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Szakmai szerkesztői bevezető
„A legsúlyosabb, ha a tények megismerése előtt kezdünk el elméleteket gyártani. Biztos, hogy a tényeket kezdjük majd hozzáigazítani az elmélethez, pedig éppen fordítva kellene eljárni.” [Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes)]
A tényfeltárás, a következtetések nagymesterének
Sherlock Holmesnak, Sir Arthur Conan Doyle legendás detektívjének gondolatai tökéletesen visszaadják
annak súlyát, hogy az információk kezelése és közvetítése milyen felelősséget ró minden érintettre. Az információ jelenti napjaink gyorsan változó világának egyik
fő hajtóerejét. A mai modern társadalom nem létezhet
az adatok, statisztikák és az azokból származó információk, valamint az ezeket közvetítő eljárások, eszközök nélkül, s ugyanígy az információkat különböző
érdekből felhasználó egyének és csoportok szimbiózisa
nélkül. Az információ értékét, hasznosságát pedig az
szabja meg, hogy mennyire aktuális, hasznosítható, hű
képet ad a szemlélőnek a vizsgálat tárgyáról. Különösen fontos szerepe van a térbeli információknak a mai
fejlesztéspolitikai rendszerben európai uniós és nemzeti szinten egyaránt.
A Falu Város Régió szerkesztősége aktuális tematikus számában arra vállalkozott, hogy áttekintő jelleggel
bemutassa a területi értékelési és monitoring tapasztalatokat. Ezek az egyre inkább előtérbe kerülő fejlesztéspolitikai eszközök mutatják meg, hogy a „nyers” statisztikai vagy pénzügyi adatokból hogyan juthatunk el
a valós információkig, illetve, hogy a tények, a vélt vagy
valós információk hogyan segítik a szakemberek, döntéshozók cselekedeteit.
A szakmai, tudományos szempontból is fontos eredmények a Tanulmány rovathoz tartoznak, mint például
az információs társadalom versenyképesség komplex
területi értékelése vagy a társadalmi „jóllét”, a társadalmi haladás lehetséges mérése, kitérve olyan „népszerűbb” témákra is, mint a klaszterek szerepe vagy támogatások területi hatásértékelése.
A Műhely rovat írásai a területi értékelés és monitoring sokrétűségére hívják fel a figyelmet. E cikkek áttekintést adnak arról, hogy az elmúlt évben milyen külső
tényezők hatására, milyen új irányokat vett a tágabb
értelemben használt hazai területi értékelési és monitoring gyakorlat. A lapszám bevezető cikke átfogóan
mutatja be a hazai területi értékelési rendszer fejlődését, szerepét, eredményeit. Ehhez kapcsolódva az értéDr. Czira Tamás, PhD
irodavezető
Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóság (TTEI)
Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring
Iroda (TEÉMI)
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Email: tczira@vati.hu
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kelések alapját képező területi monitoring rendszerek
két példáját mutatjuk be, így az úttörő szerepet betöltő
Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszert, a
T-MER-t és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács térségi monitoring rendszerét.
Az értékelési, módszertani fejlesztések és eredmények felvezetéseként szerepel a 2010-ben Kormány elé
kerülő négy éves, a területi folyamatokat vizsgáló Országgyűlési Jelentés, amelyről most jelenik meg elsőként összefoglaló tanulmány.
Viszonylag új színfoltot jelent a hazai értékelési palettán a térségi szintű értékelések készítése, amelyre két
jó példával is szolgálunk. Egyik az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott térségtípusokra,
a másik a Balaton térségre megfogalmazott fejlesztési
célok megvalósulásának mértékét vizsgálja.
Az uniós fejlesztési programok eredményességének
értékelése iránti fokozott igény hívta életre a kimondottan európai uniós értékelésekkel foglalkozó cikkcsoportot. Ezek sorába tartozik az Új Magyarország Fejlesztési
Terv értékelési rendszerének összefoglaló bemutatása,
valamint az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának eredményértékelése.
A rovat utolsó blokkjában szereplő írások közös metszete, hogy az utóbbi évek olyan meghatározó külsőbelső tényezőit (gazdasági válság, klímaváltozás, társadalmi konfliktusok erősödése) helyezik reflektorfénybe, amelyek az értékelési szakma számára is komoly
kihívást jelentenek.
A Fórum rovat keretein belül az olvasó betekintést
nyerhet abba a műhelymunkába, amelynek eredményei
többek között az eddig felsorolt írásokban csapódnak
le, míg a Kitekintés rovatba a központi témakörhöz kevésbé szorosan kapcsolódó cikkek kerültek.
Bízunk benne, hogy a területi értékelési eredmények
valóban hasznos információkkal szolgálnak mindazok
számára, akik a fejlesztéspolitika és azon belül a területilletve településfejlesztés alakítói, a fejlesztéspolitikai
értékelési szakma képviselői, illetve azoknak is, akik
pusztán érdeklődnek az értékelési módszerek és eredmények iránt.
Sóvágó Krisztina
tervező-elemző főmunkatárs
Területi Tervezési és
Értékelési Igazgatóság (TTEI)
Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring
Iroda (TEÉMI)
Tel.: 224-3263
Email: ksovago@vati.hu
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Országos területi értékelés

A magyar szakpolitikai területi értékelési rendszer
intézményesülése, főbb eredményei, kihívásai
Institutionalization of the Hungarian regional evaluation system, its main results and challenges
The present study shows the institutionalization of Hungarian regional monitoring and evaluation activities. We
describe the results of Hungarian regional development policy in connection with the development of regional
evaluation and monitoring system. We also present the existing deficiencies and the further development
possibilities of the system. It has been concluded that an efficient, systematic spatial monitoring is needed which
supports the regional development policy and the Hungarian Government. The new government decree based on
the Hungarian regional evaluation traditions can support the further development of the system, the strengthening
of the methodological base and of the expertise.
Kulcsszavak: területi értékelés, területi monitoring, területfejlesztés, T-MER
Jelen tanulmányban bemutatjuk, hogy a hazai területfejlesztési tervezést támogató területi monitoring és
értékelési tevékenység miként intézményesült, milyen
eredményei vannak, melyek a létező hiányosságok, és
milyen irányban rajzolódnak ki a továbbfejlesztési lehetőségek. Értelmezésünk szerint a területfejlesztési tevékenységet támogató területi monitoring és értékelés az
alábbi, az ország egészére, a területpolitika által kiemelten kezelt térkategóriákra (régió, megye, kiemelt térség,
kistérség) és a fejlesztéspolitikai dokumentumokban
meghatározott egyéb térségtípusokra vonatkozó rendszerszerűen végzett tevékenységeket foglalja magába.
A területi folyamatok megfigyelését és elemzését, területi célok teljesülését befolyásoló jelenségek okainak és
következményeinek feltárását, a fejlesztési koncepciók,
programok és támogatások érvényesülésének területi
nyomon követését, eredményeinek és hatásainak értékelését, a területiség ágazati szakpolitikákban való
érvényesítésének feltárását, illetve a területfejlesztési
eszköz- és intézményrendszer vizsgálatát.

A magyar területpolitikát támogató területi monitoring és értékelés kialakulása, szerepe
Magyarországon a területi különbségek vizsgálatának
– talán nem túlzás ezt állítani – évszázados hagyományai
vannak, köszönhetően a földrajztudomány, a statisztika
valamint a környezettudományok 19. századi hazai expanziójának. Más kérdés, hogy a területi kutatók által magas szinten feltárt tértudományi eredmények hasznosulása – Magyarország viharvert történelmi szerepköre kapcsán – nem tudta eredményesen szolgálni a mindenkor
befogadó magyar nemzet egységes államszervezetben
tartását, így szerves fejlődését sem, ezért egyértelműen a
magyar területpolitika hatékony támogatását sem. Ennek
gátjait természetesen nem a hazai területi adatgyűjtés,
információfeldolgozás, térképezés, koncepcionálás vagy
az egykori intézmény- és eszközrendszer gyenge színvo-
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nalában kell keresni, hanem sokkal inkább a 20. századi,
az országot negatívan érintő külső és belső politikai válságok negatív következményeiben.
A II. világháború utáni szovjet befolyás, a szocialista, erősen centralizált államberendezkedés és az új határok véglegesedése miatt az átmenetileg funkciótlan
térségek kialakulása, majd ezek új szerepkörrel való
felruházása – azaz a tervgazdálkodásból következő térszervező folyamatok - meghatározták az iparfejlesztési
orientáltságú hazai területfejlesztés új típusú igényeit
a területi folyamatok vizsgálati szempontrendszerével
kapcsolatosan is. A tervutasításos gazdaságpolitika
finomhangolása, az 1968-ban meghirdetett gazdaságpolitikai reform, majd az 1970-es években begyűrűző
globális energiagazdálkodási válságok nyomán a hazai területi különbségek nemhogy nem csökkentek, de
strukturális térségi válsággócok kialakuláshoz vezettek. Így felértékelődött a hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatásának igénye, speciális térségfejlesztési
programok indultak, s ezek alátámasztására megnőtt
az elvárás a mind szélesebb spektrumú területi vizsgálatok, elemzések iránt. Az elsősorban a hazai felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia
kutatóhálózata, az egykori Országos Tervhivatal vagy a
Városépítési Tervező és Tudományos Intézet munkatársai által művelt területi elemzési és értékelési megalapozó munkák az 1960-70-es évektől elsősorban a népgazdasági ágazatok területi jellemzőinek feltárására, a
településhálózati tipizáló kutatásokra, a közigazgatási
térszervezés átalakításának alátámasztására, a válságtérségeket érintő tanulmányok készítésére, a népesség
térbeli mozgását és demográfiai folyamatokat vizsgáló területi kutatásokra irányultak. Ezek hasznosulása
elsősorban a dekoncentrált területi irányítás megszervezésében járt kézzel fogható eredménnyel. Mivel az
integrált szemléletű területi stratégiai tervezés ebben az
időszakban még nem volt jellemző, a területi kutatási
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A rendszerváltozás után szinte minden koncepcionáló,
stratégiai tervezést magába foglaló tevékenység az európai uniós csatlakozás bűvkörébe került, így a térkutatásokban valamint az elemzési és értékelési tevékenységekben is megerősödött Magyarország európai térben
való elhelyezkedésének vizsgálata. Emellett a hazai
regionalizációs és decentralizációs folyamatok, majd
az uniós források fogadására való felkészülés meghatározta a legfőbb elemzési irányokat. Ennek nyomán
az előcsatlakozási alapok, majd a csatlakozás után az
uniós fejlesztési források térbeli hasznosulásának nyomon követési igénye egyértelműen a területi vizsgálatok fókuszába került, igaz kezdetben csak mint igény
vagy elvárás.
Az Európai Unió 1990-es évek közepétől tartó extenzív bővülési időszakától kezdve Európa egészében megnőtt az igény, mind szakmai, mind társadalmi oldalról
az állami, illetve uniós fejlesztéspolitikák eredményességének elszámoltathatósága iránt. Ehhez kapcsolódóan a területi folyamatok és a térszerkezet változásának
új eszközökkel történő folyamatos megfigyelése és értékelése is szükségessé vált. Ennek nyomán uniós és
tagállami szinten egyre nagyobb szerepe van a területi
különbségeket feltáró módszertani tanulmányok valamint szakpolitikai értékelési jelentések készítésének,
az értékelési eredmények tervezési folyamatba történő
visszacsatolásának. Az értékelési gyakorlat mindezek
hatására folyamatosan gazdagodik, ahogy bővül azon
országok köre, ahol az értékelések elterjedtek.
A területi értékeléseknek uniós szinten nem alakult
ki egységes gyakorlata, de számos módszertani kutatás, kezdeményezés segíti a döntéshozók és a szakmai
közvélemény rendszeres tájékoztatását a legfontosabb
regionális politikát érintő kérdésekben. Az uniós forrásfelhasználáshoz kapcsolódó, hagyományos értékelési eljárások körébe sorolható, elsősorban a regionális
politikára, vidékfejlesztésre fókuszáló és az uniós ajánlások alapján készülő közösségi és tagállami értékelési
jelentések mellett az elmúlt években kezdett kialakulni
a térbeli jelenségeket és folyamatokat vizsgáló új értékelési irányvonal is. Ennek egy sikeres példája az Európai
Unió tagállamait, valamint Izland, Svájc, Liechtenstein
és Norvégia területét is vizsgáló ESPON program (Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) keretében
bontakozott ki. Számos új összehasonlító területi érté-
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kelési eljárás kialakítására került sor, több tématerületen, amelyek az érintett tagországok és szervezeteik
együttműködésében valósultak meg. A program keretében kezdték el kidolgozni a területi hatásértékelések
európai modelljét is. Az ESPON program ugyanakkor
sikeresen indukált tagállami területi értékelési módszertani fejlesztéseket, és eredményei az egyes tagországok területi értékelési gyakorlatát is gazdagították.
Mindennek a hátterében az áll, hogy a döntéshozók
egyre speciálisabb, összetettebb társadalmi–gazdasági-környezeti területi problémákkal kerülnek szembe,
amelyek megoldásához az eddigi értékelések önmagukban nem kínáltak igazán jó megoldást. Az új típusú értékelési folyamatok ezért sokkal probléma- és célorientáltabbak, ugyanakkor a területi mélyelemzések
vizsgálati eredményeit is magukba foglalják, és kulcsszerepet kap bennük a területiség, a területi kohézió
kérdése, a globális társadalmi, gazdasági és környezeti
problémák, válságjelenségek és ezek várható térségi hatásainak értékelése vagy a fenntartható fejlődés területi
aspektusainak vizsgálata.

A modern hazai területi értékelési rendszer biztos alapjai
A rendszerváltás után, a helyét kereső hazai területpolitikának is meg kellett felelnie az országot befolyásoló
külpolitikai, globalizációs, integrációs új kihívásoknak.
A területi intézményrendszerek átalakítása sem nélkülözhette a területi vizsgálatok rendszerszerű elvégzésének koordinálását és orientálását. Ennek megfelelően a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény meghatározta – a területpolitika egyik
legfontosabb céljaként – a területi társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok rendszeres megfigyelését
és értékelését.
A mindenkori területfejlesztési központi irányítás törekedett arra, hogy elvégeztesse a legfontosabb területei elemző és értékelő vizsgálatokat. Ennek megfelelően
a magyar területfejlesztési politika alapdokumentumaként 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési
Koncepció (OTK) megalapozáshoz, majd érvényesülésének nyomon követéséhez rendszeresen készíttetett a
szaktárca az egész ország területi folyamatait elemző,
értékelő jelentéseket, területi kutatásokat és elemzéseket. E felmérések hozzájárultak a területpolitikai célok
teljesülésének vizsgálatához, az eszköz- és intézményrendszer eredményességének vizsgálatához és átalakításának megalapozásához. Ezek közül a legfontosabb
az országgyűlés számára a területfejlesztési törvény
felhatalmazása alapján négyévente készítendő a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika
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eredményeket az igazgatási rendszer megalapozásán
túl, jobbára csak a nagy volumenű ágazati stratégiák,
illetve fejlesztési irányok vagy konkrét beavatkozások
– általában valamilyen politikai szándék által vezérelt
– területi szempontjainak meghatározáshoz hasznosították.

Országos területi értékelés

érvényesüléséről szóló jelentés, amely komoly módszertani fejlesztéseket, széles adat- és információbázis,
és komoly szakmai humánkapacitás kiépítését vonta
maga után.
E szakmapolitikai feladatnak is köszönhetően a törvény elfogadása után egy évvel, 1997-ben létrejött az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), amelynek tartalmát és működését
– a módosított és jelenleg hatályba lépő – a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
szóló 65/2010 (III.18.) Kormányrendelet szabályozza. A
TeIR felhasználói körébe tartozók, a központi területfejlesztési szakirányítás szereplőin és a VÁTI munkatársain túl, kezdetben elsősorban a megyei területfejlesztési
tanácsok munkaszervezeteinek szakemberei voltak.
Később a kutatóintézetek, egyetemek, önkormányzatok számára is elérhetővé vált, illetve térítés ellenében
a szakmához köthető vállalkozások is hozzáférést kérhettek. Az évek során a rendszerben rengeteg elemzést
segítő kisalkalmazás, új adatkörök, adatbázisok és térinformatikai lekérdezési felületek kialakítására is sor
került.
Bár a területi reálfolyamatok mérésének alapjául szolgáló TeIR működtetése folyamatosan biztosított, ez az
információszolgáltatási rendszer csak a területi monitoring és értékelő tevékenységek ellátásához szükséges
információs hátteret biztosítja. Ugyanakkor nem helyettesítheti az integrált területi monitoring rendszer kiépítését, és nem biztosítja a területi értékelési módszertanok folyamatos kidolgozását, fejlesztését, illetve a területi értékelési jelentések ütemezett magas színvonalú
rendszeres elkészítését és megjelentetését, valamint az
értékelési eredményeknek a fejlesztéspolitikai tervezési
rendszerbe történő visszacsatolását.
A központilag koordinált területi értékelési feladatok
módszertani eszközkészleteként – a korábban készült
értékelések tapasztalatait is figyelembe véve – 2001től kezdődött meg egy országos hatáskörű területi értékelési módszertan kidolgozása, majd 2003-ban – a
négyéves országgyűlési jelentés metodikai megalapozásaként – elkészült a Területfejlesztési Megfigyelő és
Értékelő Rendszer (T-MER), amelyet a TeIR-rel együtt
– a területfejlesztési szaktárca háttérintézményeként –
azóta a VÁTI működtet és fejleszt a tárca iránymutatása
alapján. A T-MER legfontosabb feladata a négyévenkénti országgyűlési jelentések támogatása, ugyanakkor a
tematikus területi értékeléseknek, a fejlesztési források
területi értékelésének is legfontosabb hazai módszertani útmutatója, indikátorgyűjteménye és értékelési modellje. A T-MER jelentős bővítésen, aktualizáláson esett
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át 2008-ban esedékes felülvizsgálatakor, s támogatására
2008-tól megkezdődött az informatikai moduljának kiépítése is a TeIR-en belül.

A területi értékelési eredmények hasznosulása,
hiányterületek
Mindezen biztos szakmai alapok és a folyamatosan
fejlődő és kiszélesedő területi értékelési szakértői bázis
ellenére, a magyar területfejlesztési és fejlesztéspolitikai, illetve területi tervezési és döntéshozatali mechanizmusba csak részlegesen épült be a területi folyamatokban bekövetkező változásokat, a területi egyenlőtlenségek és a térségek fejlődésének tényleges mozgatóerőit és okait feltáró, vagy a fejlesztési források hasznosulását területileg értékelő tevékenység, így annak
eredményessége és hatékonysága sem volt megfelelő.
Elsősorban a területi monitoring és értékelési feladatokat szabályozó joganyag hiánya, másrészt a hagyományosan ágazati szemléletű hazai tervezési rendszer,
harmadrészt a területi tervezési és értékelési rendszer
korlátai gátolták a területi értékelési eredmények érdemi hasznosulását. A központilag koordinált területi
monitoring és értékelési tevékenységek teljes körű elvégzésére nem mindig került sor, a költségvetés teherbíró képességére való tekintettel időszakonként ezek
szüneteltetése is előfordult. Az ágazati szakpolitikákban és tervezési tevékenységekben pedig nem nagyon
alkalmazták a területi értékelés eszközeit vagy a területfejlesztés által alkalmazott módszereket, és területi
értékelők által megfogalmazott fontos területpolitikai
üzenetek is nagyobb erőfeszítés mellett voltak érvényesíthetők. A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása már a jogszabály 27. § (1) bekezdésének h) pontja alapján megadta a felhatalmazást a Kormánynak,
hogy rendeletben állapítsa meg a területi monitoring
rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét. Ugyanígy tett az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005. (XII.25.) OGY. határozat is, amely kimondja a területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési irányaival kapcsolatosan, hogy szükség van a
területi monitoring és értékelési rendszer kialakítására.
A kormányrendelet hiánya miatt a területpolitikai
döntések érvényesítői a területi értékelési eredményekre elsősorban az országos területfejlesztési tervezési
folyamatokban, illetve a területfejlesztési eszközökről
szóló jogszabályok kialakításánál támaszkodhattak.
Olyan területi értékeléstípusok meghonosodása és az
ezeket megalapozó módszertanok folyamatos fejlődése
volt jellemző a 2000-es években, mint az ország területi
folyamatait évente és négyévente bemutató területi je-
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Az ágazati tervezésbe történő hatékonyabb területi integrációt segítette, hogy a területi értékelésekhez
szükséges adat- és információszolgáltatási folyamatba egyre aktívabban vonták be az ágazati szakértőket,
valamint a legfontosabb területi értékelési jelentéseket
az Országos Területfejlesztési Tanács is megtárgyalta,
amelynek soraiban a szektorális politikák alakítói is
részt vettek. A hazai fejlesztéspolitikában az uniós források térnyerésével párhuzamosan jelentős átrendeződés történt. Sok esetben az ágazati stratégiák csak a közösségi forrásokhoz való hozzájutás feltételeként elkészítendő fejlesztési terveket és programokat alapozták
meg. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az
azt megalapozó Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
(OFK) a megújított OTK legfontosabb területi üzeneteit és térségi célrendszerét ugyan átvette, de e stratégiai
dokumentumok operatív programokon és a pályázati
rendszeren keresztül történő megvalósítása a területfejlesztés eredményeinek nyomon követhetőséget lehetővé tevő térségi lehatárolásokat csak később integrálta.
Ez az oka például annak, hogy a fejlesztési programok
területi kohézióhoz való hozzájárulása, megfelelő
eredményindikátorok részleges hiánya miatt jelenleg
nehezebben értékelhető. A területfejlesztési szaktárca –
mindezen nehézségek ellenére – 2009-ben elvégeztette
az ÚMFT megfelelő indikátorokkal rendelkező operatív programjaira vonatkozóan az első összegzett területi
kohéziós értékelést, amellyel az ÚMFT kezdő éveinek
összegzett területi teljesítményét kívánta bemutatni.
Ennek előkészítéseként a szaktárca elkezdte érvényesíteni a területfejlesztés számára fontos térségi lehatárolások pályázati rendszerbe történő bevezetését, valamint
e térkategóriák az uniós fejlesztési források információs
rendszerében, az EMIR-ben történő szerepeltetését. A
programok valós teljesítményének értékelését jelenleg
elsősorban az eredményindikátorok – operatív programonként eltérő mértékű – rendelkezésre állása gátolja.
Az uniós operatív programok közül egyedül az első Regionális Fejlesztési OP esetében történt meg utólagosan
az eredményindikátorok teljes körű feltöltése, ami alapfeltétele volt a 2004-2006-os ROP területi eredményértékelésének. A hazai fejlesztési források közül csak a
decentralizált területfejlesztési források esetén volt kezdeményezés ilyen eredményindikátorok regisztrálására
és a projektgazdáktól történő bekérésére, a hazai állami
források – mivel döntően nem programalapon finanszírozódnak – nem rendelkeznek a fejlesztések eredményességének értékelését segítő indikátorokkal.
A területi hatásértékelések képezik az egyik legbonyolultabb, legnehezebben kivitelezhető típusát a terü-
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leti értékeléseknek. E téren előrelépést a T-MER 2008.
évi megújítása hozott az országos léptékű területi értékelések között. Ennek eredményeként először készült
a 2004-2006-os időszak hazai és uniós fejlesztési forrásaira vonatkozó 8 tématerületet érintő kistérségi szintű
hatáselemzés, amelynek első eredményei 2009-ben már
megjelentek a 2003 és 2007 közötti területi folyamatok
értékeléséről szóló országgyűlési jelentés tervezet háttéranyagában. A területi eredmény- és hatásértékelések
további módszertani fejlesztéseket, valamint a kiszolgáló adat- és információszolgáltatási eszközök feladatra
szabását igényelik.
A központilag koordinált értékeléstípusok közül az
időszakban számos olyan területi elemzés készítése is
megvalósult, amely egy-egy térségtípus részletesebb
elemzésére (például leghátrányosabb térségek) vonatkozott, vagy egy-egy ágazat, illetve ágazatközi tématerület területi kutatásának megalapozásához (például
foglalkoztatás, klímavédelem és megújuló energiák), területi hatásainak vizsgálatához kapcsolódott. Emellett a
szektorális politikák területi tartalmának, és egyes ágazati programok területi célokhoz történő illeszkedésének vizsgálata is az utóbbi évek területi értékeléseinek
fókuszába került.
A területfejlesztési szaktárca egyre nagyobb hangsúlyt fektet az értékelési eredmények nyilvánosság elé
tárására. Ennek keretében az utóbbi években megnőtt
a tájékoztató szakmai kiadványok száma. A területi folyamatok évenkénti vizsgálatát és a területfejlesztés új
eredményeit bemutató Országos Területi Helyzetkép
sorozat indult, megjelent a területi kohézióról szóló
kézikönyv és a hazai decentralizált területfejlesztési
támogatási rendszer 1996-2008 közti időszakáról szóló
átfogó értékelési munka is.

