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AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 
POLITIKAI GAZDASÁGTANI 

PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON 

11. hét 

Fejlesztéspolitika Magyarországon 

Készítette: Törıcsik Géza, Szepesi Balázs 

Szakmai felelıs: Szepesi Balázs 

• A kurzus célja a hazai fejlesztéspolitika történetének és jelenlegi gyakorlatának 

áttekintése. Az óra a következı témákra fókuszál: 

– Az intézményi bürokratikus ösztönzık hatása 

– A felelısség és a kockázatvállalás minimalizálásának okai 

– Az eredménytelenség gyökerei 

– Az intézményi keretek túlzott stabilitásának okai és feloldási lehetıségei 

• Irodalom: 

– Balás Gábor [2009] A Fejlesztéspolitika Alapkérdései,  PPH Közpolitika 

Elemzı Kft., Budapest 

– Béres Attila [2008]A GVOP 2.1.1 konstrukció értékelése, NFÜ Budapest 

– Béres Attila atal [2006] Áttekintés a fejlesztéspolitikáról 1993–2003 

NFH,Budapest 

– Csite András–Szepesi Balázs [2008] Az I. NFT eredményei és hatásai 10 

kistréségben HBF-Hungaricum, Kecskemét 
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A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései  

Balás Gábor (2009): A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései – a fejlesztéspolitika 

2007–2008-as éve PPH Közpolitikai Elemzı Kft., HBF Hungaricum Gazdasági 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Balás Gábor (2010): Félidıben – az Új Magyarország Fejlesztési Terv három és fél 

éve PPH Értékelı Kft., Hétfa Intézet Vizsgált programok 

Vizsgált programok 

• Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 

• Szinte az összes fejlesztési forrás (80%+) 

• 2006–2009 júniusa közti, illetve a 2009–2010-es idıszak 

• A legfontosabb változások a két idıszak között (2009-ben): 

1. Gazdasági válság: hatására nem változott az uniós források 

felhasználásának célrendszere, felhasználási illetve intézményi 

mechanizmusai 

2. Kormányválság: az új kormány, miután egy évre alakult, nem célozhatott 

komolyabb intézményi változtatásokat  

3. Megszaporodó uniós ellenırzések 

• 2009-ben nem volt olyan „zavaró körülmény”, ami átállította volna a 

fejlesztéspolitika intézményrendszerét egy másik pályára. 

Gyorsuló intézményrendszer 

• Az NFT és ÚMFT egymást váltották, kontinuitás: az NFT mőködése során 

megszerzett tudás mind a pályázók, mind az intézményrendszer számára 

hasznosnak bizonyult az ÚMFT-ben is  

• A fejlesztéspolitika 2006 és 2008 között jelentıs szervezeti átalakításon 

ment keresztül, a centralizáció és egységesítés érdekében. Az átalakítások 

hatására egy szervezetileg centralizált, a hierarchikus döntéshozatali renden 

mőködı intézményi struktúra alakult ki, központban a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséggel  
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• A szervezeti centralizációra más uniós tagállamban is akadnak példák (pl. 

Szlovénia), a döntéshozatal ilyen mértékő hierarchizálása csak 

Magyarországon valósult meg  

• A döntéshozatali idıszak az összes lényegesebb vizsgálati dimenzióban 

lecsökkent, ami alapvetıen a tanulási folyamattal magyarázható, ami minden 

évben és minden eljárásrendben tapasztalható 

• Jelentıs különbség az egyes operatív programok között, de minden OP-ra, 

eljárásra, alapra és projekttípusra igaz a gyorsulás 

• A kifizetésekrıl nincsenek részletes adatok, de ebben az esetben is 

gyorsulásra lehet következtetni az adásvételi szerzıdésekbıl 

 

Következmények: javuló teljesítmény 

• Legfıbb célokat, a gyorsaság növelését (a kifizetések, illetve a pályázatok 

kiírása és elfogadása esetén) és a 100%-os kifizetést, illetve nagy arányú 

lekötést sikerült elérni. 2009 elsı negyedévének végére az ÚMFT forrásainak 

negyedét lekötötték   

• Ugyanakkor a döntéshozatal felgyorsítása nem járt együtt a folyamatok 

minıségének javulásával. Az elutasított pályázatok 62%-a esetében nyújtottak 

be panaszt, ezek 33%-át jogosnak ítélték meg, vagyis a fejlesztéspolitikai 

intézményrendszer minden ötödik elutasító döntése hibásnak bizonyult! 

• A pályázóktól jövı erıteljes negatív visszajelzésekre központosított 

végrehajtási rendszerében az NFÜ a korábbiaknál rugalmasabban tud 

reagálni, és az észlelt hibák kijavítására 2008 ıszén jelentıs egyszerősítési 

lépéseket készített elı, amelyek 2009 elején léptek életbe 
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Következmények: csökkenı kapcsolat  
a szakpolitikákkal 

 

• A centralizálás irányába mutató változtatások a végrehajtási hatékonyságra 

kedvezıen hatottak, a fejlesztéspolitika szakpolitikai beágyazottságát 

jelentısen csökkentették: 

