a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli
különbségek területi-települési vonzatai értelmében - a kiegyenlítődés irányába hatottak. Az 1990es években az ipari fejlettségben, foglalkoztatottságban, jövedelmi színvonalban, képzettségben, a
lakás- és közműellátásban az egyes megyék vagy kisebb területek közötti különbségek csökkentek.
Az ellentmondást a gazdasági rendszer struktúrája magyarázza. 1990. előtt a gazdasági rendszer - a
piac, a verseny hiánya miatt - alapvetően az erős térségektől vont el és a gyengébbeket védte,
preferálta. A vállalatok a termelési tényezőket - főleg a munkaerőt lényegesen a valós társadalmi
költségek alatt hasznosították. Ezért a foglalkoztatás korlátlan kiterjesztése alapvető érdekük volt. A
bányászat, a kohászat, a mezőgazdaság, a vasúti közlekedés (zömmel vidéki vagy vidéket szolgáló
ágazatok) nagyarányú állami támogatásban részesült. A hitelezés elsősorban az agrárágazatot,
illetve a lakásépítést szolgálta. A gazdaság általános működési mechanizmusa lassította, a
hatékonyabb szervezetektől a gyengék irányába való átcsoportosítás hátravetette a gazdaság
dinamikáját, ugyanakkor kétségtelenül hozzájárult a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez
(Győri, 2000).
1990. után a differenciáló, szelektáló gazdasági erők és az ezeket támogató szabályozás
került túlsúlyba. Az átalakulás térben (is) jelentős különbségeket eredményezett. A modern
gazdasági struktúrák, szervezeti és tulajdonformák egyenetlenül terjedtek. A gazdasági válság
következményei az ország különböző pontjain eltérő erősséget és előjelet eredményeztek: a gyenge
területi struktúrák és a válságágazatok uralta térségek lettek az átalakulás vesztesei, a
diverzifikált szerkezetű térségek pedig a nyertesei. A kialakult verseny a gyenge piaci pozíciójú
gazdálkodók helyzetét kilátástalanná tette. A belföldre, illetve keleti exportra termelő, zömmel
vidéken (azon belül is az ország keleti részén) működő egységek keleti piacaikat elveszítették,
miközben az import miatt a hazai piacokról is kiszorultak. A munkaerő-felhasználás adó- és
járulékterheinek nagymértékű megemelkedése gazdaságtalanná tette a munkaigényes vidéki
ipartelepek többségének tevékenységét. Megszűnt vagy minimálisra csökkent a bányászatnak és a
mezőgazdaságnak nyújtott állami támogatás, elapadtak az agrárhitelek, tágult az agrárolló.
Adókedvezményt a korábban is többségükben fejlettebb területeken létrejött vegyes vállalatok,
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külföldi befektetések, új vállalkozások kaptak. A csődtörvény a kevesebb tartalékkal rendelkező
vidéki, kevésbé fejlett területeken lévő vállalkozásokat sújtotta.
Magyarország ma - a gazdasági fejlődőképesség szempontjából - területileg erősen tagolt. A
gazdaság elemeiben és a fejlődési folyamat dinamikájában kimutatható nagyságrendi különbségek
egyértelműen azt mutatják, hogy nemcsak a területi különbségek növekednek, hanem a területi
polarizálódás folyamatai játszódnak le. A szocialista nagyvállalatok szétesése és az új
vállalkozások számának megsokszorozódása a gazdasági hálózatok szétszakadásához vezetett, s a
munkamegosztás térkapcsolati rendszerei is átalakultak. A kommunikáció, ezen belül főként a
közlekedés és a szállítás növekvő költségei a kisebb gazdasági körzetek formálódását
eredményezték. Ezt a folyamatot erősítette a helyi gazdaságok megerősödése, az alvállalkozói
rendszer elterjedése. Az ipari beruházások területi megoszlásában Észak-Dunántúl részaránya
jelentősen növekedett, az Alföldé és különösen Budapesté csökkent. A fejlettebb térségekben
gyorsabb ipari (gazdasági) átalakulás zajlik. A fejletlenebb régiókban az ipari állóeszköz-állomány
részaránya növekedett, miközben a termelési és a létszámarány csökkent, ami azt jelzi, hogy
nagyszámú jelentős, kihasználatlan, elavult, „befagyott” ipari kapacitások vannak jelen. Mindezek a
fejletlenebb térségek ipari átalakulásának vontatottabb folyamatait mutatják. Tehát (elsősorban az
Alföldön) jelentős fáziskésésről beszélhetünk (Nemes Nagy, 1998).
Az agrárágazat még napjainkban sincs túl a válságon. A tulajdonváltás és a kelet-középeurópai piacok elvesztése a legnagyobb visszaesésre a mezőgazdaság termelésében vezetett. A
foglalkoztatottak száma a felére zuhant. Az átalakítás során széttöredezett a „termelés-felvásárlásfeldolgozás-értékesítés” integrált rendszere. A kapcsolatok felbomlása is hozzájárult a kapacitások
csökkenéséhez, a termelés radikális visszaeséséhez és a termelési költségek jelentős emelkedéséhez.
A mezőgazdasági termelés az agrárjellegű térségekben hanyatlott a legnagyobb mértékben. A
csődbe került mezőgazdasági szervezetek háromnegyed része kedvezőtlen adottságú, elmaradott
térségben található. A mezőgazdasági gépgyártás és a műtrágyatermelés növekedése arra utal, hogy
számítani lehet bizonyos fellendülésére. A válság azonban még hosszú ideig elhúzódhat, főként a
tőkehiány és a tulajdonviszonyok lassú stabilizálódása miatt. A külföldi működő tőke jelenléte a
gazdasági centrumokban koncentrálódott, ezek gazdasági szerkezetének megóvását vagy
megújítását szolgálta. A telephelyválasztásban továbbra is előnyben részesítette Budapestet és
környékét. Az osztrák határmenti területek iránti külföldi figyelem nem csappant az elmúlt években,
de e térségnek a hazánkba behozott működő tőkéből való hányada csökkenő tendenciát mutat, s az
is elsősorban kis szervezetekbe kerül. Az ország elmaradottabb keleti fele iránti érdeklődés csekély,
bár a külföldi tőkéhez jutott szervezetek száma csökken, a beruházott töke azonban kismértékű
növekedést jelez (Lengyel, 2003).
A privatizáció során dominált a főváros, illetve a vidéki nagyvárosok súlya. A telephelyipar
többsége önálló szervezetté alakult, igen sok ipartelep - főleg az alföldi térségekben - megszűnt. Az
új vállalkozások térbeli terjedése (elsősorban a kereskedelemben és a szolgáltatásokban)
dinamikusan indult a 90-es évek elején, az ipari tevékenységet folytató új gazdasági vállalkozások
megjelenése azonban jóval mérsékeltebb volt. A vállalkozói aktivitás a fővárosban és az
északnyugati térségekben (ezeken belül is a nagyvárosokban és a középvárosokban) jelentős. Az
ország többi részében az új gazdasági szervezetek kifejezetten e két településtípust preferálták.
(Tóth, 2000).
Külön is szólnunk kell a „Budapest-vidék” összefüggésről. A centrum-periféria viszonyok
megerősödésére ugyanis több tényező utal. Budapest és a vidék gazdasági potenciálja közötti
különbség jóval meghaladja a lakosságszám arányait. A piacgazdaság kiépülése a fejlett
területeknek, főleg Budapestnek jobban kedvezett, mint az elmaradott térségeknek. A termelés
térbeli különbségeit jóval meghaladják a jövedelmek és a tőkefelhalmozás területi (Budapest-vidék)
különbségei. Több gazdasági ágazatban (főleg az iparban és a bankszektorban) újbóli
szervezetkoncentrálódás figyelhető meg. Budapesten számos olyan ipari kisvállalkozás jött létre,
amely ellensúlyozta a nagyipar recesszióját. Az utóbbi időben az ipar arányának csökkenése is
lelassult, illetve megállt. A külföldi beruházások több mint 60%-a Budapesten valósult meg.
Gyakorlatilag a fővárosban koncentrálódik valamennyi új bank, biztosítóintézet, nemzetközi
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pénzügyi tanácsadó cég, a tőzsdei forgalom egésze, s a nemzetközi tranzakciók döntő hányada. A
foglalkoztatás körében (az utóbbi négy-öt évben területileg és ágazatilag differenciáltan) folyamatos
és viszonylag egyenletes a csökkenés. Budapesten csak 6-7% közötti, a vidék átlagában pedig 10%
körüli a visszaesés. A gazdasági válság átrendezte a foglalkoztatottak ágazati szerkezetét. Az
átrendeződés az agrár- és az ipari foglalkoztatottak súlyának mérséklődését, a tercier szektor
arányának növekedését eredményezte. Viszonylag jelentősebben nőtt a szolgáltató ágazat
foglalkoztatottainak a száma öt Duna menti megyében és a fővárosban. (Tóth, 2000).
A klasszikus válságágazatokban (bányászat, kohászat, textilipar) csaknem 200 ezer
munkahely szűnt meg 1988-1994. között. Az ezekben az ágazatokban foglalkoztatott mintegy 100
ezer fő jelentős területi koncentrációt mutat. A szénbányászati foglalkoztatottak 92%-a BorsodAbaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére, a vas- és acélkohászati munkahelyek
90%-a Borsod, Fejér, Nógrád megyére és a fővárosra, a textilipari dolgozók fele Győr-MosonSopron, Vas és Csongrád megyére, illetve Budapestre jut. A munkanélküliség először a
hagyományos iparterületeket érintette, majd megjelent a gazdaság más szektoraiban és az ország
nem iparosodott területein is. Regionális összevetésben Budapest és Pest megye, valamint általában
a nyugat-dunántúli megyék vannak viszonylag kedvezőbb helyzetben. A legkritikusabb SzabolcsSzatmár-Bereg, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkanélkülisége. Ezekben a válságos
térségekben a munkanélküliek számán belül a tartós, egy éven túl is munka nélkül maradtak aránya
lassan (átlagban is) eléri a 75%-ot. A megyei átlagok mögött jelentősebb (súlyos, már-már
társadalmi robbanással fenyegető) kistérségi, települési különbségek jelentek meg (Rechnitzer,
1998).
Az átlagkeresetek területi különbségei legmarkánsabban Budapest és a vidék között
mutatkoznak meg. Az eltérések másik lényeges szintje a területi differenciálódás. A közép- és
nyugat-dunántúli régióban (Vas megye kivételével) magasabbak a nettó keresetek. Az egy lakosra
jutó adóköteles éves személyi jövedelmeknél megjelenik mind a Budapest-vidék, mind pedig a
legrosszabb és legjobb megyei értékek közötti eltérés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
átlagjövedelme a legrosszabb, mindössze kétharmada az országos és háromnegyede a vidéki
átlagnak. Egyértelmű Nógrád, Békés és különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosainak
gyengébb jövedelmi helyzete is. Mindezen folyamatok begyűrűzése és konzerválódása figyelhető
meg, így a gazdaságfejlesztés területi dimenzióinak tervezése, a humánerőforrás vizsgálata és a
természeti adottságokat is figyelembe vevő okszerű stratégiaalkotás napjainkra már
nélkülözhetetlenné vált.
4.2. A magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggései
A magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggéseit már az elméleti jegyzet 4.5.1-es
fejezetében megemlítettük. Azonban a területi egységekre vonatkozó gazdaságfejlesztési
koncepciók vizsgálatához elengedhetetlen hogy az olvasó tisztában legyen ezen régiók
lehatárolásával illetve adottságaival, melyekre maga a gazdaságfejlesztés alapul. Ezért tekintsük át
még egyszer a NUTS 2-es régiók leírását.
Közép-Magyarország kiemelkedő jelentőségét a hazai régiók között az adja, hogy itt
található az ország gazdasági-politikai-kulturális központja, a főváros: Budapest. A főváros az
agglomerációjával együtt olyan koncentrációt képez, amely a hazai településszerkezetben
egyedülálló. Területileg ez az ország legkisebb régiója, de itt él a népesség 28%-a, itt
koncentrálódik a bruttó hazai termék (GDP) 43, a működő vállalkozások 39, ezen belül a külföldi
érdekeltségűek 61, jegyzett tőkéjének 69 százaléka. Az egy lakosra jutó külföldi tőke 2,5-szerese az
országos átlagnak, s az egy lakosra jutó beruházás is közel a duplája. A régió a tudásalapú
társadalom tekintetében is meghatározó jelentőséggel bír, hisz itt tanul a felsőfokú oktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatóinak több mint fele.
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Közép-Dunántúl az ország második legjelentősebb ipari koncentrációja. Iparában 40%-ot
képvisel a gépipar, 12%-t a fémfeldolgozási termékek gyártása, és mintegy 11%-t a vegyipar. Az
ipari termelést telephely szerint vizsgálva itt hozzák létre az országos termelés egynegyedét. Az
ipari export legnagyobb részét, 33%-át, e régióban állítják elő. Emellett kedvező természeti
adottságokkal és nagyszerű idegenforgalmi potenciállal rendelkezik.
Nyugat-Dunántúl megközelítően ugyanakkora ipari koncentráció, mint Közép-Dunántúl, de
eltérő szerkezettel. A foglalkoztatottak megoszlása szerint iparában a három legmeghatározóbb
ágazat (gépipar, textilipar valamint az élelmiszeripar) mintegy 70%-ot tesz ki. Ezer lakosra vetítve
itt történt a legmagasabb értékű beruházás, s itt működik a legtöbb külföldi érdekeltségű ipari
vállalkozás Közép-Magyarország után. Mezőgazdaságára a takarmánynövények termesztése, s a
szarvasmarhatartás különösen jellemző. A régió idegenforgalmának meghatározó eleme a
gyógyturizmus.
Dél-Dunántúl az ipari termeléshez országosan a legkisebb mértékben járul hozzá, s egy
lakosra vetítve is az utolsó előtti. Meghatározó teljesítményt nyújt a Paksi Atomerőmű, de több
ipartelepítésre alkalmas terület, egyelőre még kihasználatlan. Idegenforgalma mind a Balatonnak,
mind pedig a gyógy, illetve borturizmusnak köszönhetően jelentős, melyet az is bizonyít, hogy
Közép-Magyarország után itt van a legtöbb szállodai férőhely.
Észak-Magyarország gazdaságát korábban a nehézipar jellemezte, melynek helyzete a
jelenlegi válsághelyzet egyik okozója. Gazdaságának talán legmarkánsabb jellemzője az országosan
legmagasabb, 8,5%-os, munkanélküliségi ráta. A kedvezőtlen ipari szerkezet oldása és a gazdag
idegenforgalmi lehetőségek kihasználása jelenthet a régiónak kitörési pontot.
Észak-Alföld jellegzetes mezőgazdasági terület, amelyet kelet-nyugat irányú közúti és vasúti
tengely fűzi térséggé. Az ország mezőgazdaságában előállított bruttó hazai termék 20%-át állítja
elő, iparában jelentős hányadot képvisel az élelmiszeripar, és itt történt a legnagyobb beruházás is a
mezőgazdaságba.
Ugyancsak fontos agrárterület a Dél-Alföld, ahol a mezőgazdaság bruttó hazai termékének
legnagyobb részét, 23%-át állítják elő. Sertéstenyésztése kiemelkedő, itt van az országos állomány
27%-a, amelyre jelentős élelmiszeripari kapacitás települt. A földterület döntő része szántó, e
régióban termelik a legtöbb gabonafélét, burgonyát az országban.
A régiók közötti területi fejlettségi szintkülönbségek jelentősek, és az utóbbi néhány év alatt
kissé növekedtek is. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értékével mért különbség a KözépMagyarország és az Észak-Alföld régió között a hat évvel korábbi 2,09-ről 2,40 szeresére nőtt.
Kiemelt régiók
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény két kiemelt régiót nevesít: a
fővárosi agglomerációt és a Balaton kiemelt üdülőkörzetét. Mindkét régió sajátos funkciója miatt az
ország többi részétől eltérő megfigyelést, szabályozást és fejlesztést igényel, ezért ezek funkcionális
régióknak tekintendők.
Fővárosi agglomeráció
A jelenleg alakuló gazdasági- foglalkozási struktúrában a szolgáltatások, ezen belül az üzleti
szolgáltatások játszanak meghatározó szerepet, amelyben Budapestnek történelmi és komparatív
előnyei vannak minden más településsel szemben. Ennek megfelelően a pénzügyi szolgáltatások,
biztosítás, reklámipar, üzleti szolgáltatás, informatika és tömegkommunikáció, innovációs
ügynökségek, nemzetközi piackutatás, valamint befektetési társaságok először Budapesten találják
meg a működési feltételeiket, hogy azután szétterjedjenek az országban. A terület- és
településfejlesztési politika beavatkozási módja ezért a szolgáltatások infrastrukturális és térbeli
feltételeinek megteremtése, amely üzleti alapon történik, és megalapozó, elősegítő városfejlesztési
koncepciót feltételez. A főváros és az agglomeráció viszonyának fontos kérdése az ingázás. Ez
kiemeli a közlekedési kapcsolatok megfelelő megoldását, továbbá hangsúlyt kap a távmunka
fokozatos elterjedése az információ-technológia segítségével. Lényeges feladat a fővárosi
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agglomeráció települései együttműködését segítő évtizedek óta húzódó intézményesítés, valamint a
közöttük lévő viszonyrendszer új alapokra helyezése. A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény megteremtette ennek kereteit a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa
létrehozásával (BAFT). A Kormány által elfogadott koncepció alapján szükséges kimunkálni a
közös fejlesztési programokat.
A főváros körüli zöld gyűrű megőrzése szükségessé teszi, hogy a terv rendelkezzen az
agglomeráció belterületeinek lehatárolásáról és szabályokat állapítson meg a kiemelt jelentőségű
területekre, illetve övezetekre. Különösen fontos ez abból a szempontból, hogy a terjeszkedő város
illetve az agglomerációs települések ne éljék fel azokat a természeti-táji értékeket, amelyek
nélkülözhetetlenek a kedvező települési környezet kialakításához. A Fővárosi Agglomeráció és a
Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet fejlesztési feladatait össze kell hangolni a felesleges átfedések és
párhuzamosságok elkerülése érdekében.
Balaton kiemelt üdülőkörzete
A fokozottan növekvő üdülőforgalom az elmúlt évtizedekben sajátos térszerkezetet alakított
ki a Balaton régióban. A spontán fejlődés következtében a legértékesebb és legérzékenyebb vízparti
sávban vezetnek a közlekedési pályák, a közmű hálózatok és így ez a sáv épült be sűrűn
nyaralókkal, lakóházakkal, intézményekkel. A közlekedési vonalak azon túl, hogy a jelenlegi
területekre összpontosították a fejlődést, lezárták újabb területek üdülési célú hasznosításának a
lehetőségét. A kialakult állapot jelentős mértékű környezeti terhelést és szennyezést okoz. A parti
sávban az élővilág átalakítása, kiszorítása már visszafordíthatatlan folyamatok beindulásához
vezetett. A Balaton-térség hosszú távú minőségi üdülőterületi funkciójának megtartása illetve
fejlesztése érdekében a legfontosabb feladatok a következők:
 az üdülés-idegenforgalom körülményeinek minőségi javítása
 a Balaton vízminőségének védelme, a vízminőség-védelmi érdekek elsődlegességének
biztosítása
 a Balaton teljes vízgyűjtőjén a táj, természeti értékek megőrzése, a korszerű környezet
és tájgazdálkodás megteremtése
 az üdülőkörzet hagyományos természet közeli történeti tájkarakterének megőrzése
 az üdülőkörzet fejlődését biztosító térszerkezet kialakítása.
A balatoni üdülőkörzet környezeti állapotának javítása, a belső feszültségek feloldása, az
üdülőkörzet fejlődési lehetőségeinek biztosítása alapvető közlekedési változtatásokat igényel. Ezen
belül az a legfontosabb, hogy az átmenő forgalom a parti sávból kikerüljön. A természet közeli táji
környezet, a hagyományos tájkarakter csak a belterületi növekedés korlátozásával őrizhető meg. A
minőségi turizmust szolgáló fejlesztéseket ezért elsősorban a leromlott belterületi részeken - ezek
átépítésével - kell ösztönözni. A balatoni táj gazdasági, üdülési, történeti táji értékei közé tartozó
szőlő- és borkultúra megőrzését, valamint a hagyományos mezőgazdasági tevékenység és a
természetvédelem célkitűzéseit összehangoló tájgazdálkodást kell folytatni. Ezt az értékeket
megőrző és megerősítő gazdasági ösztönző rendszerrel kell támogatni.
4.3. Területfejlesztés folyamatának fejlődése Magyarországon, az NFT I.
Az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv és a Széchenyi Terv tapasztalataiból kiindulva és az
1260/1999/EK Tanácsi Rendeletnek megfelelően 2001. év első hónapjaiban megkezdődött az első
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) kidolgozása. Az említett rendelet értelmében azok a tagállamok,
amelyek kevésbé fejlett régiókkal rendelkeznek – az 1 főre jutó GDP nem éri el a Közösség
átlagának 75 százalékát – nemzeti fejlesztési terv keretében az Európai Bizottság elé kell
terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket. A támogatások jogi keretét jelentő Közösségi Támogatási
Keret (KTK) rögzíti az Európai Unió és Magyarország kötelezettségvállalását arra, hogy a
Strukturális Alapokból együttesen finanszírozott különböző fejlesztési területek milyen
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támogatásban részesülnek. Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-től 2006-ig tartó 3
évében mintegy 1.350 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítását tette lehetővé. Ez az összes
hazai közösségi fejlesztéseknek 50 százaléka volt.
A Terv kidolgozási munkálatait követő egy év múlva elkészült a Helyzetértékelés, amit
2002. év nyarán, az Európai Bizottságtól kapott észrevételek alapján aktualizáltak, és ezek után
megkezdődhetett a Nemzeti Fejlesztési Terv Stratégiájának kidolgozása. Ősszel, miután a kormány
első olvasatban elfogadta a Stratégiát, társadalmi vitára bocsátotta azt. Október közepére az
Operatív Programokat is elfogadta a kormány, amelynek egyes részeit a társadalmi egyeztetések és
brüsszeli észrevételek alapján átdolgozták. 2002. év decemberére második olvasatban is elfogadásra
került a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok. 2003. év márciusában a Bizottság
illetékeseivel folytatott tárgyalások során a kormány vállalata, hogy az Operatív Programokat, az
előzetes értékelés utáni első eredményeket beépítve, április végéig benyújtja a Bizottsághoz. Az
előzetes értékelést partnerségi fórumok, az Országos Érdekegyeztető Tanács, az Országos
Területfejlesztési Tanács, az Országos Környezetvédelmi Tanács és regionális partnerek végezték
el. A vállalásnak megfelelően áprilisban benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Terv és az
Operatív Programok, novemberre pedig elkészültek a Programkiegészítő Dokumentumok is. Ez
lehetővé tette a csatlakozási szerződés aláírása utáni programok végrehajtásának megkezdését.
A hosszas munkálatok és egyeztetések után elkészült Nemzeti Fejlesztési Terv, ami ekkorra
már igazodik a Bizottság 2000-2006-os időszakára vonatkozó irányelveihez. Ezek közül a
legfontosabbak voltak a regionális versenyképesség erősítése a fenntartható munkahelyek
megteremtése céljából, a növekvő foglalkoztatottság és társadalmi kohézió, elsősorban az emberi
erőforrások fejlesztése által, illetve városi és vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődésének
támogatása. A bizottság irányelvein kívül a Terv természetesen koherenciát mutatott a nemzeti
politikákkal is, és Magyarország középtávú gazdasági programjához is illeszkedett. Az NFT a
Strukturális Alapok minden igénybe vehető forrására épített és fő célkitűzése a gazdasági
versenyképesség javítása és a foglalkoztatás növelése lett. Mindezek kidolgozása nehéz feladat volt,
hiszen kereteit tekintve a NFT-nek összhangban kellett állnia az Európai Regionális Fejlesztési
Alap vonatkozásában az 1783/1999 számú, az Európai Szociális Alap tekintetében az 1784/1999
számú, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot tekintve az 1257/1999 számú, a
Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz vonatkozásában az 1263/1999 számú rendeletekkel. A
Strukturális Alapokon kívül a Kohéziós Alappal kapcsolatban született 1264/1999 számú és
1265/1999 számú Tanácsi rendelet is irányadó volt. Az NFT mindezen túlmenően az
Előcsatlakozási Gazdasági Program c. dokumentumra is támaszkodott, amely a makrogazdasági
helyzetet körvonalazta.
A 2004-2006-os időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv általános célkitűzése a
Magyarország és az EU tagállamai között fennálló fejlettségbeli különbségek mérséklése mellett, a
SWOT elemzés alapján hosszú távú célként említett életminőség javítását és az egy főre eső
jövedelem szintjében az EU tagállamaihoz képest mutatkozó lemaradás mérséklését tűzte ki célul.
Mivel az életminőség javulása függ a környezet állapotától, a közszolgáltatások minőségi szintjétől
és a fejlesztéspolitikától (melyek mindegyikében elég rosszul álltunk), a Terv a jövedelemszint
javítását helyezte előtérbe. Ennek egyik előfeltétele a versenyképesség javítása, ami a NFT első
specifikus célkitűzése lett. A jövedelemszint javulásának másik előfeltétele a humán erőforrások
jobb kihasználása, ami a második specifikus célkitűzésnek felel meg. Ez egyrészt jobb minőségű
humán tőkét jelent, másrészt a foglalkoztatásból kieső emberek tehetségének és tudásának
kiaknázását feltételezi. A harmadik specifikus célkitűzés a regionális különbségek csökkentése az
életkörülmények és a régiókat összekötő hálózatok javítása általi program lett. A prioritások
meghatározása a célkitűzések alapján a következőképpen alakult:
1. a termelőszektor versenyképességének javítása
2. a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése
3. jobb infrastruktúra és tisztább környezet biztosítása
4. a regionális és helyi potenciál erősítése
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5. a technikai segítségnyújtás plusz prioritásként jelentkezik, ami biztosítja a közpénzek
hű és hatékony felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítása során.
Az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés elveinek figyelembe vétele rendkívüli
fontosságú. A fenti célok elérésére kialakított intézkedések öt Operatív Program (OP) keretében
valósultak meg. Az NFT céljainak megvalósításának előfeltétele, hogy az Operatív Programok
egyes fejlesztései egymást kiegészítő módon valósuljanak meg. Ezzel elkerülhetővé válnak a
fejlesztések elaprózódásai. Ennek megfelelően az Operatív Programok tekintetében
megkülönböztetünk szektorális és regionális programokat. A Szektorális Operatív Programok
(SOP) azoknak a gazdasági ágazatoknak a fejlődési prioritásait fogják át, amelyekre az ország
támogatást igényelt a Strukturális Alapokból, míg a Regionális Operatív Programot (ROP) az első
célkitűzés alá tartozó régiókra kellett kidolgozni, ami Magyarország valamennyi régióját érintette.
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Az AVOP a területileg legkevésbé koncentrálódó OP, mintegy 1.353 települést érintett. A
jellemző projektek a következők voltak: egyéni és családi vállalkozások gép- jellemzően
traktorvásárlásai 4-5 millió forint értékben, komplex családi farmgazdaságok teljes felszerelése,
akár több családtag nevén futó pályázatok révén 50-100 millió forint értében, zöld bárók,
termelőszövetkezetek beruházásai 100-300 millió forint értékben, tároló kapacitások építése
intervenciós készletek és közraktározás céljára, illetve a vidék természeti és kulturális örökségének
megőrzése jegyében számos templom felújítása kistelepüléseken, művelődési házak
rekonstrukciója. Az AVOP igazi nyertesei jellemzően az alföldi mezővárosok voltak: Hajdúnánás,
Hajdúböszörmény, Kiskörös, Hódmezővásárhely. Az operatív program szorosan összefüggött a
gazdasági versenyképesség javítására kitűzött céllal, de a vidéki térségek megerősítésének együtt
kellett járnia a régiók homogén fejlődésével is. Ennek tükrében a konkrét célkitűzések a következők
voltak: a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldogozás versenyképességének növelése, a
vidéki térségek szerkezeti átalakításának támogatása.
Gazdaságfejlesztési és Versenyképességi Operatív Program (GVOP)
A GVOP volt a legtöbb, 2005. év végéig 7.249, pályázatot befogadó Operatív Program. A
kép itt sokkal ellentmondásosabb volt. 836 településen valósultak meg projektek. Települési szinten
az 5.000 főnél kisebb lélekszámú településeken az AVOP és a GVOP projektek elég markánsan
elkülönültek vagy egyik vagy másik operatív programban vettek részt. Itt a legnagyobb nyertesek
Budapest és a megyei jogú városok voltak. A 25 legtöbb projekttel rendelkező települések közé
csupán Budaörsnek és Gödöllőnek sikerült beverekednie magát. A projektek összetétele viszont
némileg meglepő volt. Nagyszámú, de viszonylag kis összegű projektekkel vettek részt az
egyetemek. Más típusú projektekhez képest ez különösen Gödöllő, Pécs és Szeged esetében volt
feltűnő. Az elektronikus kormányzat kifejlesztésébe belevágó önkormányzatok szintén nagy
pályázók voltak. Egyébként jellemzően itt a hazai szolgáltató szektorban érdekelt vállalkozások a
meghatározók, az autómárka szervizektől kezdve a borászokig sok mindent meg lehetett találni. A
termelő vállalatok beruházásai is inkább szolgálták az import helyettesítését mintsem az exportot.
Feltűnően gyenge volt ugyanakkor a GVOP projektek és a korábban divatszerűen létrehozott, több
mint 220 ipari park kapcsolata. A vállalatok termelékenységének növelése és az üzleti tevékenység
környezetének javítása érdekében közvetett és közvetlen beruházásokkal kívánták támogatni a
gazdasági versenyképesség javítását. A program keretében különös hangsúlyt fektettek a tudásalapú
gazdaság és az innovációs kapacitások fejlesztésére, a technológiaigényes iparágakon és
szolgáltatásokon alapuló gazdaság fejlesztésére, valamint a gazdaság duális jellegének oldására.
Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
A Nemzeti Fejlesztési Terv által kijelölt fejlődési pálya nem valósulhat meg az emberi
erőforrások, a magyar munkaerő képzettségének növelése, kezdeményezőkészségének fokozása, a
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megfelelő intézményi háttér megteremtése nélkül. A humánerőforrás fejlesztés egyszerre cél és
eszköz. Cél, mert az életkörülmények és a környezeti feltételek javítását szolgálja, de eszköz is,
mert mindez az emberek tudása és tevékenysége által valósul meg. A Humánerőforrás Fejlesztési
Operatív Program azokat a konkrét célokat és cselekvési irányokat tartalmazta, amelyek
elengedhetetlenek voltak a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásához. Az Operatív Programban
megfogalmazott célok és intézkedések két csomópont köré rendezhetőek. Az általános cél volt,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv teljesítését, minél kevésbé korlátozza tudás- és ismerethiány,
alkalmazkodási nehézségek, a rossz egészségi állapot vagy a gyenge munkavégző-képesség. Ezért
a programok egy része az emberek minél szélesebb körének képzését, a versenyképes tudás és a
munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedéshez szükséges készségek fejlesztését szolgálta. Ehhez
nélkülözhetetlen a munkaerő-piaci szolgáltatások és a képzés infrastrukturális feltételeinek javítása,
hatékonyságának növelése. Vannak azonban olyan egyének, akik nem tudnak élni ezekkel a
lehetőségekkel, nem képesek teljesíteni az általános elvárásokat, mert hiányzik hozzá az
információjuk, esetleg ambíciójuk, családi vagy társadalmi hátterük. Ez folyamatos társadalmi
feszültségek forrása, és rontja az ország összteljesítményt. Így az Operatív Program kiemelt célja
volt az esélykülönbségek csökkenése, a társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó hátrányok
leküzdésének segítése.
Az intézkedések ennek érdekében támogatást biztosítottak a leghátrányosabb helyzetű
csoportok társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését segítő programokhoz, a szolgáltatások
hozzáférhetőségének javításához, a területi különbségek csökkentéséhez. A Strukturális Alapok
közül elsősorban az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatta a humánerőforrás-fejlesztés
célkitűzéseit. Az ESZA az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a nemzeti foglalkoztatási
akciótervek keretében magvalósítandó tevékenységekhez járult hozzá. Emellett az Operatív
Program az oktatási és képzési szolgáltatások infrastrukturális fejlesztéséhez az Európai Regionális
és Fejlesztési Alap támogatásait is igénybe vette. Összességében a Humánerőforrás Fejlesztési
Operatív Program célja az alábbiak voltak:
 a foglalkoztatási szint emelése
 a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
képzettség biztosításával
 a társadalmi beilleszkedés elősegítése.
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
A környezetvédelem és az infrastruktúra fejlesztését támogató program a Kohéziós Alap
nagy összegű támogatásait egészítette ki. Célja a környezet védelme és javítása és a közlekedési
hálózat javítása volt. Az útépítések és korszerűsítések a következő logikát követték: az autópályák
építésének illetve a tranzitforgalom szempontjából jelentős első és másodrendű főútvonalak teljes
nyomvonalat érintő rekonstrukciójának finanszírozása a Kohéziós Alapból történt.. Az első és
másodrendű főútvonalak rövidebb szakaszainak illetve a településeket elkerülő néhány kilométeres
szakaszoknak támogatása a KIOP-on keresztül valósult meg. Itt a legjelentősebb projektek a
Hatvan-Salgótarján főút nógrádi, a 4. sz. főút nyírségi szakaszinak modernizálása, négysávosra
bővítése.
Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)
A Regionális Fejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó cél a
kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése volt, mivel az országon belül különböző területi
szinteken megfigyelhető számottevő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek komoly mértékben
akadályozzák a szerves és általános regionális fejlődést. Három specifikus célon keresztül kívánta
elérni a ROP e specifikus célt: az egyik a természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú
fenntartható hasznosítása, a másik a vonzó települési környezet kialakítása és a gazdasági potenciál
fejlesztése a városokban, a harmadik pedig a megújulásra képes helyi társadalom megteremtése.
Ezen fejlesztési program folytatásaként, az új pénzügyi ciklus (2007-2013) lehetőségeit kihasználva
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készült el az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), ami az Európai Unió tervezési struktúráját
tekintve a Nemzeti Fejlesztési Terv folytatásának (NFT II.) felel meg.
4.4. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT, NFT II.)
Az AGENDA 2000 programozási ciklust (2000-2006) követően, hazánk 2007-2013 között
22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez
uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8.000 milliárd forint.
E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglévő adottságainkat, és
felszámolhatjuk azokat az akadályokat és visszahúzó-erőket, amelyek gátolják fejlődésünket. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés
feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indított el összehangolt állami és
uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a
környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival
összefüggésben.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervről folytatott, a lezárult tárgyalások során a magyar
kormány által javasolt pénzügyi keretek összesen kevesebb, mint 2 százalékkal változtak az egyes
programok között, míg a teljes lehívható keret változatlan maradt, továbbra is mintegy 8.000
milliárd forint. Ezen összeget kiegészítve további, körülbelül 1.300 milliárd forintos támogatási
keret áll majd rendelkezésre a következő hét évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium gondozásában 2007-ben beindult Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervre.
Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) a - magyar gazdaság, tartós növekedésének
elősegítésére irányuló programként - átfogó célja a tartós növekedés megteremtése a fizikai és a
humán tőke minőségének, valamint a teljes termelési tényező termelékenységnek a javításán
keresztül. A növekedési tényezők erősítése érdekében négy specifikus célt jelölt meg s program:
 a kutatás-fejlesztési es innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése
 a vállalati kapacitások komplex fejlesztése
 az üzleti környezet fejlesztése
 a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése.
A GOP az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiájában megfogalmazott (Integrált
Iránymutatások) tíz mikrogazdasági célkitűzés közül hármat (kutatás-fejlesztés, innováció, kis- és
középvállalkozások) közvetlenül, négy másikat (információs társadalom, termelési bázis,
fenntartható erőforrás-használat és üzleti környezet) és egy foglalkoztatási iránymutatást
(humántőke-befektetés) közvetve támogat.
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
A közlekedési fejlesztések átfogó célja az elérhetőség javítása a versenyképesség növelése
és a társadalmi-területi kohézió erősítése érdekében. A jó megközelíthetőség és a megfelelő
intermodális kapcsolatok vonzzák a működő tőkét, orientálják a vállalkozások telephelyválasztását,
közelebb hozzák a beszerzési és értékesítési piacokat, nagyobb teret adnak a munkaerő
mobilitásának és lehetővé teszik többletjövedelmek realizálását a nemzetközi áruszállítás
kiszolgálása révén. A jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos
helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését. Az operatív program
átfogó célja emellett a környezetkímélő közlekedési módok fejlesztése a környezeti fenntarthatóság
érdekében.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) – összhangban Magyarország
nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a
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céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal – a humán közszolgáltatások fizikai
infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a
foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja:
 az oktatás-képzés
 az egészségügyi ellátások
 a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését.
Az OP törekvése, hogy megteremtse a társadalmi megújuláshoz szükséges beavatkozásainak
sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához
szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva mindenki számára a minőségi
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és 2013
közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) –
EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) – átfogó céljának,
horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló
operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása
elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program
alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A KEOP abból a stratégiai
megfontolásból indul ki, hogy:
 a környezetvédelem erősítése – az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi
problémák megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén – mind rövid, mind
hosszú távon elősegíti az életminőség javulását
 a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése
előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió
megteremtéséhez
 a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható
fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét
 a fentiek térben megfelelő kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű
térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint
lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben.
A Környezet és Energia Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik
Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését.
Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és szolgáltató szektor
teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket körülvevő környezeti és természeti
rendszerek megóvása és körültekintő fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik
alapfeltétele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó tényezője. A
Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje
hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti
folyamatokhoz történő alkalmazkodását.
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
Az operatív program átfogó célja a közigazgatás teljesítményének a javítása. A program
tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom
lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési cél érvényesítése érdekében –
összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézmény
centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép.
A kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt követően
infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá válik az állam működése, így
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ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tud ellátni. Az operatív program magában foglalja a
közigazgatás és igazságszolgáltatás működésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az
infokommunikációs
technológiát
kihasználó
modernizációját,
továbbá
az
összes
infokommunikációs eszközön keresztül nyújtható közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek
azonosítását biztosító beavatkozásokat. Az átfogó célt az alábbi két specifikus cél megvalósítása
szolgálja:
 javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, továbbá
 növekedjen a működési hatékonyság.
A célok teljesülését a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos
országos szintű elégedettségének változása, mint indikátor méri. Az állami szerepvállalás minősége
és hatékonysága hatással van mind az üzleti környezetre, a vállalatok versenyképességére, mind
pedig a lakosság életminőségére, így az állami funkciók ellátásának az átalakítása segíti a
lisszaboni célkitűzések megvalósítását.
Végrehajtás Operatív Program (VOP)
Az ÚMFT szabályszerű és eredményes megvalósítása példa nélküli kihívás az ország
számára. A 2007-2013-as programozási időszakban az EU-források közel négyszeresére
növekednek az előző időszakhoz képest. Ezek hatékony és időben történő felhasználása csak a
szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. Jelen
operatív program célja:
 a regionális és szektorális operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásaival,
valamint a
 hazai költségvetés forrásaival együtt – biztosítani ezen erőforrások finanszírozását.
Az OP átfogó célja az ÚMFT hatékony és eredményes megvalósítása, a 2007-2013-as
időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése. Az
operatív program átfogó céljának teljesítését szolgáló specifikus célok a következők:
1. Az EU kohéziós politikájának lebonyolításában résztvevő magyar intézményrendszer
magas színvonalú működése.
2. A támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelő rendszerek
rendelkezésre állásának biztosítása.
3. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése,
tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a (lehetséges)
kedvezményezettek számára.
Államreform Operatív Program (ÁOP)
Az Államreform Operatív Program a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés
minőségének növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a közigazgatási,
védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó civil szervezetek vagy
gazdasági önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére törekszik. A lisszaboni
célkitűzések teljesítése érdekében növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek
jegyében az operatív program tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését,
pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú
fenntarthatóságát feltételezi. Az utóbbi követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az operatív
program elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza, s az azt követő
működési kiadások − mai árakon számolva − nem léphetik túl, sőt a fejlesztésekből fakadó többlet
működési kiadások hiányában el sem érhetik a jelenlegi szintet.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Magyarország Nemzeti
Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „A társadalmi
megújulás” prioritásához kapcsolódó beavatkozásai kerülnek részletesebben kifejtésre a vonatkozó
uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program fejlesztéseinek stratégiai
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megalapozását – 14 másik operatív programéhoz hasonlóan – az ÚMFT adja. A Társadalmi
Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as
programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az
infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A
program költségvetése 4.097.080.055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális Alapon
keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források képezik.
A program területi jogosultsága kiterjed Magyarország teljes területére, azaz a „Konvergencia”
célkitűzés alá tartozó hat régió, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés
alá tartozó Közép-magyarországi régió területére. A Társadalmi Megújulás Operatív Program az
ÚMFT átfogó céljaihoz, a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a
munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul
hozzá. A gazdaság rendelkezésére álló munkaerő-kínálat növekedésében rejlő lehetőségek csak
akkor használhatók ki, ha növekszik az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és
társadalmi diszkrimináció mértéke, javul az összhang a keresett és a kínált képzettségek,
képességek között, továbbá az egészségkultúra fejlődése által nő az egészséges munkaerő aránya. A
foglalkoztatás bővítéséhez tehát az aktivitás növelésén keresztül vezet az út. Ezért a Társadalmi
Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.
Regionális Operatív Programok (ROP-ok)
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben - hasonlóan a Nemzeti Fejlesztési Tervhez- helyet
és teret kapnak a NUTS 2 régiók fejlesztési tervei. Minden adott régió a saját adottságainak
megfelelő programozás mellett készítette el a regionális operatív programját. Ennek megfelelően az
alábbi 7 program készült el:
 Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)
 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
 Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP)
 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP)
 Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)
 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
 Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP)
Számos elemzés folyt és jelenleg is folyik arra, hogy a már lezárult NFT I. hatásait vizsgálja.
Természetesen számos összefüggést lehet feltárni, de figyelembe véve a kezdeti nehézségeket, a
támogatási rendszer pályázatának, projektmenedzselésének, kifizetésének tanulási folyamatát,
összességében sikeresnek nevezhetjük a megvalósulási folyamatot. Az alábbiakban szeretnénk
néhány főbb elemzési összefüggést bemutatni, amit számos lineáris regressziós modellek
trendszámításaiból kaphatunk meg. A vizsgálat a gazdasági erő területi erejének és az elnyert
támogatási összegek összefüggéseit elemezte. Összesen 16 prioritást és 5 OP vizsgálata történt meg
vizsgáltunk. Eredmények a következők lettek:
 Ha a pályázók/projektmegvalósítók székhelye szerint vizsgáljuk az NFT I.
forráselosztását, akkor azt találjuk, hogy az egy állandó lakosra jutó fejlesztési
forrásokból a gazdaságilag fejlettebb kistérségek nagyobb arányban részesedtek.
 Ugyanakkor a projektmegvalósítás helyszíne alapján vizsgálja az NFT I. egészét azt
kapjuk, hogy a gazdasági fejlettség és az egy főre jutó megítélt támogatás nagysága
között nincs kapcsolat. Ez úgy lehetséges, hogy a fejlettebb kistérségekben székhellyel
rendelkező kedvezményezettek (köztük az állami intézmények, állami tulajdonban
levő nagyvállalatok, ill. más szervezetek) jelentős arányban olyan projekteket hajtottak
végre, melyek a fejletlenebb kistérségekben valósultak meg.
 Az 5 Operatív Programból csak egy olyan volt (az AVOP) amiről kijelenthető, hogy a
fejletlenebb kistérségekbe egy állandó lakosra vetítve több fejlesztési forrást allokált,
mint a fejlettebbekbe. A GVOP és a HEFOP inkább a fejlettebb térségeket juttatta
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pótlólagos fejlesztési forrásokhoz. A KIOP a pályázó székhelye alapján a fejlettebb
kistérségekbe juttatott több támogatást, viszont a projektmegvalósítás helyszíne
alapján vizsgálva a KIOP-ról nem jelenthető ki sem az, hogy a fejlettebbeket, sem az,
hogy a fejletlenebbeket juttatta volna több erőforráshoz. A ROP esetében pedig azt
találtuk, hogy a projektmegvalósítás helyszíne szerint a fejletlenebb kistérségeket
juttatta kissé több támogatáshoz.
 Prioritásszinten vizsgálva az NFT I. forrásallokációját azt találtuk, hogy a 16
prioritásból csak 3 olyan volt, ami a fejletlenebb kistérségekbe juttatott egy főre
vetítve több támogatást:
 AVOP 1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezőgazdaságban
 AVOP 3. Vidéki térségek fejlesztése
 ROP 2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (ez utóbbi
csak a projektmegvalósítás helyszíne alapján)
 A 16 prioritásból 5 mind a pályázók székhelye, mind a projektmegvalósítás helyszíne
szerint a fejlettebb kistérségeket részesítette egy főre vetítve több támogatásban, míg 2
a kedvezményezett székhelye, 1 további pedig a projektmegvalósítás helyszíne
alapján:
 GVOP 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése
 GVOP 3. Kutatás-fejlesztés, innováció
 HEFOP 2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerő-piacra történő
belépés segítésével
 HEFOP 3. Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás
politikájának részeként
 ROP 3. A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése
 GVOP 1. Beruházás-ösztönzés (pályázó székhelye szerint)
 KIOP 2. A közlekedési infrastruktúra erősítése (pályázó székhelye szerint)
 HEFOP 1. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása (projektmegvalósítás
helyszíne szerint)
 4 prioritás esetében nem találtunk értékelhető nagyságú kapcsolatot a megítélt
támogatás és a kistérség gazdasági fejlettsége között:
 AVOP 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
 GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés
 KIOP 1. Környezetvédelem
 ROP 1. A turisztikai potenciál erősítése.
Mindezen eredményekből jól látható, hogy a gazdaságilag fejlettebb területi egységek
támogatás-befogadó adszorpciós képessége jelentősen erősebb a hátrányos helyzetű területekéhez
képest, ami a fejlettségbeli különbségek további növekedését vetíti elénk. Ennek megoldását nem
szabad figyelmen kívül hagyni a következő évek támogatási prioritásainak kidolgozásakor.
4.5. A gazdaságfejlesztési programok kritikai elemzése (ÚMFT, ÚSZT)
Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretét, az Új Magyarország Fejlesztési Tervet
(ÚMFT, továbbiakban: Program) végleges formájában 2007. május 7-én fogadta el az Európai
Bizottság. A terv az Európai Unió kohéziós politikájának 2007 és 2013 közötti magyarországi
megvalósítását szolgáló stratégiai dokumentum, amely a Kohéziós és Strukturális Alapok forrásait
felhasználva az Unión belüli társadalmi és gazdasági kohéziót hivatott növelni. Akkori
helyzetértékelésében a Program kiemeli, hogy ugyan a megelőző években kimagasló volt a magyar
gazdasági növekedés, ez 2007-re az egyensúlyi problémák miatt szerkezeti kockázattal párosult.
Emellett számos területen nagy kihívásokat azonosít: az alacsony aktivitást és a stagnáló
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foglalkoztatást, a duális gazdasági szerkezetet, a fejlesztésre szoruló közlekedési rendszert, a
piacgazdaságra való áttérés társadalmi áldozatait, jelentős környezeti értékeinket és az azokat
veszélyeztető kockázatokat, a növekvő területi különbségeket és az újragondolásra szoruló állami
rendszert.
A világgazdasági válság hatására megváltozott gazdasági környezetből fakadó hatások
ellensúlyozására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009 nyarán átcsoportosításokat hajtott végre a
Program rendszerében. A forráselvonás elveiben figyelembe vette, hogy ne veszélyeztesse a
Programban kijelölt, adott operatív program (OP) megvalósulását, míg a forrásfogadás alapelve a
megfelelő igény mellett a plusz források lekötésére alkalmas abszorpciós kapacitás volt. Utóbbi
kiemelten fontos volt, hiszen csak a gyakorlatban is „elköltött” forrás képes gazdasági hatásokat
elérni. A végrehajtott átcsoportosításokat az alábbi ábra foglalja össze (4.1. ábra).