A jogszabályi feltételek rendezése és a továbblépés lehetőssége
Az eddigiek alapján is világos, hogy a területi értékelések magas szintű ellátásához és rendszerbe foglalásához, a biztos szakmai háttér fenntartásához és továbbfejlesztéséhez, valamint az értékelési eredmények jobb
hasznosításához szükség van egy integrált területi monitoring és értékelési rendszer kialakítására. Egy ilyen
rendszer alapkövetelménye, hogy a központi, regionális, megyei, kistérségi szinten és a kiemelt térségek vonatkozásában is folyamatosan követni tudja a térségek
társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti
állapotának alakulását, a fejlesztési programok eredményeit és hatásait, ezek hozzájárulását a területi kohézióhoz, valamint a területfejlesztési eszköz- és intézményrendszer változásait. Egy jól definiált, egységes területi
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lentések, a területfejlesztést közvetve vagy közvetlenül
szolgáló fejlesztési támogatásértékelések, illetve az ezek
alapjául szolgáló T-MER.

Országos területi értékelés

monitoring rendszer ezekhez a feladatokhoz igazított,
modern eljárásokat tartalmazó értékelő módszertannal
rendelkezik, biztosítja az ország és a térségek fejlődését
szolgáló támogatási igények és a területfejlesztési célkitűzések megalapozást, a fejlesztéspolitikai és ágazati
stratégiai és területi irányok meghatározását és felülvizsgálatát, a szükséges döntések előkészítését, az értékelési dokumentumok szakmai kontrollját.
A területi monitoring és értékelési rendszer erőteljesebb intézményesítése, továbbfejlesztése és jogszabályi
megalapozása érdekében az NFGM területfejlesztésért
felelős szakállamtitkársága 2007-2008 folyamán elkészíttette a területi értékelések új rendszerére és feladataira vonatkozó javaslati anyagot, az ún. Területi
Értékelési Rendszer (TÉR) koncepcióját. Ebben meghatározták a területi monitoring és értékelési rendszer
kialakításához szükséges kereteket, az alapelveket, a
lehetséges fejlesztési feladatokat és a működtetéshez
szükséges intézmény és eszközrendszeri feltételeket. A
TÉR koncepciójának megtervezése után megindult a területi monitoring jogszabály előkészítése, amely 2009ben folytatódott. Ezzel párhuzamosan zajlott a T-MER
rendszer felülvizsgálata és megújítása is.
E szakmapolitikai kezdeményezések és az előkészítő
munka eredményeként született meg a területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. A rendelet évtizedes hiányt hivatott pótolni, de
a benne foglaltak csak az egyik fontos lépést jelentik a
területi monitoring és értékelési rendszer megszilárdításának és fejlesztésének folyamatában. Minden jogszabály annyit ér, amennyit végre lehet hajtani belőle, illetve amennyi a társadalmi hozzáadott értéke. Ezt jelenleg
még megítélni nem lehet, de nyilvánvaló, hogy számos
pozitív, illetve új szakmapolitikai elem fellelhető a jogszabályban.
• A területfejlesztési törvény alapján nevesítve jelennek
meg az egyes területi értékeléstípusok mint az éves és
több éves időszakokra vonatkozó országos és térségi területi jelentések, a területfejlesztést közvetlenül
és közvetetten szolgáló hazai, az Európai Unió által
társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató jelentések, vagy a
nemzetközi és a határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységet bemutató jelentések;
• A területfejlesztési tevékenységek mellett a területrendezésre vonatkozó monitoring és értékelési feladatokat egységesen előírja;
• Előírja a fontosabb területi és ágazati szakpolitikai
dokumentumok (tervek és programok) előzetes,
közbenső és utólagos területi szempontú értékelését, köztük előírja az Országos Területrendezési Terv
vizsgálatát is;
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• Meghatározza a rendelet, hogy a területi monitoring
és értékelési eljárásoknak a TeIR adatbázisán és alkalmazásain, illetve a T-MER módszertanán kell alapulniuk, ezáltal egységes keretet adnak a területi monitoring tevékenységeknek;
• A jogszabály létrehozza az országos, kiemelt térségi,
regionális és megyei területi monitoring bizottság
intézményét - a regionális monitoring bizottság kivételével – a létező területi intézményrendszerekhez
kapcsoltan, annak keretein belül.
Több kérdést is felvet az új jogszabály. A kormányrendelet kritikai elemzése még nem lehet célunk, viszont
egy pár szabályozási elem bemutatásán keresztül azonosítunk néhány főbb fontos szakmai lépést, amelyek
bevezetése vagy tisztázása a közeljövő feladata.
A jogszabályban foglaltak végrehajtása a megyei területi monitoring bizottságoktól igényli a legnagyobb
erőfeszítést. Egyes, korábban megyei szinten ellátott
területfejlesztési feladatok átkerültek a regionális fejlesztési tanácsok feladatkörébe. Ezzel párhuzamosan
csökkent a területfejlesztési feladatokat ellátó szakemberek száma is. Fentiek alapján megkerülhetetlen az a
kérdés, hogy a megyei szinten jelenleg rendelkezésre
álló területi tervezési és értékelési kapacitások hogyan
lesznek képesek a hozzájuk allokált feladatok ellátására? A kérdés megválaszolását nehezíti, hogy a megyei
területfejlesztési tanácsok feladatkörébe utalt feladatok
nemcsak a megyei tervezési dokumentumokra, hanem
egyes értékelési típusok esetében a kistérségiekre is
vonatkoznak, így már csak ezek számossága miatt is
a legtöbb új feladat itt jelentkezik. Az ellátandó feladat
mellett azonban a megyei területfejlesztési tanács lehetőséget is kap, hogy újra aktív szereplője legyen az intézményrendszernek. A lehetőség kihasználása a tanács
részéről és a munkaszervezetében felhalmozódott több
évtizedes szakmai tapasztalat biztosítékot jelent a feladat ellátására.
A jogszabály előírja, hogy a területi monitoring bizottságok tagjainak szakmai felkészítéséről a területfejlesztésért felelős miniszternek kell gondoskodnia,
ugyanakkor nem ír elő semmilyen kötelezettséget vagy
szakmai kritériumot az értékelést végzők vonatkozásában. Annak érdekében, hogy ne csak a területi monitoring bizottságok tevékenysége legyen átlátható, hanem
a bizottsági tagok képzése is, minél előbb közzé kell
tenni (pl. egy miniszteri közleményben) a szakmai felkészítés szabályait.
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai
véleménye alapján mindenképpen indokolt, hogy a területfejlesztési törvény részletesebben szabályozza a területi monitoring bizottságokkal kapcsolatos kérdéseket.

– hasonlóan a környezetvédelemi célokat szolgáló stratégiai környezeti vizsgálathoz – a tervezés korai szakaszában avatkozhatnának be a területpolitika célrendszerével ellentétes tervezési elképzelésekbe.

Be kellene vezetni az előzetes stratégiai területi vizsgálatot mint értékelési eljárást a hazai értékelési rendszerbe. Ennek az értékeléstípusnak a fejlesztéspolitika,
a szakpolitikák, valamint a fejlesztési térségek által
meghatározott koncepciók, stratégiák, programok, valamint területfejlesztést befolyásoló kiemelt fejlesztési
támogatások térségfejlődésére gyakorolt hatásainak
előrejelzése, és a jobbító tervezési intézkedések meghatározása lenne a feladata. Ez az előzetes értékelési eljárás biztosíthatná a területi kohézió korai szakaszban
történő érvényesítését is, hiszen a tervezési dokumentumokkal együtt készítendő területi jelentések alapján
előírt javaslatok megfogalmazásával a területi tervezők

Összességében a hazai területi monitoring és értékelési rendszer számos módszertani, eszközrendszeri, és
konkrét értékelésekben megvalósuló pozitív eredményt
tud felmutatni, intézményesülése a jogszabály létrehozásával új szakaszba lépett. A közeljövő legnagyobb
kihívása a térségi monitoring rendszerek kialakítása
és működtetése, a központilag koordinált értékelések
ütemezett megvalósítása, az értékelési rendszert támogató eszköz- és intézményrendszernek az új feladatok
ellátására való felkészítése, és magas színvonalú működtetése, az értékelési eredmények szélesebb társadalmasítása, és a szükséges további jogi szabályozók
megalkotása.

Tipold Ferenc
terület- és várospolitikai osztályvezető
Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium
Területfejlesztési Főosztály
Tel.: 795-5082
Email: ferenc.tipold@nfgm.gov.hu

MŰHELY

Dr. Czira Tamás, PhD
irodavezető
VÁTI Nonprofit Kft.
TTÉI TEÉMI
Tel.: 224-3269
Email: tczira@vati.hu

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

9

Új külső és belső kihívások

„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás
szónak több jelentése van. Kor szerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés.”
(Kölcsey Ferenc)

A társadalmi haladás mérésének szükségessége
Necessity of measuring social development
The article gives an overview on the recent efforts of different international organisations and commissions to
find options to measure social progress beyond Gross Domestic Product. There is an increasing consensus among
experts that besides the economic activity conceptual frameworks and indicators should take social well-being
and quality of life as well as environmental aspects into account in measuring social progress and sustainable
development.
Kulcsszavak: társadalmi haladás, fenntartható fejlődés, GDP, környezeti mutatók
Az elmúlt néhány esztendőben egyre nagyobb igény
fogalmazódott meg a politikusok és a véleményformáló publikum részéről a társadalmi előrehaladást (progressziót) vagy visszafelé haladást (regressziót) mérni
képes mutatók kifejlesztése és alkalmazása iránt. Ez
az igény különösen felfokozódott a gazdasági és pénzügyi válság elmúlt két-három esztendejében, amikor
világossá vált, hogy a neoliberális gazdaságpolitika és
a hozzá szorosan kötődő mágikus mutató, a bruttó hazai termék (Gross Domestic Product, GDP) önmagában
nem alkalmas a társadalmi jólét, a „jóllét” és haladás
mérésére.
A 2008-ban kiterebélyesedett globális gazdasági krízis ráirányította a figyelmet a növekedés helyreállítására és egyben a növekedés versus fejlődés viszonyának
újraértelmezésére. Vajon a növekedés szükségszerű
velejárója-e a haladás? Milyen tényezőktől függ a növekedés? Fontos-e a környezet és a boldogság fogalma, amikor haladásról beszélünk? Ezeket a kérdéseket
feszegetik felelős tudósok és politikusok az emberiség történetének második legnagyobb válsága idején.
Stiglitz az OECD Observer 2009. márciusi számában
írt cikkében idézi az Egyesült Államok elnökét, Barack
Obamat, aki a választási kampányban a következőket
mondta 2008 augusztusában: „Mi demokraták teljesen
különböző mércét használunk, hogy mit jelent a haladás ebben az országban”. Több mint 7 évtizeddel ezt
megelőzően, az 1929-1933 között lezajlott nagy gazdasági világválság idején Franklin D. Roosevelt 1934-ben
elhangzott beszéde a „Nemzet állapotá-ról” világosan
tükrözi, hogy az amerikai elnök teljesen tisztában volt
a haladás anyagi javakban történő mérésének hiányosságaival. A beszédben az elnök figyelmeztette hallgatóságát arra, hogy az emberi jólét nem növekedett és nem
is növekszik csupán materiális javaktól és luxustól, ha-
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nem az integritáson, az önzetlenségen, felelősségén és
igazságon keresztül halad előre (Stiglitz 2009).
Amartya Sen, az emberi fejlődés mutatójának
(Human Development Index, HDI) egyik kidolgozója a
Le Monde tekintélyes francia napilapnak 2009 júniusában adott interjújában is a haladás újragondolása mellett teszi le voksát, és a GDP-t kiegészítő mutatók kidolgozása és használata mellett érvel (Le Monde 2009).
A neves amerikai ökológiai közgazdász, Robert
Costanza szerzőtársaival együtt szintén azt az álláspontot képviseli, hogy szükség van a haladás mérésének új
megközelítéseire, és abban egyetértésre kell jutni, hogy
ez egy fontos társadalmi cél. Costanza szerint olyan indikátorokra van szükség, amelyek valóban elősegítik
a fenntartható fejlődést, olyan fejlődést értve ez alatt,
amely javítja az emberi élet minőségét és egyúttal belül
van az azt támogató ökoszisztémák teherbíró (eltartó)
képességén (Costanza et.al. 2009).
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) 2007-ben, az Isztambulban megrendezett Világfórumon indította útjára „A társadalmi haladás mérése” című projektet, amelynek fő célja, hogy elősegítse
olyan gazdasági, társadalmi és környezeti kulcsmutatók fejlesztését, amelyekkel átfogó képet lehet kapni
arról, hogy egy adott társadalom jólléte miként fejlődik.
Az Isztambuli Nyilatkozat az ENSZ 1994-ben elfogadott hivatalos statisztikai alapelveivel összhangban
arra ösztönözte a szakmai közösségeket, hogy tekintsék át, mit jelent a XXI. században a haladás, és folyjék
nemzetközi vita szilárd statisztikai és indikátor alapon
a társadalmi haladás globális kérdéseiről és ennek ös�szevethetőségéről (Istanbul Declaration 2007).
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A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a haladás
multidimenzionális folyamat, mégis sokféle vélemény
van arról, hogy melyek ezek a dimenziók és hogyan
lehet ezeket jellemezni. Az eltérő vélemények természetesen abból adódnak, hogy sokféle társadalom és
szerveződés létezik különböző kulturális, történelmi,
környezeti háttérrel. Ezért van nagy szükség arra, hogy
a kiindulási pont és a keretrendszer mindenki számára
elfogadható legyen. Az OECD ezért dolgozta ki a társadalmi haladás keretrendszerét, amely modellszerűen
mutatja be a humánszféra és az ökorendszer közötti interakciókat (1. ábra).
A társadalmi haladás keretrendszere
Társadalmi rendszer

Ökológiai rendszer

Emberi jóllét
Kultúra

Egyéni jóllét

TANULMÁNY

1. ábra

ban végzett Eurobarométer-felmérés szerint az EU állampolgárainak több mint kétharmada úgy véli, hogy
a haladás mérésére társadalmi, környezeti és gazdasági
mutatókat egyaránt figyelembe kell venni. Különböző
tanulmányok azt is feltárták, hogy az átlagpolgárok érzékelése (percepciója) az életükről más, mint amit a száraz statisztikai adatok mutatnak. A GDP növekedése ellenére sokszor úgy érzik, hogy jövedelmük egy része és
a közszolgáltatások színvonala csökken. A változó világ

Ökoszisztéma szolgáltatások

Társ.-i jóllét

Kormányzás

Ökoszisztéma
állapota

Erőforrásgazdálkodás
Gazdaság

Szerkesztette: Pomázi István Giovannini et al. 2009 nyomán

A társadalmi haladás eszerint multidimenzionális
koncepció, amely egyaránt magában foglalja a jóllét
materiális és immateriális szegmenseit. Ezen kívül ez
egy dinamikus koncepció, amely igényli mind a múltba való visszatekintést, mind pedig a jövőbe tekintést.
Figyelembe veszi az emberek szubjektív tapasztalatait,
hogy ők mit gondolnak fontosnak egyénileg vagy a közösségük szempontjából.
Az OECD munkaanyaga a következőképpen határozza meg a társadalmi haladást: „a társadalmi haladás
akkor megy végbe, amikor egy társadalom fenntartható és méltányos jóllétében javulás következik be”
(Giovannini et al. 2009).
Az Európai Bizottság az OECD-vel, a WWF-fel, az
Európai Parlamenttel és a Római Klubbal együtt 2007
novemberében nemzetközi konferenciát szervezett a
„GDP-n túl” címmel. A konferencia rávilágított arra,
hogy szükség van a GDP-t kiegészítő, és a politikai
döntéseket jobban megalapozó, teljesebb körű információkat szolgáltató mutatók kifejlesztésére, ezzel is
növelve az átláthatóságot. A nemzetközi szervezetek
és a konferencia következtetéseit is figyelembe véve
az Európai Bizottság 2009 augusztusában közleményt
adott ki az Európai Tanács és az Európai Parlament
számára „A GDP-n innen és túl. A haladás mérése”
címmel (Európai Bizottság 2009). Egy 2008 márciusá-
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körülményei között a GDP alakulása önmagában nem
képes kielégíteni a társadalom és a döntéshozók sokrétű információigényét, ezért e mutató kiegészítése indokolt. Az Európai Bizottság öt intézkedés végrehajtását
javasolja a következő évekre. Az első intézkedés a GDP
környezeti és társadalmi mutatókkal való kiegészítését
foglalja magába. A Bizottság 2010-re ígérte egy átfogó
környezeti index bemutatását, amely képes lehet arra,
hogy komplexebb módon mérje a környezeti haladást.
A második intézkedés a közel valós idejű információszolgáltatást célozza meg azzal, hogy erősíti a környezeti és társadalmi információk időszerűségét. A harmadik fontos intézkedés a javak társadalmi elosztásáról
és az egyenlőtlenségekről szóló jelentések pontosabbá
tételét irányozza elő, hangsúlyt fektetve a társadalmi
egyenlőtlenségek és a környezetminőség kapcsolatának
feltárására. A negyedik terület, ahol a Bizottság előrelépést javasol, a fenntartható fejlődés mérésére irányul
egy eredménytábla kidolgozásával, amely méri az EU
Fenntartható Fejlődés Stratégiájában szereplő célkitűzések végrehajtása terén elért haladást. Ezzel kapcsolatban
a Bizottság célul tűzte ki a környezeti fenntarthatóság
küszöbértékeinek meghatározását, amely korai jelzést
adhat a döntéshozóknak a környezet tűrőképességének
határairól mielőtt még visszafordíthatatlan folyamatok
következnének be. Az utolsó intézkedéscsomag a nemzeti számlák környezeti és társadalmi kérdésekre tör-

11

Új külső és belső kihívások

ténő kiterjesztését tartalmazza az Európai Tanács 2006.
júniusi döntése értelmében. Az Európai Bizottság azt
vállalta, hogy a közleményben javasolt intézkedések
megvalósításáról legkésőbb 2012-ben jelentést készít
(Európai Bizottság 2009).
A gazdasági és társadalmi haladás pontosabb mérésére irányuló politikai akarat világos megnyilvánulása volt, hogy Nicolas Sarkozy francia köztársasági
elnök 2008 februárjában egy bizottság létrehozását
kezdeményezte a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás mérésére. A Bizottság vezetésére felkérték
Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdászt (Columbia
University), de más jeles személyiségek is részt vesznek a munkában, mint például az indiai, szintén Nobel-díjas Amartya Sen (Harvard University). Az ún.
Stiglitz Bizottság azt kapta feladatául, hogy azonosítsa
a GDP-nek mint a gazdasági teljesítményt és társadalmi haladást mérő eszköznek a korlátait, és szolgáltasson kiegészítő információt, és javasoljon alternatív
mutatókat, hogy teljesebb képet lehessen kapni a társadalmi haladás irányairól. A Stiglitz Bizottság 2009
júniusára elkészítette jelentésének tervezetét, és széles körű vitára bocsátotta azt, majd ezt követően 2009
szeptemberében nyilvánosságra hozta a teljes jelentést
és annak összefoglalóját (Stiglitz et al. 2009). A jelentés
12 ajánlásban fogalmazza meg legfontosabb következtetéseit. Ezek közül – terjedelmi korlátok - miatt csak
néhányat nevezünk meg. El kell mozdulni a gazdasági
termelés mérésétől az emberek jóllétének méréséig. A
jövedelmek mérését ki kell terjeszteni a nem-piaci tevékenységekre. A Bizottság megállapítása szerint a jóllét
multidimenzionális fogalom, amelynek mérésénél legalább a következő fő tényezőket kell figyelembe venni:
anyagi javak (jövedelem, fogyasztás, vagyon); egészség,
oktatás, személyes tevékenységek (beleértve a munkát),
politika és kormányzás, társadalmi kapcsolatok és viszonyok, a környezet jelenlegi és jövőbeni állapota, bizonytalanság (gazdasági és fizikai). A jóllét mérésekor
tekintetbe kell venni, hogy különbség van az objektív és
a szubjektív jóllét között. Az életminőségi mutatóknak
minden dimenziót tekintve átfogó módon kell értékelniük az egyenlőtlenségeket. A fenntarthatóság értékelése jól kiválasztott mutatók rendszerét követeli meg;

ebben szerepe van a fenntarthatóság monetáris indexének is, de csak a gazdasági vonatkozások esetében.
A környezeti mutatóknak elsőrendűen olyan fizikai indikátoroknak kell lenniük, amelyek a fenntarthatóság
környezeti vetületeit tárják fel. Itt különösen szükség
van olyan világos mutatók kidolgozására, amelyek a
környezetkárosodás veszélyes szintjei felé való közeledést jelzik (például éghajlatváltozás, halállomány
fogyása). A Bizottság a jelentés közzétételével vitákat
szeretne kezdeményezni mind globális, mind nemzeti
szinten annak érdekében, hogy az érintett felek egyetértésre tudjanak jutni egy olyan mérőeszközrendszer
kialakításában, amellyel lehetővé válik a gazdasági és
társadalmi haladás jobb értékelése.