– Az egyes szakterületeken a fejlesztések koordinálása és az ágazati 

szabályozás (így a mőködési források elosztása) szétvált: szakminiszterek 

helyett a fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter kezében összpontosult a 

döntés, míg a fenntarthatóságért felelıs mőködési források minisztériumi 

szinten maradtak  

–  A fejlesztéspolitikában szükséges kormányzati koordináció formális 

testületei megszőntek, vagy tetszhalott állapotba kerültek (pl. közigazgatási 

államtitkári poszt)  

– A fejlesztéspolitikával szembeni elvárás a hosszú távú fejlesztési célok 

elérése helyett a rövid távú sikerek felmutatása lett  

– A szakágazati irányítás átalakítása ugyancsak gyengítette a fejlesztéspolitika 

és az ágazati politikák formális kapcsolatait 
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Fejlesztéspolitika felépítését érintı változások 

• A bizottságnak a fejlesztések felhasználásainak részleteibe való 

beleszólása csökkent, a tagállami felelısség növekedett. Az NFT egészérıl 

kötött még megállapodást a Közösségi Támogatási Keret (KTK), míg az ÚMFT 

már nemzeti stratégiának minısült. Az akcióterv is magyar, és nem uniós 

jogszabály 

• A fejlesztéspolitikai források átrendezése és felhasználásuk szabályai: 

agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó alapok utóda kikerült a strukturális 

alapok közül, a Kohéziós Alap  be; „monofound-elv”   

• Mind a két változtatási csomag abba az irányba hatott, hogy felerısítette a 

fejlesztéspolitikában a nemzeti koordináció felelısségét. Részben ez, de 

még inkább a második Gyurcsány-kormány megalakulásával kialakuló „politikai 

kormányzás” koncepciója jelentıs szervezeti átalakításokat indított meg a 

fejlesztéspolitikában, új helyet jelölve ki a fejlesztéspolitikának a kormányzáson 

belül 

Szervezetrendszer átalakulása 

• A fejlesztéspolitika elmúlt évekbeli eseményei közül az egyik legfontosabb 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozása 2006. július 1-jén. Az operatív 

programok irányító hatóságai (IH) a minisztériumokból egységesen az NFÜ 

szervezetén belülre kerültek 

• Az NFÜ-nek a kormányzaton belüli szervezeti kötıdése évrıl évre változott. 

A területet vezetı politikus pozíciója is elıször fejlesztéspolitikáért felelıs 

kormánybiztos, majd 2007-tıl önkormányzati és területfejlesztési miniszter, 2008-

tól a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter volt 

• Intézményrendszer személyi állományának nagymértékő fluktuációja, amely 

nem csak az alsó, de a vezetıi szinteket is érintette. Brüsszeli információink 

szerint ez a fluktuáció uniós összehasonlításban is kiemelkedı.  

• Az ÁSZ-nak az uniós források 2007-es felhasználásáról szóló jelentése szerint 

az átalakítás az uniós források felhasználásáért felelıs 

intézményrendszerek 73%-át érintette 
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Eljárások átalakítása 

• A mögöttes eljárási folyamatokat érintı átalakítások fı irányelve – az NFT 

addigi tapasztalatain alapulva 

– az egységesítés lett 

• Sztenderdizáltak számos folyamatot: A sztenderdizálás egyszerre kívánta 

szolgálni a szabályoknak a pályázók felé történı egységesítését és a szervezeti 

teljesítmény összehasonlíthatóságát 

• Az egységesítés nem csak befelé, de a pályázók felé is megjelent, így a 

pályázatok alapvetı kellékei lettek az egységes szerkezető pályázati 

dokumentáció és az egyes pályázati elemekhez kapcsolódó egységes útmutatók 

• Új kiválasztási eljárások; így a kiemelt projektek eljárásrendje, a kétfordulós 

eljárásrend, illetve az automatikus értékelésen alapuló normatív jellegő 

támogatások bevezetése  
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Összegzés 

• Az intézményrendszer jelentıs átalakuláson ment keresztül 2006 nyarától 

kezdve, amelynek hatására egy sokkal centralizáltabb fejlesztéspolitikai irányítás 

alakult ki  

• Az átalakítások részben az ÚMFT forrásainak fogadására való felkészülést 

szolgálták, részben azt, hogy az intézményrendszer megfeleljen a kormányzás 

filozófiájának 2006 nyarán történt változásának 

• A centralizáció eredményt egyedül a végrehajtás felgyorsításában ért el, 

azonban ezt csak nagy minıségi hiányosságok mellett tudta produkálni   

A fejlesztéspolitika abszorpciós teljesítménye 

• A fejlesztéspolitika irányítói, a politika és a közvélemény is elsıdleges 

elvárásaként azt fogalmazta meg a fejlesztéspolitikával szemben, hogy 

biztosítsa az uniós források minél gyorsabb és teljesebb körő lehívását, 

vagy ahogyan ezt a fejlesztéspolitikai szakzsargonban hívják: a minél nagyobb 

abszorpciót  

• A többi új tagországhoz viszonyítva is sikeresnek bizonyult Magyarország a 

források lehívásában, bár végeredményben ez tipikus kelet-európai 

teljesítményt jelent csak  

• Az elszámolási idıszak 2009. június 30-ig történt meghosszabbítása révén 

feltételezhetı, hogy hazánk nagyjából teljes egészében le fogja tudni hívni 

az NFT-ben megítélt támogatásokat  

• Magyarország kétségtelenül az átlagnál sikeresebb, de ez el is várható, hiszen 

az intézményrendszert erre optimalizálták 
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Értékelés: a lehívás sikeres, 
de vajon hatékony-e? 