4.1. ábra: OP átcsoportosítások 2009-ben
Forrás: KPMG 2011.

Magyarországnak 2007 és 2009 között egyelőre nem sikerült közelebb kerülnie a Program
által kitűzött célokhoz, a foglalkoztatás növeléséhez és a tartós növekedés eléréséhez. Ebben
jelentős szerepet játszottak külső tényezők is, mindenekelőtt a gazdasági világválság, ami
érzékenyen érintette a magas külkereskedelmi hányaddal rendelkező országot. A válság által
legsúlyosabban érintett gazdasági szektorok (pl. építőipar), a kis- és középvállalkozások, illetve a
hátrányos helyzetű régiók támogatása a korábbinál is nagyobb feladat elé állítja a fejlesztési
politikát. Ezért a Program félidejéhez érkezve kijelenthető, hogy a fejlesztési tervek felülvizsgálata
időszerű és szükséges. A csökkenő foglalkoztatás és az alacsony aktivitási ráta gazdasági és
társadalmi tekintetben egyaránt nagy kihívást jelent. Kiemelten fontos, hogy a fejlesztési tervekben
a korábbiaknál még hatékonyabban jelenjenek meg a foglalkoztatás növelését támogató pályázatok.
A gazdasági növekedés egyik bázisát adó innovációs, kutatási és fejlesztési beruházások
ugyan növekedésnek indultak a Program első időszakában, de még mindig nem közelítik meg az
EU által is kitűzött célértéket. A kis- és középvállalati szektort kiemelten érintette a gazdasági
válság során a hitelkínálat szűkülése. Alacsony tőkeellátottsága mellett a finanszírozási források (a
közvetlen hitelek mellett a pályázatokhoz szükséges önerő) ilyen mértékű apadása jelentősen
nehezítette a szektor működését. Kiemelt figyelemmel kell kísérni a kkv-k helyzetét és lehetőség
szerint meg kell könnyíteni forráshoz jutásukat. Kiemelten fontos, hogy a világgazdaság, és így első
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számú exportpiacaink várható konjunktúrájával egyetemben a fejlesztési beruházások fokozottan
ösztönözzék a magyar gazdasági növekedést.
A stratégiai környezet változása
A foglalkoztatás növelésére és a tartós gazdasági növekedésre kitűzött célértékeket –főként a
gazdasági válság következtében – várhatóan nem sikerül maradéktalanul elérni. 2006 és 2010
között a foglalkoztatottak száma a Programban előre jelzett 1,7százalékos bővülés helyett 3,8
százalékkal csökkent. A 2006-ban elindított konvergencia program a Programban prognosztizáltnál
alacsonyabb gazdasági növekedéshez vezetett. A globális gazdasági válság még a fiskális kiigazítás
kifutása előtt érte el az országot, melynek következtében 2009-ben a magyar gazdaság recesszióba
került. A Programban azonosított gazdasági és társadalmi problématerületek és kihívások továbbra
is aktuálisak. A magyar aktivitási és foglalkoztatási ráta, a K+F befektetések GDP-hez viszonyított
aránya, illetve a megújuló energiaforrások részaránya továbbra is elmarad az EU átlagától, e
területeken nagy kihívást jelent az Európa 2020 céljainak teljesítése. Az egészségügyi kiadások
GDP-arányosan csökkentek, a lemaradás az OECD átlagától nőtt. Az országon belüli regionális
különbségek és a duális gazdaság jelentette kihívás továbbra is megjelennek. A válság a magyar
gazdaságot különösen érzékenyen érintette. A válság még a 2006-ban elindított fiskális kiigazítási
folyamat kifutása előtt érte el az országot. A válság hatására a dinamikusan növekvő világgazdasági
környezet megszűnt, az exportorientált ország kivitele drasztikusan visszaesett. A válság egyes
szektorokat, ágazatokat különösen érzékenyen érintett. A válság legnagyobb vesztesei közé
sorolható a feldolgozó ipar és az építőipar, valamint a kereskedelem, kiskereskedelem. A magyar
GDP 2009-es nagymértékű csökkenésében az árutermelő ágazatok és az export visszaesése mellett
kiemelkedik a belföldi felhasználás és a háztartási fogyasztás zuhanása – ami kiemelten érinti a kisés középvállalkozásokat.
A stratégiai környezet változására adott válaszok
Az eddig végrehajtott OP-k közötti átcsoportosítások alapvetően a gazdaságfejlesztést, azon
belül is a kkv-szektort célozták. Az eddigi átcsoportosítások elsősorban a kkv-kat célzó GOP javára
történtek, összesen 111 milliárd forintnyi forrást csoportosítottak ide át. (Az átcsoportosítások
elsősorban a KÖZOP és a TIOP rovására történtek.) Az OP-k közötti átcsoportosítások mellett
jelentős eljárásrendi és kifizetési egyszerűsítések történtek. A kormányzat kidolgozta az Új
Széchenyi Tervet, amely kijelöli az új fejlesztéspolitikai irányokat. A terv vitairata 2010 júliusában
elkészült és társadalmi vitára bocsátották, majd 2011 januárjában jelent meg végleges változata. Az
Új Széchenyi Terv kijelöli azokat a „kitörési pontokat”, amelyek meghatározzák Magyarország
jövőbeni fejlesztéspolitikai irányait. 2010-ben az Európai Tanács elfogadta az Európa 2020
stratégiát, majd az Európai Bizottság a régiós Duna Stratégiát. Az Európa 2020 stratégia az Európai
Unió 10 évre előretekintő növekedési stratégiája, amely a válságból való kilábalás és a fenntartható
európai szociális piacgazdaság keretrendszere mellett a nemzeti és európai politikák
összehangolására fókuszál. A Duna Stratégia 14 országot, köztük Magyarországot is érintő
javaslatot tesz a Duna-régió összehangolt fejlesztéspolitikai irányaira, továbbá akciótervet fogalmaz
meg a célok végrehajtására.
Relevancia
A Program és az Operatív Programok lényegében jól azonosítják az országban
felmerülő legfontosabb igényeket, problémákat. A dokumentumok releváns, megfelelő mélységű
helyzetelemzés alapján azonosítják az ország ágazati problémáit, majd ezek alapján jelölik ki a
felmerülő igényeket. Sok esetben azonban a Program igyekezett minden, az adott területen belül
felmerülő igényt kielégíteni, amely ezeken a területeken a támogatási források szétaprózását
eredményezte. Ebből adódóan a dokumentumok egyes területeken nem kitörési pontokat határoztak
meg, hanem egy általános, minden szektorra kiterjedő fejlesztési stratégiát. Ez az ún. permetező
típusú támogatás valósult meg a ROP-oknál is, ahol nincs meg a kellő mértékű fókuszáltság, az OP
szétaprózott, így nem kimondottan a régióspecifikus igényekre reagál. A fókuszáltság hiányát
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mutatja, hogy hasonló tartalmú és nagyságrendileg hasonló pénzügyi arányt képviselő programok
valósultak meg a különböző igénnyel rendelkező régiókban, a konstrukció modellek régióspecifikus súlyozása nem valósult meg. A KÖZOP helyzetelemzése megfelelően tárja fel a
jelentkező problémákat és forgalmi igényeket, ugyanakkor az EU támogatási szabályozása alapján
nem feltétlenül tud minden igényre reagálni. A KEOP ráfordításainak nagy része az uniós
direktíváknak való megfelelést szolgálja, így kevés forrás maradt az olyan konstrukciókra, amelyek
a belső igények kielégítését szolgálják (pl.. árvízvédelem). A GOP relevanciája megfelelő, a
célcsoport problémáinak leképezése adekvát, az OP a meghatározott igényekre reagál.
A Program egyes Operatív Programjai változó sikerrel reagáltak a megváltozott
gazdasági környezetben a legfontosabb igényekre, problémákra. A jelen pénzügyi válság
okozta környezetváltozás hatására a Program és az OP-k által azonosított problémák és igények
részben megváltoztak, amelyre az OP-k igyekeztek reagálni. Az OP-k módosítása a kkv-k
megváltozott igényeinek kielégítésére és problémáinak megoldására koncentrált, a 2009-ben
végrehajtott forrásátcsoportosítás ezt szolgálta. Szakértők szerint az időközbeni OP módosítást
főleg az abszorpciós igény magyarázta, amely egy részletes megalapozó tanulmánnyal volt
alátámasztva. Szakértők szerint a KEOP, a TÁMOP és TIOP esetében sem volt kielégítő az OP
gazdasági környezethez való adaptációja. A fenti tények alapján, valamint az elmúlt három év
eredményeinek tükrében a Program folytatólagos relevanciája összességében csak
korlátozottan érvényesül. A megváltozott makrogazdasági környezet hatására a Program és az
OP-k által kitűzött célok eltérő eredményességgel reagálnak az ország igényeire. Ezen felül a három
év eredményei egyes OP-k esetében ugyancsak megkérdőjelezik a folytatólagos relevanciát.
Tekintettel arra, hogy a ROP-ok támogatási struktúrája meglehetősen szétaprózott, vannak releváns
és kevésbé releváns területei: egyes területeken (szálláshely, turisztikai attrakciók, ipari parkok) a
mennyiségi igények már kielégítésre kerültek, ezért az eddigi konstrukciók egy része a
későbbiekben ilyen formában, ilyen tartalmú kiírásokkal már kevésbé releváns. A KEOP és a
KÖZOP relevanciája továbbra is megfelelő, míg a GOP, a TÁMOP és a TIOP esetében a relevancia
prioritásonként eltérő mértékben ítélhető meg. Az utóbbi kettő és az ÁROP esetében a fókuszáltság
hiánya az, ami a folytatólagos relevanciát több prioritás esetében is megkérdőjelezi, melynek
elsősorban a felettes stratégia hiánya az oka.
Külső koherencia
Hiányzik az ágazati stratégiák és az OP-k fejlesztési irányait, fókuszait megalapozó, a
gazdasági válság következményeire reagáló országstratégia. Az OP-k tervezéséhez, azok átfogó
céljainak meghatározásához hiányzik egy olyan, az ország fejlesztési irányait meghatározó átfogó
stratégia, amely valós kiinduló pontja lehet mind az ágazati stratégiáknak, mind az OP-k
tervezésének. (Bár koncepciószinten létezik az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK),
amely hozzájárult a Program tervezéséhez, valamint a Kormány 2007-ben elfogadta a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Stratégiát, ezek nem minden tekintetben felelnek meg a kívánt
kritériumoknak.) Az ország stratégiai szintre lebontott fejlesztési irányait, fókuszait fontos
meghatározni annak érdekében, hogy az uniós források ne aprózódjanak szét, hanem koncentráltan,
fejlesztési prioritások mentén, konkrét területekre legyenek allokálva. Egy megfelelő, fejlesztési
prioritásokat és eszközöket meghatározó országstratégia eredményeképpen a megvalósult
fejlesztések várhatóan nagyobb hatást érhetnek el. Az ágazati- és tárcastratégiákkal való külső
koherencia általában megfelelő. Az ágazati stratégiával rendelkező OP-knál a dokumentumok
egymásra épülése jól azonosítható. Különösen erős külső koherenciával csupán két OP, a GOP és a
KEOP rendelkezik. A KEOP esetében ez az EU-s követelményeknek való megfeleléssel
indokolható, mivel az OP jellemzően az uniós környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelést
szolgálja. A GOP esetében több ágazati stratégia rendelkezésre áll, például kkv, logisztikai, illetve
innovációs stratégia.
Az ágazati stratégiák, illetve azok felülvizsgálatának hiánya egyes esetekben
hátráltatja az OP-k és az akciótervek tervezését. Egyes OP-knál, illetve prioritásoknál a tervezést
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nagyban nehezítette a hiányzó, későn kidolgozott vagy nem megfelelő ágazati stratégia. Későn
került kidolgozásra a kapcsolódó stratégiai dokumentum például az EKOP, a KÖZOP és a ROP-ok
néhány tématerülete esetében. Az EKOP tervezésekor ugyan nem állt rendelkezésre stratégiai
dokumentum, de az OP figyelembe vette az aktuális OECD ajánlásokat és az i2010-et is. Az ÁROP
tervezésekor ugyancsak nem létezett átfogó és konzisztens közigazgatási fejlesztési stratégia. A
KÖZOP stratégiai háttere inkább formai, követő, mivel az OP-val párhuzamosan készült el. Nem
tartalmaz megfelelő projektrangsort, indokolt ütemezést, valamint megfelelő költséghaszon
elemzést. A több ágazatot érintő OP-k esetében, a ROP-oknál, a TÁMOP-nál és a TIOP-nál
prioritásonként változó a stratégiai alátámasztottság: hiányoztak, illetve szakmai konszenzus
hiányában érvényüket veszítették egyes területeken az ágazati stratégiák, például a közoktatás,
felsőoktatás és egészségügy területén. Problémát jelentett, hogy amennyiben rendelkezésre álltak az
ágazati stratégiák, azok különböző színvonalon és felépítésben, különböző időtávokat átfogva
készültek el. A KEOP-ot elsősorban az uniós direktíváknak való megfelelés határozza meg,
ugyanakkor változó a hazai stratégiai megalapozottsága. Míg a környezetvédelmi területen léteznek
stratégiai háttérdokumentumok (pl. VTT), az energetika területén a stratégiák nem jelölték ki
egyértelműen a prioritásokat. Az ágazati stratégiák hiánya nem csak a tervezést nehezítette meg, de
az akciótervek tervezését még mindig hátráltatja. Az OP-k megvalósítása során néhány ágazati- és
tárcastratégia hiánya még mindig problémát okoz, hiszen továbbra sincs egységes, az érintettek által
elfogadott stratégia. Ezek hiányában az akciótervek tervezése lassabb, hosszabb egyeztetési
folyamattal jár. Ez különösen igaz a TÁMOP-ra és a TIOP-ra. Az uniós forrásokra támaszkodó
fejlesztéspolitika hatékony megvalósítása szempontjából ugyancsak gondot okoz az ágazati
(szektorális) politikák és a területi vetületet megjelenítő területfejlesztési politikák egymáshoz
hangolása, illetve az összhang hiánya. Az ágazati operatív programok, illetve a ROP-ok alapvetően
szektorális prioritásai döntően környezetükből kiragadva kezelik a fejlesztési projekteket, melyek
így sem helyi, sem országos szinten nem alkotnak szinergikus egységet.
Belső konzisztencia
Az OP-kon belül lebontott célhierarchia logikus, jól alátámasztott. Egyes ROP-ok, a
TIOP, a TÁMOP, a KÖZOP és a VOP célhierarchiája megfelelő, míg a KEOP, az EKOP és az
ÁROP esetében a specifikus célok legtöbbje vitathatóan következik a célból, illetve nem
kellőképpen alátámasztott. A KEOP egyes céljai nem elégítik ki a belső konzisztencia
követelményeit: a legalsó szint nem képes a felsőbb célokat kiszolgálni. Ennek oka, hogy a
komplex célokat a jelenlegi támogatási rendszerben és hatályos jogszabályi környezetben nem lehet
megvalósítani. Egyes célok ellentétesek, például a szennyvízrendszer szennyvízagglomerációs
méretezéshez kötődő fejlesztése és az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem állnak összhangban. Az
EKOP céllebontása nem teljesen logikus, az alcélok többsége vitathatóan következik az átfogó
célból, amely szintén nagy részben visszavezethető a konzisztens, hosszú távú stratégia hiányára. A
kiemelt projektek célhierarchián belüli elhelyezkedése ugyancsak inkonzisztens. A TÁMOP egyes
prioritásainak stratégiai megfelelése különböző, mivel a program beavatkozási irányai
szerteágazóak. Az 1. és 2. prioritás közvetlenül, míg a többi prioritás inkább közvetetten szolgálja
az elérni kívánt célt. Az OP-k és a konstrukciók lehatárolása (átfedésmentessége) megfelelő.
Ritkán fordulnak elő átfedések egyes konstrukciók között, a hasonló konstrukciók vagy méretben,
vagy célcsoportban eltérnek és ezáltal a potenciális támogatottak számára egyértelmű a megfelelő
OP kiválasztása. Előfordul, hogy épp a lehatárolás szigorú rendszere akadályozza a komplex
fejlesztések megvalósítását, például a ROP-okban.
Az OP-k és a prioritások között csupán néhány esetben észlelhető a versenyhelyzet.
Azonos fejlesztési célú projektek csak elvétve vannak, ilyen például a ROP-TIOP
járóbetegszakellátó szolgáltatás kiépítése. Ugyanakkor azonos kedvezményezetti kör több pályázat
esetében előfordul, akár egy OP-n belül is. Ez bizonyos értelemben versenyhelyzetet eredményez,
mivel a potenciális kedvezményezettek pénzügyi és humanerőforrás-kapacitásai korlátozottak, így
kénytelenek priorizálni az egyes pályázati lehetőségeket. Ez jellemzi például a ROP-okat is, ahol
vannak túlpályázott konstrukciók, és vannak olyanok, amelyekre ugyan szükség lenne, de
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„árnyékban” maradnak. Az önkormányzatok – forrásaik szűkössége miatt – kénytelenek a
könnyebben fenntartható, égetőbb problémákra választ adó konstrukciókat választani. Egymáshoz
kapcsolódó szakpolitikai célok több OP-ban is megjelennek. A tervezők törekedtek ezek
összekapcsolására, ám a megvalósítás során ez csak részben valósult meg. Nincsenek
megfelelően összehangolva azon OP-k egyes prioritásai, amelyek ugyanazon komplex cél egy-egy
elemének megvalósítását szolgálják. Ilyenek például a TIOP, a TÁMOP és a ROP-ok közoktatásfejlesztési projektjei vagy a KÖZOP és a ROP-ok kerékpárút-fejlesztési projektjei. A ROP-okban a
környezetvédelmi fejlesztések nem kapnak elég hangsúlyt, a KEOP ugyanakkor országos célokat
támogat, így nem elégségesek a regionális célú fejlesztések. Az ÁROP és az EKOP
összekapcsolódása tervezés szinten megvalósult: az EKOP az ÁROP által megvalósított célokat
szolgálta volna, illetve később az ÁROP-ból kerültek volna az EKOP-hoz kapcsolódó képzések
finanszírozásra. Az összekapcsolódás a megvalósítás szintjén már nem valósult meg. Az OP-k
konstrukcióinak egymásra épülése többségében nem jellemző.
Esetenként megfigyelhető bizonyos OP-k szándékolt összekapcsolása, például a TIOPTÁMOP-ROP-ok tekintetében, ugyanakkor ez a gyakorlatban nem kellő mértékben valósult meg.
Előfordul, hogy maguk a pályázók kapcsolnak össze két OP-t, például a telephelyfejlesztést a
ROPokból, az eszközvásárlást a GOP-ból valósítják meg. Az OP-k és azok KMOP-os
tükörpályázatai összhangban vannak. Magyarország hét régiója közül Közép-Magyarország a
„regionális versenyképesség és foglalkoztatás”, míg a többi hat régió a konvergencia célkitűzés alá
esik. Ennek következtében egyes ágazati fejlesztési célokat nem lehet támogatni az ágazati OP-kból
(például GOP, KEOP, KÖZOP, TIOP), így a KMOP-ban ezen operatív programok tükörpályázatain
keresztül juthatnak ilyen célú támogatási forrásokhoz a kedvezményezettek. Ezen tükörpályázatok
tartalma összhangban van az ágazati OP-kkal.
A Program tervezését nem alapozta meg megfelelő hatásvizsgálat, ugyanakkor a
megvalósítás során készült értékelések nagymértékben segítették a beavatkozások
minőségének javítását. A tervezés fázisában hiányosságként jelentkezett néhány esetben az OP-t
megelőzően megfelelően kialakított stratégia és az azt alátámasztó hatásvizsgálat. Ez alól kivételt
jelent a KEOP, ahol több környezeti hatásvizsgálat is készült. Az OP-k megvalósítása során, a
döntéstámogatást és a további előrehaladást megalapozó értékelések hiányosságként jelentkeznek
több területen. Az NFÜ-n belül az Értékelési Divízió megkezdte munkáját, melyek – az IH-k által
korábban végzett értékelésekkel együtt –nagymértékben hozzájárultak a korábbi
programtapasztalatok beépüléséhez, ugyanakkor még nem sikerült minden területen elvégezni a
szükséges értékeléseket. Ezeken a területeken szükség van a korábban tervezett, de egyelőre még
meg nem valósult szakmai értékelések lefolytatására (pl. a közlekedésfejlesztés területén).
Korábbi programtapasztalatok beépülése
Az ex-ante értékelések megállapításai korlátozottan épültek be az OP-kba. Több OP
esetében – például az EKOP-nál, a KEOP-nál, egyes ROP-oknál és a KÖZOP-nál – tapasztalható,
hogy az ex-ante értékelések egyes megállapításai még mindig relevánsak. Ezzel szemben például a
GOP stratégiai céljai és intézkedései javultak a korábbi programtapasztalatok visszajelzései alapján.
A KEOP esetében az előző programozási periódusra (KIOP) vonatkozó megállapítások még mindig
relevánsak. A KÖZOP vonatkozásában, ahogy az ex-ante értékelés is megállapította, továbbra is
hiányzik az OP-ból a projektek indoklása, kockázatelemzése valamint az összefüggések megfelelő
bemutatása.
A korábbi programtapasztalatok alapján sokat javultak az eljárások és jelentős szakmai
fejlődés figyelhető meg az intézkedések kidolgozottságában, ezáltal a kiírásokban is (az első
kiírásokhoz képest). Számos OP esetében módosult az intézményrendszer, és annak eljárásrendjei.
A javulást jól példázzák a ROP-ok és a GOP, melyek az elmúlt három évben jelentős fejlődésen
mentek keresztül az intézményrendszer tekintetében: egységesült a programmegvalósítás
intézményrendszere, javultak az eljárásrendek, ezen felül a korábbi tapasztalatokra alapozva javult a
kiírások minősége. Ehhez kapcsolódóan az értékelési hangsúlyok is átalakultak: egyre nagyobb teret
nyertek a tartalmi jogosultsági kritériumok. A GOP a GVOP-hoz képest, valamint az elmúlt három
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évben is sokat finomodott, fejlődött. A tapasztalatok tehát szakmai fejlődést is hoztak: célok,
intézkedések módosultak, valamint javult a kiírások minősége az első kiírásokhoz képest.
A fenti folyamatokkal ellentétesek a KEOP-ban történt változások: ugyan több egyszerűsítés
is bevezetésre került 2009 elején, az iránymutatások még mindig nincsenek megfelelően
összehangolva valamint szigorodtak a kiírások követelményei. Az utóbbi oka több esetben a külső
jogszabályi környezet változása, vagy a projekt-előkészítés és projektkiválasztás megfelelőségének
javítása volt. A változások nehéz feladat elé állítják a pályázókat, a már kedvezményezetteknek
pedig sokféle, gyakran eltérő elvárásoknak kell megfelelniük (IH, KSz, JASPERS,
minőségbiztosítás). A korábbi programtapasztalatok a horizontális célok tekintetében ugyancsak
nem épültek be teljes mértékben, mivel az I. NFT fenntarthatósági értékelésében a téma kapcsán
azonosított problémák nagyrészt még mindig fennállnak.
Stratégiai célok megvalósulását hátráltató tényezők
Korlátozottan valósultak meg konstrukciókon, illetve OP-kon átívelő komplex
projektek, illetve programok, így csak részlegesen sikerült kiaknázni a komplexitásból fakadó
szinergiákat. A kiírt konstrukciók összehangolása nem zökkenőmentes. Az egyes célok nem
kapcsolódnak össze, így nem erősítik egymást, még OP-kon belül sem. Sem az OP-kon belül, sem
az OP-k között nem jellemzőek komplex, több konstrukción átívelő projektek, illetve programok,
amelyek segítenék a potenciális szinergiák kiaknázását. A fejlesztések ugyan önmagukban
legtöbbször eredményesek, a szigetszerű megvalósítás miatt azonban nem kapcsolódnak össze, nem
alakul ki szinergia a fejlesztések között. A Záhony és térsége komplex gazdaságfejlesztési program
folyamatban lévő megvalósítása azonban jó példája az OP-k stratégiai kormányzati döntésen
alapuló összehangolásának, melynek keretében a KÖZOP-ból, az Észak-alföldi ROP-okból, a GOPból, valamint a TÁMOP-ból és a TIOP-ból is megvalósulnak fejlesztések. A gépbeszerzésen túl
támogatható lett a tanácsadás, képzés, marketing, ami elmozdulást jelent a tartalmi komplexitás
irányába, konstrukción belül. Mind a ROP-oknál – a városrehabilitáció esetében –, mind a KEOPnál a tervezés szintjén már megjelennek a komplex projektek. A ROP-oknál OP tervezés szintjén a
programok bizonyos értelemben regionálisan integráltak, projekt szinten azonban még nem. Ennek
oka, hogy az egyes projektek egymáshoz való kapcsolódását nem segíti a rendszer. Az Integrált
Városfejlesztési Stratégia követelményrendszerében már megjelenik a komplex szempontrendszer
csírája, ez ugyanakkor csak a városrehabilitációs projektek alapját képezi. A KEOP-ban tervezés
szintjén megjelentek komplex fejlesztési projektek a vízgazdálkodás, a területfejlesztés és a
természetvédelem területén, például az Ős-Dráva, a Kapos vízgyűjtő és a VTT projektek. Ezekből
egyelőre csak néhány elem születethetett meg, mivel a komplex projektek megvalósulását a
jelenlegi intézményi struktúra korlátozza.
A pénzügyi előrehaladás fázisai
A megítélt támogatás és a leszerződött összegek aránya időarányosan megfelelő. A
Program átlagosan megítélt kerete 55,4% a teljes keret százalékában, ami időarányosan, 2010.
december 31-i zárónappal, megfelelő. Átlag fölötti előrehaladást mutat a KÖZOP, a TIOP, a ROPok és GOP. Átlag alatti a meghirdetett keret az ÁROP, az EKOP, a KEOP, a TÁMOP és a VOP
(csekély elmaradás) esetében. A Programban leszerződött összegek aránya 48,5 százalék a teljes
keret százalékban, ami időarányosan megfelelő. Átlag fölötti teljesítményt nyújtott a GOP, a
KÖZOP, a TIOP és a VOP. Átlag alatti a leszerződött összegek aránya az ÁROP, EKOP, a KEOP,
a ROP-ok (kivéve KMOP) és a TÁMOP esetében. A KEOP esetében, ellentétben a többi OP-val, a
leszerződött összegek aránya kiemelkedően alacsony. Program szinten ez az OP jelentkezik a
legalacsonyabb leszerződött összeggel, az OP-n belül is csupán a 2. és a 7. prioritás javítja a KEOP
átlagát.
Az eddigi kifizetések aránya időarányosan tekintve alacsony, ugyanakkor várható a
kifizetések felgyorsulása. A Programban történt eddigi kifizetések aránya 16,7 százalék a teljes
keret százalékban, ami időarányosan, 2010. december 31-i zárónappal számolva alacsonynak
tekinthető. Az ÁROP, az EKOP, a GOP, a KÖZOP, a TÁMOP, a ROP-ok és a VOP (a
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legmagasabb) a Program átlaga fölötti, a KEOP és a TIOP átlag alatti teljesítményt nyújtott. Az
utóbbiak közül a KEOP kifizetései kritikusan alacsonyak. A 2007-2010. közötti időszakban
végrehajtott kifizetések – a technikai segítségnyújtás prioritások kivételével – túlnyomórészt 2009ben és 2010-ben realizálódtak. A TÁMOP esetében például a 2007 és 2009 közötti időszakban a
kifizetés összességében lassú volt, ugyanakkor 2009-ben és 2010-ben az előző évekhez képest
jelentős javulás következett be. A TIOP esetében a pénzügyi előrehaladás az utóbbi két évben, főleg
2010-ben ugyancsak felgyorsult. A ROP-oknál megvalósult kifizetések a 2009-es évben kezdődtek
el.
A pénzügyi előrehaladás tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatók az OP-kon
belül az egyes prioritások között, valamint a kiemelt projektek és a pályázati projektek
vonatkozásában. A különbségek főként a meghirdetett keret és a leszerződött projektek aránya
tekintetében figyelhető meg. Az EKOP esetében például az 1. prioritás rendkívül jól teljesít, míg a
2. és 3. prioritásnál jelentős elmaradás tapasztalható. Hasonló figyelhető meg a GOP-nál, ahol az 1.
prioritás mutat jelentős elmaradást. A KEOP esetében a 2. prioritás emelkedik ki a többi közül, az
ÁROP esetében ugyancsak a 2. prioritás mutatói magasabbak. A kiemelt projektek
kötelezettségvállalás szempontjából – főként a szerződéskötések arányának tekintetében (a teljes
keretösszeghez képest) – előrehaladottabbak, mint a pályázati projektek. A KÖZOP esetében a
nevesített projektek túlnyomórészt elindultak. A ROP-ok esetében minden régióra elmondható,
hogy a kiemelt projektek szerződési aránya jobb, mint a pályázati projekteknek, így azok
előrehaladottsági szintje is magasabb. A TÁMOP esetében megállapítható, hogy a kiemelt
projektek abszorpciós mutatói az 1. és 2. prioritás esetében jobbak az egyéb konstrukciókéinál. A
megállapítás alól kivételt képeznek a TIOP kiemelt projektjei, amelynek kiírásainak elhúzódása
tapasztalható. Az ÁROP esetében ugyancsak több nevesített projekt meghiúsult, amelyek jelentős
kereteket kötöttek volna le. A kiemelt projektekkel ellentétben a nagyprojektek előrehaladása
elmarad a várakozásoktól. Azonban kiemelendő, hogy EU-összehasonlításban, a nagyprojektek
vonatkozásában, Magyarország a 16 EU által elfogadott nagyprojektjével második a tagállamok
között (2009. dec. 31-i adat). Fontos megemlíteni, hogy hazánk minden nagyprojektre igénybe vette
a JASPERS szakértők támogatását, amely nagymértékben hozzájárult a nagyprojektek
eredményesebb tervezéséhez, elfogadásához és megvalósításához.
A pénzügyi előrehaladást hátráltató tényezők
A közbeszerzések lebonyolítása és más, a szabályozási környezetből fakadó tényezők,
lassítják a megvalósítást. A közbeszerzési törvény bonyolult, gátolja a források gyors és könnyű
felhasználását, a kiírások pontos megfogalmazása idő és kapacitás igényes. Az NFÜ-ben működő
Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység ugyanakkor jelentősen segíti a
közbeszerzési dokumentációk kidolgozását és a közbeszerzési eljárások szabályos lebonyolítását. A
jelenleg folyamatban lévő átalakítása után még hatékonyabban tud működni, ezáltal támogató
szerepe még fontosabbá válhat. Problémát jelent továbbá, hogy a közbeszerzéseknél a megjelenő
kiírás minőségi kívánalmakat hagy maga után, amelynek következtében korlátozódhat a pályázók
köre. Emellett a közbeszerzési törvény bonyolult szabályozása (pl. fellebbezési eljárás), az elhúzódó
döntések tovább nehezítik a forrásfelhasználást. A közbeszerzések fenti okok miatti elhúzódása
lassítja a megvalósulást. Az ÁROP esetében például az általában megkövetelt nyílt eljárás nem
szolgálja az operatív program végrehajtását, mivel elsősorban minőségi tényezőkön múlik a feladat
elvégzésére való alkalmasság, nem az árajánlaton, vagy a határidőn. A minőségi kiválasztási
kritériumok megfogalmazása azonban könnyen támadhatóvá teszi az eljárást. Az is előfordul, hogy
a közbeszerzési eljárások módosult követelményeit kérik számon a kedvezményezetten, ami
szabálytalansági kockázatot hordoz magában. A TIOP esetében megfigyelhető csúszások oka
nagyrészt ugyancsak a közbeszerzések elhúzódása. A közbeszerzéssel kapcsolatos problémákon
felül más külső tényezők is lassítják a projektek megvalósulását, például az engedélyezési eljárások
elhúzódása. Egyes projekteket hosszú engedélyezési folyamat előz meg, ez főként az
infrastrukturális beruházási projektek esetében, pl. a KÖZOP-nál és a KEOP-nál jellemző.
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Egyes esetekben intézményrendszerből fakadó problémák is lassítják a pénzügyi
előrehaladást. A leggyakrabban előforduló intézményrendszerből fakadó problémák a következők:
ágazati stratégia hiánya, pályázatok kiírásának csúszása, a szerződéskötés időigénye, bonyolult
eljárások, KSz-ek humánerőforrás hiánya. Az ágazati stratégiák hiányából következően
elhúzódhatnak a szakpolitikai egyeztetési folyamatok, így az egyes konstrukciók kiírása késik. Az
EKOP esetében az elhúzódó pályázati kiírások oka főként az elhúzódó szakmai és tartalmi
egyeztetések. Ezzel ellentétben a GOP esetében az intézményrendszer nem hátráltatja
nagymértékben a pénzügyi előrehaladást. A kiemelt projektek esetében fokozottan jelentkeznek az
előrehaladást gátló intézményrendszeren belüli problémák, főként az előkészítési folyamat
időigénye, valamint a fokozott humánerőforrás, illetve anyagi kapacitásigény miatt. Ez utóbbi
főként az önkormányzatoknak jelent problémát. A TÁMOP esetében például a 4. prioritásnál a
kiemelt projektek nehezen haladnak előre. Ennek oka a projektek előkészítésének időigénye, ami
miatt a kiírások csúsznak, így a projektek is a tervezettnél később indulnak el. Ugyanez figyelhető
meg a TIOP esetében, ahol a meghirdetések hosszú egyeztetési igénye hátráltatta az előrehaladást.
Az ÁROP esetében nagyon hosszú a kiemelt projekt nevesítésétől a szerződéskötésig tartó időszak,
ami ugyancsak a projektek előkészítési időigényéből és az egyeztetési folyamatokból adódik.
A kedvezményezettek oldalán is jelentkeznek pénzügyi előrehaladást gátló tényezők
(elsősorban a jelentős adminisztratív terhek). Ennek egyik oka, hogy a kedvezményezettek
informáltsága nem kielégítő. Több OP esetében gondot okoz, hogy a kedvezményezettek nem
kellőképpen tájékozottak részben az adminisztratív eljárások céljai, részben a rájuk vonatkozó
eljárásrendek tekintetében. Ez is oka a késedelmeknek, valamint annak, hogy több adatszolgáltatást
felesleges adminisztratív tehernek éreznek a kedvezményezettek. Az ÁROP és a ROP-ok esetében
az abszorpciót elsősorban a szerződés szerinti kifizetési tervektől való elmaradás veszélyezteti,
amelynek oka, hogy a projektek nem szerződés szerinti ütemben teljesülnek, illetve hogy kevés a
megfelelő, szabályosan benyújtott számla. Ez utóbbi a kedvezményezettek nem megfelelő
tájékozottságában, informáltságában keresendő. A KEOP bizonyos prioritásai vonatkozásában
ugyancsak felmerült a tájékozatlanság problémája: a potenciális pályázók részben nem ismerik a
lehetőségeiket, részben a feltételekkel és a vonatkozó jogszabályokkal nincsenek tisztában. A
tájékozatlanságon felül a kedvezményezettek humánerőforrás-kapacitás hiánya is hátráltatja a
megvalósítás vállalt ütemezésének megfelelő végrehajtását. Ez a megállapítás főként az
önkormányzatokra és más kormányzati kedvezményezettekre érvényes, mivel ezen támogatottak
nincsenek felkészülve nagyméretű projektek menedzselésére. A megvalósítás során ez a probléma
felmerült mind a TÁMOP, mind a TIOP esetében, ugyanakkor elmondható, hogy ahol a pályázók
már részesültek korábban uniós támogatásban, ott a megvalósítás gördülékenyebben halad.
A válság hatása a pénzügyi előrehaladásra
A válság nem hatott számottevően a Program pénzügyi előrehaladására. Az OP-k
eddigi előrehaladása alapján nem erősíthető meg az az állítás, hogy tömeges kedvezményezetti
visszalépések történtek volna. Főként a szerződéskötések elhúzódása volt jellemző, amelynek egyik
oka a kedvezményezettek kedvezőtlenebb pénzügyi helyzete lehet. A GOP esetében több pályázó is
kért hosszabbítást, ami kihat az OP pénzügyi előrehaladására, részben mivel a válság és a pályázati
életszakaszok nem esnek egybe. Ugyanakkor a válság hatásának tényleges felmérésére a vállalások
teljesítésének ellenőrzésekor kerülhet sor. A GOP intézkedési és jogszabályi könnyítésekkel –
megfelelően – reagált a kedvezményezettek válságból adódó pénzügyi problémáira. Ilyen
jogszabályi könnyítés például, hogy a saját forrást elég az első kifizetési kérelemig igazolni. A
könnyítések eredményeképp a pénzügyi előrehaladási probléma csupán egy-egy konstrukció és
nagyobb egyedi projekt esetében fordul elő, például jellemzően az építési tevékenységet is
tartalmazó GOP 1.2.2-es projekteknél, amelyek több mint fele el sem tudott indulni. A
kedvezményezettek többek között jelezték a saját erő megteremtésének problémáját, valamint az
építési vállalkozókkal kapcsolatban felmerülő nehézségeket. Más OP-kban válságérzékenynek
csupán néhány konstrukció bizonyult, például a ROP-okon belül az üzleti infrastruktúra- és a
turisztikai szálláshely-fejlesztés. A KEOP-nál bevezetésre került az előlegfizetés lehetősége, amely
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nagyban megkönnyítette a projektgazdák számára a pénzügyi finanszírozást. A kedvezményezetti
körből főként a kkv-kat és az önkormányzatokat érintette a válság. A válság jellemzően a
gazdasági társasági kedvezményezetteket, azon belül is a kkv-kat sújtotta, mivel hitellehetőségeik
szűkültek, a kereslet hiányában és a pénzügyi elmaradások következtében bevételeik csökkentek,
likviditásuk romlott. Egyes önkormányzatoknál az önerő biztosításának nehézségei jelentkeztek,
egyrészt a szűkülő költségvetési keretek, másrészt a szigorodó feltételekkel rendelkező banki
hitelezés miatt. A válság közvetett hatásának tudható be a közbeszerzések esetében az árak
csökkenése, habár az erre irányuló vizsgálatot nem minden OP esetében végezték el. A tervezett
keretnél jóval alacsonyabb áron sikerült egyes projekteket megvalósítani, mivel a válság hatására az
ajánlattevő cégek árversenye nőtt. További közvetett hatásokat is azonosítottak egyes OP-k
esetében, például előfordult, hogy a pályázat célcsoportjának egy része megszűnt, illetve a
közbeszerzésre potenciálisan jelentkezők köre szűkült.
Pénzügyi előrehaladási prognózis
A Program nagymértékű forrásvesztése nem valószínűsíthető. A Program várhatóan fel
fogja használni a rendelkezésre álló forrásokat. Egyes OP-k esetében nem kell forrásvesztésre
számítani – VOP, GOP, TIOP, ROP-ok (kivéve KMOP) –, egyes OP-knál ugyanakkor
veszélyeztetett a források teljes felhasználása: EKOP, KÖZOP és TÁMOP. A KÖZOP-nak mint a
Program legnagyobb forráskeretével és a legtöbb nagyprojekttel rendelkező OP-jának esetleges
forrásvesztése igen kockázatos lenne. Szakértőkkel történt egyeztetés után arra a megállapításra
jutottunk, hogy elindultak olyan kezdeményezések, amelyek elősegíthetik a forrásvesztés
megelőzését, elkerülését. Az EKOP esetében főleg a kiemelt projektek elmaradása jelent fokozott
kockázatot, mivel a pályázati projektek súlya kicsi az OP keretéhez viszonyítva. A TÁMOP
esetében az előrehaladás felgyorsulása nélkül forrásvesztés prognosztizálható, egyes esetekben a
lemaradás már valószínűsíthetően nem is hozható be.
Az árfolyamváltozás és a folyamatban lévő nagy összegű projektek esetleges meg nem