Következtetések
Sok kezdeményezés van a haladás és a jóllét keretrendszerének és mérésének kialakítására nemzetközi,
nemzeti, regionális és települési (közösségi) szinten
egyaránt. Az alulról-felfelé való építkezés fontos a fogalmi keretek tisztázásához, de a döntéshozóknak is
meg kell fogalmazniuk elképzeléseiket a társadalmi
haladás mérésével kapcsolatban. Ehhez természetesen
politikai akaratra is szükség van. Nyilvánvaló az is,
hogy a sokféle és szubjektív megközelítés miatt nehéz
az egyetértés a különböző szakterületek képviselői között a társadalmi haladás mérésében. Mindezek ellenére a társadalmi haladás mérésére irányuló törekvések
elengedhetetlenek a modern demokrácia működésének
javításához és a kiegyensúlyozott közpolitika-készítéshez. A koncepcionális keretek megfelelő és szakszerű
kialakításához és az indikátorok fejlesztéséhez együttműködésre van szükség a statisztikusok, a gazdaság-és
társadalomtudomány, valamint a környezettudomány
képviselői között.

Dr. habil. Pomázi István, PhD
szakmai főtanácsadó
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
E-mail: pomazi@mail.kvvm.hu
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Társadalmi-gazdasági elmaradottságból fenntartható fejlődés
In order to reduce their regional disparities the so called “underdeveloped” micro-regions and municipalities which are defined by a complex socio-economic indicator - are given preference in the distribution of grants. The
main issue for Hungary is whether there is a way of development towards catching up with the EU Member
States which makes it possible for the country to overcome its relative economic disadvantage, while preserving its
valuable environmental features and natural resources. If – in addition to measuring socio-economic development
- sustainable development is also intended to be measured by means of a complex indicator, then the indicator
must be able to indicate whether that society is able to achieve socio-economic development using natural resources
only in a limited way. However, measurement with the use of one index the social, economic and environmental
processes — often being in conflict with each other — raises a number of methodological problems.
Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, komplex mutató, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek

A fenntartható fejlődés felé
Magyarországon bár a területpolitika több évtizedes
múltra tekint vissza, hazánk számára az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik fő vonzerejét az jelentette,
hogy csatlakozhat egy nálánál lényegesen fejlettebb
„klubhoz”, amely az alapszerződésében rögzítetteknek
megfelelően pénzügyi támogatást nyújt a régiói közötti
fejlődési egyenlőtlenségek mérséklésére és a hátrányos
helyzetű régiói lemaradásának csökkentésére.
Az Európai Uniónak azonban az elmúlt negyed évszázadban elért gazdasági és környezeti állapotát vizsgálva megállapítható, hogy a gyors gazdasági fejlődés
a kezdeti évtizedekben a környezet bizonyos mértékű
károsodásával járt együtt. Ezt igazolja a környezetvédelem önálló politikává történő fejlődése is. Adódik tehát
a kérdés, hogy Magyarország (illetve egyes régiói és
kistérségei) számára létezik-e olyan fejlődési út az EU
tagállamaihoz való felzárkózás felé, amelynek során
viszonylagos gazdasági lemaradását értékes környezeti
adottságai, természeti erőforrásai, valamint kulturális
és társadalmi gyökerei megőrzése mellett képes leküzdeni. E kérdésre csak akkor tudunk megfelelő választ
adni, ha először is megvizsgáljuk, hogy mit is ért az EU
és a hazai regionális politika fejlettségen, mi is az a pálya, amin haladni szeretnénk, és mi az, amit el szeretnénk érni.
Az utóbbi évtizedekben, mind az Európai Unióban,
mind hazánkban a „fejlődés” és „fejlettség” értelmezése jelentős változásokon ment keresztül, egyre inkább
áthelyezve a hangsúlyokat a mennyiségi értelmezéstől
a minőségi jellemzőkkel meghatározható értelmezésig.
Ez a törekvés érhető tetten abban, hogy mind az EU,
mind a hazai regionális politika a fenntartható fejlődést
saját céljaként deklarálta (az EU általános rendelkezései
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a pénzügyi alapjaira vonatkozóan, Zöld könyv a területi kohézióról, 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről, Országos Területfejlesztési Koncepció stb.). Ez a
szemléletváltás azonban még nem ért nyugvópontra, a
regionális politika egy korántsem kiforrott eszmerendszert integrált magába.
A „fejlődés” fogalmát megjelenése óta számosan próbálták értelmezni, magyarázni, újradefiniálni a fenntartható fejlődéssel foglalkozó különböző politikai és
szakmai fórumokon. A viták középpontjába elsősorban
az került, hogy a fejlettség három pillérének (gazdaság,
társadalom és környezet) együttes fejlődése összeegyeztethető-e egyáltalán, és ha igen, akkor milyen módon.
Egyes értelmezésekben – és egyelőre ez vált uralkodóvá
(szak)politikai körökben – a fenntartható fejlődés pillérei egymásmellettiségükben járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez (ENSZ Közös Jövőnk jelentés, 1987;
Világ Tudományos Akadémiáinak deklarációja, Tokió
2000 stb.). Azaz a jelen igényeinek kielégítése mellett
vagy egyidejűleg szükséges a természeti erőforrások és
a környezet olyan mértékű megóvása, hogy az a jövő
generációk igényeit is képes legyen biztosítani.
A másik fő értelmezési irány (Herman Daly 1990,
Meadows 2005), hogy a gazdaság és társadalom nem
képes mennyiségileg a végtelenségig növekedni, mert
ennek korlátot szab a Föld eltartóképessége. Ezért a
fejlődés csak úgy értelmezhető, hogy jobbak leszünk,
ellentétben a növekedéssel, amely azt ígéri, hogy nagyobbak lehetünk. A következő gondolatsort találjuk a
VÁTI egyik tanulmányában (VÁTI 2002) is: „A fejlődés
és a növekedés különbözőségét visszaadja az a tömör
megfogalmazás, miszerint mindkettő változást jelent,
a növekedésben a mértékek, a fejlődésben az értékek
változnak. A fejlődési folyamat a fejlettségi szintek és
tartalmak változását jelenti.”
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A fejlődés mérése
Az Európai Unió a közösségi regionális politika célterületeinek átlátható kijelölésére létrehozta a területi
egységek rendszerét, az ún. NUTS osztályozást. Az EU
területfejlesztés jellegű támogatásainak nagy része (pl.
strukturális és kohéziós alapok forrásai) ezen NUTS
II régiók szintjén kerül felosztásra. A régiók fejlettségét meghatározó mutatószám az egy főre jutó GDP. A
források jelentős részében azok a régiók részesülnek,
amelyek fajlagos GDP-je nem éri el az EU átlag 75 %-át.
A GDP mérőszámát ugyanakkor mindkét „politika” –
mind a regionális politika, mind a fenntartható fejlődés – elemzői több szempontból bírálják (Nemes Nagy
1995; Gyulai 2000). Egyrészt mert csak nyers mérőszáma a gazdaság összteljesítményének és nem megfelelő
támpont a jólét megítélésére, mivel eltekint a gazdasági
teljesítménynek a régióra gyakorolt társadalmi és környezeti hatásaitól. Másrészt viszonylag megbízható
regionális GDP csak becslési eljárások közbeiktatásával és viszonylag nagy területegységekre határozható
meg, s különösen nagyon bizonytalan kistérségi szinten való meghatározása, azaz elfedi a kisebb térségek
területi egyenlőtlenségeit. Mindenesetre szembetűnő
ellentmondásnak látszik, hogy a GDP-t a „fejlettség”
mérőszámául épp az az EU kohéziós politika választja,
amely a fenntartható fejlődést (az esélyegyenlőséggel
együtt) horizontális elvként, azaz minden tervezési és
végrehajtási szinten kötelezően érvényesítendő alapelvként határozza meg.
A jelenleg alkalmazott hazai területi egyenlőtlenségi
indikátorokra vonatkozóan a VÁTI 2002-ben széleskörű
elemzést végzett, amelynek során 32 különböző forrást
tekintettek át (VÁTI 2002). A forrásokat aszerint csoportosították, hogy hány témát (gazdaság, demográfia, infrastruktúra) érintenek, hányféle mutatócsoportot alkalmaznak a területi egyenlőtlenségek vizsgálata során. A
vizsgált témák alapján megállapítható, hogy közvetlenül a természeti adottságok, illetve a környezet állapotának mutatóit nem alkalmazzák a területi egyenlőtlenségek elemzésekor. Annak ellenére nem alkalmaznak
környezeti mutatókat, hogy a területi egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők között említi a szakirodalom
jelentékeny része a természeti tényezőket (Enyedi 1996;
Fodor 2001).
A támogatáspolitika hazai alkalmazásakor a kisebb
térségek területi egyenlőtlenségeinek mérséklésére
előnyben részesítik az ún. kedvezményezett (társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott) kistérségeket,
településeket, amelynek meghatározására egy komplex
mutatót használnak. Bár a mutató bizonyos változásokon ment keresztül (Nagy 2003), figyelemre méltó tény,
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hogy a kezdetektől fogva komplex módon, jelenleg öt
(gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és
foglalkoztatottsági) indikátorcsoport alkalmazásával
határozza meg a kistérségek fejlettségét, illetve elmaradottságát jogszabályban rögzített módon. Különösen
dicséretes mindez az EU által alkalmazott „módszertan” fényében, amely pusztán a gazdasági különbözőségeket veszi figyelembe.
A mutató a „harmadik pillér” tekintetében is pozitív
fejlődésen ment keresztül, a környezeti szempontok az
egyes infrastruktúra mutatókon keresztül jelennek meg.
(A komplex mutató jelenleg két környezeti mutatót tartalmaz a 31 mutatóból, mindkettő infrastruktúra jellegű mutató. Az egyik az „egy km vízvezeték-hálózatra
jutó zárt csatornahálózat hossza”, a másik a „rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya”. 2001-ben a
19 indikátorból képzett mutató egy környezeti indikátort tartalmazott.) A környezeti infrastruktúra mutatók
lényegében arra mutatnak rá, hogy a társadalom által
kitermelt melléktermékeket (szennyvizet, szilárd hulladékot) a társadalom milyen mértékben kezeli. Figyelemre méltó, hogy ezen mutatók viszonyszámok, azaz
a környezeti infrastruktúra kiépítettségének arányát
mérik, azaz a keletkező szennyezőanyagok kezelésének mértékét, ellentétben sok más, gyakorta alkalmazott mutatóval, amelyeknél általában az alkalmazók
megelégszenek a környezeti infrastruktúra abszolút
nagyságának bemutatásával. A mutatók közül azonban
hiányoznak a környezeti elemek, illetve természeti erőforrások mennyiségi és/vagy minőségi állapotára vonatkozó mutatók annak ellenére, hogy a mért környezeti infrastruktúrák bizonyos mértékben hozzájárulnak
a természeti erőforrások állapotának megőrzéséhez,
feltéve, ha nincs átterhelés más környezeti elemre. Így a
természeti erőforrások megfelelő mértékű vagy túlzott
használata nem jelenik meg a fejlettség mérőszámaként.
Amennyiben a társadalmi-gazdasági fejlettség mellett a fenntartható fejlődés „szintjét” is meg kívánjuk
mérni, arra kell keresnünk a választ, hogy képes-e egy
társadalom, illetve közösség a természeti erőforrások
korlátozott kihasználása mellett társadalmi-gazdasági
fejlődést elérni. Egy közösség ezt elsősorban akkor tudja megvalósítani, ha környezetkímélő, anyag- és energiatakarékos eljárásokat alkalmaz, illetve életmódot
folytat, mert ekkor hagy megfelelő mozgásteret a jövő
generációk igényeinek kielégítésére is. Ha egy olyan
mutatót feltételezünk, amelyben a gazdasági fejlődés
mérőszámait a természeti erőforrás használat mérőszámaival vonjuk össze, azt tapasztalnánk, hogy két azonos gazdasági fejlettségű kistérség esetén kevésbé fejlettnek találnánk az anyag- és energiapazarló közösséget. A gazdasági és társadalmi mutatók összevonásával
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A társadalmi-gazdasági és környezeti „fejlettség” közötti kapcsolat vizsgálata
A fentiek elemzésére vegyünk egy egyszerűen összeállítható komplex mutatót, amely a fenntartható fejlődést szimbolizáló „három pillér” alapján három (gazdasági, társadalmi és környezeti) indikátorcsoportból,
részindexből áll:
• A gazdasági fejlettséget egyetlen mutatóval „az egy
állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem”mel mérjük. A mutató használata mellett az szól, hogy
a jövedelemszint a társadalom gazdagságát méri, egy
össztársadalmi jólétet szimbolizál, hiszen egy egészségesen működő világban a kizsákmányolás helyett
a társadalom széles rétege számára biztosítható egy
meghatározott mértékű jólét.
• A társadalmi folyamatokat két mutatóval szimbolizáljuk: egyik a társadalom korösszetétele (fiatalodási
index, azaz a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x népesség
százalékában), a másik a népsűrűség változása, ahol
a mutatóképzés során a túl nagyarányú népességnövekedést éppoly kedvezőtlennek tekintjük, mint az
elnéptelenedést. Az előbbi egy egészséges, önmagát
reprodukáló társadalom meglétét jelöli, míg az utóbbiból egy térség tájfenntartó és eltartóképességére következtethetünk.
• A környezeti pillért a természeti erőforrások használatával mérjük. Itt 5 mutató átlagolásával közelítettük az átlagos természeti erőforrás használatot (a
gázfogyasztás, a szolgáltatott villamos energia, az
elszállított települési szilárd hulladék mennyisége, az
elvezetett szennyvíz és szolgáltatott ivóvíz egy háztartásra jutó mennyiségei alapján).
A rangsorképzést a fenntartható fejlődés egyik mérőeszközének tartott Emberi Fejlődés Indexénél (HDI) alkalmazott rangsorképző képlet szerint végezzük (Husz,
2001): (Érték-min)/(max-min), ami egy 0 és 1 közötti
értéket eredményez. A számok rangsort jelentenek, 1 a
legjobb, 0 a legrosszabb. Ahhoz, hogy a társadalmi-gazdasági elmaradottsághoz „hasonló” eredményt kapjunk, a kistérségeket „0”-val vagy „1”-gyel jellemeztük,
azaz hogy fejlettnek vagy elmaradottnak tekinthetők-e
a kiegyensúlyozott fejlődés tekintetében az átlag alatti
vagy feletti teljesítményük alapján. A vizsgálat a 2004.
évi KSH területi statisztikai adatai alapján történt. Az
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esztendő megválasztását egyrészt az adatok elérhetősége, másrészt az indokolta, hogy a 2004. év az utolsó
olyan esztendő, amely bizonyos mértékig az EU-tól
„független” évnek tekinthető. Ezen mutatók alapján
képzett kistérségi rangsort összevetve az ún. kedvezményezett kistérségek szintén 2004. évi listájával
(64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet) a következő megállapítások tehetők.
A társadalmi-gazdasági elmaradottságot mérő komplex mutató egy mutatója (az egy állandó lakosra jutó
SZJA-alapot képező jövedelem, Ft) a társadalmi-gazdasági elmaradottságot mérő mutató végső eredményét
már 75 %-ban determinálja (korrelációs együttható értéke: 0,758). Tulajdonképpen a mutatók alapján ez az
eredmény nem meglepő, a társadalmi-gazdasági elmaradottságot leíró komplex mutató indikátorainak több
mint negyede infrastrukturális mutató. Ismert tétel
ugyanis, hogy az infrastrukturális fejlesztések növelik
a versenyképességet, a gazdasági fejlődést. Ugyanez mondható el a foglalkoztatottsági és munkanélküli
mutatókról. Ahol jól működik a gazdaság, ott ezek a
mutatók is kedvezőek, így tulajdonképpen a rangsort
lényegében nem módosítják.
1. térkép: A gazdasági mutató és a kistérségek besorolása

Az általam alkalmazott speciális társadalmi értékrend alapján történő rangsorolás kissé máshogy árnyalja a kistérségek társadalmi helyzetét: hasonlóképp hátrányosan fejlődőnek adódik a növekvő népsűrűségű, fiatal Budapesti agglomeráció, mint a csökkenő népsűrűségű, öregedő Békés. Az így számított társadalmi részindex és a társadalmi-gazdasági elmaradottságot mérő
komplex mutató rangsora közötti korreláció (-0,042),
illetve az általam számított gazdasági és társadalmi
részindex közötti korreláció szintén (0,079) nulla körüli,
azaz a két mutató között nincs érzékelhető kapcsolat.
Mindebből két egyszerű következtetés vonható le. Az
egyik, hogy gazdasági fejlődés nem feltétlen eredmé-
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is ugyanez a helyzet, azonban a gazdasági és társadalmi
mutatók általánosságban „együtt mozognak”, hiszen
általában minél fejlettebb egy közösség, annál jobb kilátásai vannak a társadalom tagjainak az egészséges életmódra (várható élettartam növekedése tapasztalható),
illetve annál vonzóbbá válik az adott élettér (például
népsűrűsége nő).

Új külső és belső kihívások

nyezi egy kiegyensúlyozottan fejlődő társadalom létrejöttét, a másik pedig, hogy egy fenntartható fejlődést
mérő mutató megalkotásakor a társadalmi mutatókat
oly számban és olyan mértékben kell figyelembe venni,
hogy az jelentős tényezője legyen a rangsorképzésnek.
2. térkép: A társadalmi részindex és a kistérségek
besorolása

is figyelembe veszünk, a régiók már kevésbé tűnnek
fejlettnek, illetve ha a fejlettséget elsősorban társadalmi
szempontok és a természeti erőforrások helyes használata alapján mérnénk, éppen a jelenlegi elsők nagy
részéből lennének az utolsók. Visszatérve a megválaszolandó kérdésre, a fenntartható fejlődés kevésbé „radikális” értelmezése alapján egy olyan fejlettséget mérő
mutató megalkotására van szükség, amely a fejlettséget
a jövő generációk iránt érzett elkötelezettségben és a jelen társadalom egészséges fejlődésében is méri.
4. térkép: A társadalmi, gazdasági, környezeti összegzett
mutató és a kistérségek besorolása

Az általam használt harmadik mutatócsoport, a „természeti erőforrások használata” korrelációja a társadalmi-gazdasági elmaradottságot mérő komplex mutatóval: -0,332, illetve az általam számított gazdasági
rangsorral való korrelációja: -0,284. A korreláció előjele
is arra utal, hogy jelenleg gazdaságilag minél fejlettebb
egy régió, annál több természeti erőforrást használ fel,
amely végső soron a természet túlhasználatához vezethet, és ellentétes a fenntartható fejlődés elvével.
3. térkép: A környezeti részindex és a kistérségek
besorolása

A társadalmi, gazdasági és a környezeti mutatók ös�szevonása lényegében árnyalja a fejlettségről alkotott
képet, azaz ha társadalmi és környezeti szempontokat
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Egy ilyen összevont mutatónál azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben nem hátrányos vagy elmaradott, hanem kiegyensúlyozatlanul fejlődő térségeket
jelölünk ki. Azaz a fenntartható fejlődés szempontjából
egy kistérségnek épp annyira „hátrány”, ha bár gazdaságilag fejlett, de környezetét és erőforrásait feléli, mint
az, ha gazdaságilag elmaradott, de ennek okán környezeti állapota kedvező maradt. A mutatók sajátja, hogy
általában egy bonyolult rendszert egy egyszerűsítő
modellel próbálnak leírni. Fontos azonban, hogy egy, a
mutatók összevonásával képzett fenntartható fejlődést
mérő mutató ne kioltsa az ellentétes előjelű folyamatokat, hanem azokat még inkább érzékelhetővé tegye.
Egy jól képzett, a környezetkímélő és természeti erőforrás takarékos technológiák és eljárások alkalmazására kellően érzékeny mutató alkalmazása segítheti a
fenntartható fejlődés hatékony integrációját a regionális
politikába, amely megfelelő visszajelzés lehet a döntéshozók számára a támogatási források fenntarthatóságot
biztosító felhasználására vonatkozóan. Ugyanis ha egy
jelentős gazdasági növekedést segítő beruházás valósul
meg egy adott térségben, akkor egy ilyen jellegű mutató értéke elvileg nő, ha azonban nem környezetkímélő
módon történik, a mutató értéke kevésbé nő vagy eset-
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leg stagnál, vagy a fenntartható fejlődés szigorúbb értelmezését alkalmazva akár csökkenhet is. Ez viszont csak
akkor kerülhető el, ha a támogatások odaítélését szintén
komplex módon kezelik, azaz nem csak az elmaradott
térségek fejlettségének növelésére, hanem a fejlődés mi-

nőségére is megfelelő figyelmet fordítunk. Az egyszerűsítésből adódó „hibákat” azonban itt is figyelembe kell
venni: az európai uniós fejlesztési támogatás nem egyedüli „csodafegyvere” egy térség fejlődésének.
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Klaszterek szerepe a területi gazdaságfejlesztésben,

avagy a hatékony klaszterpolitika alapja a területi szempontú klasztermonitoring
The role of clusters in regional economic development: efficient cluster policy should be based on
territorial cluster monitoring
Regional clusters as drivers of economic development and competitiveness became more and more trendy in the
last few years not just on European level, but also in Hungary. After giving a short introduction into different
cluster definitions and concepts, and drawing a snapshot of the evolution of Hungarian clusters, this article aims
at synthesising methods of cluster monitoring. Tools and experiences of three different monitoring possibilities are
discussed on European and Hungarian level: case studies, questionnaires and statistical data collection (cluster
mapping). The article concludes that to formulate an efficient and reasonable cluster policy systematic cluster
monitoring is needed, which is based on statistical data analysis, uses ex ante and ex post methods and takes into
account spatial aspects.
Kulcsszavak: klaszter, területfejlesztés, klasztermonitoring
A területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés határmezsgyéjén helyezkednek el a napjainkban mind európai,
mind hazai szinten egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerülő klaszterek, valamint ezek kapcsán a
klaszterfejlesztési lehetőségek és klaszterpolitika. Legfőképp a versenyképesség javításának céljával kapcsolatban merül fel a területi együttműködéseken alapuló
regionális klaszterek kérdése.
Felvetődik azonban a kérdés, hogy vajon tényleg egy
”csodaszerről” van-e szó, ahogy számos hazai szakember, döntéshozó tekint a klaszterekre (egy adott térség
gazdasági fellendülésének hajtóerejeként), vagy egy
újabb múló divattal, divatszóval állunk szemben? E
kérdés megválaszolásához érdemes kissé behatóbban
körüljárni a klaszterek témakörét. A szakmai kitekintést
célzó cikkben röviden bemutatom a klasszikus klaszter
definíciót valamint egy-két napjainkban jellemző
klaszterértelmezést. Ezek után a klaszterek hazai kialakulásának, életpályájának felvázolása következik, majd
a klaszterek teljesítményének értékeléséhez elengedhetetlen monitoring lehetőségeket, európai és hazai tapasztalatokat mutatom be dióhéjban. Végül mindezek
alapján megfogalmazásra kerül néhány (nyitott) kérdés
a hazai klaszterpolitika, a döntéshozók számára.