• Nemcsak az NFT-t sikerült maradéktalanul felhasználnia Magyarországnak, 

hanem ezt a célt kockázatokkal ugyan, de várhatóan a lényegesen nagyobb 

forrást biztosító ÚMFT esetében is sikerülhet teljesíteni. Ehhez azonban nem 

csak a pályázati döntések, de a monitoring és a kifizetés során is biztosítani kell 

a hatékonyságjavulást 

• Az igényelt források jelentıs növekedése és az alacsony visszalépési arány azt 

jelzi, hogy nem csak az intézményrendszer, de a pályázók is felkészültek az 

ÚMFT lényegesen nagyobb forrásainak fogadására 

• A magyar fejlesztéspolitika egyik alapkérdése manapság tehát már nem az, hogy 

képes-e felhasználni a brüsszeli forrásokat, mert a tények azt bizonyítják, hogy 

igen. A kulcskérdés az, hogy értelmesen használja-e fel a forrásokat? 

A lehívott támogatások felhasználása 

• Magyarországon a szakpolitika-alkotásban az értékelések szerepe 

hagyományosan fejletlen. E tekintetben az NFT intézményrendszere sem 

tudott áttörést elérni, mivel az értékelési tevékenységet csak a többi intézményi 

elem után alakították ki, így az NFT végrehajtása folyamán az értékelés nem 

szisztematikusan, hanem elsısorban projekt alapon szervezıdött 

• Nem csak a fejlesztési folyamatok okait nem tudjuk teljes körően megismerni, de 

a monitoringrendszer indikátorainak hiányosságai miatt a folyamatokról is 

bizonytalanok az információink 

• Mindezek ellenére a fejlesztéspolitikai források elköltésérıl még mindig 

lényegesen több információval rendelkezünk, mint más szakpolitikák 

tevékenységérıl 
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Célok és megvalósulásuk 

• Az NFT általános célkitőzése: a társadalmi-gazdasági fejlıdés közelítése az 

EU szintjéhez. Az ÚMFT fı céljai: a foglalkoztatás bıvítése és a tartós 

növekedés feltételeinek megteremtése 

• A becslés szerint 2010-ig a GDP szintjét mintegy 1,2%-kal, a foglalkoztatás 

szintjét mintegy 15000 fıvel, a beruházást és a fogyasztást egyaránt  

1,5%–1,5%-kal magasabb szinten stabilizálhatja az NFT. Mindezt a hatást a 

2003-as magyar GDP 2%-ának megfelelı uniós transzfer révén valósítja meg az 

NFT 

• Megvizsgálva viszont, hogy a modell szerint az NFT milyen becsült növekedési 

és foglalkoztatási többletet eredményezett 2004-tıl 2007-ig, komoly 

fenntartásaink lehetnek a modellalapú becslésekkel kapcsolatban: 

a KSH által mutatott tényleges makrogazdasági eredményekbıl levonva súlyos 

recesszióban lett volna az ország az NFT nélkül 

• Összevetve a makromodellek becslését a két fejlesztési terv kitőzött céljaival, azt 

kapjuk, hogy ha az NFT-re és az ÚMFT-re adott makrobecslések helyesek, akkor 

amíg az NFT kismértékben, de teljesíti az uniós felzárkóztatási céljainkat a GDP 

szintjéhez való hozzájárulásával, addig az ÚMFT várhatóan kitőzött céljait nem 

fogja elérni 

• Leírható-e a magyar gazdaság mőködése az uniós csatlakozás után a 

csatlakozás elıtti gazdasági modellel? Egyesek szerint a kulturális hatások 

miatt a vártnál is erısebb hatása lesz, mások szerint viszont az „ingyen pénzzel” 

gondatlanabbul fognak bánni az emberek 

• Egyetértés: a fejlesztéspolitika hatásossága feltételezhetıen nagyban függ 

az ország intézményeinek minıségétıl  

A fejlesztéspolitika értékelése 

• Értékelés három módja: 

– a fejlesztést megvalósítók teljesítménye a fejlesztésben részt nem vett, 

hasonló gazdasági, társadalmi szereplık teljesítményéhez mérve; 

legmegbízhatóbb, de kevés adat, két igazán jól mérhetı program 



 

 

 

12 

– A fejlesztésekben érintett szereplık megítélése szerint volt-e érdemi hatása, 

eredménye a fejlesztéseknek (output vizsgálata)? Kevésbé megbízható, de 

több esettanulmány áll rendelkezésre 

– Eredményszemlélet: ahogyan a fejlesztési forrásokat odaítélték és amilyen 

vállalásokat a projektgazdák tettek, az eredményezhette-e, eredményezheti-

e azokat a várt eredményeket, amelyeket maga elé tőzött az adott 

beavatkozás? 