valósítása abszorpciós kockázatot jelent a jövőre nézve. A közösségi hozzájárulás rendezése
időpontjában alkalmazandó árfolyam jelentős mértékben eltérhet a tervezési árfolyamtól. Ez
kiemelkedő kockázatot jelent a jövőre nézve, hiszen a forráskeret potenciális növekedése miatt a
teljes abszorpció veszélyeztetett. A nagy összegű projektek, különösen a nagyprojektek elmaradása
kiemelkedő abszorpciós kockázatot jelent Program-szinten. Az OP-kon belül egy nagy összegű
projekt jóváhagyásának elhúzódása, esetleges meghiúsulása is már jelentős kihatással lehet a
program egészének megvalósulására, és a pénzügyi keretek kihasználatlanságát eredményezheti,
megfelelően előkészített tartalékprojektek hiányában. A várható kifizetési csúcsidőszak miatt a
2012-es és a 2013-as év kritikus. A támogatási szerződések, valamint az eddigi kifizetési arányok
tükrében megállapítható, hogy a kifizetések zöme az elkövetkező időszakban, 2010 és 2013 között
valósul meg. Ez alól csupán a GOP jelent kivételt, amelynek abszorpciója viszonylag egyenletes. A
2012-es és a 2013-as év kifejezetten kritikusnak mondható több OP esetében, például a ROP-oknál,
ahol a kifizetések csúcsidőszaka valószínűsíthető. A 2013-as év kritikus más szempontból is: ekkor
lép életbe az N+3 szabály helyett az N+2, azaz megugrik a lehívásokhoz szükséges számlaalapú
kifizetések összege.
Pénzügyi fenntarthatóság
A projektek pénzügyi fenntarthatósága többnyire biztosított, azonban egyes esetekben
még hiányosságok figyelhetők meg. Főként az önkormányzatok és az azok által fenntartott
társaságok által megvalósított projekteknél előfordulhat, hogy nincs kellő mértékben biztosítva a
vállalt fenntartási időszakhoz szükséges pénzügyi háttér. Ugyanakkor a 2009-es pályázati kiírások
jelentős előrelépéseket tettek a pénzügyi fenntarthatóság biztosítására, például egyes
konstrukciókban tartalmi jogosultsági kritériumként jelent meg a fenntartás biztosítására szolgáló
ígérvény. LHH és komplex LHH térségekben a források lekötése fokozottan kockázatos,
többek között a kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetük miatt. A legtöbb érintett OP esetében a
fenntartási problémák legnagyobb mértékben az LHH és komplex LHH térségekben várhatók,
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mivel kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetben vannak, ugyanakkor a pályázatoknál rendszerint
alacsonyabb volt számukra a belépési korlát. A GOP esetében ez a magasabb kockázat nem jelentett
általános problémát.
Indikátorrendszer
Az indikátorrendszer korlátozottan biztosítja a Program- és az egyes OP-célok
teljesülésének mérhetőségét. Az egyes értékelések rámutatnak arra, hogy az indikátorértékekből
egyelőre nem vonhatunk le egyértelmű következtetéseket az OP célok teljesülésére vonatkozóan.
Ennek egyik oka, hogy jelenleg még csak a tervadatok érhetőek el a monitoring rendszerben, hiszen
a projektek nagy része még megvalósítási fázisban van. Ugyanakkor előfordul az is, hogy a
különböző szintű indikátorok között nehezen azonosítható a közvetlen kapcsolat, vagyis a
projektekre vonatkozó eredményességi adatokból korlátozottan lehet következtetni a program
egészének eredményességére. Az indikátorok gyakran természetüknél fogva (például egyes
hatásindikátorok) nem alkalmasak arra, hogy elkülönítsék a beavatkozások hatását a külső, OP-tól
független társadalmi-gazdasági események befolyásától. Az 5. Kohéziós Jelentés alapján a
monitoring és értékelési rendszerek fejlesztésre szorulnak az elért eredmények mérhetőségének
javítása érdekében. Ezért a Jelentés a rigorózus kvantitatív (pl. tényellentétes hatásértékelés),
valamint kvalitatív (esettanulmányok) értékelési módszerek alkalmazását hangsúlyozza. A KEOP
esetében a probléma abból adódik, hogy az OP részben az EU-s környezeti elvárásoknak történő
megfelelést szolgálja, azonban nem mindegyik indikátor alkalmas annak megítélésére, hogy milyen
mértékben teljesült az EU-s kötelezettségvállalás. A szennyvizek elvezetésére, tisztítására és
elhelyezésére vonatkozó célok teljesülésének mérésére például önmagában nem alkalmas a
szennyvízcsatornával ellátott lakosok aránya indikátor. A KEOP esetében egyes konstrukciók
vonatkozásában az OP nem határoz meg a cél mérésére alkalmas nyomon követési indikátorokat. A
hiányosságok ellenére azonban történtek előrelépések a mérhetőség javítására az indikátorrendszer
kiegészítésével annak érdekében, hogy a KEOP minden konstrukciójának eredményessége
mérhetővé váljon. A ROP-ok esetében külön kulcsindikátorok kerültek kidolgozásra, amelyek az
egységes, OP-kon átívelő mérési módszertant kívánták megteremteni. Azonban az beruházási
egységekre vetített célértékek régiós különbözőségeiből jól látható, hogy az egyes régiók tervezői
az egységesítések ellenére még mindig némileg más módszertant rendelnek az azonos névvel jelzett
indikátorokhoz. A GOP indikátorainak forrása kettős: egyrészt külső adatforrás, másrészt
kedvezményezetti adatszolgáltatás. A külső adatforrás az APEH vállalat szintű adatbázisa, amely
azonban friss adatokkal nem áll rendelkezésre. Így az előrehaladás indikátorok alapján csak a
későbbiekben lesz értékelhető. A projektgazdák a projekt befejezése utáni első üzleti évről fognak a
fenntartási jelentésben adatot szolgáltatni, így a szükséges kedvezményezetti tényadatok gyűjtése
legkorábban 2010-11-ben kezdődött el.
Az egyes indikátorokhoz kialakított mérési módszertan többnyire megfelelő, azonban
egyes esetekben pontatlan, eltérően értelmezhető. Az indikátorok mérése általában két forrásból
tevődik össze, egyrészt külső, statisztikai adatforrásokból, másrészt kedvezményezettek
adatszolgáltatásából. Az indikátorok azonban nem minden esetben szerezhetők be a kijelölt
forrásokból, vagy túl bonyolult azok előállítása, illetve a külső adatforrások esetében gyakran nem
elég friss adatok állnak csak rendelkezésre. A KÖZOP esetében az eredmény és hatás indikátorok
alapvetően mérhetőek, az előrehaladás általában modellezhető megfelelő mennyiségű mérés, illetve
statisztikai adat alapján. Mérési módszertan szempontjából néhány esetben hiányzik a kvalitatív
információ. Kvantitatív mutatókkal ugyanis nem minden esetben fejezhető ki, illetve
módszertanilag nehezen mérhető a program eredményessége (pl. ÁROP esetében a lakosság
elégedettsége). A 2000-2006 közötti programozási időszakra vonatkozó ex post értékelés kiemeli,
hogy a szociális és területi kohézió értékelésénél kihívást jelent megfelelő indikátort találni, részben
azért mert az eredmények gyakran nem kézzelfoghatóak. Több OP-nál előfordul, hogy egyes
indikátorok esetében jogszabályi korlátok nehezítik a mérést, ilyen pl. a TIOP-TÁMOP esetében a
roma-tematikájú indikátorok mérése. A ROP-ok esetében problémaként jelentkezik, hogy az
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indikátorok korlátozottan alkalmazhatók régiók közötti összehasonlításra, mivel nagyon kevés azon
indikátorok száma, amelyek az összes régióban megjelennek.
Az EMIR – nemzetközi összehasonlításban – sikeresen járul hozzá a monitoring
tevékenységek megfelelő ellátásához, azonban a rendszer költséghatékonysága korlátozottan
biztosított. Az EMIR számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely jelentősen megkönnyíti a
monitoring adatok kezelését és felhasználását, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő
fejlesztésnek számít. A rendszer eddigi hiányossága volt, hogy nem tartalmazta az összes mért
indikátort, amely megnehezítette bizonyos indikátorok előrehaladásának nyomon követését és
ellenőrzését. Az eddigiekben ugyanis csak a konstrukció szintű indikátorok összesítése volt látható,
a külső adatforrásból származó (pl. KSH) OP- és prioritásszintű indikátorok nem jelentek meg a
rendszerben. Azoknál az OP-knál, amelyeknél az indikátorértékek zömében konkrét projektekből
tevődnek össze (pl. KÖZOP), ez nem jelentett problémát, hiszen az OP-, illetve prioritásszintű
indikátorok elérhetők a projektek, illetve a konstrukciók értékeinek egyszerű összeadásával.
Ugyanakkor számos projekt esetében ez a módszer nem jelent megoldást, így a monitoring
osztályon elindult egy olyan fejlesztés, amelynek eredményeképpen hamarosan mind a prioritás
szintű, mind az OP szintű indikátorok megjelennek majd a rendszerben. Az EMIR-nek ugyanakkor
magas a fenntartási és fejlesztési költsége, amelynek indokoltságát főként a korábban megvalósuló
számos, koordinálatlan fejlesztés nyomán a szakértők megkérdőjelezik. A probléma kezelésére
2010-ben kialakult egy belső folyamat az NFÜ-ben, amelynek célja, hogy a rendszer irányába
érkező fejlesztési igények megfelelően legyenek koordinálva és csak indokolt esetben valósuljanak
meg.
Eredményességre vonatkozó prognózis
Az egyes indikátorok teljesíthetősége nagymértékben különbözik az egyes OP-kon
belül. A félidei értékelések alapján – ahol végeztek eredményességre vonatkozó prognózist –
heterogén az indikátor értékek teljesítésének várható előrehaladása. A ROP-oknál elsősorban nem
prioritás, hanem konstrukció szinten van különbség e tekintetben, illetve régiók között is nagy a
szórás az indikátorok teljesülésében. Az ÁROP esetében a kiemelt projektek tekintetében az
indikátorok nagyrészt várhatóan teljesülnek, a pályázatos projektek esetében azonban a
projektszintű indikátorok teljesítése kockázatos. Az EKOP esetében a projekt szintű indikátorok
várhatóan teljesülni fognak, kockázat csupán az időbeli teljesítés tekintetében merül fel. A KEOPban egyes indikátorok esetében (pl. élőhely előállításával, fejlesztésével érintett területek,
árvízvédelmi projektek száma) a projektek teljesítik az indikátort. Ugyanakkor jelentős számú
indikátor esetében beavatkozás nélkül várhatóan nem teljesül az tervérték (pl. települési szilárd
hulladék mennyisége, megújuló energia fejlesztési projektek száma).
A KÖZOP valamennyi jelentősebb prioritása esetében (1., 2., 3. és 5. prioritás
vonatkozásában) egyes fontos indikátorok teljesülése a még nem jóváhagyott projekteken is múlik.
A TÁMOP és a TIOP vonatkozásában az átfogó cél indikátorai vonatkozásában (munkaerőpiaci
részvétel növekedése) nem történt előrelépés, a prioritásszintű indikátorok vonatkozásában
heterogén az indikátorok várható teljesítésével kapcsolatos kép. A GOP esetében probléma, hogy a
válság hatásainak enyhítése céljából bevezetett gyakori változtatások eredményeképpen
gyakorlatilag követhetetlenné váltak nem csak az ezen időszakra vonatkozó vállalások, hanem a
korábban tettek is, ami jelentősen elbizonytalaníthatja az OP által vállalt célok elérhetőségét.
Mindezt azonban egy átfogó vizsgálat hiányában még nem lehet biztosan kijelenteni.
Kedvezményezetti kör
A kedvezményezettek köre általánosságban lefedi az akciótervekben meghatározott
célcsoportokat. Az akciótervekben megfogalmazott célcsoportokat a KÖZOP kedvezményezettjei
teljesen lefedik, illetve a ROP-ok esetében sincs olyan potenciális kedvezményezetti kör, amely
kizáródott volna támogatásból. Ugyanakkor több OP esetében az OP-ban rögzített célcsoportok
közül voltak olyanok, amelyek kimaradtak a támogatásból. Az EKOP esetében az önkormányzatok
és társulásaik, valamint az állami feladatot ellátó civil szervezetek az értékelés időpontjáig nem
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részesültek támogatásban. Az ÁROP esetében az elért célcsoportból hiányzott számos
minisztérium, a területi középszint nem jutott forráshoz és a kistérségek közül is csak nagyon szűk
kör jutott forráshoz. A GOP esetében az elsődleges kedvezményezettek – néhány konstrukciótól
eltekintve, amelyek inkább a nagyvállalatokra fókuszál – a kkv-k. Azonban problémát jelent, hogy a
pályázati kiírásokban a célcsoport nincs eléggé szegmentálva.
A támogatások többnyire összhangban állnak a célcsoport igényeivel, azonban a
célcsoportok kijelölését általában nem előzte meg részletes célcsoport-vizsgálat. A pályázatos
konstrukciók esetében általában igazolható a célcsoportok igényeinek való megfelelés, ugyanakkor
a szükségletek, igények, célcsoport felmérése nem mindig megfelelő. A TIOP esetében például sok
olyan pályázatot adtak ki, amely nem volt kellően „célzott”. Erre példa a 3.4. Bentlakásos szociális
intézmények modernizációja, mivel a meglévő keret a szociális intézmények modernizációjának
töredékére elegendő, a célcsoport szűkítése ugyanakkor nem valósult meg. A források
projektgazdákra vetített koncentráltsága OP-nként eltérő. A GOP, a ROP-ok és a TÁMOP
programok kevésbé koncentráltak, a KEOP és a KÖZOP esetében viszont a programok karakteréből
adódóan jellemző a koncentráltság. Nagy a különbség a közép-magyarországi és a többi régió
aktivitásában és sikerességében. A sikeresség megítélése ugyanakkor függ attól, hogy milyen
mérőszámokat használunk. A projektek száma alapján a támogatott projektek közül kiemelkedik a
közép-magyarországi régióban végrehajtott fejlesztések száma. A megítélt KEOP támogatások
közel felét a központi régióban székhellyel rendelkező projektgazdák kapták, ugyanakkor hozzá kell
tenni, hogy Budapest torzítja az összehasonlítást. Az ÁROP-nál és az EKOP-nál ugyan a projektek
megvalósítása szinte kivétel nélkül a közép-magyarországi régióban történik, azok hatása országos
jelentőségű.
Programszinten a kedvezményezettek körében az állami feladatokat ellátó szervek
felülreprezentáltak. A kedvezményezettek többsége, a GOP-ot leszámítva államháztartáson belüli
nonprofit szervezet, a legtöbb esetben költségvetési szervekhez kapcsolódó projektgazdákkal. A
GOP keretében elsősorban a mikro-, és a kisvállalkozások részesültek támogatásban. A KEOP-nál
alapvetően a központi költségvetéstől függő projektgazdák vannak túlsúlyban, ugyanakkor egy-egy
prioritásnál előtérbe kerülnek a nonprofit szervezetek (6. prioritás), illetve a vállalkozások (4. és 5.
prioritás). Az ÁROP esetében a projektgazdák szinte teljes egészében közigazgatási szervek, az
EKOP esetében a kedvezményezettek többsége államháztartáson belüli nonprofit szervezet. A
KÖZOP fő kedvezményezettjei a NIF, a főváros és megyei jogú városok önkormányzatai.
Projektportfolió
A szakmai szempontok érvényesülése mellett néhány részterületen az
abszorpciócentrikus megközelítés még mindig meghatározó szerepet tölt be. Számos OP,
illetve prioritás esetében a konstrukciók kiírásánál az elsődleges szempont a forráslekötés, ezért a
projektportfóliót gyakran a népszerű, a múltban is jól teljesítő konstrukciók dominálják. Ennek
következtében a programokban hiányoznak a kísérletező jellegű, innovatív kiírások. A GOP
esetében különösen jellemző az üzleties típusú, befektetés- és megtérülés orientált
gondolkodásmód, amely, az innovatív elképzelések támogatásával szemben jobban preferálja az
alacsony kockázatú projekteket. Az 5. Kohéziós Jelentés szintén kimutatja, hogy EU-szinten is az
eltelt időszakban az abszorpció túlságosan nagy hangsúlyt kapott a támogatások elosztásánál.
Az érintettek közötti koordináció és együttműködés
Az IH-k és a KSz-ek között szoros és hatékony együttműködés alakult ki. Az IH-k és a
KSz-ek szervezeti egységei között általában jó és közvetlen szakmai kapcsolat alakult ki,
megteremtve a folyamatos együttműködés feltételeit. Ugyanakkor a tágabb értelemben vett
érintettek között (kedvezményezettek, szaktárcák, IH-k, KSz-ek) az információáramlás és a
visszacsatolás sok esetben lassú, amely lassítja a végrehajtás folyamatát. Elhúzódnak a
szakpolitikai és tartalmi egyeztetési folyamatok, amelynek következtében késhetnek a
pályázati kiírások. Az IH-k és a kapcsolódó ágazatokért felelős minisztériumok között jellemzően
formális, felületes együttműködés alakult ki. Ennek oka részben az, hogy az egyes IH-k akár több
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minisztériummal is kapcsolatban állnak, az egyeztetések időigénye pedig megnehezíti az
együttműködést. A KEOP esetében az IH két szakminisztériummal áll kapcsolatban, azonban amíg
a KVVM-mel szoros volt a kapcsolata, a KHEM-mel viszonylag felületes együttműködés alakult
csak ki. A KÖZOP esetében a gyakori intézményi - és vezetői váltások, illetve változások
ugyancsak hátráltatták a hatékony együttműködést. A TÁMOP és a TIOP esetében a hatékony
együttműködést nehezíti, hogy mindkét OP több minisztériumhoz, vagy a minisztériumon belül
akár több főosztályhoz is szorosan kapcsolódik, így sok egyeztetésre van szükség. A Program
társadalmi vitájába a szakmai csoportokat, civil szervezeteket sok esetben csak formális
módon vonták be. Ez azt eredményezte, hogy egyes javaslatok nem, vagy csak részlegesen épültek
be a tervezési folyamatba. Az érdekelt felek bevonása a bottom-up tervezést, valamint az igények
pontosabb azonosítását segíthette volna elő.
Eljárások
Kialakult egy működőképes intézményrendszer. A Programot lebonyolító
intézményrendszer az elmúlt években alapvetően jól kialakult, működőképes struktúrák jöttek létre,
amelynek keretében az intézményrendszer alkalmas a rá szabott feladatok hatékony elvégzésére. Az
OP-k intézményrendszerébe egy projektszemléletű rendszer ágyazódik, amelyben a
formalizált kommunikáció és az eljárások kiegészülnek egy – a hatékonyságot fokozó –
informális dimenzióval. A hatékonyság növelése érdekében a lassú és bürokratikus rendszeren
belül organikus módon kialakult egy rugalmasan működő szervezeti struktúra. Ebben a rendszerben
a többszintű, hierarchikus keretek között kialakuló formális döntéseket gyakran megelőzi egy
informális döntés-előkészítés. A szervezeti struktúrára jellemző kettősség a kommunikációban is
megjelenik. A formális, eljárásrendnek és működési szabályzatnak megfelelő kommunikáció
mellett ugyanis kialakult egy informális kapcsolattartási rend a munkatársak között, amely egyrészt
növeli a munkavégzés hatékonyságát, másrészt viszont növeli az információvesztés kockázatát. Már
korábban, az NFÜ megalakulása előtti időszakban is több témában (például EMIR), kialakultak az
informális kapcsolatok, mivel az Irányító Hatóságok azt tapasztalták, hogy a koordinációs
mechanizmus nem működött. Az intézményrendszernek ezt a rugalmas, hatékonyan működő
szervezeti oldalát az IH-k egy centralizált struktúrába történő összevonása tovább erősítette. A
központosítás segítette a szervezeten belüli egységes menedzsment-szemlélet kialakulását is.
Az eljárásrendek alapvetően beváltották a hozzájuk fűzött elvárásokat. Az elmúlt évek
során kialakultak az általános érvényű eljárásrendek, amelyek összhangban vannak a vonatkozó
EU-s és hazai jogszabályokkal, illetve a jogszabályi környezet változásainak megfelelően
folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek. A standardizált eljárásrendek általában biztosítják a
hatékony végrehajtást, ugyanakkor nem alakult ki olyan eljárási rendszer, amely a megvalósuló
fejlesztéseket komplexen tudja kezelni. Azoknál az OP-knál, amelyeknél több KSz működik
változó, hogy a KSz-ek specifikus eljárásrendet alkalmaznak, vagy azonos, univerzális eljárásrend
alapján történik a pályázatkezelés. Utóbbi eset áll fent a ROP-ok esetében, ahol problémát jelent,
hogy az eljárásrendek az alacsonyabb színvonalú KSz-ek szintjéhez igazodnak, amely
túlszabályozottá teszi a magasabb színvonalú KSz-ek eljárásait. A pályázati útmutatók tartalmazzák
a pályázatok értékelésének rendjét, így az átlátható a pályázók számára. A pályázatok értékelése
azonban nem minden esetben történik optimális színvonalon (pl. KEOP). A KEOP-nál a
nagyprojektek esetében a projekt előkészítés nehézségeit még tetézik a többkörös és gyakran
egymásnak is ellentmondó véleményezési, minőségbiztosítási eljárások. Ugyancsak problémát
jelent, hogy a projektek egy jelentős köre nem sztenderdizálható, így az értékelés sem lehet teljes
mértékben objektív. A szubjektívebb értékelési rendszerek azonban támadhatóbbak és jelentős
fellebbezési igénnyel járnak. A minőségileg legjobb projektek kiválasztása és a kívülről nem
támadható értékelési rend között feszülő ellentétet mindezidáig nem sikerült feloldani.
A szakmai ellenőrzés és a kifizetés szétválasztása sok esetben megnehezíti a projektek
kontrollját. A TÁMOP és a TIOP kapcsán az értékelők kiemelték, hogy a pályázatkezelés során a
szakmai ellenőrzés és a kifizetés elválik egymástól, amely ugyan felgyorsítja az ellenőrzés
folyamatát, azonban megnehezíti a projektek előrehaladásának kontrollját. A GOP esetében az
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intézményrendszer ráhatását korlátozza a kifizetések előrehaladására az, hogy számos konstrukció
esetében csak egyszeri elszámolásra van lehetőség, a projekt lezárását követően. A támogatási
összeg hatékony felhasználásához szükséges humánerőforrás-kapacitás (létszám) nem áll
mindenhol rendelkezésre az intézményi szervezetekben. Az OP-k végrehajtását intézményi
szinten nehezíti, hogy nem áll rendelkezésre minden esetben a megfelelő humánerőforrás a
közigazgatási szektorban. Ennek következtében egyes konstrukciók esetében nincs biztosítva a
lebonyolításhoz szükséges kapacitás. Az NFÜ részére a következő programozási időszakkal
kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése, illetve a kifizetések jövőben bekövetkező felgyorsulása
szintén többlet humán kapacitás igényt vonhat maga után. A szaktárcák részére pedig a soros EUelnökséggel kapcsolatban jelentkező feladatok, illetve az igényelt ágazati stratégiák kialakítása
okozhat kapacitás problémákat.
Összességében 2006-hoz képest csökkent a tervezési kapacitás az elmúlt években mind a
tárcáknál, mind az NFÜ-ben. A KÖZOP és a TÁMOP vonatkozásában kiemelt abszorpciós
kockázatot jelenthet, hogy a pályázatkezelési folyamatok egyszerűsítése, illetve racionalizálása
nélkül a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a program lebonyolításával kapcsolatos
feladatok ellátására. A ROP-ok esetében a létszámbeli problémák kevésbé jellemzőek a
végrehajtásra, sokkal inkább minőségi vonatkozású a humán erőforrással kapcsolatos probléma,
ugyanakkor ez is jelentősen csökkent az időszak végére. Ezzel szemben a humán erőforrás minőségi
megítélése kifejezetten pozitív a GOP és VOP esetében, ahol a professzionális intézményrendszer, a
szervezetekben felhalmozódott tudás kiemelt értéke a programvégrehajtásnak (bár a GOP esetében
a képet árnyalja, hogy az elmúlt két éves időszakot leszámítva, korábban jelentős volt a fluktuáció).
A VOP céljainak teljesülése esetében (az EU kohéziós politikájának lebonyolításában résztvevő
magyar intézményrendszer magas színvonalú működése) a humánerőforráshoz kapcsolódó
kockázatot jelent továbbá az átgondolt, tematikus képzési rendszer hiánya.
A pályáztatási rendszer differenciált; igyekezett igazodni az egyes konstrukciók
sajátosságaihoz. Míg az automatikus elbírálású pályázatok kiemelkedően sikeresek voltak,
addig a kétfordulós rendszer nem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket. A
Programban különböző projekt kiválasztási rendszerek voltak, amelyek a tervezés során az egyes
konstrukciók sajátosságai alapján lettek kialakítva (pl. automatikus eljárásrend, kétfordulós
rendszer). A kétfordulós eljárások általánosságban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket,
többek között azért, mert meglehetősen lelassították a döntéshozatalt, és nem eredményeztek
észrevehető munkaerőráfordítás-csökkenést a pályázók oldalán, valamint nem eredményezték a
projektek szakmai minőségének emelkedését a két döntési forduló közt. Ezzel szemben az
automatikus konstrukciók bevezetése alapvetően sikeres volt, a KSz-ek leterheltségét és ezáltal a
pályázatok kezelésével kapcsolatos átfutási időt csökkentette. Az automatikus eljárási rend azonban
csak olyan konstrukcióknál megfelelő, ahol a formai szempontok ellenőrzése elegendő a projektek
kiválasztásához. Jó példa erre a GOP és a KEOP, amelyek egyes konstrukcióinál az automatikus
eljárások példamutatóak voltak.
Átfutási idők
Egyes eljárásrendek esetében a pályázatok kezelése a vártnál lassabban alakult. Az
OP-ok között, valamint az egyes OP-kon belül, de még a konstrukciók között is eltérő átfutási
idővel történik a pályázatok kezelése, azonban általánosan elmondható, hogy a pályázatok
végrehajtása lassabb az elvártnál. Leginkább a kétfordulós pályázati konstrukciók esetében húzódott
el a pályázatok kezelése, ugyanakkor a normatív pályázatok kezelésére előírt határidőket tartotta a
rendszer. A csúszások fő oka OP-nként változó, ugyanakkor visszatérő problémaként jelentkezik a
pályázatok mérsékelt színvonala, az iránymutatások kiadásának elhúzódása, a rendszeres
hiánypótlás, az IH-val való szerződéskötés időigénye, a szerződésmódosítás időigénye, az
adminisztratív terhek, valamint a KSz-szel való egyeztetések elhúzódása (pl. információkérés). A
hátráltató tényezők az OP-k esetében különböző jelentőségűek. A pályázatok alacsony színvonala a
TÁMOP esetében, az IH-val való szerződéskötés időigénye a GOP-nál és a KEOP-nál nem volt
jellemző. A GOP ugyancsak kivételt képez a pályázati konstrukciók meghirdetésének csúszása, az
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adminisztratív terhek, az iránymutatások kiadásának elhúzódása, a KSz-szel való egyeztetések
elhúzódása valamint a közbeszerzési kötelezettség esetében. A bírálati határidők tartása a KEOP
esetében csupán a csúcsidőszakokban nem teljesült.
A kifizetések nettó átfutási ideje átlagosan megfelel a jogszabályban rögzített
határidőnek. A monitoring osztálynál rendelkezésre álló statisztikák alapján a nettó átfutási idők,
azaz az intézményrendszerre vonatkozó kötelezettségek, jelenleg minden OP tekintetében
megfelelnek a jogszabályban rögzítetteknek. Egyes esetekben ugyan történnek csúszások, azonban
ezek az átlagot nem befolyásolják szignifikánsan. Az átfutási időknek való megfelelést ösztönzi,
hogy a kedvezményezett részére késedelmi kamattal tartozik az intézményrendszer, amennyiben
meghaladja a jogszabályban rögzített átfutási időt. Mindez jelentős előrelépést jelent a korábbi
időszakokhoz képest. A 2000-2006 közötti programozási időszak európai bizottsági ex post
értékelése megemlíti, hogy korábban viszonylag lassan indultak meg a kifizetések és azok általában
az utolsó években csúcsosodtak ki. A lassú kifizetés oka lehetett egyrészt az alapos kiválasztási
mechanizmus, másrészt a hosszú adminisztratív folyamatok. Az eltolódott kifizetés ténye
ugyanakkor megkérdőjelezte a kiválasztási kritériumok megfelelőségét a program zárásához közeli
időszakban kiírt konstrukciók esetében. A tagállamok nemzeti Hatóságai ugyanis hajlamosak voltak
a könnyen és gyorsan kivitelezhető projekteket a nagyobb, és ambiciózusabb projektek elé helyezni
annak érdekében, hogy ne vesszen el támogatás. Tekintettel arra, hogy a Hatóságok az n+2 szabály
következtében az adott programozási ciklus kifizetéseit kitolták a következő programozási időszak
elejére, nem meglepő, hogy a teljes kifizetési struktúra eltolódott a programozási időszakok között.
Kedvezményezetti elégedettség
Az OP kedvezményezettjei általában elégedettek az IH-k és a KSz-ek munkájával. A
kedvezményezettek átfogó képe pozitív, az információ elérhetőségét és az alkalmazottak
segítőkészségét általában megfelelőnek értékelték. Ugyanakkor a kedvezményezettek a túlzott
adminisztratív terheket, a bürokratikus és lassú eljárást, a túlzott papírmunkát és emelték ki mint a
Program lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb problémákat. A pályázati feltételrendszer
kommunikációja és a szükséges dokumentumok nyilvánossága Programszinten megfelelő. A
projektgazdák általában elégedettek a pályázati feltételrendszer megismerhetőségével, illetve a
szükséges dokumentumok nyilvánosságával. Ezzel szemben problémaként jelentkezik a potenciális
pályázók nem elég alapos és részletes tájékoztatása, illetve a kiírások véleményeztetésének időbeli
rövidsége. Az EKOP esetében kiemelték, hogy a kedvezményezettek részéről további igény
jelentkezik a személyre szabott kommunikációra és konkrétabb iránymutatásra.
Területi kohézió
A területi kohézió az EU-átlaghoz viszonyítva 2006 és 2008 között mind a hét régió
tekintetében javult valamelyest (bár nem szignifikáns mértékben). A területi kohézió
tekintetében 2006 és 2008 között – a PPS alapú GDP-re vetítve – minden magyarországi
konvergencia régió közeledett az EU-25 átlagához. Kiemelendő, hogy például a ROP-ok esetében
az LHH területeken az átlagosnál magasabb volt a fajlagos támogatás. A közép-magyarországi
régió és a konvergencia régiók közötti különbség tovább nőtt. 2004 és 2008 között a középmagyarországi régió GDP-mutatójának növekedése – mind a bruttó, mind a lakosonként számított
érték tekintetében – meghaladta az egyes konvergencia régiók bővülését. Ez alapján megállapítható,
hogy a KMR növekedési dinamikája továbbra is magasabb a többi régiónál (ami főként Budapest
növekedésének köszönhető). A közép-magyarországi régión belül a főváros és Pest megye
különbsége is tovább növekedett.
Esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság
A Programban kitűzött horizontális célok minden pályázati kiírásban megjelennek. A
horizontális célok teljesülését biztosító feltételek minden pályázati kiírás szerves részét képezik. A
pályázókat az esélyegyenlőségi valamint a környezeti fenntarthatósági útmutatók segítik a
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horizontális célokhoz hozzájáruló projekt megtervezésében. Ugyan korábban a horizontális
vállalások automatizmussá váltak a pontok maximalizálása érdekében, a jogosultsághoz
köthető vállalási rendszer pozitív változást hozott e téren. A kialakított elbírálási rendszer
ösztönözte a pályázókat arra, hogy a többlet pontszám elérése érdekében a horizontális elveknél
maximális vállalást tegyenek. Ezáltal a horizontális vállalások alapvetően automatizmussá váltak, a
pályázók a maximális pont elérése érdekében olyan vállalásokat tettek, amelyeknek nem mérték fel
hosszú távú következményeit. 2009-ben az NFÜ kialakította az egységes horizontális elveket,
amely során bevezették a kötelező minimum szintű, jogosultsághoz köthető vállalást. Ez
csökkentette az át nem gondolt vállalásokra való ösztönzést a rendszerben.
Számtalan, standardizált szempont szerepel a vállalásoknál, így a lényeges elvek néhol
súlytalanná válnak, a horizontális szempontok korlátozottan érvényesülnek. Számtalan
esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempont közül választhatnak a pályázók, amelyek
több esetben a projekt szempontjából irrelevánsak, ezáltal maguk a vállalások sem megfelelőek. Így
egyes esetekben a lényeges környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi elvek súlytalanná
válnak. A VOP a horizontális elvek kezelésében vezető szerepet vállalt a témához kapcsolódó
útmutatók elkészítésével. A különböző OP-khoz tartozó útmutatók között minimális különbség
tapasztalható, aminek következtében egyes mutatók bizonyos OP-knál értelmezhetetlenek, projektidegenek, és nem igazodnak a célcsoport sajátosságaihoz. Az ÁROP esetében a vállalható
szempontok nem igazodnak a speciális program sajátosságaihoz, míg a KÖZOP vonatkozásában az
indokolatlan elvárások formailag teljesülnek, az indokolt elvek, pl. a környezetvédelmi előírások
viszont beépülnek a rendszerbe. A ROP-oknál megvalósított 2009-es változtatások ellenére a
pályázati követelmények még mindig mesterségesnek tűnnek. A fenti példákkal ellentétben a KEOP
pályázati kiírásai jelentősen átalakultak, egyszerűsödtek: racionálisabb, a pályázati rendszerbe
jobban illeszkedő, projektspecifikus vállalások kerültek bele, miközben fenntartották a monitoring
rendszer megkövetelte összevethetőséget mind a korábbi időszakkal, mind a többi OP-vel. Ezáltal
hatékonyabban érvényesülő, jóval szűkebb területre koncentráló eljárásrend alakult ki. 2009 végétől
és 2010-ben a GOP esetében is jelentősen egyszerűsödött a horizontális szempontrendszer, és az
útmutatók. Automatikus pályázati kiírásoknál bevezetésre kerültek a jogosultsági követelményként
meghatározott minimum elvárások.
Az esélyegyenlőségi és a környezeti fenntarthatósági vállalások teljesülésének mérése
kiforratlan, nehezen követhető. A vállalások számonkérésére és szankcionálására egyelőre
nincs kialakult gyakorlat. A VOP feladatai közé tartozik az esélyegyenlőségi és környezeti
fenntarthatósági indikátorrendszer elkészítése. Jelenleg nincs az egyes OP-kra kialakított
indikátorok között érdemi különbség, mivel a VOP az összes OP számára alkalmas készleteket
hozott létre, amelyekből az egyes OP-k nem a számukra optimális indikátorokat alkalmazzák,
illetve nem szűrik az indikátorokat, ezáltal az egyes OP-k esetében alkalmazott indikátorok egy
része értelmezhetetlen, irreleváns. A GOP kivételével a követhetőséget nehezíti, hogy az egyes
projektek horizontális vállalásai nem kérdezhetőek le az EMIR-ből, az adatok a rendszerben csak a
projektek adatlapjain, illetve egyes KEOP projektek esetében a szerződésekben érhetőek el. Így
azok előrehaladását nehezen lehet mérni, követni, nyilvántartani és ellenőrizni. Bizonyos esetekben,
például a roma foglalkoztatottak száma esetében a mérést jogszabályi korlátok is nehezítik. A
mérési problémákon felül a KSz-ek még bizonytalanok az alkalmazandó számonkérési és
szankcionálási gyakorlat tekintetében.
A horizontális célok teljesítését adminisztratív tehernek ítélik meg mind a
kedvezményezettek, mind a pályázatkezelők. A formai vállalások dokumentálása, valamint a
kiforratlan mérés, ellenőrzés és szankcionálás mind a kedvezményezetti, mind a pályázatkezelői kör
számára adminisztratív teherként jelentkezik. A szándékolt ismeretterjesztő hatás igen,
ugyanakkor a szemléletformáló hatás kevésbé valósult meg. Az Útmutatókban szereplő
vállalások mérlegelésekor a pályázó találkozik az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság
gondolatkörével. A pályázat kitöltésekor, a vállalások mérlegelése során a kedvezményezettek
megismerkednek ezekkel a témakörökkel, ennek ellenére a formai vállalások azt mutatják, hogy a
várakozások szerinti érdemi szemléletformáló hatás elmarad. A többi OP-val ellentétben a TÁMOP
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és a TIOP esélyegyenlőséget és környezeti fenntarthatóságot célzó programjainál a
kedvezményezettek körében kifejezetten megfigyelhető a szemléletformáló hatás. A KEOP
esetében, a célrendszerből adódóan, ugyancsak érvényesül érdemi szemléletformáló hatás, hiszen a
természet- és környezetvédelmi projektek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a kedvező
környezettudatos szemlélet kialakulásához.
Egyes kedvezményezetti csoportok megítélése szerint az esélyegyenlőségi és környezeti
fenntarthatósági vállalások teljesítése nehézségekbe ütközhet. A korábban említett tényezők
miatt, azaz a kedvezményezettek automatikus, formai vállalásai, a lényeges elvek korlátozott
jelentősége, valamint a mérhetőség problémái miatt a vállalások teljesítése nehézségekbe ütközik. A
TIOP és a TÁMOP esetében a megkérdezettek projektjeik indikátorainak teljesítését kedvezőbb
kilátásúnak ítélték meg, mint az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés mutatóinak
megvalósítását. A kérdőívek eredményei jól mutatják, hogy a kedvezményezettek negatívan ítélik
meg a vállalások teljesíthetőségét. A KÖZOP kedvezményezettjei ugyanakkor úgy nyilatkoztak,
hogy vállalásaikat képesek teljesíteni. A KEOP célrendszere önmagában is hozzájárul a horizontális
célok teljesüléséhez, így ennél az OP-nál a környezeti fenntarthatósági szempontok megfelelően
érvényesülnek, például töredékére csökkennek a hulladéklerakásra fordított területek a
hulladéklerakók rekultivációjának eredményeként. A GOP-ban a hulladékhasznosítási és
környezetközpontú technológia-fejlesztést célzó pályázati konstrukció ugyancsak közvetlenül járult
hozzá a környezeti fenntarthatóság megvalósításához.