A klasszikus klaszterfogalomtól napjaink értelmezéséig
A klaszterek a nemzetközi tudományos szakirodalomban (és a nemzetközi gyakorlatban) korántsem
olyan új keletű szerveződések, mint azt a hazai tapasztalatok alapján gondolhatnánk. A klaszterek atyjának Michael Portert tekintik, az ő nevéhez fűződik a
klasszikus klaszterkoncepció kidolgozása, a klaszterek
bevezetése a köztudatba. Porter (1990, 1998) szerint a
1

klaszterek egy szűkebb földrajzi környezetben egymás közelébe települt, egyes tevékenységi területeken
együttműködő, más vonatkozásokban egymással versengő vállalkozások tartós együttműködési rendszerei.
A klaszterbe szerveződés fő célja, hogy a vállalkozások
közös fellépéssel javítani tudják a kollektív versenyképességüket. A klaszterkoncepció Porter versenyképességi elméletének része, és szorosan kapcsolódik a kompetitív előnyökre építő megközelítéshez.
Porter gyémánt modelljének megfelelően a klaszterek
kialakulásában és működésében négy fő tényező játszik
kulcsszerepet: 1. tényező ellátottság (termelési inputtényezők), 2. keresleti tényezők, 3. kapcsolódó és beszállító iparágak és 4. vállalati struktúra és verseny. Mindezek alapján a klaszterek kialakulása spontán, szerves
fejlődési folyamat, egy alulról építkező szerveződés,
amely a piaci igények és verseny hatására alakul ki.
A klaszterkoncepció elméleti megalapozásának kiterjedt irodalma1 van, amely visszanyúlik a hagyományos
telephelyelméletekig, a Marshall-féle (1890) agglomerációs előnyökig, de felöleli a legújabb Krugman (1991)
nevével fémjelzett új gazdaságföldrajzi irányzat számos
művét is. Ez utóbbiak jelentősége, hogy ráirányítják a
figyelmet az út- és előzményfüggő folyamatokra, a kumulatív hatásokra (önerősítő körökre) és a töréspontnak nevezett fordulópontra, amelynek eléréséhez kritikus tömegre van szükség.
A klasszikus klaszterkoncepció megjelenése óta annak
számos további definíciója, értelmezése látott napvilágot, amelyek jellemzően egy-egy tényező kiemelésével
szűkítik az eredeti, általánosabb megközelítést. Az Európai Bizottság hivatalos definíciója szerint „a klaszter
olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények csoportja, amelyek együttműkö-

A klaszterek elméleti megalapozásáról bővebben ld. Lengyel – Deák (In Búzás – Lengyel, 2002: 125-153), Szanyi M. 2008., és Héjj T. et al. 2008.
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dők és versenyzők; földrajzilag egy vagy több régióban
koncentrálódnak; meghatározott területre/ágazatra
koncentrálnak, közös technológiák és képességek kötik
őket össze; tudományos alapúak vagy hagyományosak”
(EC, 2008). A klaszterek támogatása az EU-ban jellemzően az innovációs politika keretében történik, ezáltal az
európai klaszterértelmezésben jelentős hangsúlyeltolódás figyelhető meg az innovációs együttműködések, az
innovatív klaszterek irányába. Ez az értelmezés jelentősen befolyásolta a hazai klaszterpolitikai megközelítést
is (ld. Pólus Program). Mindezek alapján a klaszterek
alatt hazánkban is többnyire a versenyképesség növelésének és az innováció ösztönzése céljából létrehozott,
a gazdaság térbeli szerveződésének (legalábbis hazánkban) viszonylagosan új típusát értik. Érvelésem szerint
azonban a vállalatközi együttműködések a vállalati tevékenységek számos formájára, típusára kiterjedhetnek,
ezáltal klaszternek nevezzük a vállalkozások, szervezetek, intézmények összessége által létrehozott hálózatok,
szövetségek, integrációk térbeli megjelenési formáit,
függetlenül attól, hogy a vállalati működés mely területein történik az együttműködés, összefogás.
A hazai szakirodalomban is számos szerző foglalkozik a klaszterekkel mind elméleti szinten, mind egyes
klaszterek elemzésével esettanulmányok keretein belül2.
Az irodalmi áttekintés3 helyett azonban inkább röviden
arra helyezem a hangsúlyt, hogy miért is éri meg egy térség vállalatainak egymással együttműködni, és a versengő magatartás helyett a közösen kitűzött célok mentén bizonyos tevékenységek esetében a kooperációt választani:
• az erőforrások egyesítésével bizonyos méretgazdaságossági határ elérésével versenyképesebbé válnak;
• könnyebben tudnak fellépni a külső piacok felé;
• kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan kutatási és fejlesztési tevékenységeket tudnak közösen ellátni, amelyekre egyedül nem nyílna lehetőségük;
• a térség vállalatai egy adott értéklánc mentén szerveződhetnek egységbe, és ezáltal kiszámíthatóbb környezetet teremtenek saját vállalatuk részére és az egyik
legfontosabb erőforrást, a kölcsönös bizalmat (korrekt
piaci magatartást) tudják így „intézményesíteni”.
Mindezek nyer-nyer szituációkat eredményezhetnek,
amelyben minden résztvevő vállalat olyan előnyökhöz jut,
amelyeket a többi vállalat nélkül nem tudna kihasználni.
A klaszterképződés területi vonatkozásai különös
hangsúlyt igényelnek, amennyiben az európai és a hazai
színtéren is kulcsfontosságú tényezőt jelentenek a gazdasági szereplők földrajzi koncentrálódásából adódó
lehetőségek. Sok kisebb és közepes méretű cég együttműködése a kisebb és közepes méretű városokban és
azok környezetében ugyanis egy kritikus tömeget ké-

pezhet, amely ellensúlyt jelenthet a nagyvárosokkal,
metropoliszokkal szemben, és ezáltal a többközpontú,
kiegyenlített területi fejlődés irányába hathat. Fontos
kiemelni továbbá, hogy míg az 1990-es években a nemzethatárokon belüli társulások álltak a középpontban,
napjainkra a határon átnyúló, nemzetközi együttműködések szerepe vált jelentőssé.
A területi kiterjedés szerint a klaszterek három típusa
különböztethető meg: 1. makro-klaszter vagy globális
klaszter, amelyek térségi bázisa egy egész ország vagy
annál is tágabb területi egység; 2. regionális klaszter,
amelynek térségi bázisa egy régió vagy egy nagyváros
és vonzáskörzetének együttese; valamint a 3. lokális
klaszterek, amelyek egy helyi munkaerő vonzáskörzetben (szubregionális ingázási övezetben) működnek.
A klaszterek létrehozását Magyarországon speciális jogszabály nem szabályozza. A klaszter formájában
történő együttműködésnek számos formális, informális
módja létezhet. Az előbbiek körében az egyik végletet
az jelentheti, ha a résztvevő felek a jog által elismert
közös gazdasági társaságot hoznak létre, míg a másik
(általánosabb) forma szerint a felek egy együttműködési szerződés által lépnek szorosabb kapcsolatra.
Létezik továbbá számos vállalatközi együttműködés,
amely nem él a klaszter elnevezéssel, akár formalizált
szerződéssel sem rendelkezik, mégis a gyakorlatban
akként működik, ezeket nem formalizált, nem intézményesült klasztereknek is nevezhetjük. Jelen írásban az
adatok, tapasztalatok elérhetősége okán a formalizált
klaszterekre koncentrálok, nem tagadva, hogy a gazdasági fejlődés, teljesítmény tekintetében legalább ilyen
fontosak (ha nem még fontosabbak) a nem formalizált
vállalatközi együttműködések.

Hazai klasztertörténet dióhéjban
A klaszterek, amelyek az Európai Unió, illetve a világ
egyes országaiban, különösen az Egyesült Államokban
régóta alkalmazott és sikeres szervezési modellként
vannak jelen, Magyarországon csak az ezredforduló
környékén jelentek meg. Hazánkban az első klaszterek
jellemzően a külföldi tulajdonban lévő autógyárak, a
hazai beszállítói hálózatban tevékenykedő autóalkatrész gyártók, valamint egyes regionális fejlesztésben
érdekelt szervezetek együttműködései nyomán jöttek
létre. Így az első hazai klaszterek között 2000-ben a
Közép-magyarországi Autóipari Klasztert és a Pannon
Autóipari Klasztert említhetjük.
A Széchenyi Terv pályázati kiírása nyomán egyre több
klaszter alakult meg hazánkban, 2002 végén mintegy 20
klaszter működött, főként az autóipar, a fa- és bútoripar,
az elektronika, az élelmiszeripar, a textilipar, az építő-

A teljesség igénye nélkül említhető Búzás N. – Lengyel I. 2002-es kötete, ill. a szerzők más írásai, Grosz A. többnyire esettanulmányokat bemutató cikkei, Szanyi
M., Sass M. és Szalavetz A. munkássága.
3
Ehhez ld. Szanyi M. 2008.
2

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

19

TANULMÁNY

Területi monitoring és értékelés

Új külső és belső kihívások

ipar és az idegenforgalom területén. A klaszterek regionális megoszlását tekintve nagy különbségek alakultak
ki: a legtöbb klaszter a Nyugat- és Közép-Dunántúlon
jött létre, néhány a Dél-Dunántúlon illetve a Dél- Alföldön, míg Észak-Magyarországon ekkor még egyáltalán
nem volt ilyen kezdeményezés (Netwin, 2007).
A 2002 utáni pályázati rendszer nem igazán kedvezett a klaszterizációnak (sem a már létrejött klaszterek
fennmaradásához, sem új hálózatok létrejöttéhez). Az
akkori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005
szeptemberében meghirdetett pályázata adott újabb lökést a hazai klaszterfejlődésnek.
2007-től pedig már a hazai fejlesztéspolitika egyik
alapvető gazdaságfejlesztési eszköze a klaszterek támogatása, elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési
Terv részét képező Pólus Programon keresztül. A Pólus
Programban külön támogatási célként szerepel az innovációs klaszterek létrehozása, bővítése, illetve működésének élénkítése. Ez elsősorban a komoly export-potenciállal rendelkező, versenyképes KKV-k által alkotott
hálózatok, illetve klaszterek támogatását tartalmazza.
Az együttműködés intenzitása, mélysége alapján megkülönböztetésre kerültek az induló, fejlődő és akkreditált klaszterek. A Regionális Operatív Programokban
(ROP) az ún. induló és fejlődő klaszterek pályázhatnak
forrásokra, míg a Gazdasági Operatív Program (GOP)
keretein belül csak a már komolyabb múlttal rendelkező akkreditált és/vagy pólus innovációs klaszterek juthatnak támogatáshoz.
A regionális operatív programok keretein belül 2009ig összesen 100 projekt támogatása valósult meg a
klaszterek és vállalati együttműködések ösztönzése prioritáson belül, és az összes megítélt támogatás összege
megközelíti a 3,35 milliárd Ft-ot. Ugyanakkor az egyes
projektek megvalósítása folyamatban van, így ezeket
még nem lehet érdemben értékelni.
A GOP kiírásainak eleget téve 2008. májusában 9
klaszter került akkreditálásra a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség kijelölt szempontjai és szakértői által, majd
azóta további 7 klaszter kapta meg az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A legtöbb akkreditált klaszter a
Közép-magyarországi és a Dél-alföldi régióhoz köthető
(5-5 klaszter), illetve az egészségiparban és az informatika területén működik. Az akkreditáció célja, hogy a
hazai (papíron létező) klaszterek közül kiválassza, és
minősítse a komoly nemzetközi és hazai teljesítményre képes együttműködéseket. Az akkreditált klaszterek
nem jutnak automatikusan pénzügyi támogatáshoz,
„mindössze” jogosultságot szereznek a számukra dedikált forrásokat megpályázni.
Összesen 2008. év végéig a Gazdasági és a Regionális
Operatív Programokon keresztül 30 milliárd Ft támogatást nyerhettek a pályázó klaszterek, aminek háromnegyedére csak az akkreditált klaszterek pályázhattak
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(VÁTI, 2009).
Napjainkban Magyarországon – hozzávetőleges adatok szerint – több mint 100 klaszter található a legkülönbözőbb gazdasági tevékenységek köré szerveződve,
de korántsem egységes ezek aktivitása, működése, területi kiterjedése és jogi formája sem. Meg kell azonban
jegyezni, hogy ebben a számban előfordulhat számos
olyan vállalati együttműködés, amelyek „kizárólag”
járadékvadász magatartással, (EU-s) forrásszerzési célból alakultak meg, vagy formálódnak jelenleg is. Ezt
támasztják alá egy japán-magyar közös kutatási projekt
keretében végzett elemzés eredményei, amelyek szerint
a magyar klaszterek nagymértékben „pályázatfüggők”
(Szanyi M., 2008).
A területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló 2010-ben elfogadandó Országgyűlési Jelentésbe 2009-ben innovatív módon
bekerült a klaszterek vizsgálata is a hazai területi folyamatok alakítása tekintetében. Ezen elemzés alapján
megállapítható, hogy a hazai klaszterközpontok földrajzi helyzete tekintetében a klasszikus kelet-nyugat
kettőség mellett, ha kisebb mértékben is, de megfigyelhető egy észak-déli differenciálódás. Továbbá a hagyományos fővárosi dominancia is jelen van, amelyet
a fejlesztéspolitikai szándékoknak, támogatáspolitikai
eszközöknek megfelelően a pólusvárosok részben enyhítenek. Egy-egy konkrét példa azonban rámutat, hogy
kisebb települések összefogása által is alakulhatnak, és
sikeresen működhetnek klaszterek.

Az említett Jelentés alapján látható, hogy a
klaszterközpontok ágazati strukturális megoszlásában
2008-ig az informatikai, pénzügyi és logisztikai szolgáltatások, a turizmus valamint a környezetipar állnak az
élen. A feldolgozóipar alacsony aránya (a klaszterek hatoda) meglepő lehet annak tükrében, hogy hazánkban
először ebben az ágazatban alakultak klaszterek. Napjainkban számos további ágazatban alakulnak klaszterek,
így például kiemelkedő jelentőségűvé vált a biotechnológia, de felfutóban van a média és kultúra területe is.
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Hazánkban a klaszterfejlődés motorját hagyományosan a külföldi közvetlen tőkebefektetések, azaz a
multinacionális vállalatok beruházásai jelentették. Ezek
a nagyvállalatok érdekeiktől vezérelve ösztönözték a
beszállítói hálózatok, klaszterek megalakulását, ami
egy felülről vezérelt, ún. top-down modell kialakulását jelentette. Napjainkra pedig dominál az ugyancsak
felülről vezérelt klaszterfejlődés, amelynek a támogatási források elérhetősége jelenti a hajtóerejét, és ezáltal
mesterségesen generált (gyakran csak papíron létező)
együttműködések alakulnak ki. Ezzel szemben Nyugat-Európában a klaszter-kezdeményezések többnyire
a KKV-k köréből indulnak, azaz alulról felfelé építkeznek és a valós közös érdekek felismerésén alapulnak,
azaz szerves fejlődési folyamatként értelmezhetőek.
Hazánkban is szükséges lenne az alulról kiinduló kezdeményezések erősítése, a hazai KKV-k aktivizálása,
együttműködéseik ösztönzése, különös tekintettel az
üzleti, tudományos, adminisztrációs szférákkal együttműködésben megvalósuló és a (nemzeti és régiós) határokon átnyúló kapcsolatok támogatására. Ehhez nem
elegendő kiegészítő források rendelkezésre bocsátása,
szemléletváltás ösztönzésére van szükség.
A hazai klaszterizációt kezdetben az együttműködés
fő célja is megkülönböztette a nyugati modelltől. Míg a
nyugati klaszterek működésének fő célja jellemzően az
innováció és az üzleti környezet fejlesztése volt, addig
Magyarországon eleinte főként a hozzáadott érték és
az export növelése volt az alapvető cél. A fentebb bemutatott hazai folyamatok rávilágítanak, hogy a hazai
klaszterek esetében is súlyponteltolódás figyelhető meg
az innovációs együttműködések irányába. A jelen írás
érvelése szerint azonban ez egy mesterségesen (a hazai
klasztertámogatások rendszere által) generált folyamat
és nem szerencsés a hazai klaszter együttműködéseket
kizárólag az innovációs céloknak alárendelni.
A nemzetközi összehasonlításokból egyértelműen kitűnik, hogy Magyarországon erősítendő a vállalatok és
más gazdasági szereplők közötti együttműködési kultúra és hajlam. Összességében azonban elmondható,
hogy léteznek azok az alapok a klaszterfejlődés terén,
amelyek továbbfejlesztése a hazai gazdaság-, vállalkozás- és területfejlesztés közös érdeke.