• 2009-ben az NFÜ által megrendelt értékelések, elemzések száma emelkedett és 

egyre több a támogatási konstrukció szintő hatásvizsgálat, melyek ráadásul 

nyilvánosak 

Két mérhetı program: a HEFOP  
és GVOP értékelése 

• HEFOP: az intézkedés célja az integrált oktatás módszertani fejlesztése és 

bevezetése volt  

• Kézdi, Surányi (2008): a programban résztvevı iskolák diákjai jobban 

teljesítettek, mint az integrált oktatásban nem részesült, hasonló iskolai és 

családi adottságokkal rendelkezı gyerekek 

• De: nem NFT program, a HEFOP csak finanszírozta, illetve eredményei nem 

terjedtek még el 

• GVOP: kisvállalkozási beruházásokat finanszírozó pályázati konstrukció 

• A pályázó cégek szignifikánsan nagyobbak, tıkeerısebbek és nagyobb 

növekedési múlttal rendelkeznek, mint a magyar kisvállalkozások általában 

• A megvalósult beruházások 2/3-a a támogatás nélkül is megvalósult volna; egy 

év múlva nem eredményezett bevétel-növekedést, illetve a növekvı beruházást 

minden pályázó cégnél ki lehetett mutatni, nem csak a nyerteseknél 
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Az output vizsgálata – esettanulmányok 

• Érintettek elégedettek: alig volt felesleges pályázati kiírás 

• De: nem mindig a célnak megfelelıen megvalósult fejlesztések 

• A fejlesztésekkel való elégedettség nem jelenti a fejlesztések tényleges 

sikerességét is:  alacsony kihasználtság, vagy nem a lehetı leghatékonyabb 

megvalósítás 

• A fejlesztési eredmények fenntartására a pénzügyi források nem, vagy csak 

esetelegesen álltak rendelkezésre: a fejlesztési programok ágazati 

szakpolitikákba való integráltságának hiánya 

• A várt társadalomformáló hatás ezekbıl az értékelésekbıl nem 

kimutatható: fenntarthatóság kérdéses, illetve egyébként is több fejlesztés 

megvalósult volna, vagy a kisebb vállalkozások esetében a mőködésre ment el 

Eredményszemlélet 

• A legtöbb értékelés a végrehajtási intézményrendszer hatékonyságát vizsgálta : 

sok rendelkezésre álló adat  

• A szabályosságra való törekvés intézményi görcsöt eredményezett: a 

kiválasztás megerısítésével (szabályosság teljes körő ellenırzése) a monitoring 

illetve a lebonyolítás szerepe formálissá vált, így a menet közben felmerülı 

változtatások nem épülhettek be 

• A teljes körő biztosítás költségei nagyon magasaknak bizonyultak, mind az 

intézményrendszer, mind a pályázók számára: míg az elıbbit a folyamatos és 

gyakorlatilag minden intézkedés minden munkafolyamatánál érzékelt csúszások 

mutatták, az utóbbit a nyertes pályázatok összetétele (esélyegyenlıtlenség), és a 

végrehajtás során fellépı anomáliák igazolták vissza  
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Mőködési költségek és hatásuk 

• Az NFT elsı két évében a támogatások 7%-ával egyenértékő költségbe került az 

intézményrendszer mőködése. Az intézményrendszert folyamatos 

kapacitáshiány jellemezte, annak ellenére, hogy jelentıs kapacitásbıvülés 

valósult meg az elsı években: csúszások a kifizetéseknél. Ezeket sikerült 

2007-ben jelentısen csökkenteni 

• A pénzügyi csúszások jelentıs likviditási problémákat okoztak a 

pályázóknak: több esetben ez a kedvezményezett csıdjét is elıidézte 

• Centralizációs mechanizmus: a projektgazdák szintjén minden szektorban 

érvényesült a nagyobb, tıkeerısebb szervezetek elınye a magas fix költségek 

miatt. Ezeken a pályázati kedvezmények sem segítettek 

• Esélyegyenlıségi deficitek a fejlesztéspolitikai célokat is torzíthatják 

Az értékelés további elemei 

• A pályázati rendszerekben megvalósított projektek nem csak a fejlesztést, 

de sok esetben a mőködést is finanszírozták: különösen az önkormányzati és 

civil szervezeti pályázatok esetében volt megfigyelhetı 

• A pályázati sikeresség tényezıit vizsgáló tanulmányok már 2005 végétıl 

folyamatosan kiemelik a helyi projekt- és pályázati kapacitások fontosságát: 

a korábbi pályázati sikeresség javította az esélyeket (nem magyar sajátosság) 

• A fejlesztéspolitikában a jó fejlesztések kiválasztását erısen torzítja a jó 

pályázatok kiválasztásának mechanizmusa  

• A pályázati rendszerben legalább olyan fontos volt az, hogy a pályázó 

tudjon jól pályázni, mint hogy jó projektje legyen, és a sikeres projektnek 

legalább akkora feltétele volt a megfelelı saját likviditás léte, mint a jól 

megtervezett projekt 
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Az ÚMFT értékelése 

• Az egyszerősítések ellenére a pályázói költségek továbbra is kiugróan magasak 

voltak az ÚMFT indulásakor 

• Az NFT-ben kifejlıdött helyi intézményi kapacitások nagyon nagy 

mértékben magyarázzák a pályázati sikerességet az ÚMFT-ben: A 

pályázatokra, projektekre önálló iparág települt az országban. A HBF-PPH (2008) 

vizsgálatai szerint a pályázók több mint háromnegyede alkalmaz pályázatíró 

céget. A vállalkozások esetében ez az arány a 100%-hoz közelít  

• Tovább nıtt a források területi koncentrációja az NFT-hez képest. Míg az 

NFT-ben a legtöbb támogatást kapott 10%-nyi településen osztották el a források 

93%-át, ez az arány az ÚMFT esetében már 95%-ra ment fel, miközben e 

településeken él a magyar lakosság kevesebb, mint kétharmada   

• Fejlesztései még inkább izoláltak a szakpolitikai céloktól, mint 

az NFT volt, így a fenntartási kockázatok tovább növekedésére lehet 

számítani 
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Támogatások területi eloszlása 