Ellenőrző kérdések:
1. Jellemezze Magyarország térbeli különbségeinek főbb összefüggéseit!
2. Sorolja fel a NUTS részeit Magyarországon!
3. Jellemezze a hazai kiemelt régiók főbb tulajdonságait!
4. Sorolja fel az NFT I. operatív programjait!
5. Sorolja fel az NFT II. operatív programjait
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Fogalmazza meg a területi különbségek társadalmi hatásait!
2. Fogalmazza meg a hazai térbeli szintek gazdasági összefüggéseit!
3. Fogalmazza meg a hazai NFT-k gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét!
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5. Gazdaságfejlesztési program működésének értékelése, felülvizsgálata
különböző módszerekkel
Az értékelés és a hatáselemzés célja a különféle társadalmi-politikai beavatkozások,
intézkedések eredményességének a megállapítása. Feladatuk, hogy tapasztalati tényeken alapuló
kutatás során minősítsék a beavatkozásokat, valamint oksági kapcsolatok fennállását és azok
erősségét állapítsa meg egyfelől a vizsgált intézkedések, másfelől az ezeket követő változások
között. A hatásvizsgálat alkalmazható ex-post és ex-ante módon. Az ex-post mérés egy megvalósult
szabályozás következményeit méri. Az ex-ante mérés pedig egy (még) meg nem valósított
szabályozás jövőbeni következményeit becsüli fel. Az értékelések és a hatástanulmányok fő szerepe
valamennyi politika-terület esetében az, hogy visszajelzést adjanak a döntéshozók,
fejlesztéspolitikai apparátus és az adófizetők számára az intézkedések hasznáról és hatásaikról. A
fejlesztés-politikai erőforrások növekedésével párhuzamosan e kutatások elvégzése a döntéshozó és
donor szervezetek adminisztratív kultúrájának részévé vált. Olyan nemzetközi donor szervezetek,
mint a Világbank és az Európai Unió egyaránt szigorú intézkedéseket vezettek be a támogatott
projektek előzetes (ex ante) és utólagos (ex post) értékelésének kötelező elkészítésére és
megszabták az itt alkalmazható módszerek körét is. Az elmúlt két évtized során számos módszertant
és irányvonalat tettek közzé annak érdekében, hogy megkönnyítsék és egységesítsék ezeket az
alkalmazott kutatási és tanácsadási tevékenységeket. A közzétett iránymutatások tartalmazzák a
vizsgálatokat megalapozó adatok gyűjtésének szempontjait, meghatározzák a projektek, programok
és jogszabályok elemzésének fogalmi keretét és a kutatás folyamatát. Az útmutatások némelyikének
alkalmazása kötelező jellegű, míg mások csak ajánlásként vannak meghatározva az értékelők
számára.
 Egyfelől szektorális módszertanok készültek néhány speciális politikai területre (pl.
környezetvédelem, vállalkozásfejlesztés, innováció, információs társadalom, stb.).
 Másfelől a projekt értékelésnek és a szabályozási hatásvizsgálatnak megjelentek olyan
műfaj-specifikus módszertanai, amelyeket utóbb egyedi hatástanulmányok és értékelések
ezrei során alkalmaztak a legkülönbözőbb politika-területeken.
5.1. A vizsgálódások műfaji jellegzetességei és kutatási terve
A kormányzati, a tanácsadó és a kutató intézmények nagy sorozatokban bocsátanak ki
értékelő és hatáselemző jelentéseket, melyek egyes esetekben jogszabályi előírások alapján
készülnek, más esetekben a donorok, törvényhozók, érdekképviseletek és más ügyfelek igényeinek
igyekeznek megfelelni. Ezért néhány módszertani kutató egyfajta „iparként” tekint az értékelési és
hatáselemzési törekvésekre. Ugyanakkor a megfelelően elvégzett értékelések és hatástanulmányok
alkalmazott társadalomtudományi kutatásnak vagy alkalmazott politikatudományi kutatásnak
tekinthetők. Ezért az ilyen jelentéseket készítő kutatóknak és tanácsadóknak az alkalmazott
társadalomtudomány technikáit kell alkalmazniuk, hogy érvényes következtetésekre jussanak. Az
értékelők és a hatásvizsgálati szakemberek véleményei, következtetései és javaslatai befolyásolják a
döntéshozókat, éspedig mindkét irányban: vagy úgy, hogy jóváhagyják az intézkedéseket,
folyamatokat és eredményeiket, vagy pedig úgy, hogy azokat kudarcnak vagy anomáliáknak állítják
be. A fejlesztéspolitikai gyakorlatban nagyon sok példa van arra, hogy értékelők által kudarcnak
minősített projekteket nem indítottak el, azokat leállították, vagy végigvitték ugyan, de a támogatást
utólag vissza kellett fizetni a kedvezményezettnek. Bár az értékelők az adatok egyre szélesebb
körét, a modellek és magyarázatok egyre gazdagabb apparátusát alkalmazzák ítéleteik és
számokban is kifejezett osztályzataik indoklására, mindig marad egy bizonyos kockázata annak,
hogy véleményeiket világnézeti, szubjektív, sőt érzelmi szempontok befolyásolják.
Elvi akadálya van annak, hogy az értékelések eredményeit tökéletesen racionális úton
cáfolhassuk vagy igazolhassuk. Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik az, aki univerzális,
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racionálisan alkalmazható sztenderdeket akar megfogalmazni az értékelt tevékenységek valamennyi
területére. A projekt- és programértékelés paradoxona és ugyanakkor kihívása az, hogy az értékelők
éppen azoktól a szereplőktől gyűjthetik legértékesebb információikat, akiknek objektivitása
megkérdőjelezhető, hiszen mint kedvezményezettek vagy projektmenedzserek abban érdekeltek,
hogy folytassák, sőt, kiterjesszék a megvizsgált projektet. Az intézkedések hatásairól képet alkotó
kutatási és tanácsadási projekteket szélesebb szervezési és adminisztratív folyamatba kell ágyazni.
E tevékenységek akkor lesznek eredményesek, ha a beavatkozásokról szóló viták részévé válnak, és
az így keletkező tanulmányok a politikák megváltoztatásához vezetnek. Ezeket a kutatási
tevékenységeket önálló projektekként kell szervezni, melyeket előre meg kell tervezni, és az
előzetesen kialakított kutatási terv alapján kell utóbb, a megvalósítás során adatokat gyűjteni és
elemezni. A kisvállalkozás-fejlesztési intézkedések meghozataláért felelős politikusok és donorok
feladata, hogy e kutatások megvalósítását különböző módokon támogassák, így az intézkedéseket
és azok hátterét áttekinthető módon közzé kell tenni, továbbá elő kell teremteni az értékelési és
hatásvizsgálati tevékenységekhez szükséges erőforrásokat, akár belső munkatársak végzik a
vizsgálatot, akár kiszervezett kutatás keretében valósul meg.
Az értékelési és hatásvizsgálati műfajok, az azokban alkalmazott módszerek leírásához
célszerű a kutatási terv fogalmi kerete alapján rendszerezni. A kutatási terv egy olyan előírás, amely
megmutatja, hogy a kutató milyen empirikus anyag alapján hogyan kíván következtetéseket
levonni. A politikák, programok és projektek értékelésének és hatásvizsgálatának szerkezetét akkor
lehet egyértelműen feltárni, ha megkülönböztetjük a kutatási terv alábbi komponenseit:
1) a kutatási kérdésfeltevést
2) az elméleti hátteret
3) az empirikus anyag megválasztását, ideértve az adatgyűjtés mintavételi stratégiáját is
4) valamint azt, hogy a kutató miként kívánja adatait felhasználni, milyen következtetési
sémát kíván alkalmazni abból a célból, hogy az empirikus anyagból következtetéseket
vonhasson le és megválaszolhassa a kiinduló kutatási kérdésfeltevést.
A két elemzési műfaj megkülönböztetése a kutatási terv első komponensének segítségével,
azaz a kutatási kérdésfeltevés vizsgálatával a történik. Tehát különbséget kell tenni a hatásvizsgálat
és az értékelés műfajai között, éspedig elsősorban abból a szempontból, hogy az elemző milyen
kutatási kérdésfeltevést akar megválaszolni. Nevezetesen:
 A hatásvizsgálat oksági magyarázatot ad a politikai beavatkozások valamint azok
megfigyelt vagy várható hatásai közötti kapcsolatra. Ezért a vizsgálódás alapkérdései
elsősorban azt firtatják, hogy egy adott intézkedésnek mik voltak a következményei,
illetve hogy a megfigyelhető jelenségeken belül melyek azok, amelyek az
intézkedésnek tulajdoníthatók.
 Az értékelés viszont értékeket rendel e politikai beavatkozásokhoz, minősíti azok
erényeit vagy hiányosságait, egy előre megadott kritérium-rendszer segítségével. Ezért
a vizsgálódás alapkérdései elsősorban azt firtatják, hogy egy adott intézkedés sikerre
vezetett-e, magasabb vagy alacsonyabb értéket képvisel-e a relevancia, a hatékonyság
és az eredményesség skáláin, voltak-e a kedvezményezetteken túlmutató és a távolabbi
jövőben is fennmaradó hatásai.
A fenti fogalmak vegytiszta, elvont, elméleti formában csak ritkán alkalmazhatók a donor
szervezetek és a fejlesztéspolitikai döntéshozók által kialakított intézményi kultúrákban. A
gyakorlatban az értékelési tanulmányok rendszeresen tartalmaznak állításokat a vizsgált
beavatkozások hatásairól, és hasonlóképpen, a hatásvizsgálatok gyakran készülnek azzal a céllal,
hogy értékeljék a fejlesztéspolitika különböző beavatkozásait. Mind a hatásvizsgálat, mind pedig az
értékelés esetén figyelembe kell venni az elemzés helyességének, racionalitásának korlátait. A két
szóban forgó műfaj esetében elvileg is különböznek azok az akadályok, amelyekbe a vizsgálódó
ütközik. Nevezetesen:
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Minden hatásvizsgálatnak szembe kell nézni az oksági következtetés alapvető
ellentmondásával. Ok-okozati kapcsolatra akkor lehet következtetni, ha
összehasonlítunk egy valóban megvalósult és megfigyelhető eseményt, egy hipotetikus,
tényellentétes forgatókönyvvel. Mivel azonban a tényellentétes forgatókönyv szerinti
események nem megfigyelhetők, ezért egy intézkedés következményei valamint az
intézkedés elmaradásának következményei nem hasonlíthatók össze empirikusan
megalapozott módon. Bár az oksági kapcsolat nem közvetlenül megfigyelhető, a
kutatók számos hatásvizsgálati módszert fejlesztettek ki arra, hogy közvetett
következtetésekkel igazolják: bizonyos hatások adott intézkedésekre vezethetők vissza.
Az értékelés alapvető problémája a normatív állításoknak az alkalmazott
társadalomtudományokban betöltött sajátos szerepével kapcsolatos. A politikák és a
programok értékelése során az értékítéletek véleményeket fejeznek ki arról, hogy a
megvizsgált célok, stratégiák, projektszerkezetek és projekteredmények milyen
mértékben jók vagy rosszak. A társadalomtudományokban az értékítéletekkel
kapcsolatos problémák azzal függnek össze, hogy elméletileg ezeket sem igazolni, sem
megcáfolni nem lehet. Más azonban a helyzet a projektek és programok értékelésének
esetében, ahol az eredményeket úgynevezett instrumentális állítások fejezik ki, melyek
aszerint minősítenek bizonyos cselekedeteket, hogy azok milyen mértékben alkalmasak
az előre meghatározott célok elérésére. Az instrumentális állítások normáknak és
tudományos állításoknak sajátos kombinációi, melyeket megfelelő empirikus anyag és
érvényes következtetési eljárás segítségével alátámaszthatunk (bár nem igazolhatunk)
vagy elutasíthatunk.