Klasztermonitoring az EU-ban és Magyarországon
Három alapvető módszer létezik a klaszterek számbavételére, nyomon követésére. Elsőként az egyes
klaszterkezdeményezésekhez kapcsolódó mélyelemzéseket, esettanulmányokat lehet említeni, amelyek az
adott eset részletes bemutatását célozzák, sokszor leg-

jobb (vagy éppen legrosszabb) gyakorlatok feltárásával. Ezek az egyedi esetleírások számos hasznos információt tartalmaznak, de önmagukban nem alkalmasak
a klaszterek átfogó nyomon követésére. A szakirodalomban található klaszterekkel kapcsolatos írások legnagyobb része egyes klaszterek esettanulmány típusú
bemutatását tartalmazza. Egyes nemzetközi klaszterek
tapasztalatairól magyar nyelven is olvashatunk, legfőképp a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági
Kutatóintézetének munkatársaitól, példaként említhető
Sass M. et al. 2008-as írása egy osztrák, egy észt és egy ír
klaszter tapasztalatainak elemzésével. A hazai klaszterek
közül talán a két legjobban dokumentált együttműködés
a PANAC Pannon Autóipari Klaszter4 (például Grosz,
2000, 2006), és a Pannon Helyi Termék Klaszter5 (például
Szanyi, 2008, vagy Czene – Ricz, 2010).
A második módszertani csoportot a kérdőíves felmérések jelentik, amelyek jellemzően átfogó jelleggel tárják fel a klaszteresedési folyamatokat, és kellően nagy
elemszámú megkérdezés esetében az általánosítható
következtetések levonását, szintetizálását célozzák.
A nemzetközi felmérések közül kiemelhető a Sölvell
et al. 2003-as kötete, amely átfogó jelleggel, mintegy
500 klaszterszervezet megkeresésével, és 238 klaszter
tényleges bevonásával zajlott. Ennek a kutatásnak a
folyatatásaként készült 2005-ben Ketels et el. felmérése, amelyben különös hangsúlyt képezett a fejlődő és
átalakuló országokban viszonylag újonnan alakult
klaszterek jellemzőinek feltárása. Ez a felmérés is rendkívül tág körben készült: a megkeresett mintegy 1400
klaszterszervezet közül 450 értékelhető válasza került
elemzésre. 2006-ban pedig az Európai Bizottság megbízásából készült el az akkori EU 25 tagállamra, a tagjelölt országokra (Románia Bulgária, Horvátország és
Törökország), valamint Norvégiára, Svájcra és Izlandra vonatkozóan egy európai klaszterfelmérés (Gallup,
2006). Magyarországon kiemelhető a Netwin Kft. által
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával 2007-ben készült felmérés, amelynek keretében 19
hazai klaszterszervezet megkeresésére került sor. A tanulmány által bemutatott helyzetkép az összesen 10 darab visszaérkezett kitöltött kérdőív információin alapul.
Végül a harmadik, a klaszterek tekintetében jellemzően leginkább gyerekcipőben járó lehetőség a klaszterek
működésének statisztikai módszerekkel történő elemzése, valamint ezek viszonylagosan új módszerrel történő szemléltetése, a klasztertérképek készítése6. A
klaszterekkel kapcsolatos statisztikai elemzéseknek két
fő típusát különíthetjük el: az ex ante és az ex post elemzéseket. Az ex ante elemzések célja a klaszterképződésre,

http://www.autocluster.hu/
http://www.pannonproduct.hu/
6
A statisztikai adatgyűjtések természetes jellemzője, hogy a valós reálfolyamatok megjelenését követően néhány (nemritkán három-öt) év eltolódással kerül bevezetésre a rendszeres statisztikai adatgyűjtés az adott tevékenység, jelenség vonatkozásában, nincs ez másként a klaszterek esetében sem.
4
5
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klaszteresedésre hajlamos térségek, területi egységek és ágazatok, tevékenységek előzetes feltárása. A
klaszteresedéshez szükséges gazdasági tevékenységek
területi koncentrációjának, ill. annak mértékének térképes ábrázolását a szakirodalomban klasztertérképnek
nevezik. Az Egyesült Államokban a klaszterek atyjának
is nevezett Michael Porter vezetésével készült az első
átfogó felmérés a klaszteresedés lehetőségeiről azzal az
explicit céllal, hogy a klaszterpolitika valós tényeken
alapuló hátteréül szolgáljon. Magyarországon az első
felmérés 2003-ban készült, egy évvel az után, hogy az
első klasztertámogatási programot meghirdették (Gecse,
2004). Ex post elemzésnek tekinthetjük a ténylegesen
megalakult és működő klaszterekről történő felméréseket, adatgyűjtést és idősoros elemzéseket. A valóságban
az ex ante és ex post elemzéseket gyakran együttesen alkalmazzák, az előzetes számításokat összevetik a valós
megfigyelésekkel, majd ebből vonnak le következtetéseket a további klaszterfejlesztési lehetőségek tekintetében.
A klasztertérképek módszertana a statisztikailag elkülöníthető tevékenységcsoportok területi koncentrálódásának vizsgálatán alapul. Ideális esetben a gazdasági
tevékenységek statisztikai számbavételi rendszerében
(NACE7) a 4 számjegyes mélységű tevékenységi felbontást lenne szükséges vizsgálni szubregionális (NUTS
2 alatti) szinten. Ezzel legalább két probléma adódik:
egyrészt a bemutatott részletezettségű adatok hiánya,
másrészt a klaszterek a valóságban nem feltétlenül, sőt
jellemzően nem a közigazgatási határokat követve szerveződnek (legyen az NUTS 2-es régiós, vagy NUTS 3-as
megyei, de akár az alatti helyi szint). Az adathozzáférési probléma további következménye a foglalkoztatási
adatok dominanciája a vizsgálatok során, a termelési
teljesítmény további mutatóinak (hozzáadott érték,
bruttó termelési érték vagy többletberuházások, illetve
ezek kombinációinak) alkalmazása az adatok hiánya
miatt kevésbé jellemző.
A korábban már említett két svéd szerző Ketels és
Sölvell (2005) a 10 új EU tagállamban végzett statisztikai klaszterfelmérést 38 tevékenységi csoportra NUTS
2-es, regionális szinten. Vizsgálták a klaszterek méretét
(kritikus tömegét), a specializáció szintjét, valamint a
klaszter dominanciájának szintjét. Ezek alapján kerültek meghatározásra azok a tevékenységek, amelyek sűrűsödésre hajlamosak az adott régióban.
Az Európai Unióban 2007 óta működik az ún. Európai Klaszter Megfigyelő Központ8, amely jelenleg 38
klaszterkategóriába sorolva 259 NUTS 2 szintű régióhoz köthetően mintegy 2000 regionális klaszterről szolgáltat adatokat, amelyek alapján elemzéseket is készítenek az európai klaszterekről és folyamatokról, amelyek
az európai klaszterpolitikák megalapozását is elősegít-

hetik. Ez az európai szintű adatbázis 48 magyarországi
klaszterről tartalmaz adatokat, amelyek közül azonban
a regionális klaszterek erőssége tekintetében a 3 fokozatú skálán egyik sem éri el a legerősebb együttműködést jelző 3-as szintet. A klaszter-együttműködések
erősségének mérése során az európai intézet is a „svéd
modellt” követi (a svéd kutatókkal szoros együttműködésben) a klaszterek méretét (foglalkoztatottak számát),
a specializáció szintjét és a regionális előnyökre való fókuszálást veszi figyelembe.
Hazai szinten említésre méltó Gecse (2004) már említett tanulmánya, amelyben jelentős eltérés volt tapasztalható a számított sűrűsödési pontok és a valós
klaszterek jelenléte között: az akkori 22 klaszterből
10-et támasztottak alá a klasztertérképek, ugyanakkor további 14 sűrűsödési ponton nem volt bejegyzett
klaszter. Az eltérésnek számos oka lehetett, egyrészt
módszertani hibák, torzítások, másrészt pályázati pénzek elnyerésére alapult, „járadékvadász” klaszterek is
állhattak a háttérben.
A hazai szakirodalomban kiemelkedő Szanyi (2008)
kutatása, amely az APEH vállalati adatbázisra támaszkodva, a TEÁOR szerinti besorolásban 37 tevékenységi
csoportot vizsgált megyei szinten. Ez mind a tevékenységi mind a területi felbontás tekintetében finomabb
elemzést tett lehetővé, mint az európai szintű kutatások. Az eredmények tekintetében az alábbi alapvető
jelentőségű megállapítást kell kiemelni: a klaszterek
pályafüggését bizonyítja hazai viszonylatban, hogy
a legtöbb klaszter esetében fellelhetőek az adott gazdasági tevékenység rendszerváltás előtti gyökerei. A
klaszterfejlődés hosszú távú szerves folyamat. Ezt a
mindenkori döntéshozóknak a klaszterpolitika kialakítása, a forrásallokáció rendszerének kidolgozása során
szem előtt kell tartaniuk.
A klaszterfejlődés hazai történeti bemutatása során
említésre került a területi folyamatok alakulásáról és
a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési határozattal elfogadandó Jelentés, amelynek háttérjelentésébe 2009-ben elsőként került be a
klaszterek számbavétele. A klaszterek működésének,
valamint a klaszterek támogatásaira fordított hazai és
Európai Uniós forrásoknak a területi hatásvizsgálata
azonban még várat magára.

Megfontolások a hazai klaszter-politika számára
Gazdaságpolitikai megfontolásokból számos eszközt
alkalmaznak a klaszterek kialakulásának ösztönzése
vagy működésük intenzifikálása céljából. Ezek jelentősen befolyásolhatják a spontán klaszteresedési folyamatok eredményét. A klaszterben résztvevő szereplők

7
A NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes) kódok a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási szabványait jelzik az EU-ban.
8
http://www.clusterobservatory.eu/
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egyéni érdekei, valamint a gazdaságpolitikai célok
közötti eltérések akár szándékolt eredmények elérését
is meghiúsíthatják. Ezért egy sikeres klaszterpolitika
kialakítása érdekében elengedhetetlen az ex-ante és expost értékelések figyelembe vétele, ezek eredményeinek becsatornázása a döntéshozatali folyamatba.
Összességében megállapítható, hogy hazánkban a
klaszterekre vonatkozó felmérések, elemzések egyelőre
inkább ad hoc alapon, egymástól (részben) függetlenül,
esetlegesen párhuzamosan zajlanak. Egyes szerzők tudományos motivációi, az egymástól független (és elaprózott) kutatási források lehetővé teszik ugyan, hogy
egy átfogó képet kapjunk a hazai helyzetről, azonban a
klaszterfolyamatok megfelelő nyomon követéséhez és
egy egységes, megalapozott klaszterpolitika kialakításához a jelenlegi gyakorlatnál lényegesen szofisztikáltabb,
szisztematikus statisztikai adatgyűjtésen alapuló, ex
ante és ex post módszereket egyaránt alkalmazó, területi szempontokat és területi hatásokat figyelembe vevő
klasztermonitoringra lenne szükség Magyarországon.
Az Európai Bizottság értelmezésén alapuló Pólus
Program szükséges lehet ugyan, de nem elégséges a hazai klaszterpotenciálok hasznosításához. Az csupán a
klaszterek egy tipikus formáját (az innovatív klasztereket)
támogatja, valamint számos esetben hozzájárul a pályázatfüggőség kialakulásához, fokozódásához. Ennél általánosabb megközelítésre van szükség, és a pénzügyi forrásallokáció mellett a hazai (főként kis- és közepes) vállalkozások körében elengedhetetlen az együttműködési
hajlam növelése, szemléletformálás támogatása.

Mindezek alapján egyetértve Szanyi Miklós (2008)
álláspontjával e cikk végén is hangsúlyos üzenetként
fogalmazható meg, hogy a hazai adottságok tükrében
nem érdemes a klaszterkoncepciót csak az innovációs
tevékenységekre leszűkíteni, hanem van számos más
területe a vállalatok működésének, melyek vonatkozásában az együttműködő magatartás a versenyképesség
növelését jelentheti. Kétségkívül áll, hogy az innovatív
klaszterek ösztönzése az innovációs politika szerves részét képezheti, ugyanakkor hiba lenne ettől várni a hazai innovációs deficit megszűnését (ehhez sokkal sokrétűbb, hosszú távú innovációs stratégiára van szükség).
Ugyanakkor a klaszterek a regionális, vagy helyi szintű
versenyképesség javításának, vagy akár számos területfejlesztési célkitűzésnek is eszközei lehetnek, amennyiben azokat tágan értelmezzük. Azaz egy adott térség
szereplőinek a vállalati működés különböző területeire
kiterjedő szövetségét értjük alatta, amelyben az együttműködés és a verseny megfelelő egyensúlyban van és a
megfelelő számú, súlyú klasztertag földrajzi koncentrációja lehetővé teszi a kritikus tömeg elérését.
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Fejlesztési támogatások területi hatásértékelési módszerei és
korlátai
Methods and constraints in territorial impact assessment of development assistance
Due to the evolution of the impact assessment methodologies in the EU, a new type of analysis in Hungary has
been developed in order to gain new experience in the field of impact assessment especially territorial impact
assessment. The new methodology is based on the examination of the relative effects of the Hungarian and the
European development funds on the position of the 174 Hungarian micro-regions. The article is aimed to present
the methodology of this analysis and the result of the first investigation, even more it highlights those special
factors which could not be investigated quantitatively
Kulcsszavak: hatásértékelés, támogatás, területiség, fejlesztéspolitika

Hatásértékelések szükségessége és hasznossága
Az uniós értékelési gyakorlat széles körben történő
terjedésének köszönhetően a hatásértékelés legáltalánosabban használt értelmezése az Európai Bizottság által fémjelzett „Impact Assessment Guidelines” szerinti
megközelítés. Ez alapján a hatásértékelés (IA) a döntéshozók számára nyújt segítséget abban, hogy a különböző beavatkozások milyen valószínűsíthető következményekkel bírnak a társadalmi-gazdasági-környezeti
állapotra vonatkozóan (EC 2008). A hatásértékelések
így általában arra a kérdésre koncentrálnak, hogy a
vizsgálandó intézkedések összességében milyen befolyást gyakoroltak a társadalmi jólétre, ahol a hangsúly
az eredmények komplexitására helyeződik.
Az uniós hatásértékelési módszernek és az ebből továbbfejlesztett értékeléseknek a hasznosságát azonban
a legújabb módszertani kutatások készítői sok esetben
megkérdőjelezik. A vita létjogosultságát elsősorban azzal támasztják alá, hogy az értékelések eredményeként
megszületett ajánlások nagyon korlátozottan köszönnek vissza a politikai döntésekben. A kormányzati politikának sokkal komplexebb a mozgástere, mint amire
a már létező hatásértékelési módszerek fókuszálni tudnak, hiszen a különböző modellek például mikro- vagy
makroszintű, illetve különböző ágazati elemzéseket
takarnak, de nem tudják egyszerre kezelni a két vagy
több értékelési dimenziót (Radej B., 2008). A vitában
lényegében az eredmények összesítésének, kumulálásnak a kérdéséről van szó, ahol a különböző szinten
(mikro-, makroszint) és különböző ágazatok (gazdasági, környezeti, szociális) kapcsán megszületett hatások
aggregálása vet fel számos kérdést. A polémia központi
kérdése lényegében abban az elméletben gyökerezik,
miszerint az összhatás nem egyenlő a részhatások puszta
aggregálásával (Foster, Potts, 2007), több annál, hiszen a
részhatások közötti interakciókat és az azokból származó előnyöket, hátrányokat figyelmen kívül hagyja.
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Egy másik, az értékelések hasznosságával szemben
megfogalmazott kritika alapját a programértékelés során alapvetően a „fekete doboz”-nak nevezett problémakör jelenti. A „fekete doboz” lényegében a programok input és output elemei között fennálló távolságot
jelenti (Stame, 2002), amelyre igazából nem terjed ki sem
a tervezési, sem az értékelési folyamat, hiszen egyik sem
konkretizálja, hogy hogyan is jutunk el A-ból (input)
B (output) állapotba, azaz mi történik a megvalósítás
során. Ez pedig azt jelenti, hogy számos információ az
értékelések körén kívül marad. Ez a kérdés lényegében
a szakpolitikai értékelések és a rendszeres pénzügyi monitoring, végrehajtási jelentések közötti különbségekre
vezethető vissza. Mindkét értékelési típusnak megvannak a saját céljai, amelyek alapján meghatározott információkat szolgáltatnak a döntéshozók irányába. A két
típus között nagyon éles a határ, viszont nincsen semmilyen kapcsolódás a kétfajta értékelés között.
Az ilyen értékelési problémák vezetnek a nemzetközi
szakirodalomban egyre szélesebb körben használt „értékelési deficit” kifejezés alkalmazásához. Az értékelési deficit a döntéshozatali folyamatnak arra a speciális
állapotára utal, amikor az értékelési eredmények nem
szállítják a döntéshozók részére a szükséges információkat (Stame, 1998). Az értékelési deficit számos forrásból eredeztethető. Egyrészt a végrehajtásban érintett
szereplők által tanúsított ellenállás, a jó értékelési gyakorlat megteremtéséhez szükséges módszertani kihívások, valamint a színvonalas értékelésekhez szükséges
magas pénzügyi és humán erőforrás igény irányából.
A módszertani kérdésekre fókuszálva a hatásértékelés
további problémája, hogy ignorálja a területi dimenziót
az elemzési folyamatból, ezzel szintén jelentős információveszteséget eredményez.
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Területi dimenzió a hatásértékelésekben

Hazai hatásértékelési gyakorlat

A területi dimenzió fejlesztéspolitikába történő erőteljesebb integrálása már régóta napirenden van az uniós politikákban. A térségi dimenzió megerősítésének
egyik fontos állomása a területi hatások széles körű
vizsgálata, megértése, amely megköveteli a módszertani alapok tisztázását és különböző elemzési módszerek
kidolgozását. Mindez a hatásértékelések vonatkozásában azt jelenti, hogy a területi hatásértékelések kettős
kihívással néznek szembe. A hatásértékelés általános
módszertani nehézségei mellett a hatások területesítésének problémáját is fel kell oldaniuk.

A hazai értékelési gyakorlat még jelentős lemaradásban van az uniós tapasztalatokhoz képest, és ez
különösen igaz a hatásértékelésekre. Amennyiben a
hazai szakpolitikák területi hatásait vizsgáljuk, akkor
a területi hatásértékelésekre fentebb megfogalmazott
kettős kihívás még kiegészül a kevés tapasztalattal és
az érintett szereplők gyengébb érdekeltségével, erősebb
ellenállásával. Hazai tapasztalatok elsősorban a hatásértékelések két speciális válfajában halmozódtak fel,
így a Környezeti Hatásvizsgálat, KHV (Environmental
Impact Assessment, EIA) és Stratégiai Környezeti Vizsgálat SKV (Strategic Environmental Assessment, SEA)
készítésében. Ennek oka egyszerűen abban rejlik, hogy
ezen értékelésekre vonatkozóan jogszabályi előírások
születtek, amely más hatásértékelésekre nem mondható el. A KHV a hatásértékelések egy olyan specializált
változata, amely a különböző beruházásokról születendő döntésekhez biztosít információkat a beavatkozások
következményeként fellépő környezeti állapotváltozásokról azzal a céllal, hogy befolyásolja a döntést. A
KHV egy továbbfejlesztett változata az SKV, amely már
nem csak egy-egy konkrét beruházásra, hanem ágazati
fejlesztési koncepciókra, programokra, területi tervekre
vonatkozik, ahol a befolyásolás nem terjedhet ki a tervek el nem fogadására, csak a tervek megvalósításának
módjára. A fő célja így a lehetséges környezeti konfliktusok létének és mértékének azonosítása és ezeknek –
amennyire lehetséges – feloldása.

Az uniós fogalomkörben használt területi hatásértékelés (Territorial Impact Assessment - TIA) a hatásértékeléseknek egy speciális változata, amelynek
a kulcstényezőjét a területi differenciáltság adja. Az
uniós gyakorlat értelmében a területi hatásértékelések
szükségességét az igazolja, hogy egyes politikák jelentős befolyással bírnak a területi kohézióra. Először a
European Spatial Development Perspective ESDP1-ben
(1999) fogalmazták meg, hogy szükséges a különböző
szakpolitikák területi hatásainak vizsgálata a területiségnek a szakpolitikákba történő eredményes integrálása érdekében. Az EU szakpolitikái közül az energia,
közlekedés, vízgazdálkodás, természetvédelem voltak
az első területek, ahol felismerték a területi hatásértékelések szükségességét. A TIA hivatalos kereteit a harmadik kohéziós jelentés (2004) alapozta meg azzal, hogy a
területi kohéziót az EU fő fejlesztési céljai közé sorolta
(Golobic, Marot, 2008). Ezzel párhuzamosan egyre bővült a felhasználás köre, a területi hatások vizsgálatát
minden olyan szakpolitika esetében szükségesnek
találták, amely valamilyen területi relevanciával bír,
mindezt annak érdekében, hogy növeljék a szakpolitikák megalapozottságát. A területi értékelések legitimációjának erősödése tette lehetővé az ESPON (European
Spatial Planning Observation Network) program beindulását. Az ESPON program számos ex-ante és ex-post
értékelési módszert hívott életre, amelyek között kvalitatív és kvantitatív módszerek egyaránt szerepelnek.
A program legfőbb eredménye a TEQUILA (Territorial
Efficiency Quality Identity Layered Assessment Model)
elnevezésű elemzési modell lett, amelynek lényege,
hogy a releváns értékelési szempontok esetében különkülön meg kell határozni az általános hatást, majd ezt
követően kell azonosítani az általános hatásban jelentkező területi különbségeket. A területi hatásértékelések
esetében nem az általános összhatás vizsgálata a végső
cél, hanem az intézkedések területi kohézióra gyakorolt
befolyása.

2009. évi Országgyűlési Jelentés területi hatásértékelésének módszertani alapjai
A hazai területi hatásértékelések körét gazdagítva a
2009-ben elkészült „A területi folyamatok alakulásáról
és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló Országgyűlési Jelentés” kiegészült egy új elemmel, az állami
támogatások területi hatásértékelésével. A Jelentés keretében megvalósított hatásértékelést megelőzte egy módszertani kutatómunka, amelynek keretében feltérképezték
a hatásértékelések hazai és uniós gyakorlatát, valamint
kidolgozták azt a módszertant, amely beépült a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő rendszerbe (T-MER), s
amelynek eredményeit a Jelentésben mutatták be.
Miután az értékelés tárgyába az összes Magyarországon felhasznált támogatási forrás beletartozott, a hatásértékelés egyik legfőbb nehézsége a komplexitásban
rejlett, ami az elemzések több síkon (több területi szint
és több ágazat) történő lebonyolítását igényelte. A területi hatókör az ország egészére kiterjedt, ám a területi
különbségek az egyes ágazatok jellegétől függően regi-

9
ESDP – Iránymutatást ad, keretrendszert biztosít a területi folyamatokra hatást gyakorló ágazatok, régiók számára az Európai Unió kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének elérése érdekében.
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Területi monitoring és értékelés

Új külső és belső kihívások

onális és/vagy kistérségi szinten voltak szignifikánsak.
Nemcsak területi, hanem ágazati oldalról is több dimenzió mentén történt az értékelés. A fejlesztéspolitikai prioritások és a pályázati kiírások céljai alapján előre meghatározható volt néhány olyan főbb fejlesztési irány, amelyek vélhetően statisztikailag is kimutatható hatásokat
eredményeztek. Azok a fejlesztési területek tartoztak
ide, amelyek a hazai fejlesztéspolitika szempontjából
meghatározóak. A kapcsolódó támogatások meghaladtak egy bizonyos nagyságrendet, így biztosítva, hogy a
hatásuk kimutatható legyen, továbbá kvantitatív elemzésekkel ezek a hatások kimutathatók voltak.
Az ágazati és területi oldalról jelentkező komplexitás
problémájának feloldása érdekében a legegyszerűbb
elemi részekre bontottuk fel a vizsgálandó támogatásokat. Ez a megközelítés települési szintre lebontott projekt szintű adatbázis kialakítását követelte meg.
A hatásértékelések általában csak az uniós programokra, elsősorban NFT1-re, annak operatív programjaira koncentrálnak. Ez a program ugyan nagyon jelentős,
de nem az egyetlen pillére a hazai fejlesztéspolitikának.
Az NFT1 időszakában pedig még inkább nem szabad
figyelmen kívül hagyni azokat az állami beavatkozásokat, amelyeket tisztán hazai költségvetési forrásokból
finanszíroztak. Annak érdekében, hogy a közvetlen
pénzbeli juttatások formájában realizálódó állami beavatkozások minél szélesebb körét lefedjük, a hatásértékelés a hazai, uniós és egyéb nemzetközi forrásból
finanszírozott projekteket együttesen vizsgálta.
A Jelentés esetében a területi hatásértékelés arra a
kérdésre fókuszált, hogy az országon belül az egyes területegységek (régiók illetve kistérségek) pozíciója változott-e egymáshoz illetve az országos átlaghoz képest.
A komplex összhatás helyett tehát ágazatok és területi
szintek szerinti bontásban határoztuk meg, hogy az államilag támogatott intézkedések által generált hatások
mennyire differenciáltak. Ez azt is jelenti, hogy nem az
elért hatások számszerűsítése (hány százalékkal nőtt
a GDP a támogatások hatására), hanem az úgynevezett relatív hatások kimutatása volt az értékelés célja.
Melyek azok a kistérségek, illetve régiók, amelyek a
felhasznált támogatások függvényében jobban szerepeltek és melyek rosszabbul? Röviden mely térségek a
vizsgált időszak nyertesei és vesztesei?
A 2003-2006 között támogatásban részesített fejlesztések összköltsége és nem a felhasznált támogatási összeg
képezte az értékelés tárgyát. A létrejött eredmények és
ezen keresztül az elvárt hatások mértéke ugyanis végső soron nem a támogatási értéktől, hanem a projektek
teljes költségvetésétől függ. Az összköltségek értéke így
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megmutatta, hogy mekkora összegben valósultak meg
fejlesztések az adott területen az állami intézkedéseknek köszönhetően. A 2006-ig húzott időkorlátot pedig
az indokolta, hogy csak a már befejezett projektekre
lehet hatásértékelést készíteni. A fejlesztési terület jellegétől függ, de átlagosan két év szükséges ahhoz, hogy a
projektek hatása egyáltalán mérhető legyen.
Az elemzésbe az olyan tényezők is beemelésre kerültek, amelyek egyelőre nem mérhetők, nem kön�nyen azonosíthatók, sokszor nem előre tervezettek, de
alapvetően befolyásolják a projektek hatásosságát, hatékonyságát, és amelyeket pont e tulajdonságok miatt
általában figyelmen kívül hagynak az elemzésekből. Az
értékelés során ezeket a tényezőket neveztük összefoglalóan külső hatásnak. Ugyan jelen elemzés nem terjedt
ki arra, hogy pontosan megvizsgálja a külső hatás tényleges tartalmát, ugyanakkor befolyásoló ereje megjelent
az értékelésben. A hatások területi differenciáltságát jelző kategorizálás egyik befolyásoló tényezője lett a külső
hatás.
A külső hatások kérdésköre jelenleg még feltáratlan,
hiszen az olyan információk, mint piaci folyamatok;
kapcsolati tőke; fekete gazdaság; túlárazott projektek;
nem fenntartható projekt; nem valódi szükségletekre
épülő, életképtelen projekt; kapacitásfölösleget eredményező projekt nehezen kezelhető, sőt egy részük mindig is sötét folt marad. Ezen információk pontos vizsgálatát leginkább az egyedi mélyelemzések teszik lehetővé, amelyek során egy-egy támogatásban részesített
nagyprojekt hatásait vizsgáljuk adott területegységre.
Ebben az esetben olyan mértékben kerül leszűkítésre az
értékelés hatóköre, hogy a külső hatások is egyértelmű
magyarázó erővel bírhatnak.