• Az ÚMFT-ben a kiemelt projekt eljárásrendnek köszönhetıen jelentısen 

megnıtt a közvetlen kormányzati forráselosztás súlya. Amint arra az ÁSZ 

(2008) jelentése is felhívja a figyelmet, a kiemelt projektek nem ellentétesek 

ugyan az uniós forráselosztási szabályokkal, de bevezetésük jelentısen növelte 

a központi kormányzati döntéshozatal súlyát a források elosztásában 

• A projektméret jelentıs növekedése tapasztalható az ÚMFT-ben az NFT-hez 

képest. Az AVOP nélküli NFT-forráselosztást a Kohéziós Alap nélküli ÚMFT-

forráselosztáshoz viszonyítva azt a megdöbbentı tényt látjuk, hogy valamennyi 

pályázati kategóriában az 50 M forint fölötti projekttel pályázók aránya és 

részesedése a forrásokból drámaian megnıtt   

• Az intézményrendszeri csúszások csökkentek az NFT-hez képest  

Az ÚMFT értékelése (folyt.) 

• Az ÚMFT-ben a kiemelt projekt eljárásrendnek köszönhetıen jelentısen 

megnıtt a közvetlen kormányzati forráselosztás súlya. Amint arra az ÁSZ 

(2008) jelentése is felhívja a figyelmet, a kiemelt projektek nem ellentétesek 

ugyan az uniós forráselosztási szabályokkal, de bevezetésük jelentısen növelte 

a központi kormányzati döntéshozatal súlyát a források elosztásában 

• A projektméret jelentıs növekedése tapasztalható az ÚMFT-ben az NFT-hez 

képest. Az AVOP nélküli NFT-forráselosztást a Kohéziós Alap nélküli ÚMFT-

forráselosztáshoz viszonyítva azt a megdöbbentı tényt látjuk, hogy valamennyi 

pályázati kategóriában az 50 M forint fölötti projekttel pályázók aránya és 

részesedése a forrásokból drámaian megnıtt   

• Az intézményrendszeri csúszások csökkentek az NFT-hez képest  

• A vállalkozások a projektekben írtaknak megfelelıen megvalósítják 

beruházásaikat, magasabb technológiai szintekre lépnek, igyekeznek javítani 

piaci pozícióikon. Számukra viszont ez egyébként is fontos, a támogatás csak a 

külsı források kiváltását szolgálta 

• Az önkormányzatok esetében a projektek igen jelentıs részben a mőködési 

költségekre mennek el, vagy ha az rendben van, presztízsberuházásokra 
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• A nagyobb beruházásoknál (pl. környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéseknél) 

a támogatási igényt alátámasztandó pedig gyakran alulbecsülik várható 

költségeket, díjakat, és felülbecsülik a társadalmi hasznokat 

• Az egyes fejlesztésektıl várt hatások vagy nincsenek vagy az eredmények 

tartós fennmaradásának körülményei, amely 

a várt hatásokat eredményezhetné nem biztosítottak vagy bizonytalanok  

Új célok kellenek? 

• Több jel arra mutatott, hogy az ÚMFT kitőzött céljait senki nem vette 

komolyan: sem a kormányzat, sem a szakma, sem a közvélemény  

• A sajtómegjelenéseket vizsgálva megállapítható, hogy a valós célok helyett a 

fejlesztéspolitika szabályossága, átláthatósága és bürokratizmusa került be a 

közbeszédbe  

• A fejlesztéspolitikát végrehajtó intézményrendszer is elsısorban a gyors és 

szabályos forrásfelhasználást tőzte ki maga elé célként, folyamatait ennek 

elérésére optimalizálja: jelentések is errıl szólnak 

• Megítélése korábban a kormány teljesítményének megítélésével mozgott együtt, 

majd válságkezelı szakpolitikának való kinevezése után vált „önállóvá”, 

pozitívabb is lett 
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A fejlesztéspolitika hatása a kormányzati 
mőködésre (2008) 

• Várakozás: az ÚMFT jelentısen átalakítja a magyar kormányzás technikáit  

• A fejlesztéspolitika megvalósítása és az ágazati politikák között nem alakult ki 

olyan kapcsolatteremtı platform, amely a fejlesztéspolitika stratégiai elvárásain 

keresztül hatni tudott volna a magyar kormányzat mőködésére 

• Az akciótervek nem tudták a fejlesztéspolitika és a szakpolitikák közötti 

szerzıdés funkcióját betölteni: az akciótervek nem tudták ösztönözni a 

szakpolitikák stratégiai keresletét, hanem a pályázati kiírások elırejelzésére 

alkalmas dokumentumokká váltak  

• A fejlesztéspolitika elvárásai, gyakorlati mőködése tehát nem átalakították a 

szakpolitikák stratégiai mőködését, de felszínre hozták és jól láthatóvá 

tették a kormányzás egészének mőködését korábban jellemzı, elfedett 

problémákat 

Társadalmi hatások 

• A fejlesztéspolitikától társadalomformáló, kultúra-javító hatást vártak: pl. 