A kutatási terv második komponense az, hogy a vizsgált jelenség hátterében milyen
lehetséges elméleti magyarázatot feltételezünk. A mögöttes elmélet megfogalmazása explicitté teszi
azokat a sok esetben rejtett hipotéziseket, amelyeken az elemzők következtetései alapulnak. Például
a kisvállalkozás-fejlesztési intézkedések várható hatásai megmagyarázhatóak az úgynevezett
„tranzakciós költségek elméletével”: a KKV-fejlesztési politika ugyanis különböző intézményi
megoldások megvalósításaként is felfogható, melyekhez eltérő tranzakciók és – a vállalkozásokat
terhelő - különböző tranzakciós költségek tartoznak.
A kutatási terv harmadik komponense a kutató által megválasztott empirikus stratégiára
vonatkozik. Akár kvantitatív, akár kvalitatív forrásokra támaszkodik a vizsgálódás, mindenképpen
döntést kell hozni az összegyűjtendő adatok köréről (mintavétel), valamint az interjú-alanyonként,
vállalkozásonként, intézményenként feltérképezendő információk szerkezetéről (kérdőív vagy
interjúvázlat megtervezése, adatrekord szerkezete). A kutatás megvalósíthatósága és
költségszerkezete elsősorban a terepmunka és a megszerezhető dokumentumok függvénye. A
kutatás összköltsége könnyen megduplázódhat, ha a hatásvizsgálat során a kutatást egy ún.
kontrollcsoportra – tehát a vizsgált intézkedés által nem érintett vállalkozási részmintára – is ki
akarjuk terjeszteni, valamint a beavatkozás előtti és utáni helyzetet is meg akarjuk vizsgálni.
Különösen megdrágíthatja a kutatást, ha a fenti esetekben ragaszkodunk a véletlen mintavétel
elveinek betartásához. A helytelenül megválasztott empirikus stratégia egyik formája, amikor a
beavatkozás által előidézett változást csak olyan körben vizsgáljuk, amelyben a kedvező hatás
érvényesülni tudott. Példa: egy jogszabály hatását utólag megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy
kedvezően befolyásolta-e a cégek egy körének a gazdálkodását. Adataink azonban csak olyan, a
jogszabály hatásköre alá eső cégekről vannak, amelyek a kutatás időpontjában még működtek,
miközben elképzelhető olyan helyzet, hogy a cégek egy széles köre korábban éppen azért ment
csődbe, mert a jogszabályt túl későn bocsátották ki. Ha ez valóban így van, és a mintavétel e
torzítását nem vesszük figyelembe, akkor vizsgálatunk eredménye csak a sikeresebben gazdálkodó,
erősebb cégekre fog vonatkozni, azaz nem lesz általánosítható. Ez a hibatípus szaknyelven: a függő
változó szerinti szelekció („selection on the dependent variable”). A hatásvizsgálatok esetében a
kutatási terv negyedik komponensének, az oksági kapcsolat kimutatására alkalmazott következtetési
séma (inference) megválasztásának is komoly szerepe van abban, hogy az eredmények hitelesek
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legyenek. Mielőtt egy, a vállalkozások körében bekövetkezett változást egy intézkedés
következményének ismerünk el, tisztázni kell, hogy mit tekintünk változásnak, mihez viszonyítva
értelmezzük ezt a változást:
 a beavatkozás által érintett cégpopuláció múltbeli teljesítményéhez, magatartásához
képest
 egy másik, a beavatkozás által nem érintett cégpopulációban bekövetkezett változáshoz
képest
 egy feltételezett helyzethez képest, amiben a beavatkozás nem történt meg, de
egyébként minden tekintetben azonos a vizsgálati helyzettel
 vagy ezek egy kombinációjához képest?
A hatások kimutatásához először is meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy egyáltalán
bekövetkezett-e a kívánt változás. Előfordulhat, hogy a valóságosan érvényesülő hatás nem látszik,
mert egy ellentétes irányú hatásmechanizmus kioltja azt. Ezt a jelenséget nevezi a
társadalomkutatási módszertan szakirodalma szuppresszor-hatásnak. Ha a hatás bekövetkezett, még
akkor is nyitott kérdés, hogy valóban a beavatkozás hozta-e létre ezt a kedvező változást, vagy
valamilyen más hatásmechanizmus? Tévedésekhez vezethet, ha egyéb mechanizmusok hatását a
vizsgált beavatkozás hatásának tulajdonítunk. Példák rossz következtetésekre:
 Nem szignifikáns a hatás. A vélt hatást a véletlen okozta. Ilyenkor a beavatkozásnak
tulajdonítunk egy olyan kedvező változást, ami valójában a megfigyelhető jelenség
szokásos ingadozásának hibahatárán belül van.
 A vizsgált okkal versengő másik ok hatása. Nem a vizsgált beavatkozás hozta létre a
kedvező változást, hanem az valójában egy másik, ugyanabban az irányban ható másik
oksági tényezőnek köszönhető. Példa: utólag vizsgálunk vállalkozás-barátságosság
szempontjából egy jogszabályt, és megállapítjuk, hogy az általa érintett vállalkozások
köre a korábbi időszakhoz képest szignifikánsan nagyobb sikereket ért el. Ilyenkor meg
kell vizsgálni, hogy vajon működtek-e más szabályozási vagy gazdasági jellegű okok is,
amelyek esetleg ugyanezt a vállalkozói kört érintették, és ezt az eredményt szintén
létrehozhatták, esetleg ahhoz hozzájárulhattak. Oksági kapcsolatot gyakran igazolnak a
„kettős különbség” következtetési sémájával. Ilyenkor statisztikai teszt támasztja alá,
hogy az intézkedés célcsoportjában – azaz a beavatkozás által érintett vállalkozások
körében - megfigyelhető változás szignifikánsan és kedvezően különbözik a
kontrollcsoportban megfigyelhető változástól.
A hatásvizsgálati kutatások könnyen beilleszthetőek lennének a fenti logikai keretbe, ha
vállalkozásokra irányuló beavatkozások gazdasági-társadalmi hatásairól idősoros statisztikai adat
állna rendelkezésre, mert ekkor közvetlenül alkalmazhatók lennének a kísérlettervezésen és
regressziós elemzés eljárásai. A gyakorlatban megvalósuló hatásvizsgálati eljárások azonban éppen
az adathiány miatt folyamodnak eseti módszerekhez. A vállalatokra vonatkozó szabályozási
hatáselemzések során ritkán lehet a hivatalos statisztika adataira támaszkodni, egyrészt mert ezek
többnyire ex ante vizsgálatok, másrészt pedig mivel az egyes konkrét jogszabályok által érintett
cégek köre egyedi jellegű halmaz, amely többnyire nem felel meg egyetlen statisztikai kategóriának
sem, például ágazatnak vagy vállalatnagyság-csoportnak sem. Amennyiben azonban a kérdés
természete megengedi statisztikai adatok használatát, akkor érdemes minél hosszabb idősorokat
figyelembe venni, éspedig lehetőleg olyanokat, amelyek a beavatkozás által érintett kört
tartalmazzák, lehetőleg a beavatkozás előtti és utáni adatokat is figyelembe véve. Ha van mód rá,
akkor - kontrollcsoport jelleggel - érdemes a megfigyelést kiterjeszteni egy olyan vállalati körre is,
amelynek összetétele a jogszabály által érintett körhöz hasonló, de valamilyen oknál fogva a
jogszabály hatókörén kívül esik. A jog érvényességének determinisztikus jellege miatt
kísérletezésre - a szó szociológiai vagy biometriai értelmében - nem kerülhet sor, hiszen nem
dönthető el véletlen kiválasztással, hogy melyik vállalat tartozzék a hatás által érintett csoportba, és
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melyik tartozzék a kontrollcsoportba. Ez a körülmény elméleti szinten is korlátozza annak
lehetőségét, hogy hatásvizsgálatok segítségével igazolt módon következtethessünk oksági jellegű
hatásmechanizmusra.
A statisztikai adatok krónikus hiánya miatt a vállalkozási szektort érintő hatásvizsgálatok a
gyakorlatban dokumentum-elemzésen, továbbá államigazgatási és vállalati interjúkon alapulnak,
amiket csak kedvező esetben egészítenek ki statisztikai adatok. Kérdőíves felmérésre és regresszióelemzésre ritkán, kísérletezésre pedig egyáltalán nincs lehetőség. Ezért a kormányok és nemzetközi
szervezetek mellett a jogszabályok hatásainak elemzésére szerveződött hatásvizsgálati kultúrák a
tiszteletben tartják ugyan az „evaluation research” néven ismertté lett módszertan alapelveit, de a
gyakorlatban nem követik annak eljárásait. A hatások mérésének technikái folyamatosan alakulnak,
még nem tekinthetőek éretteknek. A kormányzatok berkeiben meglehetősen eltérő szemléletű és
megközelítésű hatásvizsgálati kultúrák honosodtak meg. A szabályozás hasznairól,
szükségességéről és a visszajelzés mikéntjéről kialakult nézetek ideológiai elemekkel vegyülnek és
a legtöbb országban ragaszkodnak az intézményi környezetben megszokott tradicionális, bevált
megoldásokhoz. Egy általánosan használható hatásvizsgálati megoldás elterjedését az is fékezi,
hogy az elemzésekhez használt adatbázisok is igen sokfélék. A hatásvizsgálati és értékelési kultúra
egységesítéséért, a legjobb gyakorlatok egybevetéséért, fejlesztéséért és terjesztéséért a nagy
nemzetközi szervezetek és a segélyprogramok donor szervezetei teszik a legtöbbet.
5.1.1. A vizsgálati műfajok osztályozása az okok és az okozatok természete szerint
A hatásvizsgálatok fogalmi kerete mögött az a hallgatólagos paradigma áll, hogy a hatásokat
valamilyen ok vagy azok együttese idézi elő, váltja ki. Ezért a hatásvizsgálati műfajokat célszerű az
„okok” és az „okozatok” jellege szerint rendszerezni, tehát azt a kérdést megvizsgálni, hogy az
adott kutatás micsodának a milyen természetű következményeit, hatásait veszi górcső alá. A
hatások jellege szerint általánosságban megkülönböztetünk gazdasági, költségvetési, környezeti és
társadalmi hatásvizsgálatokat. Speciálisan a KKV-fejlesztés elsősorban gazdasági hatásvizsgálatok
eredményeire támaszkodik, melyek során kitüntetett szerepet kap az intézkedések által érintett kicsi
és közepes cégek gyarapodása vagy fogyása, rétegződése, stratégiájának alkalmazkodása az oknak
tekintett intézkedések hatására. Jogszabály-tervezet kisvállalkozás-szempontú hatásvizsgálata során
a kutatás fő kérdésfeltevése, hogy szükséges-e a szabályozás, és ha igen, akkor a vele járó
addicionális tevékenységek, költségek, adminisztráció vajon elviselhető terhet ró-e a szabályozás
célcsoportjára. Pénzügyi jellegű támogatások és támogatott szolgáltatások hatásainak elemzése
során viszont az értékelés a hatásvizsgálati részének azt kell feltárnia, hogy vajon a vizsgált projekt
vagy program közelebb juttatja - vagy juttatta - az általa elért célcsoportot a KKV-fejlesztési
politikában megfogalmazott célok eléréséhez, és hogy a konstrukció milyen járulékos hasznokat
hajt – vagy hajtott. Okok szerinti csoportosítás. Hatásvizsgálat vagy értékelés a KKV-politika
bármely eszközének alkalmazásához rendelhető. Ezen eszközök körében (a) a jogalkotás és (b) az
anyagiakkal vagy szolgáltatásokkal történő támogatás kiemelt szerepet játszik, ezért a csoportosítást
érdemes ezekre a kategóriákra építeni. Az eddig elkészült hatásvizsgálatok óriási többsége
besorolható az alábbi táblázat kategóriáiba.
5.2. Monitoring, ellenőrzés, értékelés
Monitoring, értékelés és ellenőrzés – e három feladatkör gyakran együtt kerül említésre, már
a második fejezetben is említésre kerültek e kérdéseket. A fejlesztési tevékenységek életciklusában
mindhárom jól elkülöníthető szereppel és funkcióval rendelkezik. A monitoring, az értékelés és az
ellenőrzés azért is számíthat kiemelt figyelmünkre, mert a gyakorlatban számos probléma és
nehézség, illetve a programok, projektek megvalósításának tökéletlenségéhez vezethet e
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tevékenységek nem megfelelő elkülönítése, illetve ennek következményeként valamelyik hiányos
megvalósulása. (Tóth, 2009) A három tevékenység definiálását célszerű olyan módon elvégezni,
hogy közben bemutatjuk a közöttük levő különbségeket céljaikban, megvalósulásuk módjában.
Mindenekelőtt definiáljuk a három tevékenységet a program életciklusán belül azok alapvető
jellemzői, és célja szerint:
 A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment, a
döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok
viszonylatában.
 Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a
szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése.
 Az értékelés a program egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának
vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában.
Vagyis a monitoring nem más, mint a program tervezése során meghatározott
tevékenységek elvégzésének, célok teljesülésének, vagyis végeredményben a program
megvalósulásának folyamatos nyomon követése. (Tóth, 2005) . Ennek alapjául az előzetesen
kitűzött célok számszerűsítése szolgál. A Strukturális Alapok programjainak tervezési fázisában ezt
készítik elő, mikor az egyes programokhoz, illetve intézkedésekhez outputok, eredmények és
hatások szintjén is célokat fogalmaznak meg, amelyekhez számszerűsített indikátort rendelnek, a
kiindulási és a célérték meghatározásával. Ezt a folyamatot láthattuk a tervezés, programozás,
illetve a Programkiegészítő dokumentum kialakítása kapcsán. Ugyanez a célrendszer-felállítás és
számszerűsítés, az indikátorok kijelölése megtörténik az egyes projektek esetében is, a projekt
tervezési fázisában – e számszerűsített célok, monitoring indikátorok nélkül egy projektterv sem
tekinthető teljesnek, így pályázatként sem állja meg a helyét. A projektmenedzsment modulban
tárgyalt logikai keretmátrix technikának is egyik pillére a különféle célokhoz rendelt monitoring
mutatók pontos meghatározása. A monitoring tevékenység kulcsa, hogy e mutatószámok aktuális
értékeit a program végrehajtói folyamatosan gyűjtsék és elemezzék, lehetőséget biztosítva ez
által mind a programmenedzsment döntéshozók, mind a támogatást nyújtók számára, hogy
rendszeresen egyértelmű jelzést kapjanak a program, illetve annak egyes részei aktuális állásáról.
Ezen információ birtokában megítélhetik, hogy a program az előzetes terveknek, elképzeléseknek
megfelelően halad-e és ez alapján a tervektől való eltérés esetén szükség szerint megtehetik a
megfelelő kiigazító lépéseket a végrehajtás, a megvalósítás menetében.
1
Fontos kiemelnünk, hogy a monitoringot a folyamatos adatgyűjtés még nem teszi
monitoringgá: ez az adatgyűjtési, megfigyelési tevékenység azáltal válik monitoringgá, hogy ha az
ilyen módon rendelkezésre álló információ hasznosul a menedzsment döntések előkészítésében,
meghozatalában, vagyis ha döntéstámogató menedzsmentrendszerként alkalmazzuk. Láthatjuk
tehát, hogy a monitoring elsősorban a menedzsmentet támogató, a program eredményes és sikeres
megvalósulását elősegítő tevékenység. Gyakran hasonló jellegű adatokra építve, ámde más céllal
folyik az ellenőrzés. Az ellenőrzés feladata, hogy a programvégrehajtás során biztosítsa a
jogszabályoknak, előírásoknak és más kötelezettségeknek való megfelelést, és ezáltal kizárja –
kiszűrje, illetve megelőzze – a visszaéléseket, a csalásokat, szabálytalanságokat. Az ellenőrzés
számos területre terjedhet ki. A programok, projektek ellenőrzési rendje magába nkell foglaljon
pénzügyi, (elszámolási, bizonylatolási, stb.) ellenőrzéseket, de a személyekre, a döntéshozatalra, a
hatáskörök megfelelőségére vonatkozó vizsgálatokat is. Az ellenőrzési rendszernek alapvetően két
típusú szabályrendszernek való megfelelést kell folyamatosan vizsgálnia:
 egyrészt a program vagy projekt saját belső szabályrendszerének, vagyis azoknak az
eljárásrendi, végrehajtási szabályoknak, amelyeket a program kialakítása során
vázoltunk fel, vagy éppen a projektünk kapcsán kötött támogatási szerződés
rendelkezéseinek;
 másrészt a hazai és közösségi jogszabályok alkotta külső szabályrendszernek való
megfelelést.
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Míg a monitoring egyértelműen a programvégrehajtó szervezeteken belül zajlik, annak
menedzsment munkáját segíti, illetve e munka részét képezi, az ellenőrzés sokkal inkább külső
tevékenység. A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés alapvetően a programmenedzser,
projektmenedzser felelőssége, de annak ellenőrzésére számos külső intézmény jogosult –
elsősorban a támogatást nyújtó érdekeinek képviseletében. A monitoring és az ellenőrzés a
végrehajtáshoz közvetlenül kapcsolódó, operatív jellegű feladatok, amelyek folyamatosan zajlanak,
és végigkísérik a megvalósítás egészét. Az értékelés célja ezzel szemben nem a végrehajtási
feladatok közvetlen támogatása, hanem a program, projekt egészének megítélése. Az értékelésnek a
relevancia, az eredményesség és a hatékonyság kérdéseire kell választ adnia. A relevancia esetében
azt kell megítélnie, hogy a program vagy az egyes projektek célja vajon tényleg lényeges, relevánse a megoldani kívánt probléma szempontjából, ténylegesen orvosolja-e azt, illetve – hiszen az
értékelés jellegéből fakadóan gyakran komparatív módon zajlik – hogyan alakul ez a relevancia a
problémához kapcsolódó más célokkal, vagy más problémákkal való összehasonlításban. Az
eredményesség arra keresi a választ, hogy sikerül-e, illetve milyen mértékben sikerül elérni a
kitűzött célokat, míg a hatékonyság azt vizsgálja, hogy milyen áron, vagyis milyen ráfordításokkal,
erőforrásokkal sikerül e célokat elérni.
5.2.1. Monitoring a projektek életében
A Strukturális Alapok keretében finanszírozott fejlesztési projektek esetében erőteljesen
jelentkezik az az elvárás, hogy ezek a projektek magas minőségű végrehajtási rendszerrel, jó
projektmenedzsmenttel - jó szakemberekkel, jó vezetőkkel, egyértelmű felelősségi körökkel, jól
kialakított működési mechanizmusokkal rendelkezzenek. Olyannyira igaz ez, hogy a támogatásért
folyamodó pályázók esetében gyakran az egyik legnagyobb súllyal latba eső értékelési szempont a
projektmenedzsment színvonala. Egy kiválóan kitalált projekt is eleshet a támogatástól akkor, ha a
bírálók úgy látják, gyenge lábakon áll a menedzsmentje. Az igazán jó projektmenedzsmentnek
elengedhetetlen eleme az átgondolt, rendszeres és következetes belső projekt monitoring, az
előrehaladás, az elért eredmények folyamatos nyomon követése. Az, hogy a projekt vezetői a
folyamatosan megfigyelt adatokra alapozva hozzák meg döntéseiket. E projekt monitoring rendszer
kiépítése és alkalmazása minden projektgazda saját feladata, felelőssége. Ugyanakkor ha a
projektgazda projektjét állami támogatásból, a Strukturális Alapok hazai programjainak keretében
valósítja meg, akkor a projekt monitoring rendszer legalább egy elemét kötelezően alkalmaznia
kell: rendszeres előrehaladási jelentésekben kell beszámolnia a projekt fejleményeiről. Az ilyen
monitoring beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségeket a támogatási szerződés rögzíti és az
Irányító Hatóság általában standard, kötelező formátumot is biztosít hozzá. Minden támogatási
szerződés Integráns részét képezi az úgynevezett Monitoring Adatlap – az a formadokumentum,
amelyen rendszeresen be kell számolni a projekt előrehaladásáról. Az adatszolgáltatási
kötelezettség és forma igen nagy eltéréseket mutathat a különféle támogatási konstrukciók esetében,
leggyakoribb a negyedévente való jelentéstétel.
A beszámoló benyújtásának kötelezettségét gyakran kapcsolják a támogatás folyósításához –
vagy úgy, hogy a kifizetési kérelmek csak a negyedéves jelentéshez csatolva adhatók be, vagy ha a
pénzlehívás folyamatos, akkor úgy, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása esetén leállítják az összes
folyamatban levő kifizetést –, így teremtve némi többlet-motivációt arra, hogy a jelentéseket mindig
időben és megfelelő formában nyújtsák be a kedvezményezettek. Ne felejtsük el, hogy az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség
megszegésének minősül, és így a támogatást nyújtó szervezet jogosult arra, hogy elálljon a
támogatási szerződéstől és visszafizettesse az addig kifizetett támogatásokat is. A projekt
monitoring beszámoló célja hármas:
 alapvető célja az információszolgáltatás, a projekt előrehaladásáról, fejleményeiről,
eredményeiről, és egyes kötelezettségek teljesítéséről
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ehhez kapcsolódóan feltárja az eltéréseket az eredeti projekttervhez, ütemezéshez
képest, és bemutatja eme eltérések hátterét, magyarázatát, a felmerült problémákat
végül – noha ez nem tekinthető monitoring funkciónak – a kifizetési kérelmek
alátámasztására is szolgál.