A hatásértékelés menete
A hatásértékelés főbb elvi, módszertani kérdései után
az értékelés konkrét lépéseit mutatjuk be.
1. Előzetesen lehatároltuk azt a 8 hatásterületet, amelyekre a hatásértékelés elkészült: gazdasági fejlettség,
foglalkoztatás, társadalmi fejlettség, elérhetőség, turisztikai versenyképesség, települései lakókörnyezet,
környezeti terhelés, vidékfejlesztés.
2. Alaphipotézist állítottunk fel arra vonatkozóan, hogy
melyek azok az intézkedések, projektek, amelyek
szignifikáns befolyásoló erővel lehetnek az egyes
hatásterületek alakulására. A projektszintű adatbázis tette lehetővé, hogy a projektek céljai alapján beazonosítsuk, hogy az egyes támogatási konstrukciók
mely hatásterületekhez sorolhatók, és melyekre gyakorolhatnak befolyásoló hatást. Az elemzések tárták
fel, hogy mely tényezők között nincsen kapcsolat. Így
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végül azok az intézkedések kerültek egy csoportba,
amelyek ugyanarra a hatásterületre vannak befolyásoló erővel. Ezzel lehetővé vált a bonyolult, többszörösen összetett hatásláncokból a legmeghatározóbb
folyamatok kiszűrése.
3. Mindegyik hatásterület esetében szükséges volt egy
olyan komplex mutató vagy mutatócsoport kiválasztása, amely pontosan jelzi az adott hatásterületen tapasztalható változásokat. A Jelentés rendkívül széles
spektrumú elemzéseinek köszönhetően a legmegfelelőbb statisztikai adatok kiválasztásához 25 komplex
mutató és a ma elérhető területi statisztikai adatok
egyik legtágabb köre állt rendelkezésre.
4. A számított mutatók alapján rangszámítás segítségével meghatároztuk az egyes elemek (területegységek)
2003-2007 közötti pozícióváltozását, amelynek iránya és mértéke valamint a megfelelő területi szintre
kumulált költségadatok nagysága függvényében 5
kategóriába soroltuk be az összes vizsgált területegységet. Az egy kategóriába tartozó kistérségek hasonló
léptékű változáson mentek keresztül a vizsgált időintervallumon belül.
5. Az alábbi fő kategóriákat határoztuk meg:
• Beavatkozás hatására jelentősen javuló pozíció –
Országos összehasonlításban jelentős pozíciójavulást mutattak a kistérségek, miközben az átlagot
meghaladó mértékben részesültek állami forrásban. Ezek a kistérségek tekinthetők jó példának a
fejlesztéspolitika eredményessége szempontjából.
• Külső hatásra jelentősen javuló pozíció – Általában sokkal magasabb azoknak a kistérségeknek a
száma, amelyek úgy javítottak relatív helyzetükön,
hogy közben alig vagy legalábbis átlag alatti mértékben részesültek állami támogatásban.
• Változatlan pozíció – Számos kistérség lényegében
semmilyen irányban nem tudott elmozdulni függetlenül attól, hogy mekkora állami forrást használt fel.
• Elégtelen mértékű forrásfelhasználás, pozícióromlás – Sok kistérség jellemezhető gyenge forrásszerzési gyakorlattal, ami ebben a kategóriában még
romló pozícióval is társult.
• Jelentős támogatás hatására sem javuló pozíció Ez a kategória veti fel a legtöbb kérdést, hiszen e
kistérségek annak ellenére szenvedtek el jelentős
pozícióvesztést, hogy jelentős mértékű állami segítségben részesültek.
6. A támogatások segítségével elért hatások kimutatását nagyban megkönnyítik a számszerűsített output
adatok. Az elemzés egészét tekintve elmondható,
hogy sajnos eredménymutatók teljes körűen nem álltak rendelkezésre. Egyrészt az NFT1-en kívül a többi
támogatáshoz nem kapcsolódott olyan monitoring
rendszer, amely hasonló adatokat gyűjtene, másrészt
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a nem megfelelően feltöltött monitoring adatok miatt az uniós programok output mutatói sem tekinthetők teljes körűnek, így nem használhatók. Kiegészítő információként két hatásterület esetében mégis
alkalmaztunk output jellegű mutatókat. Az egyik a
viszonylag könnyen nyilvántartható munkahelyteremtés területe, ahol nem teljes körűen, de a vizsgált
projektek legnagyobb részére vonatkozóan rendelkezésünkre állt a létrehozott új munkahelyek száma. A
másik terület a turizmus, ahol az országosan legmeghatározóbb tematikus fejlesztési irány, az egészségturizmus esetén néztük meg a létesített, illetve felújított
fürdők területi elhelyezkedését. Miután ezek az adatok nem tekinthetők teljes körűnek, így a módszertan
alapját képező kategorizálás során nem használtuk
fel őket. Ugyanakkor a kategorizálás eredményének
leíró jellegű bemutatásánál nagyon hasznos magyarázó tényezőnek bizonyultak.
7. Elemzési szempont volt a nagyprojektek magyarázó
céllal történő szerepeltetése is. Ennek hátterében az
a feltételezés áll, hogy a nagyprojektek (jelen esetben
az 500 millió forintnál nagyobb állami támogatásban
részesült projektek) alapvetően nagyobb befolyásoló
erővel bírnak egy adott térségben. Ez a feltételezés
azonban esetenként megdőlni látszott az eredmények
fényében. Számos példa hozható fel ugyanis olyan
esetre, amikor a nagyprojektek domináns jelenléte ellenére is romló tendenciát mutatott a kistérség.
8. Az értékelés eredményeit minden esetben térképek
segítségével mutattuk be, hiszen ezzel a szemléltető
eszközzel lehet a legpontosabban és legnyilvánvalóbban szemléltetni a területi eredményeket. Továbbá a
térképes ábrázolás teszi lehetővé, hogy a különböző
értékelési szempontok adatai egyszerre legyenek ábrázolhatók, így jelen esetben a kategorizálás eredményei mellett az egyéb kiegészítő információk (outputmutatók, nagyprojektek).

Példa a hatásértékelés eredményére - foglalkoztatás
Az alábbiakban egy konkrét hatásértékelési példa bemutatása segíti mind a módszertan mind a térképezési
technikák pontosabb megismerését. A foglalkoztatás
hatásterület esetében a munkahelyteremtést szolgáló
támogatások (nagy illetve kis- és középvállalkozások
támogatása, a szociális jellegű közfoglalkoztatást ezek
az adatok nem tartalmazzák) képezték a hatásértékelés
tárgyát, 2003-2006 között összesen 147,6 Mrd Ft értékben. Ekkora támogatási összeg 1.536 Mrd Ft értékű beruházást tett lehetővé.
Az értékelés területi alapegységét a kistérségek képezték, amelyek a már említett öt kategóriába lettek
besorolva aszerint, hogy a 2003-2006 között felhasznált
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2003-2006 között a foglalkoztatás
növelését ösztönzõ projektek
relatív hatása a kistérségek
munkaerõ-piaci pozíciójára

Jelmagyarázat
beavatkozás hatására jelentõsen
javuló relatív pozíció
külsõ hatásra jelentõsen javuló
változatlan pozíció
1 000 új munkahely
foglalkoztatást célzó projektek által
létrehozott munkahelyek száma
beruházás-ösztönzési projektek nélkül

állami források mellett 2003 és 2008 között hogyan változott az adott kistérségben a munkanélküliség a többi kistérséghez illetve az országos átlaghoz képest. A
kategorizálástól függetlenül szemléltetésként minden
kistérségben feltüntették, hogy a projektek eredményeként hány új munkahely jött létre a kistérségben (az
összberuházási érték 92%-ának megfelelő értékű projekt esetében van adat az új munkahelyek számára vonatkozóan), valamint a térképen külön jelzés mutatja,
hogy melyek azok a kistérségek, ahol a nagyprojektek
dominanciája érvényesül.

A területi hatásértékelés eredményei és továbbfejlesztése
A hatásértékelések gyakorlatával kapcsolatosan nehézségként korábban már említettük a részhatások aggregálásának problémáját, a hiányos adatokból adódó
információvesztést illetve a területi szempontok hanyagolását. Az elkészült hatásértékelési módszertan során
kísérletet tettünk arra, hogy olyan módszertant dolgozzunk ki, amely megpróbálja kezelni az említett problémákat beintegrálva azokat a hatásértékelés menetébe.
Az értékeléseket megelőző módszertani kutatás célja
az volt, hogy egy olyan területi hatásértékelési módszertan álljon elő, ami kísérleti jelleggel alkalmazható
annak vizsgálatára, hogy a 2003-2006 között felhasznált
állami (hazai, uniós, nemzetközi) támogatások hatásai
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elégtelen mértékû
forrásfelhasználás
jelentõs támogatás hatására
sem javuló pozíció
nagyprojektek formájában
felhasznált források dominanciája

területileg mennyire differenciáltan jelentkeztek, és e
különbségeknek mik a lehetséges magyarázó tényezői.
Ennek fényében az összhatás helyett egymással párhuzamosan nyolc különböző ágazati területen valamint
regionális és/vagy kistérségi szinten vettük számba a
támogatások hatását, és szintén ennek köszönhetően
szerepel az elemzési tényezők között a „külső hatás”.
Ki kell hangsúlyozni, hogy a kapott eredményeket
sem területi sem ágazati szinten nem aggregáltuk, hiszen az értékelés komplexitása miatt ez jelentős információvesztést, sőt torzítást eredményezett volna.
Ez arra enged következtetni, hogy a fejlesztéspolitika
komplex kérdéseire adott válaszok nem egy hatásértékelésből eredeztethetők, hiszen nincsen olyan módszertan, amely megbízható, célorientált, könnyen feldolgozható és hasznosítható információkat biztosít a társadalmi jólét, fenntartható növekedés egészére. Az egymásra
épülő, összehangolt rendszert alkotó különböző típusú
területi hatásértékelések együttesen biztosíthatják az
optimális információáramlást a döntéshozatali folyamatban.
Az elkészült értékelés számos további kérdést felvetett. Például miért mutat két, hasonló adottságokkal
bíró és közel azonos támogatási pozícióban lévő kistérség eltérő fejlődési irányt ugyanazon időszak alatt?
Vagy hogyan lehetséges, hogy a nagyprojektek egyes
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kérdéseken kívül az értékelés még számos más, a fejlesztéspolitika hatásosságát érintő kérdésre is választ
adhat. Például a különböző állami beavatkozások társadalmi-gazdasági életben tapasztalt sikerei vagy kudarcai ezáltal visszacsatornázhatók az uniós és hazai
támogatási konstrukciókba. Ez különösen fontos egy
olyan időszakban, amikor a gazdasági válság negatív
következményei illetve az uniós fejlesztési források
soha nem látott nagyságrendje ekkora nyomást gyakorol a végrehajtásban érintett intézményekre.

TANULMÁNY

esetekben a fejlődés motorját képezik, míg máshol nem
eredményeznek jelentős elmozdulást a kistérség helyzetében? De kérdéseket lehet megfogalmazni az egyes
ágazatok közötti kapcsolatokra vonatkozóan is. Például a különböző adottságú térségek gazdasági fejlődése
mennyiben függ az autópálya építésektől? A kistérségek társadalmi fejlettsége függ a gazdasági fejlettségtől
vagy fordítva. Az elkészült módszertan jelenlegi formájában kiinduló alapot biztosíthat a hatásértékelések
további fejlesztéséhez, amely során a fentebb vázolt

Sóvágó Krisztina
tervező-elemző főmunkatárs
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Elemzési Értékelési és
Monitoring Iroda
Email: ksovago@vati.hu
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Az információs társadalom versenyképesség komplex területi
értékelési lehetőségei
Complex territorial assessment possibility of information society’s competitiveness
Since ICT factors have growing importance in shaping regional differences in Hungary, there is a growing need
to determine competitiveness of information society in order to understand modern regional inequalities. This
paper is focuses on different methodological approaches, highlighting a complex index of competitiveness based
on several components, which can reveal the reasons of major inequalities in the level of information society
development. According to the results 99 microregions have no kind of advantage in competitiveness, while only
17 have all components of advantage: good infrastructure, social adaptivity and developed information economy.
Kulcsszavak: információs társadalom, IKT, komplex index, módszertan
Az információs társadalom napjaink egyik igen népszerű fogalma, megismerése azonban viszonylag lassabb ütemben zajlik. Ennek hátterében alapvetően két
ok fedezhető fel: a fogalom szakirodalmi sokszínűsége,
valamint tartalmi komplexitása, mely szempontok lényegileg befolyásolják a területi értékelési lehetőségeket is.
Az információs társadalom fejlettségi szintjének meghatározásával kapcsolatos egyik leglényegesebb problémát éppen az jelenti, hogy nincs egységes definíciós
álláspont a téma lehatárolásával kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a különböző értelmezések eltérő jelenségeket tartanak fontosnak, ami következésképpen a témakör kapcsán vizsgálandó és mérendő elemek körét is
érinti. A szűkebb infrastruktúra-centrikus és kizárólag a
technológiai elemeket hangsúlyozó megközelítésektől a
szélesebb, társadalmi adaptációs szempontokat is figyelembe vevő értelmezésekig számos eltérő megközelítés
létezik, melyek más-más indikátorkészlettel jellemezhetők. Abban azonban mindegyik változat egyetért, hogy
összetett jelenségként kell értelmezni ezt a fogalmat,
következésképpen az információs társadalom és gazdaság fejlettségi szintjének mérése az összes álláspont
szerint csak komplex vizsgálati technikákkal végezhető el. Statisztikai értelemben az összetett mutatókészlet
kialakításakor egyéb kérdésekkel, illetve problémákkal
is szembesülünk. A hagyományosnak nevezhető statisztikai területekkel szemben az információs gazdaság
és társadalom mérése számos statisztikai sajátossággal
bír: (1) Az információs szektor egy olyan terület, ahol az
ipari forradalomhoz hasonló jelentőségű és sebességű
változások zajlanak. A statisztika követő jellege tehát
komoly problémákat okoz a területi elemzők számára.
(2) A működő nómenklatúrák egyre kevésbé képesek
követni a társadalmi, gazdasági, technikai változások
sebességét, a felülvizsgálat igénye folyamatosan újratermelődik. (3) A digitális konvergencia következtében
a statisztikai vizsgálatokba bevonandó részhalmazok
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összecsúsznak, egyre nő a besorolási szempontból határesetnek számító termékek, tevékenységek száma,
ami komoly problémát jelent. (4) Olyan statisztikákról
van szó, melyek többnyire az egyes szakstatisztikákból
képeznek metszeteket, de saját szempontrendszerből
dolgozzák fel azokat, így az egyes adatok összevetése
az egyes területek közötti szoros együttműködést nélkülözhetetlenné teszi.
Az információs társadalom fejlettségének, versenyképességi szintjének mérésekor vizsgálandó komplex
tényezőhalmaz – az említett megközelítések függvényében – néhány egyértelműen meghatározható téma
köré rendeződik. Ezek a témák fogalmazzák meg számunkra azokat az indikátorokat, amelyeket az információs társadalom területi fejlettségi szintjének meghatározásakor figyelembe vehetünk. A legtöbb számítási
modell a telekommunikációs infrastruktúra, az informatikai infrastruktúra, az IKT használat, a társadalmi
adaptáció, valamint az információs gazdaság tényezőit
felhasználva alakítja ki vizsgálati indikátorrendszerét.
Az eseti modelleken túlmenően a rendszeres mérések
és elemzések indikátorkészletében egyidejűleg kell
biztosítani a stabilitást, tehát az egymás követő mérések összehasonlíthatóságának lehetőségét, illetőleg a
korszerűséget, azaz a változó és releváns társadalmi
folyamatokhoz való illeszkedés megvalósulását, ezért a
területi értékelésekben az időbeli összehasonlítást vagy
a fejlődés vizsgálatát célul tűző elemzések csak erős
megkötöttségek mellett végezhetők el.
Maguk a mérési módszerek igen szerteágazók lehetnek, elég, ha csak a nemzetközi szakirodalom „digital
access index” technikáira gondolunk. A legelterjedtebb
és egyben egyik legegyszerűbb eljárás a komplex mutatók képzése (pl. Bennett-féle módszerrel), de esetenként
célravezetők lehetnek az ún. struktúrafeltáró módszerek (Jakobi, 2007), vagy az összetett elemzési technikák
(például a tényezőkre bontás módszere) (részletesebben
lásd Nemes Nagy, 2005). Módszertani lehetőségeinket
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ugyanakkor a hozzáférési adatok köre és területi bontása igen determinálja. A hazai területi vizsgálatok egy
jelentős része eddig azért nem volt elvégezhető, mert
nem állt rendelkezésre megfelelő területi bontású adat.
A legalacsonyabb relevánsan elemezhető területi szint
többnyire a megyék szintje volt, míg mindössze néhány
eseti modellkísérlet vállalkozott az ennél kisebb területi
rendszerek vizsgálatára. Az alábbi példa egy ilyen modell eredményeit mutatja be.
Az információs társadalmi fejlettségi szint alakulásának belső indokai a lényegi tényezők egyedi alakulása
alapján is elemezhetők. A fejlettség értelmezhető egyfajta versenyképességi előnyként is, amelyet különböző
anyagi, társadalmi vagy gazdasági okok befolyásolnak.
A lényegi tényezőkben megmutatkozó értékük alapján
a vizsgálati területegységek információs társadalmi
versenyképességbeli sikerességének vagy sikertelenségének okai feltárhatók. Az információs társadalom
összetett területi versenyképességi indexe az infrastrukturális szempontok mellett a társadalmi adaptivitás
(társadalmi hatások) és az információs gazdaság (gazdasági hatások) elemeire is kitér, s ezzel egyidejűleg
feltárja a versenyképesség különféle kistérségi okait. A
módszer e három tényezőben nézi meg, hogy a vizsgált
területegységek átlag feletti (kedvező) vagy átlag alatti
(kedvezőtlen) értékekkel rendelkeznek-e, majd az ered-

mények alapján a területegységeket csoportosítja az
alábbi tényezők felhasználásával.
I. Információs infrastruktúra szintje
• 1000 lakosra jutó kábeltelevízió-előfizetések száma
(adatforrás: KSH T-STAR, 2007)
• 1000 lakosra jutó Internet előfizetések száma (adatforrás: GKIeNET, 2007)
• 1000 lakosra jutó mobiltelefon-előfizetések száma
(adatforrás: GKIeNET, 2007)
• 1000 lakosra jutó lakossági PC-k száma (adatforrás:
GKIeNET, 2007)
II. Társadalmi adaptivitás szintje
• 1000 lakosra jutó Internet használók száma (adatforrás: GKIeNET, 2003, 2007)
• e-Ügyintézés átlagos szintje a kistérségben működő
települési önkormányzatoknál (adatforrás: GKIeNET,
2007)
III. Az információs gazdaság szintje
• 10.000 lakosra jutó IKT szektorban működő cégek
száma (adatforrás: KSH Cég-Kód-Tár, 2007)
• Vállalatokra jutó honlapok aránya az összes vállalathoz képest (adatforrás: GKIeNET, 2007)
Az alkalmazott indikátorok segítségével az infrastruktúra, a társadalmi adaptivitás és az információs gazdaság vonatkozásában térségenként összesen három
összetett jelzőszámot lehetett készíteni, melyekből ezt

1. ábra: Információs társadalmi versenyképességi típusok kistérségenként (2007)
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követően sikerült meghatározni a térségi versenyképességi típusokat.
A 2007-es eredmények szerint az ország kistérségeinek 56,9%-a (99 térség) egyáltalán nem rendelkezik
semmiféle előnyös versenyképességi tényezővel. Ez a
térségtípus az ország szinte minden régiójában előfordul, viszonylag nagyobb számban a dél-dunántúli és
észak-magyarországi területeken, továbbá SzabolcsSzatmár-Bereg, Békés és Bács-Kiskun megyékben. A
legsikeresebbek, azaz a komplex versenyelőnyt felmutatni képes térségek eloszlása ennél jóval koncentráltabb. 2007-ben a 17 ilyen kategóriájú térség többsége
a Győr-Veszprém-budapesti agglomeráció háromszög
területén volt megtalálható, de ebbe a csoportba sorolható Eger, Szeged és Szombathely is. Többtényezős, de
nem komplex versenyelőnyt felmutatni képes térségből

ebben az évben összesen 20 volt, melyek közül 19 eset
infrastrukturális és társadalmi szempontból versenyképes, 1 pedig (Pécs) országos átlagtól – éppen csak
– elmaradó infrastrukturális adottságú, de kedvező
társadalmi és információs gazdasági mutatóértékekkel
rendelkező térség. Ezekben a térségekben a relatíve
kedvezőtlen helyzetű versenyképességi összetevő, tehát az információs gazdaság, vagy információs infrastruktúra bizonyos elemeinek fejlesztése javasolt. Az ország fennmaradó 38 térsége csak egy tényezőt tekintve
versenyképes. 8 kistérség csak az információs infrastruktúra összetevőjében kedvező helyzetű (ezek mind
a Dunántúlon találhatók), míg 30 térség – alapvetően
alföldi területeken, illetve a fővárosi agglomeráció külső övezetében – csak a társadalmi adaptivitás indikátoraiban számít versenyképesnek.
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Elkészült az ország területi folyamatainak négy éves értékelő
jelentése
Új tartalmak, módszerek és eredmények a területi folyamatok többéves
vizsgálatában

Quadrennial assessment report of the national territorial processes is published
New content, methods and results in analysing territorial processes over several years
The third Report of the Government of the Republic of Hungary on Spatial Processes and on the Implementation
of Regional Development Policy – which is presented every four years – was prepared in 2009. The previous
methodology of the analysis was renewed in several topics. New complex indicators were created which are about
to present the position and the dynamics of the development of the small-regions at the same time, for instance.
The impact assessment of the Hungarian and European development funds is a novelty in the report as well. The
EU accession of the country made it inevitable to analyse the developments of the entire EU space, and position
Hungary within the EU. These methodological and cartographic innovations make it possible to investigate new
spatial processes and to ensure more information to decision-making.