horizontális célok felértékelıdése, járadékvadászat csökkenése 

• Kialakultak olyan „fejlesztési központok”, amelyek sikerrel megtanulták a 

fejlesztéspolitika nyelvét. A fejlesztéspolitika kialakította és megerısítette saját 

„forrásleszívó” szereplıit. Akik sikeresek tudtak lenni az NFT-ben, azok sikeresek 

maradtak az ÚMFT-ben is, és aki sikertelen volt az NFT-ben, az általában 

sikertelen maradt az ÚMFT-ben is 

• A társadalom a specializált pályázatírói szektort kialakításával válaszolt 

• Az ismeretek terjedése helyett egyelıre egy iparág kialakulását láthatjuk. 

Komoly nehézséget és károkat okozhat a magyar társadalomnak, ha az 

innovációhoz képest felértékelıdik a pályázatírói befektetések várható 

haszna 
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A bizalmatlanság költsége 

• A fejlesztéspolitikát a bizalmatlanságra épített ösztönzık irányítják, melyek 

minden relációban jelen vannak  

• A pályázókkal szemben: megakadályozni, hogy azok ellopják az uniós 

forrásokat. Innovatív új típusú megoldások kipróbálására éppen a „pénzünket 

ellopni készülı” pályázói kép miatt az intézményrendszer nem kapható   

• A bizalmatlanság a politikusokkal szemben is nagyon erıs: igyekeznek 

kizárni ıket a valós döntésekbıl. Az eseti bizottság tagjai pártállástól 

függetlenül arról számolnak be, hogy munkájuk során nem jutnak elegendı 

információhoz  

• Az államigazgatás más szerveinek megfelelı mőködésében sem bíznak: a 

kettızött mőködés (ellenırzések, papírmunka) viszont a pályázókat sújtja 

leginkább 



 

 

 

20 

Bizalmatlanság a rendszeren belül  
és következmények 

• Az NFÜ összevonásának legnagyobb potenciális elınye, az IH-k közötti 

koordináció erısítése nem valósult meg, miközben a szakterületükkel való 

együttmőködés gyengült. 

A bizalmatlanság légköre vertikálisan is terheli a fejlesztéspolitikát (IH és KSZ 

együttmőködése) 

• A tisztázatlan felelısségi szabályok miatt túlbürokratizáltság jellemzı, mely 

magas költségekkel jár (döntési felelısség szétterítése, ellenırzés drágább)  

•  A komplex projektek sikerességének elsıdleges feltétele egy, a rendszert 

ismerı fejlesztési ügynök megléte. 

• Alkalmazkodás a fejlesztési központok (szaktudás kiépítése), illetve a 

szaktárcák (egyes programok feletti befolyás megszerzése) részérıl is 

Céltalanság a fejlesztéspolitikában 

• Kudarcok és sikerek kommunikációja: elszalasztott lehetıségek (passzív) vs. 

a források nagy mértékő lehívása, egyes emblematikus projektek megvalósulása 

– nem a valós célokhoz kapcsolódnak 

• A kommunikációs őr két oka: ismerethiány és a szakminiszterek gyenge 

kötıdése a szakpolitikai eredményekhez, ami miatt nem is tudják megjeleníteni 

azokat (nincs beleszólásuk a tartalomba és kivitelezésbe) 

• A miniszterelnök jelenítette meg a fejlesztéspolitikát: a rövid távú politikai 

legitimáció biztosítása lett a legfıbb külsı elvárás 

• Nincs ösztönzöttség a projekt indokaként beígért eredmények 

számonkérésére: csak output szintő ellenırzés, visszafizetésben senki sem 

érdekelt; inkább nagyobb abszorpció, mint jobb hatékonyság 
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Kapcsolat a szakpolitikákkal 

• Ahol erısebb a szakpolitikai megalapozottság, a szaktárca képes szempontjait 

érvényesíteni a forrásfelhasználás során. 