A monitoring beszámoló tartalmának központi eleme így a projekt kitűzött céljaihoz képest
való előrehaladás, a megvalósított tevékenységek, elért eredmények bemutatása lesz. Ezt számszerű
formában is prezentálni kell; ehhez szolgáltat alapot a logikai keretmátrix alapú projekttervezés,
amely már az előkészítés során rögzíti azokat az indikátorokat, amelyek segítségével a
megvalósulást mérjük, és meghatározza azokat a forrásokat is, ahonnan ezeket a számszerű adatokat
beszerezhetjük, illetve azok elért értékeit igazolhatjuk. Ezeket az előre rögzített tényezőket a logikai
keretmátrix középső oszlopaiban találjuk (5.1. ábra).
Ezeknek az indikátoroknak a projektünkhöz való illeszkedés mellett természetesen a
pályázatban meghatározott követelményekhez is illeszkedniük kell, az adatszolgáltatásnál
figyelembe kell vennünk a támogatási szerződésben kötelezőként meghatározott mutatókat. Az elért
eredményeket, megvalósult fejlesztéseket, vagyis a mutatók tényadatait a projekt monitoring
beszámolóban az időarányos tervadatokkal kell összevetnünk, és ez alapján feltárni az eltéréseket,
elmaradásokat. Be kell mutatnunk ezek okát, hátterét, a nehézségek, problémák jellegét, és ha ez
lehetséges, azok megoldási módját is, amelyet a projekt végrehajtásának következő időszakában
alkalmazni kívánunk.

5.1. ábra: Logikai keretmátrix
Forrás: Kovács, 2006.

A projekt előrehaladásáról szóló beszámoló természetesen részletezi a pénzügyi
megvalósulást is. Bemutatja a tárgyidőszakban felmerült kiadásokat, a lehívott támogatási
összegeket, összevetve a költségeket az ezek által megvalósult fejlesztésekkel. Ehhez kapcsolódhat
– ha a támogatási konstrukció feltételei ezt írják elő – a tárgyidőszaki kiadásokhoz kapcsolódó
kifizetési kérelem. A monitoring jelentés az eszköze annak is, hogy beszámoljunk egyes, a
támogatási szerződésben rögzített kötelezettségünk teljesítéséről. Ilyen témakör például a
közbeszerzés – az állami támogatás felhasználása, elköltése sok esetben csak közbeszerzési eljárás
alkalmazása mellett történhet meg. Ebben az esetben a lebonyolított eljárások részleteiről,
eredményeinkről szólnunk kell a jelentésben is.
Egy másik ilyen kérdés a tájékoztatással, nyilvánosságokkal kapcsolatos kötelezettségek
ügye, amelyek szintén ránk hárulnak a támogatás esetén. A tájékoztató táblák kihelyezéséről vagy
az uniós arculati elemek használatáról tehát ugyanúgy be kell számolnunk az előrehaladási
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jelentésben, mint pl. a fizikai, ill. pénzügyi előrehaladásról. A jelentések tartalmából adódik, hogy
bizonyos mellékleteket is csatolnunk kell e dokumentumhoz, alátámasztandó az abban foglaltakat,
például:
 az előrehaladást igazoló dokumentumok: például építési naplók, tanfolyami jelenléti ívek,
aktiválási jegyzőkönyvek, használatbavételi engedélyek, vagy a fejlesztés tartalmához
kötődő más dokumentum
 a közbeszerzési eljárások dokumentumai
 a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló
dokumentumok: például fotók
 eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló
dokumentumok abban az esetben, ha a monitoring beszámoló támogatás-lehívás célokat
is szolgál.
5.2.2. Az ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a közpénzek felhasználásának
szabályszerűségét. A helyszíni ellenőrzések kiegészítik a dokumentumbekérés alapján történő
ellenőrzéseket. Míg a dokumentumbekérés alapján történő ellenőrzések teljes körűek, helyszíni
ellenőrzések elvégzésére általában mintavétel alapján kerül sor. Helyszíni ellenőrzésvégzésére
jogosult szervezetek az alábbiak: Közpénzekből támogatott projektek esetében helyszíni ellenőrzést
végezhet
 a támogatást nyújtó szervezet (pl. minisztérium, közreműködő szervezet), vagy az általa
 megbízott szervezet,
 a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI),
 az Állami Számvevőszék (ÁSZ). 4
A fentieken túl, az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási rendszerek esetében
helyszíni ellenőrzést végezhet:
 a Pénzügyminisztérium (PM), amely felelős az Európai Bizottság számára benyújtott
kifizetési kérelmek hitelességének igazolásáért
 az Európai Bizottság érintett főigazgatósága
 az Európai Számvevőszék.
A helyszíni ellenőrzések túlnyomó többségét a támogatást nyújtó szervezet végzi (ún. első
szintű ellenőrzések). Várhatóan a kedvezményezetteknek mindössze egy-két százaléka fog
találkozni a KEHI, az ÁSZ, a PM, az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága vagy az Európai
Számvevőszék ellenőreivel. Az utóbbiak által végrehajtott ellenőrzések célja elsősorban a
támogatást nyújtó szervezetek munkájának felülvizsgálata (ún. második szintű ellenőrzések).
Következésképpen, az Európai Unió által támogatott projektek általában hasonló ellenőrzésekre
számíthatnak, mint a hazai támogatási rendszerek keretében támogatottak. A helyszíni ellenőrzés
lehet előzetes, közbenső vagy utólagos.
a) Előzetes helyszíni szemlére a támogató/elutasító döntés meghozatala előtt, azt
megalapozandó kerül sor. Az előzetes helyszíni ellenőrzés célja
 a pályázatban megadott információk helytállóságának vizsgálata
 a projekt támogatásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalának segítése
 a pályázó szakmai felkészültségének és pénzügyi stabilitásának, a projekt
megalapozottságának elemzéséhez kiegészítő információk gyűjtése
 amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor,
ennek vizsgálata.
b) Közbenső helyszíni ellenőrzésre a finanszírozás szakaszában kerül sor. A közbenső
helyszíni ellenőrzés célja
 a kifizetési kérelemben illetve a projekt előrehaladási jelentésekben megadott
információk helytállóságának vizsgálata, a pénzügyi és a fizikai teljesítés ellenőrzése
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a felajánlott biztosítékok vizsgálata
a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata
amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor,
ennek vizsgálata.
c) Utólagos helyszíni ellenőrzésre a finanszírozást követően, a működtetési kötelezettség
szakaszában kerül sor (feltéve, hogy a kedvezményezettnek működtetési kötelezettsége van
beruházások esetében). Az utólagos helyszíni ellenőrzés célja:
 a projekt előrehaladási jelentésekben megadott információk helytállóságának
vizsgálata
 a működtetés ellenőrzése
 a felajánlott biztosítékok vizsgálata
 a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata
 a projekt eredményeinek és hatásainak elemzéséhez információk gyűjtése
 amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor,
ennek vizsgálata.
A helyszíni ellenőrzéseket kormányrendelet szabályozza, lépései ez alapján kerülnek
röviden bemutatásra. A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban,
szóban vagy írásban értesíteni kell az ellenőrzendő kedvezményezettet. Ennek keretében a
kedvezményezett tájékoztatást kap az ellenőrzés céljáról és formájáról, az ellenőrzésre vonatkozó
jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés várható időtartamáról. Az előzetes értesítést csak abban
az esetben nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsítaná az
ellenőrzés eredményes lefolytatását. A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőr köteles
bemutatni a megbízólevelét az ellenőrzendő kedvezményezettnek. A helyszíni ellenőrzés általában
a következőképpen történik:
 a projekt hátterének, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges általános információk
megismerése
 a pénzügyi-számviteli dokumentumok, a könyvelés vizsgálata
 a fizikai teljesítés ellenőrzése
 az Európai Unió speciális előírásai teljesítésének ellenőrzése (pl. nagy beruházások
esetén el van-e helyezve az EU támogatását ismertető tábla).
A helyszíni ellenőrzésről az ellenőr ellenőrzési jelentést készít. A jelentésnek tartalmaznia
kell többek között:
 az ellenőrzés megállapításait, a következtetéseket és a javaslatokat
 záradékot, amelyben az ellenőrzött kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a
jelentésben foglaltakat megismerte és azokkal kapcsolatban észrevételt nem kíván
tenni, vagy a megismeréstől számított 8 munkanapon belül észrevételt kíván tenni.
Ha az ellenőrzött kedvezményezett észrevételt tesz, és valamely megállapítást vitatja, az
észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzési szervezet 7 napon belül írásban
tájékoztatja az ellenőrzött kedvezményezettet. A helyszíni ellenőrzések során feltárt hibák
legnagyobb része dokumentumok, bizonyítékok hiányából fakad. A Strukturális Alapok
esetében az Európai Unió a program (nem a projekt!) utolsó kifizetését követően 5 évig végezhet
helyszíni ellenőrzést, eddig kell megőrizni minden dokumentumot. Az I. Nemzeti Fejlesztési
Tervhez kapcsolódó támogatás utolsó kifizetésére várhatóan 2008 decemberében kerül sor, tehát
2013-ig kell megőrizni a dokumentumokat. Ez a határidő minden projektre vonatkozik, azokra is,
amelyek akár már 2004-ben lezárásra kerülnek. A Kohéziós Alap esetében a projekt utolsó
kifizetését követően 5 évig kell megőrizni, és helyszíni ellenőrzés esetén rendelkezésre bocsátani a
dokumentumokat. A kedvezményezettek által megőrzendő dokumentumok általában az
alábbiak:
 a pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek másolata
 a pályázat hiánypótlásának vagy módosításának másolata
 a támogatási szerződés, és módosításai (amennyiben módosult a támogatási szerződés)
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a projekt előrehaladási jelentések és szükséges mellékleteinek másolata (köztük a fizikai
teljesítés dokumentumai, pl. képzési programok esetében tananyagok, jelenléti ívek,
felmérések, stb.)
az eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok
az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés
amennyiben szükséges, a közbeszerzési eljárás dokumentumai (köztük nemcsak a
nyertes, hanem minden ajánlat dokumentációja)
amennyiben szükséges, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek
dokumentált bizonyítéka (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép,
kiadvány másolata stb.)
a projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumok (pl.
megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés stb.).
5.2.3. Értékelések