A hazai fejlesztéspolitikát érintő területi monitoring
és értékelési feladatok célja információt szolgáltatni
az érintett szereplők részére az ország helyzetéről, az
állami közreműködéssel megvalósuló beavatkozások
eredményességéről, annak érdekében, hogy területi tervezésbe, illetve a döntéshozatalba építhető információk
álljanak rendelkezésre, valamint a nyilvánosság és a
szakmai közvélemény tájékoztatása biztosítva legyen.
Ezt a funkciót tölti be a 2009-ben harmadik alkalommal
elkészített, a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló Országgyűlési Jelentés. Törvényi előírás alapján a Kormánynak négyévente kell beszámolnia az Országgyűlés felé a
területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési
politika érvényesüléséről, valamint 2009-ben először a
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól is.
Jelen cikkben a 2009-ben elkészült Jelentés területi folyamatokat értékelő munkarészeinek készítési körülményeivel, módszertani újdonságaival, valamint az új területi értékelési fejezetekkel ismerkedhet meg az olvasó.
A Jelentés választ keres és ad, az olyan kérdésekre,
hogy milyen területi változások történtek az elmúlt
években Magyarországon. Fokozódtak, vagy csökkentek-e a már 2003-ban is jelentős területi különbségek?
Sikerült-e befolyásolni vagy mérsékelni a szakpolitikai intézkedésekkel a területi különbségek alakulását?
Mindez milyen intézményi háttérrel, milyen eszközök
alkalmazásával és milyen hatásfokkal történt? Az ország mely területei tekinthetők a változások nyertesének illetve vesztesének?
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A legújabb Jelentés az előző beszámolási időszak óta
eltelt évek távlatában mutatja be, hogy milyen változások következtek be az ország társadalmi, gazdasági
helyzetében, környezeti állapotában, az infrastrukturális viszonyok alakulásában. Emellett a dokumentum
kitér a területfejlesztési politikát érvényesítő eszköz- és
intézményrendszeri folyamatok bemutatására és értékelésére is. A területi folyamatok – statisztikai adatokon
nyugvó – értékelése a területi adatok rendelkezésre állása miatt egységesen 2003-2007 között volt megvalósítható. A 2003-as év az előző Jelentés által vizsgált záróév
volt, az elemzések folytonossága így biztosítható volt.
A területfejlesztést közvetlenül, illetve közvetve támogató fejlesztési források területi eloszlásának vizsgálata
viszont a 2008-as évre is kiterjeszthető volt, igaz a fejlesztési támogatások hatásértékelése 2003-2006 között
megítélt támogatásokra vonatkozóan történt meg, mert
a 2006-ban megítélt támogatásoknak, ideális esetben is
többnyire csak 2007-ben jelentkezhet valamilyen területi hatása, amit a 2007-es statisztikai mutatókkal még
össze lehet vetni. A területi folyamatok vonatkozásában
a gazdasági világválság begyűrűzésének – 2008-as statisztikai mutatókban már jelentkező – területi jellemzőit a jelentés szándékosan nem tartalmazza. Egyrészt a
2008-as évre vonatkozó területi mutatók a Jelentés készítésekor alig álltak rendelkezésre, másrészt nagyon
felelőtlen lenne szakmailag egy többéves időszak utolsó
évében jelentkező drasztikus változás sokszor nem egyértelmű jellemzőit kivetíteni az egész időszakra.
Az elemzések módszertani hátterét, beleértve a felhasznált indikátorok körét és az alkalmazott elemzési
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módszereket is, a 2008-ban megújított Területi Monitoring és Értékelési Rendszer (T-MER) biztosítja,
amely a Jelentés vonatkozásában döntően az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adataira, de ezek mellett ágazati adatbázisokra, területi kutatások eredményeire is támaszkodik.
2008. második félévétől a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi
Szakállamtitkársága vezetésével, a VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatósága koordinálása mellett indult meg az a széleskörű adat- és információgyűjtő munka, amely az ágazati szakemberek,
tervezők, kutatók bevonásával a mind naprakészebb
és szélesebb spektrumú háttéradatbázis elkészítését és
a releváns, új területi kutatási és értékelési eszközök és
eredmények alkalmazását és integrálását tűzte ki célul.
2009-ben - az alapozó munkák után - a kormányzati
szakértők megkeresésével és egy Tárcaközi Munkacsoport működtetése révén pedig a szakpolitikai szakértők

Az elkészített területi elemzések egyedülállóan széles
spektrumban nyújtanak információt az ország egészének helyzetéről. Az elemzések döntő része a legkisebb
területi egységre, a kistérségi szintre (174 kistérség) vonatkozóan nyújt információt a térszerkezetet meghatározó változásokról. A Jelentés dokumentációja egy, az
Országos Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseihez
igazodó elemző háttéranyagból, a területi értékelési
eredményeket tartalmazó értékelő összefoglalóból, illetve egy, a komplex mutatók kiszámítását leíró módszertani mellékletből áll.
A vizsgálatok tárgyának változatosságát jól jellemzi,
hogy az eredmények szemléltetését a Jelentés háttéranyagában összesen 233 tematikus térkép, 49 ábra és 53
táblázat szolgálja. A felhasznált adatok illetve az elemzési technikák egy része már a korábbi - 2001-es és 2005ös – Ogy. Jelentéseknek is a részét képezte, de a 2009-es
Ogy. Jelentés ezek mellett számtalan újítást tartalmaz.

1. térkép: Kistérségek gazdasági versenyképessége, 2007., és a versenyképesség változása, 2003-2007.

Gazdasági versenyképesség, 2007,
és a versenyképesség változása, 2003-2007.

Jelmagyarázat

Pozícióváltozás

tartós és aktív közreműködése is lehetővé vált a Jelentés
elkészítésében. A rendszeres munkacsoport-ülések mellett a folyamatos írásbeli és személyes egyeztetések is
biztosították a legaktuálisabb, elérhető területi információk beépítését az értékelési folyamatba.
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Versenyképességi típusok
2007.
Abszolút versenyképesség
Relatív versenyképesség

Javuló versenyképesség

Átlagos versenyképesség

Változatlan versenyképesség

Alacsony versenyképesség

Romló versenyképesség

Versenyképtelen térségek

A következőkben a legfontosabb új elemzési, értékelési
szempontokra, tématerületekre világítunk rá egy-egy
rövid összefoglaló erejéig.
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Összetett jelenségek – komplex mutatók
Döntéshozatali oldalról egyre fokozódó igény jelentkezik arra, hogy az összetett, több tucat mutatóval
körüljárható területi folyamatok alakulásáról átfogó,
összegző jellegű helyzetkép szülessen. Ennélfogva a
készülő Jelentésben az eddigieknél is több, 25 komplex
mutató és összetett index került kidolgozásra, amelyek
a legfontosabb részterületek 2007-es állapotát, valamint e témakörök 2003-2007 között végbemenő változásait mutatják be. Ezek között olyan, már a korábbi
Jelentésben is használt mutatók is vannak, mint például a komplex kistérségi versenyképességi és komplex
gazdasági fejlettségi mutató vagy a helyi életminőség
komplex mutatója, a települési komfort. De hagyományosan része a Jelentésnek a társadalmi folyamatok ös�szegző leírására és a kistérségek társadalmi státuszának
megállapítására kidolgozott társadalmi térszerkezet
komplex mutató is.

kutatásokban kidolgozott, a turizmusnak a környezetére gyakorolt hatását vizsgáló TPI (Tourism Penetration
Index – Komplex Idegenforgalmi Index) index vagy a
napjainkra kiemelt fontosságú területté váló információs társadalom komplex mutató, amely a kistérségek
információs versenyképességét, ezáltal reménybeli fejlődési irányait hivatott bemutatni. Új értékelési elem
a közmű infrastruktúra témakörre kidolgozott, a települések komfortfokozatát kifejező lakossági közműellátottság komplex mutató is. Az OTK fenntartható
térségfejlődés és örökségvédelem célterületét is jelentős
értékelés-módszertani fejlesztések érintik. A tématerületen belül többek között a globális környezeti problémát jelentő éghajlatváltozás is megjelenik, mégpedig a
kistérségek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének komplex vizsgálatán keresztül. Ki kell emelni
még a kistérségi kiaknázható, megújuló energiapotenciál indexet is, amely a megújuló energiahordozók használatára leginkább alkalmas térségek minősítését adja.
A környezeti veszélyeztetettség területi értékelése telje-

2. térkép: Egy munkanélkülire jutó (hazai és uniós) foglalkoztatási támogatás az országos átlaghoz képest, 2003-2008.
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Egy munkanélkülire jutó foglalkoztatási támogatás
az országos átlaghoz képest, 2003-2008.

Jelmagyarázat

%
országos átlag 100% =
321 632 Ft/munkanélküli
országos átlag felett, 201 - 1356
országos átlag felett, 151 - 200
országos átlag felett, 101 - 150
országos átlag alatt, 51 - 100
országos átlag alatt, 1 - 50
nem kapott támogatást
munkanélküliségi ráta 2007, %
országos munkanélküliségi ráta = 7,4%, 2007

Az egyes területi folyamatok felértékelődésének,
előtérbe kerülésének, illetve az új adatgyűjtési, információfeldolgozási eljárások elterjedésének köszönhetően számos újonnan kidolgozott komplex indikátor
is segíti a területi folyamatok értékelését. Ezek között
megtalálható - többek között - a nemzetközi ESPON
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sen új módszertanon és részben új – eddig nem hozzáférhető - indikátorokon alapulva a térségek környezeti
terheléséből és állapotából számolt sérülékenységét veti
össze az érzékenységi komplex mutatóval. E komplex
mutatók önmagukban is alkalmasak a környezetben lejátszódó területi folyamatok modellezésére.
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Fontos kiemelni a komplex mutatók kapcsán, hogy
ugyan e mutatók célja, hogy minél több információt sűrítsenek magukba annak érdekében, hogy a potenciális
felhasználók egyszerűbben értelmezhető és kezelhető
információkból dolgozzanak, mégis vannak bizonyos
szakmai korlátok, amelyekre tekintettel kell lenni.
Így szükséges a mutatók képzéséhez használt adatok
teljeskörűségét, hitelességét, lehető legjobb aktualitását
és alkalmasságát is biztosítani, illetve figyelembe venni.
Mindemellett biztosítani kell az egy témakörbe tartozó jelenségek leírására a hasonló természetű és azonos
évekre vonatkozó mutatók alkalmazását, és elkerülni
azt a csábító, de igencsak félrevezető eredményt adó
lehetőséget, hogy egy komplex mutatóval jellemezhető
például minden fejlesztéspolitikai tevékenység területi
eredménye.

Hazai és uniós források felhasználásának integrált elemzése
A vizsgált időszak történelmi léptékű eseménye a
2004-es Európai Uniós csatlakozás volt, ami alapvetően
befolyásolta a hazai területfejlesztési politikát. A tagság
elnyerését követően Magyarországon rendkívüli gyorsasággal bontakozott ki a regionalizáció, ami az intézmény és eszközrendszer tekintetében is alapvető változásokat generált. A Jelentés részletesen bemutatja, hogy
hogyan változott a különböző szintű intézményi szereplők helyzete, feladata, illetve milyen fejlesztéspolitikai
eszközök álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban. A
korábbi Jelentéshez képest e tekintetben újdonság, hogy
integráltan kerül bemutatásra a hazai és uniós fejlesztési források felhasználása, választ adva azokra a
kérdésekre, hogy milyen területi különbségek tapasztalhatók a hazai és uniós források felhasználási gyakorlatában, és melyik fejlesztési program, milyen mértékben
szolgálja a területfejlesztési politika fő céljait.

Az EU tagországok és régiók fejlődési pályájának bemutatása
Az uniós tagság azonban nemcsak intézményekben,
fejlesztéspolitikai eszközökben, jogszabályokban nyilvánul meg, hanem gondolkodásmódbeli változást is
igényel az érintett szereplőktől. Ennek ösztönzéseként
a Jelentésben felvázolásra kerül, hogy a hazai folyamatokkal párhuzamosan milyen tendenciák jellemezték
az Európai Unió fejlődési pályáját, és azokhoz hogyan
illeszkedik Magyarország. Így például bemutatásra
kerül Magyarországnak és régióinak gazdasági fejlettsége, versenyképessége, munkanélküliségi helyzete,
környezeti és infrastrukturális állapota Európai Uniós
összehasonlításban is.
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Régiók a területi kohézió útján
2003 óta az egyik legnagyobb változást a regionális
szemlélet erősödése, a régiók szerepének növekedése
jelentette. Ez a folyamat tette szükségessé az elemzésekben a tervezési-statisztikai régiók több szempontú,
elemző-értékelő megjelenítését, amelynek célja az eltérő
adottságokból adódó társadalmi, gazdasági, környezeti és infrastrukturális helyzet egzakt alapokon nyugvó
feltárása. A Jelentésben a régiók egymáshoz való pozicionálása az említett területek legsarkalatosabb jelzőszámait magában foglaló komplex mutató alapján kerül
bemutatásra. A komplex mutató a régiók 2007-es fejlettségi különbségeit, valamint a 2003-2007 között végbemenő változásokat egyaránt térképezi, leginkább azokra a kérdésekre keresve a választ, hogy megindult-e a
fejletlenebb régiók felzárkózása, megvalósulni látszik-e
a régiós szintű nivellálódás, esetleg ezzel ellentétben
további differenciálódásnak lehettünk-e tanúi? A fejezetben az egyes régiók néhány kiemelt mutató mentén
történő további elemzése is helyet kapott, amely a régiók belső különbségeire, megyei, valamint kistérségi
szintű mozaikosságára, differenciáltságára hívja fel a
figyelmet. A régiókról kialakított helyzetképet a régiók
a 2003-2008 közötti hazai és uniós források felhasználási
gyakorlatának bemutatása teszi teljessé. A támogatások
értékelése elsősorban arra világít rá, hogy az egyes régiók elsődlegesen mely fejlesztési területek támogatásában emelkednek ki, illetve, hogy közel azonos mértékű
támogatás két különböző fejlettségi szinten lévő régió
esetében indukálhat-e különböző mértékű fejlődést.

OTK térségtípusok fejlődési pályája
További újdonság a 2005-ben módosított és elfogadott
Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott 12 térségtípus szerinti elemzés, illetve a térségeket
szolgáló fejlesztési célok előrehaladásának vizsgálata. Nem terjedt még el széles körben a területfejlesztési politika ezen eszköze, amely értelmében a hasonló
adottságokkal, fejlettségi szinttel, vagy hasonló társadalmi, környezeti kihívással rendelkező területeket egy
térségtípusként kell kezelni, és így a hasonlóságokból
adódóan könnyebb fókuszálni a térségek valós fejlesztési igényeire. A Jelentés sorra veszi mindegyik térségtípusban, hogy milyen változások történtek az OTK
által nevesített fejlesztési célok mentén, illetve milyen
mértékben segítették az államilag támogatott projektek e célok megvalósulását. Ennek fényében a Jelentés
többek között választ ad arra, hogy milyen változások
történtek a Tisza-térségben a táj és vízhasználati rendszer integrált kiépítése érdekében. Mennyire sikerült a
Balaton térségében a versenyképes turizmus feltételein
javítani, az ökológiai rendszer védelmének megőrzése
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Állami támogatások hatásértékelése
Teljesen új elemként jelenik meg a Jelentésben az állami (hazai és uniós) támogatásokhoz kapcsolódó területi hatásértékelések készítése. 2003 után az előcsatlakozási alapok kifutását követően az NFT1 és később az
ÚMFT keretében nagyságrendekkel nagyobb fejlesztési
célú forrástömeg vált elérhetővé a gazdasági szereplők,
önkormányzatok és más kedvezményezettek számára,
mint korábban. A több támogatás nagyobb befolyásoló erővel bír a társadalmi-gazdasági folyamatokra, ami
még inkább szükségessé teszi a támogatásokhoz kapcsolódó értékelések elkészítését. A Jelentésben nyolc
területre készült hatásértékelés: gazdasági fejlettség,
foglalkoztatás, társadalmi fejlettség, elérhetőség, turizmus, települési lakókörnyezet, környezeti terhelés
és vidéki térségek. A területi hatásértékelések célja arra
rávilágítani, hogy a felhasznált támogatások mellett hogyan változott az egyes térségek helyzete egymáshoz,
illetve az ország átlagos szintjéhez képest. Fő irányvonalként a kistérségek teljesítménye képezte az elemzések tárgyát, így az értékelések arra adnak választ, hogy
melyek azok a kistérségek, amelyek jelentős sikereket
könyvelhetnek el, és melyek azok, amelyek a többi kistérséghez képest gyengébb fejlődést mutatnak. Mindezek alapján számos kérdést felvetnek az eredmények.
Például hogyan lehetséges, hogy magas forrásfelhasználás mellett is romló tendenciát mutat több kistérség,
akár a gazdaságról, akár a társadalmi fejlettségről van
szó? De az is érdemi döntéshozói érdeklődésre tarthat
számot, hogy egy-egy hátrányos helyzetű kistérség hogyan tud relatíve kevés forrás mellett önmagához képest jelentős fejlődést elérni, vagy a nagyprojektek mikor bírnak nagyobb befolyásoló erővel egy-egy térség
fejlődésére?

Főbb következtetések
Az elkészült Országgyűlési Jelentés széles spektrumban nyújt információt az ország különböző térségeit
alakító területi folyamatokról. Ezen információk több
fő hagyományosan jelen lévő, strukturális vagy egyedi jelenségekre, illetőleg új területi problémákra és az
ezekből levonható tanulságokra hívják fel a figyelmet.
Természetesen vannak olyan területek, ahol a fejlődés
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a területpolitika céljainak megfelelően vagy legalább is
annak irányában hatott. Összegzésként néhány főbb,
jellemző folyamatra hívjuk fel a figyelmet:
Az ország egészének és legtöbb régiójának – a továbbra is alacsony foglalkoztatás és termelékenység
következtében – a vizsgált időszakban romlott a versenyképességi helyzete az EU tagállamok és régiók
többségével szemben, ami főleg a kelet-közép-európai
tagországokkal szembeni pozícióvesztésben volt érzékelhető. Mivel a legtöbb régió esetében a hazai és uniós
támogatásokat legnagyobb arányban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre – főleg gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztésekre – fordították, ennek következtében
jelentősen javult a külső és belső elérhetőség. E fejlesztéseknek gazdaság dinamizáló hatása 2007-ig viszont
még nem volt kimutatható, lényegében úgy sem, hogy
a támogatások felhasználásában a gazdaságfejlesztés
is kitüntetett szerepet kapott. A kistérségek gazdasági
versenyképessége továbbra is rendkívül differenciált maradt, sőt országosan több kistérségnek romlott
a versenyképessége, mint amennyinek javult. Ezzel
párhuzamosan a kistérségek komplex gazdasági fejlettségének országos léptékben mérhető nyugat-kelet,
valamint a Dunántúlon tapasztalható észak-dél területi különbségei sem enyhültek. Egyes kistérségi területi
különbségek, a hagyományos belső és külső perifériák
megmerevedni látszanak, kevés a nem nagyvároshoz
vagy közlekedési tengelyhez kötődő, de mégis prosperáló kistérség. Ezek főleg Észak- valamint NyugatDunántúlon találhatók. E területi különbségeken túl,
a települések élhetőségét jellemző települési komfort
mutató a településkategóriák között is „szilárduló” különbségekre hívja fel a figyelmet. A perifériák aprófalvai és a nagyvárosi térségek, illetve a közlekedési tengelyek menti városok komfortfokozatának nagyságrendi
különbségei nem mérséklődtek.
A területi társadalmi folyamatokat meghatározta a
népesség továbbra is tartó csökkenése. A legnagyobb
népességfogyást Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl
szenvedte el, egyedül Közép-Magyarország népessége
nőtt, a migrációs folyamatoknak köszönhetően. A népesség egyre inkább a gazdasági növekedési pólusokba koncentrálódott, és a magas elvándorlással sújtott
perifériális térségek korszerkezete így tovább romlott.
Továbbra is jelentős különbségeket regisztrálhatunk a
munkanélküliségi alakulásában. Miközben a KözépDunántúlon alig nőtt, sőt Fejér, Győr-Moson-Sopron
megyékben még csökkent is a munkanélküliség, addig
drámaian nőtt Zala, Somogy, Békés, valamint SzabolcsSzatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben, amelyek
már korában is komoly gondokkal küzdöttek. A munkanélküliséggel szemben a jövedelmi viszonyok tekinteté-
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mellett? Sikerült-e erősíteni a vidéki pólusok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységét? Hogyan változott a 94 elmaradott térségben a foglalkoztatási helyzet?
Milyen előrelépések történtek a magas arányú cigány
népességgel bíró kistérségekben az óvodai ellátás, a
szociális és lakáskörülmények javítására, vagy javult-e
a vonalas infrastrukturális ellátottság az aprófalvas területeken stb.?