• A fejlesztéspolitikát rövid távú gondolkozás jellemzi, a kormányzás alapvetı 

hibái nehezítik a fejlesztési források eredményes felhasználását. Fejlesztések 

szervezése helyett források elosztása folyik 

• Az együttmőködés iránti kereslet ugyanakkor mind a két oldalról nagyon 

erıs, de az együttmőködés csak akkor tudott sikereket felmutatni, ha a 

szakpolitikák alkalmazkodtak a fejlesztéspolitika szabályrendszeréhez 

• A konzisztens, számon kérhetı és legitim ágazati szakpolitikák hiánya is 

korlátozza a szakpolitikák érdemi bekapcsolódását a fejlesztéspolitikai források 

felhasználásába 

A gazdasági válság hatásai 

• Az intézményrendszer szereplıi érdemben nem érzékelték, nem 

érzékelhették a válság hatását az ıket körülvevı környezeten. Az 

intézményrendszer hivatalos dokumentumait áttanulmányozva marginális 

jelentıségő ügyként, leginkább formai kellékként jelenik csak meg a válság 

hatása a beavatkozásokon 

• A fejlesztéspolitika nem tudhatott, de nem is tudott válságot kezelni. A 

fejlesztéspolitika irányát lényegesen lassabban lehetett módosítani, mint amit a 

válság kezelése kívánta volna, bár az erıfeszítések sem voltak jelentısek 

• A válság hatására bekövetkezı módosítások csak elhanyagolható mértékben 

érintette a fejlesztéspolitika 2007-ben megindult mőködési irányát 

• A fejlesztéspolitikai intézményrendszer kívülrıl jött beavatkozásként élte 

meg a válságkezelési feladatot: a sajtóból értesültek az új feladatokról 

• Bár egyes támogatási formák megjelenése nagy fontossággal bírhattak az ahhoz 

hozzáférı pályázók számára, a források szerkezetében való átalakítás sem a 

fejlesztéspolitika, sem a probléma kiterjedése szempontjából nem volt jelentıs a 

beavatkozás 
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• A legjelentısebb pályázói kört, a legnagyobb forrást elérı és a fejlesztéspolitika 

hatásait tekintve legfontosabb beavatkozások a pályázati feltételek 

könnyítéséhez kapcsolódtak: a pályázói vállalások csökkentése, a 

megnövekedett elıleg, a csökkentett önerıfeltételek, a késedelmi kamat 

bevezetése, stb.  

Válságkezelés fejlesztéspolitikán keresztül 

• Mivel a források elköltésének gazdaságszerkezeti változásai nem tetten 

érhetıek, így feltételezhetjük, hogy ha volt is a válság hosszú távú hatásait 

befolyásoló tevékenysége a fejlesztéspolitikának az inkább esetleges és 

marginális volt 

• A közvetlen, rövid távú hatásokat nézve összetettebb a kép, de legjobb 

esetben is csak semlegesnek tekinthetjük a fejlesztéspolitika 

teljesítményét, amely intézkedései között a kommunikáció tekinthetı talán 

a legsikeresebbnek.  

A közvetlen hatásokban alapvetıen három tényezıt szoktak említeni:  

1. a likviditási helyzet romlását, 2. a hitelforrások radikális megdrágulását, 

3. az üzleti kockázatok kiszámíthatatlan megnövekedését 

Javaslatok   

• Olyan célt kell meghatározni a fejlesztéspolitika számára, amely kijelölné a 

feladatait egy átfogó kormányzati feladatrendszerben  

• A fejlesztéspolitikának integrálódnia kell a kormányzás egészébe, de jó 

fejlesztéspolitikája csak jó kormányzásnak lehet  

• Amennyiben a fejlesztéspolitikának választott cél a szakpolitikák kiszolgálása, 

akkor ennek egyik, de nem egyetlen lehetséges megoldását jelentheti a 

fejlesztés-politikának a szakpolitikákkal való szervezeti integrációjának 

visszaállítása  
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• A fejlesztéspolitikát uraló szabályossági, szabályozási görcsök oldása érdekében 

határozottabban és egyértelmőbben kell támaszkodni a projektgazdák utólagos 

eredményfelelısségére  

• A decentralizált döntéshozatali struktúrákat erısíteni kell a 

fejlesztéspolitikában 

Versengés a fejlesztési forrásokért 
– az I. NFT kistérségi hatásainak vizsgálata 

Csite András–Szepesi Balázs [2008] Az I. NFT eredményei és hatásai  

10 kistérségben HBF-Hungaricum, Kecskemét 

A kutatás fókusza 

• Az NFT hatása és értelmezése a kedvezményezettek szempontjából 

– a kistérség a megfigyelési egység 

• A forrásfelszívó képesség háttere és a a fejlesztési programokra adott társadalmi 

válaszok a középpontban 
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Elemzési keret 

Módszertan 

Fejlesztési hálózatok 
háttértanulmány 

Korábbi vizsgálat  
tapasztalatai 

Mintakistérség 
vizsgálata 

9 kistérségi esettanulmány 
Kérdıíves lekérdezés 
(önálló tevékenység) 
372 teljesült interjú 

Területi statisztikai 
és 

 EMIR adatelemzés 
(esettanulmányokat 

támogató 
tevékenység) 

ZÁRÓTANULMÁNY 
JAVASLATOK 

Kistérségi fórumok; 
esettanulmányok 
véleményeztetése 
(visszacsatolás) 
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A fejlesztési siker rangosra 

Tokaj 1 

Vasvár 7 

Polgár 11 

Pásztó 21 

Gyula 41 

Mezıtúr 69 

Dabas 70 

Baja 80 

Ajka 82 

Bonyhád 90 

 

Fıkomponens-elemzés alapján számítva a különbözı abszorpciós indexek 

hátterének megragadására 

A fejlesztési siker statisztikai hátterérıl 

• A fekvés, a településhierarchiában elfoglalt hely, és a fejlettség (HDI) csak 14 %-

ot magyaráz 

• A gazdasági fejlıdés és a forrásbevonási képesség között van gyenge 

korreláció,de nincs mögötte oksági összefüggés – az endogén növekedési pálya 

számít 
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A fejlesztési siker a kérdıíves  
válaszok tükrében 

• A forrásbevonásban sikeresebb régiók inkább tartják fontosnak az 

− erıs helyi kapcsolathálót (RFÜ, tanácsadók, helyi önkormányzatok) 

− a szakértelmet 

− a helyi fejlesztési igények elsıdlegességét 

− a túrizmus és a tömegközlekedés fejlesztését – igény a belsı erıforrások 

kihasználására (???) 