A közpénzek szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználását az Európai Unió az
előrehaladás nyomon követésén és a helyszíni ellenőrzéseken túl értékelésekkel biztosítja. Míg az
előrehaladás nyomon követése a célok elérését, a helyszíni ellenőrzés pedig a szabályok betartását
vizsgálja, addig az értékelések azt elemzik hogy a közpénzek felhasználása mennyiben járul hozzá a
program által leküzdeni kívánt társadalmi problémák csökkentéséhez, a lehetőségek
kihasználásához (pl. milyen mértékben csökkent az elmaradott térségek hátránya, milyen mértékben
nőtt a turizmusból származó jövedelem, stb.). A Strukturális Alapok esetében az értékeléseket
jellemzően nem egyes projektekre, hanem teljes programokra vonatkozóan végzik, ugyanis a
problémák csökkentése, a lehetőségek kihasználása általában nem várható egy-egy külön projekttől.
Ugyanakkor, a program szintű értékeléshez is az egyes projektek eredményeit összegzik (pl.
összesen hány munkahelyet teremtettek a projektek, összesen hány turista érkezett a projektek
eredményeként, stb.). Vagyis, a program szintű értékelés nem egy-egy projekt eredményességét ítéli
meg, hanem a teljes programét, az egyes projektek eredményei alapján. Következésképpen, a
kedvezményezetteknek tulajdonképpen nem kell tudniuk a program szintű értékelések elvégzéséről,
de érteniük kell, hogy a támogatást nyújtó szervezetek azért kérnek be bizonyos adatokat a
kedvezményezettektől, hogy ez alapján tudják elvégezni az értékeléseket. Az adatbekérés történhet
a projekt előrehaladási jelentésekben, vagy külön kérdőívekben. Nagy értékű és összetett projektek
esetében indokolt lehet, hogy a támogatást nyújtó szervezet a projekt befejezésekor értékelje a
projekt eredményeit, foglalja írásba a projekt tanulságait.

Ellenőrző kérdések:
1. Sorolja fel a kutatási terv részeit!
2. Fogalmazza meg a monitoring beszámoló céljának lényegét!
3. Fogalmazza meg az ellenőrzés lényegét!
4. Sorolja fel, egy projekt esetében mely intézmények végezhetnek helyszíni szemlét!
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Fogalmazza meg a gazdaságfejlesztési programok ellenőrzésének szerepét!
2. Fogalmazza meg a monitoring és az ellenőrzés szerepét egy program életében!
3. Fogalmazza meg a helyszíni szemle projektre gyakorolt hatásait!
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6. Gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódó beavatkozási javaslatok
kidolgozásának módszerei
A regionális gazdaságfejlesztési program készítésében hangsúlyozott szerepet kapnak olyan
gazdasági ágak, melyeket regionális léptékben szükséges vizsgálni. Következésképpen
elengedhetetlen keretbe foglalni az elkövetkezendő időszak legfontosabb gazdaságfejlesztési
irányait, amelyek kiemelten fontosak a régió versenyképességének javításához. Az egyes ágazatok
regionális szintű tervezésén túl a kistérségenkénti gazdaságfejlesztési programokat is el kell
készíteni. Ebben minden egyes kistérségre meg kell határozni, hogy mely ágazatra vagy ágazatokra
alapozva lehet a kistérség versenyképességét növelni és gazdaságát fejleszteni. Kistérségi
versenyképességi programok esetében példának okáért kistérségenként kell megvizsgálni a
következő tényezőket. Ma már – nemcsak a szakma művelői, hanem a szakminisztériumok érintett
ágazati (innovációs, közlekedéspolitikai) főosztályai számára is – érzékelhető egy olyan (eredetileg
nemzetközi logisztikai igények gerjesztette) pozitív elmozdulás, amely a legfontosabb régiós szintű
területek közé sorolja a területfejlesztést. Manapság már senki sem vitatja, hogy a területfejlesztés
gyakorlatban új tervezési, szervezési módszereket igényel, megváltoztatja a szervezetek eddigi
hierarchiáját és az érdekeltségi viszonyokat. Optimalizációs módszerek, valamint az informatika
széleskörű alkalmazását kívánja meg, nagy beruházási követelményeket támaszt (logisztikai
központok kialakítása, infokommunikációs rendszerek stb.), ugyanakkor növeli a kvalifikált
munkaerő iránti igényt.
A területfejlesztési program regionális vizsgálatát a komplex területfejlesztési hálózat- és
szolgáltatásfejlesztési koncepció gazdasági integrációs alapja adja meg azáltal, hogy a
funkcionálisan mind sokoldalúbb területfejlesztési tevékenység tűnik az egyik legperspektivikusabbnak a régió dinamikus komparatív előnyeinek kiaknázása szempontjából.
A fenti eszmefuttatás után lássunk egy alternatív módszert a regionálisprogram-vizsgálat
felépítésére. A régió területfejlesztési rendszerére, jellemző adottságaira és erősségeire építő
stratégia szükséges és lehetséges céljainak, valamint prioritásainak meghatározása. Az elérendő
célállapot meghatározása és az elmozdulást megjeleníteni képes indikátorok kijelölése. (KáposztaTóth-Singh, 2008)
Meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek leginkább segítik azoknak a
technológiáknak és piacoknak az összefonódását, ahol igény, fogadókészség mutatkozik a komplex
területfejlesztési szolgáltatásokra. Ez a koncepcióalkotásra alkalmas és javaslattételi jogkörrel
felruházott tanácsadó testület eszköz- és eljárásrendszerét kihasználva, a analízisre alapozva, a
szükséges és lehetséges alternatívák összevetésével) javaslatokat fogalmaz meg. Ezek a javaslatok a
közúti dominanciával jellemezhető mobilitásfejlődés, a komplex szolgáltatási elvárások és a
fenntarthatóság közti feszültség enyhítését, összeegyeztethetőségét célozzák meg. Ebben az
összetett, kihívásokkal terhes rendszerben a gazdasági kapcsolatok, illetve a termelési és értékesítési
tevékenység által meghatározott problémák csak több tudományterület törvényszerűségeivel és
hatásrendszerei segítségével definiálhatók és oldhatók meg.
6.1. Esettanulmány „Wonderland” kistérség fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára
„Wonderland” kistérség egy nem létező kistérség. A vizsgálat első lépése a kutatási terület földrajzi
lehatárolása (jelen esetben Wonderland” kistérség). Ezt követően egy általános helyzetfeltárás
alapján kell kialakítani egy erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket tartalmazó
mátrixot (pre-SWOT mátrix), valamint a komplex elemzés érdekében, dokumentumelemzés
céljából felkutatni az elméleti kistérség tervdokumentumát. A létrehozott mátrix és a helyzetfeltárás
alapján meghatározzuk a vizsgálat alapját képező öt dimenziót (környezet, infrastruktúra, helyi
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gazdaság, társadalom, turizmus-extern kapcsolatok, Pókháló elmélet lsd.: 3 fejezet) és ezekhez
mutatószámokat rendelünk.

6.1. ábra: A helyzetfeltárás logikai rendszere a pókhálóelmélet alapján
Forrás: Goda, 2012
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A primer adatbázis elkészítéséhez kérdőíves felmérés szükséges. A szekunder adatbázishoz az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer (TeIR) különböző adatgazdák
adatbázisait használhatjuk fel. Az elsődleges és másodlagos adatbázisokból objektív, szubjektív,
korrigált (előbbi kettő átlaga) és a kistérség helyzetét a megyéhez képest kifejező térségi indexeket
hozhatunk létre (Goda, 2012). Az így kialakított mutatószámok segítségével az előzetesen
kialakított öt pillér között meg tudjuk állapítani a köztük lévő kapcsolat erősségét, illetve
kiszámolhatjuk, hogy az egyes dimenziók mennyire fenntarthatók. Ezt követően pókháló-entrópia
vizsgálat végzünk, mely azt mutatja meg, hogy ha az öt pillér közül valamelyiket például
fejlesztjük, az milyen hatást idéz elő a másik négy dimenzióban. Ezzel párhuzamosan elvégezzük
„Wonderland” kistérség Tervdokumentumának elemzését. A fent említett matematikai-statisztikai
módszerekre és a dokumentumelemzésre alapozva felállítjuk hipotéziseinket, amelyekből
különböző szcenáriókat vázolunk fel, melyeknek alapja a mutatószámokban előidézett módosítás, s
a módosítások hatásvizsgálata. Ezt követően az fejlesztési lehetőségeket hasonlítunk össze az
elméleti kistérség tervdokumentumában szereplőkkel, majd ezen eredményekből és az előzetesen
meghatározott problémakörökből és szcenáriókból kiindulva határozhatjuk meg a
legeredményesebb szcenáriót. (6.1. ábra).
6.2. Anyaggyűjtés
6.2.1. Pre-SWOT elemzés
Ahogy már a 3 fejezetben olvasható volt a SWOT elemzés önmagában is használható
helyzetfeltárási rendszernek tekinthető. A SWOT elemzés három fázisra osztható. Az első fázis a
stratégiát meghatározó adottságok feltárása, ez tulajdonképpen a hagyományos SWOT tábla,
amelyet pre-SWOT-nak nevezünk el.
Wonderland” kistérségre egy előzetes helyzetfelmérésre alapozva szerkesztetünk egy pre-SWOT
mátrixot, melyben az általánosságokat mellőzve a mutatórendszerünkhöz szükséges szempontok
(erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek) kerülnek rögzítésre. (6.1. táblázat) Ennek célja
az volt, hogy átlátható rendszerben lássuk a kistérségről megszerzett információkat. A jegyzetben
bemutatott pre-SWOT tábla egy elmélet eset.
6.1. táblázat: pre-SWOT mátrix
LEHETŐSÉGEK
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK

VESZÉLYEK

A lehetőségek kihasználása az
erősségekre építve

A veszélyek elkerülése az
erősségek segítségével

A gyengeségek leküzdése a
lehetőségek kihasználásával

Minimálisra csökkenteni a
gyengeségeket a veszélyek
elkerülésével

Forrás: saját szerkesztés 2012.

6.2.2. Szekunder és primer adatok
Az PEST-SWOT rendszer logikájára épülő szakértői mutatórendszerhez (Goda, 2012) jelentős
mennyiségű adatra van szükségünk. A vizsgált 5 dimenzió (környezet, infrastruktúra, helyi
gazdaság, társadalmi aktivitás, turizmus-extern hatás) minden egyes elemét 8 mutató segítségével
vizsgálhatjuk. Ezek egy tercier adatbázis 40 mutatójából származó értékek, illetve azok megyei és
kistérségi szintre aggregált és vetített értékei, továbbá a 40 mutató másodlagos tartalmára készített
kérdőívből származó adatok. Az adatgyűjtés tercier adatforrásának az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszert (TEIR) alkalmas, hiszen település szintű, a rendszer által
nagyobb területi egységre gyorsan aggregálható, a felhasználni kívánt adatbázisokkal dolgozik,
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melyek segítségével egy megbízható szekunder adatbázis hozható létre (6.2. táblázat). A kérdőíves
felmérés célja a kistérségi szereplők fogadókészségének feltárása és a partnerség kontrolljának
vizsgálata. Amennyiben megfelelő a mintavétel, a felmérés előnye, hogy a számszerű adatok
általánosíthatóak és lehetőséget nyújt időbeli vizsgálatokra, illetve alkalmas mennyiségi és
minőségi adatgyűjtésre is. Ezekből az adatokból egy primer adatbázis (6.3. táblázat) nyerhető.
6.2. táblázat: PEST-SWOT mátrix elsődleges tartalma (szekunder adatok)
Pillér

Dimenzió

Környezet

Politikai

Gazdasági

Társadalmi
Technológiai

Mutató

Adatgazda

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma / Rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma
Váll. kommunális adója 2009(település)
KEOP-os kifizetések 2010 től összege
Hasznosított települési szilárd hulladék (újrafeldolgozással, komposztálással és
energiahasznosítással, összesen) 2009 / Összes elszállított települési szilárd
hulladék mennyisége
Környezetvédelmi bírság + Természetvédelmi bírság + Talajterhelési díj
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma / lakások száma
Másodlagos közműolló: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma /
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma
Védett természeti terület területe 2009(település)
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben
autópálya csomópontig 2010(település)

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
TÁKISZ
NFÜ

Infrastruktúra

Politikai
Gyalogút és járda 2009(település)
Gazdasági
Társadalmi

Helyi gazdaság

Technológiai
Politikai
Gazdasági
Társadalmi
Technológiai

Társadalmi
aktivitás

Politikai
Gazdasági
Társadalmi

Turizmus - extern
kapcsolatok

Technológiai

Postahivatalok száma 2010 (település)
Egyéb élelmiszer-szaküzletek száma 2008(település)
Gyógyszertárak száma (humán) 2010 (település)
Szakiskolai, Szakközépiskola, Technikumi, Gimnáziumi végzettségű regisztrált
munkanélküliek száma 2010
Közvetlen járatok átlagos menetideje a kistérség központba 2009(település);
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma 2010
Iparűzési adó 2009(település)
Saját folyó bevételek - intézményi tevékenységek bevételei 2009
Regisztrált gazdasági szervezetek száma
Saját folyó bevételek - ÁFA bevételek 2009(település)
Üzemanyagtöltő állomások száma
ROP-os kifizetések gazdaságfejlesztés 2007-2010
Internet előfizetések száma
180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen 2010(település)
Regisztrált nonprofit szervezetek száma (év végén) 2010
Családsegítő szolgálatok száma 2008(település)
Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.) 2009(település)
Közművelődési intézmények száma 2010
Vándorlási különbözet
Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási
támogatásban részesülők adatai nélkül) 2010
Közvetlen járatok száma naponta a kistérség központba 2009(település)
Háziorvosok száma 2009
Műemléki jelentőségű területek száma (MJT) 2009(település)

Politikai

Gazdasági
Társadalmi
Technológiai

Saját folyó bevételek - helyi adók - idegenforgalmi adó (tartózkodás után +
épület után) 2009(település)
Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma
Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban 2009(település)
Kulturális rendezvények száma
Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma 2009(település)
Éttermek, cukrászdák száma
Kerékpárút 2009(település)

Forrás: Goda 2012.
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KSH
TÁKISZ
Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
KSH-TSTAR
GeoX Kft./Elérhetőségi idők
és távolságok (GeoX Kft)
Helyi közutak adatai
(Magyar Közút Nonprofit
Zrt.)
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
KSH
GeoX Kft./Elérhetőségi idők
és távolságok (GeoX Kft)
KSH
TÁKISZ
TÁKISZ
KSH TSTAR
TÁKISZ
KSH
NFÜ
GKIeNET Internetkutató és
Tanácsadó Kft.
KSH-TSTAR
KSH T-STAR
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
KSH-TSTAR
Cdata Kft. /Volán/2009
KSH-TSTAR
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
TÁKISZ
Központi Statisztikai Hivatal
KSH-TSTAR
Központi Statisztikai Hivatal
KSH-TSTAR
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Környezetére
vonatkozó kérdések
Település infrastruktúrájára
vonatkozó kérdések
Helyi gazdaságára
vonatkozó kérdések
Társadalmi aktivitására
vonatkozó kérdések
Idegen forgalmára
vonatkozó kérdések

6.3. táblázat: PEST-SWOT mátrix másodlagos tartalma (primer adatok)
Mennyire elégedett a településen a szelektív hulladékgyűjtéssel?
Értékelés: 1 Milyennek értékeli a településen a környezetvédelmi beruházásokat? rossz illetve
Mennyire jellemző a településen a környezetszennyezés?
semennyire;
Milyennek értékeli a településen a csatorna- és a vízhálózat
4 - jó illetve
kiépítettségét?
nagyon
Hogyan értékeli a település környezeti politikáját?
Milyen mértékű a hulladék újrahasznosítás a településen?
Mennyire elégedett a településén a hulladékkezeléssel?
Milyennek értékeli a természetvédelmi területeket a településen?
Milyen könnyen érhető el a legközelebbi autópálya?
Értékelés: 1 Milyennek értékeli a postai szolgáltatás elérhetőségét a településen?
rossz illetve
Mennyire elégedett a gyógyszertári szolgáltatás elérhetőségével a
semennyire;
településen?
4 - jó illetve
Milyen könnyen érhető el Tamási tömegközlekedéssel?
nagyon
Mennyire megfelelő a település útjainak járdával való ellátottsága?
Mennyire megfelelőek a településén a mindennapi bevásárlási
lehetőségeket?
Mennyire felel meg a lakosság iskolai végzettsége a térség
munkaerőpiaci keresletének?
Mennyire megoldott a településen az idős lakosok otthoni
szociális/egészségügyi ellátása?
Milyennek értékeli az önkormányzat adópolitikája? (Elsősorban a
Értékelés: 1 vállalkozásokat érintő adókra gondolva)
rossz illetve
Mennyire vállalkozóbarát az Ön települése?
semennyire;
Mennyire lefedett a térség üzemanyagtöltő állomásokkal?
4 - jó illetve
Mennyire tartja megfizethetőnek az internet előfizetéseket?
nagyon
Hogyan értékeli az önkormányzat gazdálkodási tevékenységét?
Milyennek ítéli a településen folyó kereskedelmet?
Milyen a gazdaságfejlesztési programok hatékonysága?
Hogyan ítéli meg a település foglalkoztatási helyzetét?
Milyennek tartja a helyi civil szervezetek tevékenységét?
Értékelés: 1 Megfelelőek-e a nők munkavállalási feltételei gyermekszülés után?
rossz illetve
Milyen hatással van a település életére a betelepülő lakosok?
semennyire;
Mennyire megoldott Tamásiba való eljutás tömegközlekedéssel?
4 - jó illetve
Mennyire tudja ellátni a családsegítő szolgálat a hozzáfordulók
nagyon
igényeit? Hogyan értékeli a Művelődési házak működését?
Értékelje, hogy a település lakói milyen mértékben szorulnak
rendszeres szociális segélyre?
Mennyire megfelelően tudja kielégíteni a helyi szükségleteket a
település háziorvosi szolgálata?
Mennyire elégedett a településen a turisztikai látványosságokkal?
Értékelés: 1 Milyennek találja a szálláslehetőségeket a településre érkezők
rossz illetve
számára?
semennyire;
Elégedett-e a településen megrendezett kulturális programokkal?
4 - jó illetve
Milyennek értékeli a településen található vendéglátó egységeket?
nagyon
Mennyire teszi kedvezővé az önkormányzat a turisztikai
vállalkozások működésének feltételeit?
Mennyire vonzó külföldiek számára a település?
Milyen a közösségi terek (játszótér, tornapálya, stb.) állapota?
Hogyan ítéli meg a település kerékpárutakkal való ellátottságát?

Forrás: Goda 2012.
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6.3. Térségi indexek vizsgálata és fenntarthatósági vizsgálat
A primer és szekunder adatgyűjtésből származó információinkat egy rendszerelméleti
eljárási folyamat (Goda, 2012) segítségével elemezzük, melynek eredményeként meghatározhatjuk a
térség jelenlegi (helyzetfeltárás), illetve fejlesztési lehetőségei által módosított különböző térségi
indexeit, mindezeknek fenntarthatóságát és a pillérek közti kapcsolatot (hatásvizsgálat). A vizsgálat
első fázisában a kiindulási állapotunk és minden egyes fejlesztési alternatívánk esetében három
darab 40 mutatóra alapozó térségi indexet határozunk meg, illetve ezek közül kettőből (objektív és
szubjektív indexek) levezetünk egy további (korrigált) indexet. Az első kettő objektív térségi index,
mely kistérségi (belső adottságok) és megyei (külső adottságok) mutatókból építkezik, a harmadik
egy szubjektív térségi index, mely a kérdőíves lekérdezésen alapszik, így vizsgálatunk összesen 120
mutató figyelembe vételével készül el.
Indexek:
A Külső Adottságok Térségi Indexe (KATI) egy kistérség külső adottságaira világít rá,
amely alapján meghatározható, hogy környezete lehetőségként vagy veszélyként hat a kistérségre.
(6.4. táblázat)
6.4. táblázat: KATI képletek
Részindex:
Ha a mutató alacsony értéke
tekinthető jó eredménynek:
Pillérek Külső
Ha a mutató magas értéke
(Bizonyos mutatóknál
Adottságok Térségi
tekinthető jó eredménynek: alaptermészetük miatt azt tekintjük
Indexe:
jobbnak, ha az értéke alacsony (pl.:
munkanélküliségi ráta).)

Jelmagyarázat:
: Az i-edik pillér j-edik külső adottságok térségi részindexe
: Az i-edik pillér j-edik mutató értéke a vizsgált megyében
: Az i-edik pillér j-edik mutató értékének minimuma megye sorosan
: Az i-edik pillér j-edik mutató értékének maximuma megye sorosan
: Az i-edik pillér külső adottságok térségi indexe
: Az i-edik pillér mutatóinak összege
n: Az i-edik pillérben található mutatók száma
Forrás: saját szerkesztés, Goda 2012 alapján (93-95. o.), 2012

Az Objektív Térségi Indexe (OTI) alapján elmondható, hogy a vizsgált térség egy adott
pillér statisztikai adatai alapján milyen relatív pozíciót foglal el a vizsgált területi egységben. (6.5.
táblázat)
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Ha a mutató magas értéke
tekinthető jó
eredménynek:

6.5. táblázat: OTI képletek
Részindex:
Ha a mutató alacsony értéke tekinthető jó
eredménynek: (Bizonyos mutatóknál
alaptermészetük miatt azt tekintjük
jobbnak, ha az értéke alacsony (pl.:
munkanélküliségi ráta).)