• A kevésbé sikeres régiók esetében a mezıgazdaság és az ipar fejlesztését 

tartják kiútnak – jöjjön kívülrıl befektetı! 

Fıbb eredmények 

• A forrásbevonás koncentrált (átlagban a három legnagyobb pályázó nyerte el a 

térségi pénzek 43,5 %-át) 

• A stratégiai fejlesztés sikeresebbé teszi a forrásszerzést 

• A fejlesztések leggyakoribb bajnoka a kistérség központjának polgármestere 

• Forrásgyőjtık, forrásközvetítık és helyi fejlesztési központok 

• A hivatalos intézmények hatása nem jelentıs 

• A fejlesztési források területén komoly feszültségek várhatóak – a fejlesztési 

forrásra mit kiharcolható jussra tekintenek 
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A kedvezményezettek által felvetett 

problémák 

• A jelenlegi pályázati kiírások bonyolultak, nehezen érthetı a kiírói szándék, 

drága a pályázat, nagyok az adminisztratív követelmények 

• A fejlesztéspolitikai szervek nem tartják be az általuk megkövetelt szabályokat. – 

fizetési határidık, nem használt dokumentumok bekérése 

• Az információk legyenek könnyebben elérhetık, idıben kapjanak tájékoztatást a 

pályázatok formai és tartalmi elvárásairól 

• A pályázati kiírások elıkészítésének nyilvánosságát hiányolják – a pályázati 

kiírások nem illeszkednek a valós igényekhez (felesleges fejlesztések, 

teljesíthetetlen feltételek) 

 Fıbb jellemzık Fıbb készségek Hatások, Érdekek 

Közvetítı pályázatíró, pályázathoz 
szükséges kiegészítı 
szolgáltatás nyújtója (pl. 
pénzintézet) 

• tapasztalatok, kapcsolatok, 
• ismeri a potenciális pályázók 

igényeit 
• képes bizalmi viszonyt 

kialakítani a potenciális 
kedvezményezettel 

• csökkenti a források 
elérhetıségnek különbségeit, 

• érdekelt nélkülözhetetlensége 
fenntartásában, 

• nem érdekelt a forrás 
hasznosulásának 
eredményességében 

Forrásgyőjtı ambíciózus és erıs 
menedzsmenttel 
rendelkezı, hosszú 
távon gondolkozó, 
tıkeerıs szervezet 
(cég, önkormányzat) 

• tapasztalatokkal, 
kapcsolatokkal 

• hosszú távú elképzelésekkel 
rendelkezik, amelyeket 
összhangba tud hozni a 
pályázati lehetıségekkel 

• képes a bıvülı kapacitásokat 
sikeresen mőködtetve újabb 
fejlesztések alapjait és 
önerıszükségletét 
megteremteni 

• erısíti a források 
elérhetıségének különbségeit 

• érdekelt a kedvezményezetti 
státusz fenntartásában, a 
számára elınyt jelentı 
tulajdonságok, tudások, 
kapcsolatok jelentıségének 
fenntartásában 

• érdekelt a forrás 
hasznosulásának 
sikerességében 

Fejlesztési 
központ 

Közvetítıként és 
forrásgyőjtöként 
egyaránt mőködı 
szervezıdések – vagy a 
forrásgyőjtés során 
szerzett tapasztalatokat 
adják tovább vagy a 
közvetítıi szerep mellé 
alakítanak ki saját 
tıkebevonó 
tevékenységeket 

• A kezdeti közvetítıi vagy 
forrásgyőjtı készségek 
mellett sikeresen hozta létre a 
másik mőködési modellhez 
szükséges alapokat 

• több szférában (piaci, 
önkormányzati, nonprofit) 
egyszerre tud megjelenni így 
kihasználva a különbözı 
szervezeti formák elınyeit 

• erısen elkötelezett egy 
tevékenység vagy térség 
fejlesztése mellett 

• erısíti a források 
elérhetıségének különbségeit 

• érdekelt a kedvezményezetti 
státusz fenntartásában, a 
számára elınyt jelentı 
tulajdonságok, tudások, 
kapcsolatok jelentıségének 
fenntartásában 

• érdekelt a forrás 
hasznosulásának 
sikerességében 

• tevékenységének komoly 
tovagyőrőzı hatása lehet 
környezetében 
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• Hiányolják a kicsi, egyszerő fejlesztéseket lehetıvé tévı kiírásokat 

•  Sok potenciális pályázó magasnak tartja a megkövetelt saját erıt. Ezt különösen 

gyakran hangsúlyozzák az önkormányzatok 

• A finanszírozás területén az elıfinanszírozás emelését és a kifizetések 

pontosabbá tételét javasolják 

• Több térségben javasolták, hogy a kistérségi szintet be kellene vonni a 

döntéshozatalba, a kistérségek által elosztható alapokat kellene létrehozni 

Javaslatok 

• Egyértelmőbbé kell tenni a források felhasználásának céljait 

• A fejlesztéspolitika intézményrendszerét összhangba kell hozni a társadalom, a 

közigazgatás és a politika domináns mőködési mechanizmusaival 

• Több figyelmet kell szentelni a helyi fejlesztési sajátosságoknak 

• Növelni kell a fejlesztéspolitika hitelességét 

• Egyszerőbbé és szélesebb körővé kell tenni a fejlesztési források felhasználását 