Pillérek Objektív
Térségi Indexe:

Jelmagyarázat:
: Az i-edik pillér j-edik objektív térségi részindexe
: Az i-edik pillér j-edik mutató értéke a vizsgált kistérségben
: Az i-edik pillér j-edik mutató értékének minimuma az adott régióban kistérség
sorosan
: Az i-edik pillér j-edik mutató értékének maximuma az adott régióban kistérség
sorosa
: Az i-edik pillér objektív térségi indexe
: Az i-edik pillér mutatóinak összege
n: Az i-edik pillérben található mutatók száma
Forrás: saját szerkesztés, Goda 2012 alapján (87-91. o.), 2012

A Szubjektív Térségi Index (SZTI) az általunk felhasznált mutatók másodlagos tartalma
alapján kialakított kérdőívből származó adatbázisra alapozva arra mutat rá, hogy a vizsgált kistérség
szereplői hogyan ítélik meg az egyes pillérekben szereplő mutatókat. (6.6. táblázat)
Részindex:

6.6. táblázat: SZTI képletek
Pillérek Szubjektív Térségi Indexe:

Jelmagyarázat:
:Az i-edik pillér j-edik szubjektív térségi részindexe
: Az i-edik pillér j-edik kérdésére adott válaszok értékének összege
: Az i-edik pillér j-edik kérdésére adható válasz maximum értéke
: Az i-edik pillér j-edik kérdésére adható válasz minimum értéke
N: a kitöltött kérdőívek száma
:Az i-edik pillér szubjektív térségi indexe
: Az i-edik pillér mutatóinak összege
n: Az i-edik pillérben található kérdések száma
Forrás: saját szerkesztés, Goda 2012 alapján (91-92. o.), 2012

A szubjektív és az objektív térségi index számtani átlagaként jön létre a Korrigált Térségi
Index (KTI). A korrekció jelentősége abból adódik, hogy helyi szereplők megítélésének statisztikai
adatokkal való korrigálásával megkapjuk a lehető legreálisabb képet a kistérségről. (6.7. táblázat)
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6.7. táblázat: KTI képletek
Pillérek Objektív Térségi Indexe:

Jelmagyarázat:
:Az i-edik pillér j-edik korrigált térségi részindexe
:Az i-edik pillér j-edik objektív térségi részindexe
:Az i-edik pillér j-edik szubjektív térségi részindexe
Forrás: saját szerkesztés, Goda 2012 alapján (92-93. o.), 2012

A fenti indexek megmutatják a térség erősségeit - gyengeségeit (OTI, SZTI, KTI), veszélyeit
és lehetőségeit (KATI), illetve azt, hogy milyen pozíciót foglal el, ezáltal milyen lehetőségeket rejt
a vizsgált térség a vizsgált területi egységen belül (Goda, 2012).
A vizsgálat során figyelmet kell fordítani a részletességre, az alternatívák szakmai
megalapozottságára. Ennek tükrében nem a fejlesztési alternatíváinktól elvárt hatásokat kell
modellezni a használt 40 mutatóra, hanem azon belül, az egyes fejlesztési intézkedésektől várt
hatásokat számszerűsíteni. Az alternatívák közvetett hatásait szorzó számok segítségével
korrigáljuk a rendszerben, hiszen egyes, jelentős hatások nem közvetlenül érvényesülnek, hanem
bizonyos hatások elérése után, azokon keresztül generálódnak (pl.: az elvándorlás csökkenése
várhatóan kismértékben növeli majd a lakossági internet előfizetések számát).
6.4. Pillérek közti kapcsolat
A vizsgálatunk második fázisában az előzetesen kialakított SWOT-jellegű mátrix alapján
szakértői módszer segítségével kiszámítotjuk a jelenlegi és a fejlesztési szcenáriókban vizsgált
pillérek közti kapcsolata, melyek az általános pókháló elmélet, illetve a pókháló-entrópia vizsgálat
gerincét képezik, melynek alapja egy 40 mutatóból álló korrelációs mátrix.
A felhasznált rendszerelméleti modell képes arra, hogy a vizsgált 5 pillér közti kapcsolatot
egy erre kialakított diagramon modellezze, melyhez felhasznált vizsgálat a pókháló-entrópia (vagyis
rendezetlenség a rendszerben) vizsgálat. Ennek alapja egy szubjektív és egy objektív kohézióvizsgálat, melyből kialakításra kerül egy korrigált mutató, a korrigált kohézió, melyet a modell
szemléltet. Az elmélettel kapcsolatosan röviden elmondható, hogy a modell fordítottan arányosan
mutatja be a kapcsolatokat, vagyis a diagram minél jobban összehúzódik, annál nagyobb a
kapcsolat az egyes mutatók között, és így az egyik pilléren végzett intézkedésnek annál nagyobb
hatása lesz egy másik pilléren. Tehát a modell képes arra, hogy egy változtatás hatására
megmutassa, hogyan alakulnak a kapcsolatok a pillérek között, mint mikor a pókháló egy pontját
húzni vagy tolni kezdjük, hiszen ezzel együtt a hálórendszer teljes egésze reagál a mozdulatra,
melyen a rajtalévő pók (a mi esetünkben a lakosság) az előidézett változást azonnal érzékeli és
reagál is rá.
A vizsgálat eredményeként három állapotot különböztethetünk meg: alacsony entrópiájú,
közepes entrópiájú, valamint magas entrópiájú pókhálókat (Goda, 2012).
6.4.1. Dokumentumelemzés/ Összehasonlítás
A dokumentumelemzés a társadalomtudományi kutatási gyakorlatban a beavatkozásmentes
vizsgálatok egyik fajtája. Ez az elemzés olyan vizsgálati módszerek összefoglaló elnevezése,
amelyek az írott, vagy vizuális formában megjelenő emberi közlések tanulmányozására alkalmasak.
A fejlesztési célzatú beavatkozások hatásvizsgálata esetén ennek a módszernek a tárgya a
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programok és projektek szövege (Rechnitzer et al., 2004). Ezen módszer alapján végeztük el az
általunk felkutatott Tamási kistérség fejlesztési tervdokumentumának tanulmányozását.
A következőkben terv összehasonlítást végzünk a „Wonderland” kistérség
tervdokumentuma és a készített fejlesztési javaslat között. “Az elemzés eszközei között a
legalapvetőbb módszerek: csoportosítás és összehasonlítás. Az adatok csoportosításának
eredményeként az összehasonlítás végrehajtásához az adatok felsorolásának eredményeként
különböző statisztikai sorokat képezünk: azonos fajta adatokból álló sorok (területi sor, idősor,
minőségi sor, mennyiségi sor) és különböző adatokból álló sorok (leíró sor). Az összehasonlítás
változatai a teljesség igénye nélkül: terv és tényadatok összehasonlítása, időbeli összehasonlítás,
rész összehasonlítás az egésszel, a szükséglet és a fedezet összehasonlítása és regionális
összehasonlítás. Az összehasonlítás (alapján) eredményeként megállapítható a tervtől, bázistól való
eltérés nagysága, illetve az elemzés során meg kell állapítani az eltérések okait és hatásait is.
6.5. Szcenárióelemzés
A helyzetfeltárást és a dokumentumelemzést alapul véve olyan kitörési pontokat keresünk,
melyek egy-egy fejlesztési alternatívába (szcenárióalkotás) ágyazva olyan lehetőségeket
teremthetnek, amelyeknek köszönhetően egy életképesebb kistérség jöhetne létre. A
vizsgálatunkkal azt próbáljuk modellezni, hogy az egyes szcenárióink mennyire életképesek az
adott feltételek és az általunk elvárt hatások által előidézett változás mellett.
“Szcenárió analízis tartománya a jól meghatározható események, amelyek eloszlása kevéssé
ismert. Szcenáriók azonosítása után, azoknak megfelelően közeledünk a problémához és döntünk a
kezeléséről.” (Várkonyi, 2006)
“Nem a jövő „egyértelmű” előrejelzése a cél, hanem a befolyásoló tényezők feltárása azok
hatásainak különböző irányaiban. A szcenáriók a jövő lehetséges leírásai, melyek figyelme az
oksági folyamatokra és a döntési pontokra irányul. Az időben egymás után következő események,
tendenciák közötti kapcsolatok logikai feltárására, megítélésére és ezek alapján következtetések
levonására irányul („ha… akkor” formát veszik fel)” (Réthi -Berényi, 2011).
A forgatókönyv elemzések elméleti megközelítése
A forgatókönyv elemzések célja, hogy a jövőben potenciálisan bekövetkező működési
kockázati események bekövetkezési gyakoriságát, és adott bekövetkezés esetén a veszteség
nagyságát, esetleg különböző események közötti korrelációs együtthatót szakértők segítségével
megbecsüljék. A becslés történhet egy interjú, de akár egy nagyobb workshop keretében is, amelyen
több szakértő vagy üzletági vezető vesz részt, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az adott
területen.
A forgatókönyv-elemzés lefolytatását mindig megelőzi a potenciális forgatókönyvek
számbavétele, azon működési kockázati események kiválasztása, amelyek relevánsak. Alapvetően
ez is a szakértők által történik, valamint külső adatok vagy más intézményeknél alkalmazott, általuk
megosztott szcenáriók is segítséget nyújthatnak a megfelelő forgatókönyvek kidolgozásában. A
kockázati térképek az előzetes kockázatértékelések alapján készülnek. A forgatókönyv-elemzések
lefolytatása számos nehézséget rejt magában, amelyek becslési hibákhoz vezethetnek. A szakértői
becslések felhasználásának, a szubjektív valószínűségi becslések kiértékelésének megvan a saját
irodalma.
6.5.1. A fejlesztés szcenáriók
Az eddig alkalmazott módszerek (SWOT jellegű mátrix, rendszerelmélet, térségi indexvizsgálat és fenntarthatósági vizsgálat, pillérek közti kapcsolat vizsgálata, dokumentumelemzés,
hipotézisek kialakítása, összehasonlítás) felhasználásával alakítjuk ki a fejlesztés lehetséges
alternatíváit.
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A több szakértő részvételével történő forgatókönyv-elemzés módszertana
A több szereplő részvételével történő szcenárió elemzés relevanciáját az adja, hogy több
szakértő együttes tudása több, mint egy szakértő tudása, így az együttes tudásból kinyerhető
információ is több. Azonban egy kockázathoz csak egy gyakoriságot és egy súlyosságot szeretnénk
rendelni, így valamilyen módon a több becslésből egyet kell kialakítani. Jenkinson (2005) két
megközelítési módot mutat be:
 Viselkedés alapú megközelítés (behavioural approach) A viselkedésalapú
megközelítés célja, hogy a szakértők valamilyen konszenzusra jussanak, így több
becslőkör is történik, amelyek között a szakértők új információt kapnak (például a
többiek becslését vagy átlagát, vagy külső adatot ismernek meg), vagy lehetőséget,
hogy megvitassák álláspontjukat. Ha egy előre meghatározott számú forduló után a
szakértők nem jutnának egyezségre (vagy a becslések eltérése nem csökken egy adott
küszöb alá), akkor valamilyen matematikai formula szerint aggregálják az egyéni
becsléseket.
 Matematikai megközelítés (mathematical approach) A matematikai megközelítés
alkalmazásakor nem cél, hogy a szakértők egyetértsenek egymással: elfogadjuk, hogy a
különböző események bekövetkezéséről másként vélekednek. Azonban az adott
kockázati kitettség, mint potenciális veszélyforrás kiértékeléséhez egy
veszteségeloszlásra van szükség, így a paraméterekre adott becsléseket valamilyen
módon egy-egy számmá kell alakítani. Erre többféle formula is létezik. Az egyik, talán
legegyszerűbb módszer a paraméterek lineáris kombinációja
A két megközelítés közötti különbség, hogy a viselkedési megközelítés az egyetlen eloszlást
a szakértők valamilyen módon kialakuló konszenzusaként értelmezi, míg a matematikai
megközelítés a szakértők egyéni becslését valamilyen módszerrel utólag összesúlyozza.
A gyakoriságok modellezése
A gyakoriságok modellezésére a működési kockázatkezelésben alapvetően három eloszlást
szokás alkalmazni: a Poisson eloszlást, a binomiális eloszlást és a negatív
binomiális eloszlást.
A Poisson eloszlás (6.2. ábra)
A Poisson eloszlás azt mutatja meg, hogy adott intervallum alatt hányszor következik be egy
adott esemény, ha tudjuk, hogy az esemény átlagosan λ-szor következik be, és adott bekövetkezés
után a következő bekövetkezés valószínűsége független az eltelt időtől.

6.2. ábra: Poisson eloszlás hisztogramja
Forrás: Saját szerkesztés, 2012
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A Poisson eloszlás egyik előnye, hogy csak egy paraméterrel rendelkezik, így a becslés
során csak egy paramétert kell becsülni, ugyanakkor ez a hátránya is egyben, mivel nem alakítható
tetszés szerint. A Poisson eloszlás egy másik előnyös tulajdonsága, hogy több Poisson eloszlás
összege is Poisson eloszlás lesz, amelynek paramétere az egyedi eloszlások paramétereinek
összege. A harmadik előnyös tulajdonsága – amely miatt a működési kockázatok modellezésére
kiválóan alkalmas -,hogy ha egy adott esemény bekövetkezése Poisson eloszlást követ, és
bekövetkezés esetén a veszteség is valószínűségi eloszlás, akkor egy adott veszteségküszöböt átlépő
események gyakorisága is Poisson eloszlást követ.
A binomiális eloszlás (6.3. ábra)
A binomiális eloszlás annak a valószínűségét méri, hogy hányszor következik be egy adott
esemény n lehetőségből, ha adott lehetőségnél a bekövetkezés valószínűsége p, és az egyes
lehetőségeknél a bekövetkezések függetlenek egymástól.

6.3. ábra: A binomiális eloszlás hisztogramja, n = 35
Forrás: Saját szerkesztés, 2012

Fontos megemlíteni, hogy – ellentétben a Poisson és a negatív binomiális eloszlással – a
binomiális eloszlással modellezet gyakoriság maximum az n értéket veheti föl.
A fejlesztés korlátjai
Modellezzük az egyes fejlesztési intézkedésektől várt hatásokat. A fejlesztési javaslatok
megalkotásakor első lépésként két olyan szélsőséges szcenárió kerül kidolgozásra, melyek kijelölik
a fejlesztési lehetőségeink korlátait. Ezek a határvonalak a „pesszimista” és „absztrakt”
elnevezéseket kapják, tekintettel arra, hogy a lehetőségeink negatív és pozitív végleteit tükrözik.
Pesszimista szcenárió
Ebben a jövőképben azt modellezzük, hogy a kistérség meglévő adottságainak
degradálásával milyen mértékű negatív változás következne be a kistérség régióban elfoglalt
pozíciójában Ebből az következik, hogy a jelenleg is rossznak minősülő adottságok tovább nem
romlanak jelentős mértékben, ellenben a térség legjobb két adottságával, bár ezek változásai sem
számottevőek.
Absztrakt szcenárió
Ez az elképzelés azért kapta az absztrakt elnevezést, mert azokat a mutatókat változtatjuk
jelentős mértékben (akár többszörösére is), amelyek meghatározzák a kistérség relatíve rossz
pozícióját a régióban, vagyis a jelentős hiányosságokat reprezentáló mutatószámokat.
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6.4. ábra: Példa a szcenárió alkotás folyamatára
Forrás: Saját szerkesztés, 2012

A 6.4. ábrán látható „Wonderland” kistérség szcenárió alkotásának elméleti sémája. A
szélsőséges szcenáriókat elvethetjük. Az életképes szcenáriók kombinációja fogja megadni a végső
beavatkozási elképzeléseket.
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Ellenőrző kérdések:
1. Soroljon fej térségi indexeket?
2. Hogyan képezzük a korrigált térségi indexet, mi az értelme?
3. Mely szcenáriók adják a fejlesztés korlátait?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Hogyan építené fel egy tervdokumentum vizsgálati mutatórendszerét?
2. Milyen lépésekből áll a szcenárió készítés?
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1. sz. melléklet

Az ellenőrző kérdések válaszai:
1. Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. A Közösségi GDP hány %-át el nem érő régiók jogosultak támogatásra az Európai
Unión belül?
Közösségi GDP 75%-át el nem érő régiók jogosultak támogatásra.
2. Sorolja fel a NUTS rendszer jelenlegi szintjeit hazánkban!
1.területi szint: NUTS I. – nagyrégiók: Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarország
(egységek száma: 3 db)
2.területi szint: NUTS II. - régiók: tervezési-statisztikai régió (egységek száma: 7 db)
3.területi szint: NUTS III. - megye/főváros (egységek száma: 20 db: 19 megye +
Budapest
4. területi szint: Lokális I. - statisztikai kistérség (egységek száma: 175 db)
5. területi szint: Lokális II. - település (egységek száma: 3152 db)
3. Mi a TeIR adatbázis legfőbb profilja?
A metaadatbázis településenként mintegy 4000 adatról nyújt információt.
4. Melyek a legfontosabb leíró statisztikai módszerek?
Átlagszámítás, Módusz, Medián Szórás…stb.
5. Mely világméretű index számításánál használták az adatbecslés módszerét?
Human Development Index

2.Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. Sorolja fel a gazdaságfejlesztési beavatkozások során alkalmazott leggyakoribb
megoldásokat!
 tájékoztató brosúrák, figyelemfelkeltés,
 workshopok, találkozók,
 médiakampány indítása,
 elektronikus körlevelek, internetes vitafórumok és
 kerekasztal beszélgetések, illetve szakértők beszélgetései a médiában.
2. Mik a programok legfontosabb kritériumai? (4)
Relevancia: milyen mértékben illeszkednek a program célkitűzései a szükségletekhez és a
különböző szintű politikai prioritásokhoz.
Hatásosság: milyen mértékben feleltek meg a várakozásoknak? – Az alkalmazott eszközök
megfeleltek-e a céloknak? Más eszközökkel jobb eredményt lehetett volna elérni?
Hatékonyság: teljesült-e a legkisebb költség elve? – Azonos költség mellett jobb eredményt
is el lehetett volna elérni.
Hasznosság: A közvetlen és közvetett érintettek szempontjából általában kielégítők-e a várt
és nem várt hatások.
3. Sorolja fel az érintett csoportokat?
 a döntéshozók,
 a döntési folyamatban a tanácsadók,
 a felhasználók és az áldozatok (akár a teljesítés, akár a létrejött projekteredmény
működése során).
4. Jellemezze az értékelés szerepét!
Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata a
megoldani
kívánt
társadalmi-gazdasági
probléma
viszonylatában
(relevancia,
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eredményesség és hatékonyság). Az értékelés a projekt egészét szemléli, egy elemző jellegű
tevékenység. Feltétlenül ki kell emelnünk, hogy az értékelés egyik legfontosabb feladata a
jövőbeni programok, illetve projektek megalapozása, pontosan a jelenlegi hatások
számbavételével.
5. Elemezze az ellenőrzés, az értékelés és monitoring fogalmakat!
Tevékenység
Cél
Időbeliség
A tevékenység
végzője
A tevékenység
jellege

Ellenőrzés
A szabályoknak
való megfelelés
vizsgálata
Folyamatos

Monitoring
A kitőzött célokhoz
viszonyított
megvalósulás vizsgálata
Folyamatos

Külső vagy belső

Belső

Értékelés
A tevékenység hatásának
vizsgálata a megoldani
kívánt problémára
Pontszerű, előzetes és
utólagos
Külső

Operatív

Operatív

Elemző-tudományos

3.Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen rendszervizsgálatokat ismer?
A rendszerek tanulmányozásának két nagy irányát különböztethetjük meg, a
keresztmetszeti és a fejlesztési szemléletet. A rendszerek mellett azok alrendszereinek
további vizsgálata holisztikus, mélyreható és funkcionalista szemlélet szerint történhet.
2. Sorolja fel a fenntarthatóság dimenzióit!
gazdaság, táradalom, környezet
3. Melyek a Pókháló pillérjei?
helyi gazdaság, a környezet, a turizmus/extern kapcsolatok, a társadalmi aktivitás és az
infrastruktúra

4. Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. Jellemezze Magyarország térbeli különbségeinek főbb összefüggéseit!
4.1.
alfejezet
2. Mik a magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggései?
Közép-Magyarország kiemelkedő jelentőségét a hazai régiók között az adja, hogy itt
található az ország gazdasági-politikai-kulturális központja, a főváros: Budapest. A főváros
az agglomerációjával együtt olyan koncentrációt képez, amely a hazai településszerkezetben
egyedülálló. Területileg ez az ország legkisebb régiója, de itt él a népesség 28%-a, itt
koncentrálódik a bruttó hazai termék (GDP) 43, a működő vállalkozások 39, ezen belül a
külföldi érdekeltségűek 61, jegyzett tőkéjének 69 százaléka. Az egy lakosra jutó külföldi
tőke 2,5-szerese az országos átlagnak, s az egy lakosra jutó beruházás is közel a duplája. A
régió a tudásalapú társadalom tekintetében is meghatározó jelentőséggel bír, hisz itt tanul a
felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak több mint fele.
Közép-Dunántúl az ország második legjelentősebb ipari koncentrációja. Iparában 40%-ot
képvisel a gépipar, 12%-t a fémfeldolgozási termékek gyártása, és mintegy 11%-t a
vegyipar. Az ipari termelést telephely szerint vizsgálva itt hozzák létre az országos termelés
egynegyedét. Az ipari export legnagyobb részét, 33%-át, e régióban állítják elő. Emellett
kedvező természeti adottságokkal és nagyszerű idegenforgalmi potenciállal rendelkezik.
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Nyugat-Dunántúl megközelítően ugyanakkora ipari koncentráció, mint Közép-Dunántúl,
de eltérő szerkezettel. A foglalkoztatottak megoszlása szerint iparában a három
legmeghatározóbb ágazat (gépipar, textilipar valamint az élelmiszeripar) mintegy 70%-ot
tesz ki. Ezer lakosra vetítve itt történt a legmagasabb értékű beruházás, s itt működik a
legtöbb külföldi érdekeltségű ipari vállalkozás Közép-Magyarország után. Mezőgazdaságára
a takarmánynövények termesztése, s a szarvasmarhatartás különösen jellemző. A régió
idegenforgalmának meghatározó eleme a gyógyturizmus.
Dél-Dunántúl az ipari termeléshez országosan a legkisebb mértékben járul hozzá, s egy
lakosra vetítve is az utolsó előtti. Meghatározó teljesítményt nyújt a Paksi Atomerőmű, de
több ipartelepítésre alkalmas terület, egyelőre még kihasználatlan. Idegenforgalma mind a
Balatonnak, mind pedig a gyógy, illetve borturizmusnak köszönhetően jelentős, melyet az is
bizonyít, hogy Közép-Magyarország után itt van a legtöbb szállodai férőhely.
Észak-Magyarország gazdaságát korábban a nehézipar jellemezte, melynek helyzete a
jelenlegi válsághelyzet egyik okozója. Gazdaságának talán legmarkánsabb jellemzője az
országosan legmagasabb, 8,5%-os, munkanélküliségi ráta. A kedvezőtlen ipari szerkezet
oldása és a gazdag idegenforgalmi lehetőségek kihasználása jelenthet a régiónak kitörési
pontot.
Észak-Alföld jellegzetes mezőgazdasági terület, amelyet kelet-nyugat irányú közúti és
vasúti tengely fűzi térséggé. Az ország mezőgazdaságában előállított bruttó hazai termék
20%-át állítja elő, iparában jelentős hányadot képvisel az élelmiszeripar, és itt történt a
legnagyobb beruházás is a mezőgazdaságba.
Ugyancsak fontos agrárterület a Dél-Alföld, ahol a mezőgazdaság bruttó hazai termékének
legnagyobb részét, 23%-át állítják elő. Sertéstenyésztése kiemelkedő, itt van az országos
állomány 27%-a, amelyre jelentős élelmiszeripari kapacitás települt. A földterület döntő
része szántó, e régióban termelik a legtöbb gabonafélét, burgonyát az országban.
A régiók közötti területi fejlettségi szintkülönbségek jelentősek, és az utóbbi néhány év alatt
kissé növekedtek is. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értékével mért különbség a
Közép-Magyarország és az Észak-Alföld régió között a hat évvel korábbi 2,09-ről 2,40
szeresére nőtt.
3. Jellemezze a hazai kiemelt régiók főbb tulajdonságait!
Fővárosi agglomeráció
A jelenleg alakuló gazdasági- foglalkozási struktúrában a szolgáltatások, ezen belül az üzleti
szolgáltatások játszanak meghatározó szerepet, amelyben Budapestnek történelmi és
komparatív előnyei vannak minden más településsel szemben. Ennek megfelelően a
pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, reklámipar, üzleti szolgáltatás, informatika és
tömegkommunikáció, innovációs ügynökségek, nemzetközi piackutatás, valamint
befektetési társaságok először Budapesten találják meg a működési feltételeiket, hogy azután
szétterjedjenek az országban. A terület- és településfejlesztési politika beavatkozási módja
ezért a szolgáltatások infrastrukturális és térbeli feltételeinek megteremtése, amely üzleti
alapon történik, és megalapozó, elősegítő városfejlesztési koncepciót feltételez. A főváros és
az agglomeráció viszonyának fontos kérdése az ingázás. Ez kiemeli a közlekedési
kapcsolatok megfelelő megoldását, továbbá hangsúlyt kap a távmunka fokozatos elterjedése
az információ-technológia segítségével. Lényeges feladat a fővárosi agglomeráció
települései együttműködését segítő évtizedek óta húzódó intézményesítés, valamint a
közöttük lévő viszonyrendszer új alapokra helyezése. A területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény megteremtette ennek kereteit a Budapesti Agglomeráció
Fejlesztési Tanácsa létrehozásával (BAFT). A Kormány által elfogadott koncepció alapján
szükséges kimunkálni a közös fejlesztési programokat.
Balaton kiemelt üdülőkörzete
A fokozottan növekvő üdülőforgalom az elmúlt évtizedekben sajátos térszerkezetet alakított
ki a Balaton régióban. A spontán fejlődés következtében a legértékesebb és legérzékenyebb
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vízparti sávban vezetnek a közlekedési pályák, a közmű hálózatok és így ez a sáv épült be
sűrűn nyaralókkal, lakóházakkal, intézményekkel. A közlekedési vonalak azon túl, hogy a
jelenlegi területekre összpontosították a fejlődést, lezárták újabb területek üdülési célú
hasznosításának a lehetőségét. A kialakult állapot jelentős mértékű környezeti terhelést és
szennyezést okoz. A parti sávban az élővilág átalakítása, kiszorítása már visszafordíthatatlan
folyamatok beindulásához vezetett. A Balaton-térség hosszú távú minőségi üdülőterületi
funkciójának megtartása illetve fejlesztése érdekében a legfontosabb feladatok a
következők:
az üdülés-idegenforgalom körülményeinek minőségi javítása
 a Balaton vízminőségének védelme, a vízminőség-védelmi érdekek elsődlegességének
biztosítása
 a Balaton teljes vízgyűjtőjén a táj, természeti értékek megőrzése, a korszerű környezet és
tájgazdálkodás megteremtése
 az üdülőkörzet hagyományos természet közeli történeti tájkarakterének megőrzése
 az üdülőkörzet fejlődését biztosító térszerkezet kialakítása.
A balatoni üdülőkörzet környezeti állapotának javítása, a belső feszültségek feloldása, az
üdülőkörzet fejlődési lehetőségeinek biztosítása alapvető közlekedési változtatásokat
igényel. Ezen belül az a legfontosabb, hogy az átmenő forgalom a parti sávból kikerüljön. A
természet közeli táji környezet, a hagyományos tájkarakter csak a belterületi növekedés
korlátozásával őrizhető meg. A minőségi turizmust szolgáló fejlesztéseket ezért elsősorban a
leromlott belterületi részeken - ezek átépítésével - kell ösztönözni. A balatoni táj gazdasági,
üdülési, történeti táji értékei közé tartozó szőlő- és borkultúra megőrzését, valamint a
hagyományos mezőgazdasági tevékenység és a természetvédelem célkitűzéseit
összehangoló tájgazdálkodást kell folytatni. Ezt az értékeket megőrző és megerősítő
gazdasági ösztönző rendszerrel kell támogatni.
4. Sorolja fel az NFT I. operatív programjait!
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Gazdaságfejlesztési és Versenyképességi Operatív Program (GVOP)
Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)
5. Sorolja fel az NFT II. operatív programjait
Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
Végrehajtás Operatív Program (VOP)
Államreform Operatív Program (ÁOP)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Regionális Operatív Programok (ROP-ok)
 Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)
 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
 Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP)
 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP)
 Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)
 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
 Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP)
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5. Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. Sorolja fel a kutatási terv részeit!
 a kutatási kérdésfeltevést
 az elméleti hátteret
 az empirikus anyag megválasztását, ideértve az adatgyűjtés mintavételi stratégiáját is
 valamint azt, hogy a kutató miként kívánja adatait felhasználni, milyen következtetési
sémát kíván alkalmazni abból a célból, hogy az empirikus anyagból következtetéseket
vonhasson le és megválaszolhassa a kiinduló kutatási kérdésfeltevést.
2. Fogalmazza meg a monitoring beszámoló céljának lényegét!
A projekt monitoring beszámoló célja hármas:
 alapvető célja az információszolgáltatás, a projekt előrehaladásáról, fejleményeiről,
eredményeiről, és egyes kötelezettségek teljesítéséről
 ehhez kapcsolódóan feltárja az eltéréseket az eredeti projekttervhez, ütemezéshez
képest, és bemutatja eme eltérések hátterét, magyarázatát, a felmerült problémákat
 végül – noha ez nem tekinthető monitoring funkciónak – a kifizetési kérelmek
alátámasztására is szolgál.
3. Fogalmazza meg az ellenőrzés lényegét!
A helyszíni ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a közpénzek felhasználásának
szabályszerűségét. A helyszíni ellenőrzések kiegészítik a dokumentumbekérés alapján
történő ellenőrzéseket. Míg a dokumentumbekérés alapján történő ellenőrzések teljes
körűek, helyszíni ellenőrzések elvégzésére általában mintavétel alapján kerül sor
4. Sorolja fel, egy projekt esetében mely intézmények végezhetnek helyszíni szemlét!
 a támogatást nyújtó szervezet (pl. minisztérium, közreműködő szervezet), vagy az
általa
 megbízott szervezet,
 a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI),
 az Állami Számvevőszék (ÁSZ). 4
A fentieken túl, az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási rendszerek
esetében helyszíni ellenőrzést végezhet:
 a Pénzügyminisztérium (PM), amely felelős az Európai Bizottság számára benyújtott
kifizetési kérelmek hitelességének igazolásáért
 az Európai Bizottság érintett főigazgatósága
 az Európai Számvevőszék.

6. Fejezet
Ellenőrző kérdések:
1. Soroljon fej térségi indexeket?
OTI, SZTI, KTI, KATI
2. Hogyan képezzük a korrigált térségi indexet, mi az értelme?
OTI és SZTI számtani átlaga, azért, hogy a valósághoz legközelebbi helyzetelemzést kapjuk
meg
3. Mely szcenáriók adják a fejlesztés korlátait?
Optimista, Pesszimista

120