Országos területi értékelés

ben folytatódott a lassú közeledés az ország különböző
térségei között. Ez annak köszönhető, hogy az átlag
alatt lévő kistérségek többsége átlag feletti növekedést
mutatott, tehát a felzárkózás jeleit mutatták, ide tartozik a Dél-Dunántúl nagy része és szinte a teljes keleti
országrész. Ugyanakkor a többségében Zala, Somogy,
Tolna megyékben és Bács-Kiskun déli részén található
kistérségek leszakadása tovább nőtt. A népességszám
csökkenéséből és a lakásállomány gyarapodásából adódóan a javuló jövedelmű térségekben a lakásviszonyok
is javultak, ugyanakkor a vizsgált időszak végére lelassult az évtized elején felerősödött lakásépítési hullám.
Nagytérségi, régiós szinten a vizsgált időszakot ös�szességében a lefelé nivellálódás jellemezte, amelyben
az ország déli régióinak, különösen Dél-Dunántúlnak a
pozícióvesztése, valamint Nyugat-Dunántúl fejlődésének megtorpanása határozottan érződött.
Az OTK-ban meghatározott térségtípusok elemző-értékelő vizsgálata rávilágított a nevesített fejlesztési célok mentén végbement változásokra. Kimutatható volt
a „Külső és belső perifériák”, az „Aprófalvas térségek”,
valamint a „Magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek” esetében a nem megfelelő volumenű
és nem a céloknak megfelelő szerkezetű támogatási
rendszer, amely csak részben magyarázható e térségek
gyenge adszorpciós képességével. A tőkebefektetések
alacsony szintje, a működő kisvállalkozói réteg hiánya,
a térségdinamizáló támogatások elmaradása együttesen e térségek felzárkóztatásának elmaradásához, illetve további leszakadásához vezetett. Ezzel ellentétben
főleg a „Tanyás térségek” esetében beszélhetünk az
OTK célokkal harmonizáló támogatásformákról, vala-

Dr. Czira Tamás, PhD
irodavezető
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság (TTEI)
Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring
Iroda (TEÉMI)
Tel.: 224-3290
Email: tczira@vati.hu

mint a „Budapesti metropolisz térség” és a „Fejlesztési
pólusok” esetében a célokkal harmonizáló fejlődésről.
Örvendetes, hogy a fenntartható térségfejlődés érdekében számos pozitív folyamat jelentkezett, amelyeket
az állami szerepvállalás csak fokozott. Bővült az országos jelentőségű védett természeti területek száma és
nagysága (20 új TT, 1 új TK, 4 új erdőrezervátum, 4 új
Ramsari terület). Új elemek jelentek meg a területi védettségi kategóriák között, ilyenek például a Natura
2000 területek, amelyek támogatásfogadó képességének
javítására az időszak végén már ún. kezelési tervek is
készültek. Jelentős előrelépés történt a megújuló energiák alkalmazásában, amelyet mind a támogatások, mind
az agrárgazdasági folyamatok, mind a turisztikai igények és a vonzerőt javító termálturisztikai fejlesztések
erősítettek. Megindult a megújuló energiák területi potenciáljának térségi felmérése, valamint a klímaváltozás
területi sérülékenységének a területfejlesztési tervezési
és értékelési tevékenységet támogató folyamata.
Az elkészült Országgyűlési Jelentés elfogadására az
Országgyűlés utolsó rövid téli ülésszaka miatt, valószínűleg csak 2010 őszén kerül sor. Azonban az értékelések
fontos eredményei, tanulságai addig is érvényesülnek
és hasznosulnak például az OTK felülvizsgálatában
(amely határozati javaslatként a Jelentéssel együtt kerülhet majd a képviselők elé), vagy az Európai Duna
Stratégia kidolgozásában, hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki. Emellett a területi tervezési és értékelési
szakma, a területi kutatók számára is fokozatosan elérhetők lesznek az értékelési eredmények. A teljes Jelentés nyilvánosságra hozásával azonban meg kell várni az
Országgyűlés döntését.

Sóvágó Krisztina
tervező-elemző főmunkatárs
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság (TTEI)
Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring
Iroda (TEÉMI)
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Területi Tervezési és
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T-STAR, BP-STAR

Újdonságok, ingyenes letöltések a KSH honlapján10
T-STAR: Settlement statistical database system, BP-STAR: Budapest district statistical database
system
News and free downloads on the Hungarian Central Statistical Office’s website
The task of the HCSO is to extend the scope of data accessible by any users free of charge from the website.
The Dissemination Database was created for this purpose. Part of the above extension work is the project on
“Integration of regional databases into the Dissemination Database”. In the framework of this project 668
yearly and 88 settlement indicators of population census were integrated into the Dissemination Database. The
settlement indicators are broken down also by different nomenclatures (e.g. public administration, tourist regions,
legal status).
Kulcsszavak: településstatisztikai adatbázisrendszer, T-STAR, BP-STAR, webes lekérdezések, tájékoztatási adatbázis

A T-STAR a KSH településstatisztikai adatbázisrendszere, amely az ország valamennyi településére
településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a legfontosabb számszerű információkat, idősorrendben és
témacsoportonként adatbázisba betöltve. Az adatokat
Oracle adatbáziskezelő rendszerben lehet lekérdezni.
Egy adott év adatai több közigazgatási állapot szerint
is lekérdezhetők. A főszabály az, hogy minden év lekérdezhető az adott év január 1-jei közigazgatási szerkezetében vagy bármelyik korábbi évre, 1997-ig visszamenőleg. Ha a lekérdezés az 1997. évnél korábbi időpontra
vonatkozik, akkor az csak az 1997. január 1-jei szerkezetben lehetséges.
A T-STAR két fő részre tagozódik: a teljes rész az
ország valamennyi településére, a városi rész csak a
városokra tartalmaz - az előbbieken felüli - adatokat.
Külön panel tartalmazza valamennyi településre a
népszámlálások legfontosabb adatait valamint a teljes
területi számjelállományt. A KSH településsoros adatokkal 1965., 1970., 1975. évekre vonatkozóan rendelkezik, majd 1980-tól évente. A T-STAR Oracle-ba integrált
rendszere tartalmazza az 1980-as, az 1990-es és a 2001es népszámlálást, az 1985-ös éves állományt valamint
1990-től az éves adatokat. Egyéb évek állományai a
KSH archívumából kereshetők vissza, tehát a rendszerből közvetlenül nem érhetők el. Az adatok köre természetesen évről évre változhat az adatgyűjtési rendszer
változása következtében.

A T-STAR témacsoportjai
Valamennyi településre vonatkozóan:
• terület, lakónépesség, állandó népesség; népmozgalom; kereskedelem, idegenforgalom;
• lakásállomány, lakásépítés, -megszűnés; kommunális
ellátás, környezet;
• egészségügy, szociális ellátás; oktatás; kultúra; intézményi ellátottság; mezőgazdaság;
• gazdasági szervezetek; posta, távközlés, gépjármű-állomány; munkanélküliség;
• önkormányzati segélyezés; balesetek; igazságszolgáltatás
Az előbbiek mellett a városokra vonatkozóan:
• önkormányzati ingatlankezelés; kommunális ellátás,
környezet;
• közlekedés; közművelődés; intézményi ellátottság
Népszámlálási adatok valamennyi településre:
• népesség;
• háztartás, család;
• lakásállomány;
• foglalkoztatottság

A budapesti kerületek adatainak adatbázisa
(BP-STAR)
A Budapest kerületeinek adatait tartalmazó adatbázis
a T-STAR mutatóinál némileg szűkebb körre kiterjedő
adatállománnyal rendelkezik. Azokban a témákban
van adatszűkülés, ahol az adatgyűjtés sajátosságaiból

Ismertetés a KSH honlapján szereplő adatbázis-leírások alapján. További tartalmi és módszertani információ: KSH Tájékoztatási Főosztály Valentovics Éva,
telefon: 1-345-6983, e-mail: eva.valentovics@ksh.hu
10

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

39

MŰHELY

A T-STAR, a KSH településstatisztikai adatbázisrendszere

Területi monitoring

adódóan nincs adat Budapest 23 kerületére. A T-STARba történő beintegrálást az adatok átfedése miatt nem
lehetett megoldani, így a kerületi adatok eléréséhez külön rendszert hoztunk létre.
Az adatbázis az 1995. évtől tartalmaz adatokat, évente kis mértékben módosuló adatkörrel. Az adatokat
Oracle táblában tároljuk.
A BP-STAR témacsoportjai:
• terület, lakónépesség, állandó népesség; népmozgalom;
• kereskedelem, idegenforgalom;
• lakásállomány, lakásépítés, -megszűnés; kommunális
ellátás;
• egészségügy, szociális ellátás; oktatás; gazdasági
szervezetek;
• posta, gépjármű állomány; munkanélküliség; önkormányzati segélyezés;
• igazságszolgáltatás; balesetek

Területi adatok a KSH honlapján
2008. őszétől területi adatokkal bővült a KSH ingyenesen letölthető tájékoztatási adatbázisa. Ezek az adatok a KSH honlapjáról rendre elérhetők.

A felhasználók körében már ismert T-STAR éves adatai közül 16 téma 668 mutatója, míg a népszámlálási
adatok közül egy témába sűrítve 88 mutató került az
adatbázisba. A BP-STAR adatbázisában 11 témából 471
éves mutatót találhatnak meg, és tölthetnek le a felhasználók.
A települési adatok mellett az MR-STAR adatbázisból
(megyei-regionális adatbázisrendszer) bekerült témák
száma 20, míg a mutatóké 608.
Együttesen tehát 48 területi téma és 1835 mutató található a tájékoztatási adatbázisban a Területi statisztika
téma alatt. Az adatbázisból az adatokat a következő területi nómenklatúrák szerint lehet lekérdezni a települési statisztikai adatok esetében:
• közigazgatási, statisztikai; jogállási;
• agglomeráció; vállalkozási övezeti; borvidéki;
• idegenforgalmi régiós; nemzeti parki
A BP-STAR-ból kerületek, míg az MR-STAR-ból megye-régió (közigazgatási, statisztikai) nómenklatúra
szerint kérdezhetők le az adatok.
A KSH honlapján (http://www.ksh.hu) a Tájékoztatási adatbázisból az éves településstatisztikai adatok
lekérdezési felülete:11

Faluvégi Albert
szakmai tanácsadó
regionális statisztikai koordinátor - RESCO
Központi Statisztikai Hivatal
Email: Albert.Faluvegi@ksh.hu

A tájékoztatási adatbázis továbbfejlesztését a KSH az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az “On-line statisztikai tartalomfejlesztés” GVOPprojekt keretében végezte.

11
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A területfejlesztési politika megfigyelő és
értékelő rendszere
A T-MER megújítása

Monitoring and evaluation system of spatial development policy
Renewing of the Monitoring and Evaluation System for Regional Development
The VÁTI Nonprofit Ltd. for Regional Development and Town Planning prepares reports for the Parliament
on the spatial processes and on the implementation of the regional development policy as well as the annual
reports for the Government. It cooperates in the monitoring and evaluation of the decentralized development
subsidies and puts special emphasis on summarizing the grants coming from different funds, while having the
same purpose. In order to support these activities the Department of Spatial Analysis, Evaluation and Monitoring prepared the Monitoring and Evaluation System of Regional Development (T-MER). This system of relevant
indicators and methods support the evaluation on spatial processes and the implementation of the regional policy
and is complemented by a dedicated module in the national regional information system (TeIR).
Kulcsszavak: területi monitoring, értékelés, területfejlesztés

Területi monitoring és értékelés
Monitoring alatt egy adott tárgy, jelenség vagy tevékenység, illetve az azt meghatározó jellemzők időbeni állapotváltozásainak nyomon követését értjük.
A fejlesztéspolitika területén jellemzően a programok
pénzügyi kezelésének monitoring rendszerei alakultak
ki. Amíg a monitoring a megfigyelés tárgyának adott
pillanatban érvényes állapotát írja le, addig az értékelés
minősíti a kiindulási állapothoz vagy az elvárt szinthez
képest történő változásokat is.
A területi monitoring a területiség mint horizontális
célkitűzés érvényesítésének biztosításához szükséges.
Az ország egészére, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott
térségekre, valamint a 97/2005.(XII.25.) OGY határozattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban
(OTK) meghatározott térségtípusokra vonatkozó rendszeres megfigyelés, valamint az e térségek fejlődését
befolyásoló fejlesztési koncepciók, programok és támogatások érvényesülésének területi nyomon követése,
illetve a területfejlesztési eszköz- és intézményrendszer
vizsgálatát is magába foglaló rendszerszerűen végzett
tevékenység. A területfejlesztési politikát támogató te-
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rületi értékelés ennél annyival nyújt többet, hogy például a fejlesztési támogatások eredményei vagy hatásai
is feltárásra kerülnek összevetve a területfejlesztési dokumentumokban rögzített célokkal. Továbbá megtörténik a területi folyamatok vizsgálata során az azokat
befolyásoló jelenségek okainak vagy a területpolitikai
döntéseknek és azok következményeinek minősítése is.

A rendszer kialakítása, továbbfejlesztése
A kormányzati területi monitoring és az értékelési
tevékenységek támogatásra létrehozott T-MER nem
informatikai rendszer, hanem a területi folyamatok és
a területfejlesztési politika érvényesülésének mérésére,
elemzésére, értékelésére megalkotott módszertani eszközkészlet (mutatók, vizsgálati módszerek, szempontrendszer stb.) és folyamatmodell.
A T-MER a 2001-es kialakítását követően nagymértékben hozzájárult a területi folyamatokat és a területfejlesztési politika érvényesülését értékelő négy
éves (2005), illetve éves területi jelentések (2005, 2006,
2008) elkészítéséhez, az első Országos Területfejlesztési
Koncepció (1998) felülvizsgálatához és megújításához
(2005), illetve a megújított Információs Társadalom
Stratégia elkészítéséhez (2005).
A T-MER létrehozása óta eltelt idő, az egyes tényezők szerepének átértékelődése, új tényezők megjelenése, a nemzetközi összehasonlító elemzések iránti igény,
a területpolitikai értékelések szerepének növekedése
ugyanakkor indokolttá tette a rendszer korszerűsítését. Az aktualizálás igényét erősítette továbbá az, hogy
2009-ben el kellett készíteni a „Területi folyamatok
alakulásáról, a területpolitika érvényesüléséről” szóló
négyévente esedékes Országgyűlési Jelentést.
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Az országos jelentőségű területi elemző és értékelő
munkák, valamint az egyéb döntés-előkészítő területi
elemzések elvégzésének és az információk előállításának hatékonyabbá tétele érdekében készítette el 2001ben a VÁTI Kht. a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER) koncepcióját. Az alábbiakban
bemutatásra kerül a rendszer kialakításának folyamata,
a T-MER célja, felépítése, TeIR-rel való kapcsolata.

Területi monitoring

A T-MER információs alrendszere
A T-MER két, jellegében és működésében eltérő alrendszerből áll, amelyek között szoros kapcsolat van.
Az információs alrendszer biztosítja az adat- és információforrásokkal való kapcsolatot, azaz a TeIR és egyéb
forrásokból származó adatok és információk megkeresésének, lehívásának lehetséges módját. A szakértői alrendszer az információs alrendszer által ilyen módon
biztosított adatokra mint inputokra támaszkodik.
A T-MER kialakítása során első lépésben azon indikátorok kerültek meghatározásra, amelyek önállóan vagy
összetett mutatók részeként leírják a területi szempontból releváns társadalmi, gazdasági folyamatokat, az infrastrukturális elemeket, a környezet állapotát.

42

Érzékelő modul

A megfigyelés tárgyának azonosítása

Adatgyűjtés
1) TeIR adatok
2) egyéb KSH és ágazat
információk, támogatási adatok,
intézményrendszeri kérdőívek stb.

Rendszerterv

Adatbeszerzési terv
(TeIR)

TeIR-be beépülő adatok

Adatbázis építés

Indikátorok, komplex mutatók

Információfeldolgozás

Táblák, ábrák, térképek

Területi elemzés

Állapot illetve térbeli, időbeli
változás elemzése

Területi értékelés

Összegzõ értékelés, előrehaladás
értékelése, hatásértékelés,

Dokumentálás

Jelentések az Országgyűlés, a
döntéshozók, a szakmai közönség
és nyilvánosság számára

Információ
feldolgozó modul

Adatfeldolgozó
modul

Adatfeldolgozás

Értékelő
modul

A T-MER feladata tehát egyrészről az Országgyűlés számára a törvényben előírt beszámolók elkészítésének támogatása, valamint a területfejlesztésért felelős kormányzati szervezet döntéseinek megalapozása és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása. Másrészről a területfejlesztési politika érvényesülésének és a területi folyamatok
alakulásának megfigyelése és értékelése, a döntéshozatal
támogatása, a tervek-programok, projektek területi értékeléséhez szükséges információs háttér biztosítása.

Output

Folyamat

Output
modul

A T-MER célja a területfejlesztési politika megvalósításának elősegítése az Országgyűlés és a Kormányzat
számára készülő területi elemző és értékelő dokumentumok kialakításával kapcsolatosan, valamint információk biztosítása a Kormányzat aktuális területfejlesztési
politikájának támogatására, az Országos Területfejlesztési Koncepció megvalósításának elősegítésére. Emellett a T-MER hozzájárul az ágazatok területi jellegzetességeinek bemutatásához, a nem területfejlesztési célú
támogatáspolitika eredményességének, hatékonyságának és hatásosságának méréséhez. Mindez a nyilvánosság magas szintű tájékoztatása mellett történik.

A TMER működésének folyamata

Információs alrendszer

A rendszer célja, feladata

Az egyes tényezőkhöz rendelt, a területi különbségeket önállóan is leíró mutatók mellett a területi folyamatok nyomon követéséhez meghatároz komplex mutatókat is. E mutatók alkalmazásával egyrészt együttesen
értékelhető az egyes térségek állapota és dinamikája
(pl. gazdasági fejlettség), másrészt kifejezhető különböző tényezők együttes hatása (pl. társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális tényezőkön alapuló versenyképesség).

Szakértői alrendszer

A fenti követelményekhez igazodva a T-MER első változatában 2008. januárjára került aktualizálásra. Ezt követően megkezdődött a hiányzó adatok beszerzésének
előkészítése és a TeIR T-MER moduljának kialakítása.
Sor került továbbá olyan kapcsolódó kutatások elvégzésére, amelyek eredményei szintén a T-MER további
fejlesztését szolgálták. Így frissítésre kerültek a komplex fejlettségi vizsgálatok során tesztelt összetett mutatók, beépült a rendszerbe a támogatáspolitika területi
hatásértékelési módszertana és az éghajlatváltozásból
eredő kistérségi kockázatok, területi érzékenység és
alkalmazkodó képesség, valamint a megújuló energiák
területi értékelésének módszertana.

A T-MER szakértői alrendszere
A területi folyamatokat meghatározó társadalmi,
gazdasági, környezeti, infrastrukturális tényezőkhöz
rendelhető adatok feldolgozását, elemzését követő
lépcsőben az adatokból képzett indikátorok értékelése
következik. A T-MER meghatározza ennek módszertanát, az egyes tényezők közti egymásra hatásokat, az
ebből következően alkalmazandó összetett értékelési
módszereket. Számba veszi továbbá az egyes tényezők
egyedi szempontjait, így a vizsgálatok időtávjának, területi szintjének, az adat- és információgyűjtés módszertanának sajátosságait. Azonosítja azokat a kulcsmutatókat, amelyek a belső tagoltság bemutatása mellett a
nemzetközi összehasonlítást is lehetővé teszik.
A 2005-ben megújított Országos Területfejlesztési
Koncepcióban speciális térségtípusokra középtávú területi célok kerültek meghatározásra. Ehhez kapcsolódóan a T-MER részét jelentik az OTK-ban meghatározott térségtípusokra vonatkozó sajátos értékelési szempontok, valamint a térségek problémacsoportjait és a
térségtípus területi céljait leginkább leíró indikátorok.
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Mivel az EU strukturális, területi politikájának tervezési-beavatkozási szintje a régió, továbbá ebből következően a hazai területfejlesztési politika is jelentősen
regionalizálódott az elmúlt években, ezért elkerülhetetlen az ország régióinak több szempontú elemző-értékelő vizsgálata. A T-MER ennek megfelelően tartalmazza
a régiók fejlődési pályájának országon belüli és nemzetközi összehasonlításához szükséges indikátorok körét,
az elemzés módszertanát.
Az eszközrendszer alapelemei (szabályozó joganyagok, a területi tervezés, a területi információs rendszer,
a pénzügyi eszközök és a vállalkozási övezetek) esetében külön hangsúlyt kap a fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásértékelése, amely a pénzügyi eszközök
és a területi folyamatok közti kapcsolatot vizsgálja. A
T-MER többi elemétől eltérően az intézményrendszer
vizsgálatánál az értékelésnek is elsősorban leíró jellegűnek kell lennie. A T-MER részeként vizsgálat és értékelés alá kerülnek az egyes társadalmi, gazdasági,
környezeti folyamatokban és az infrastrukturális ellátottságban mutatkozó különbségekre befolyást gyakorló szakpolitikák fejlesztési céljai és elért eredményei is.

következő öt témakör szerinti bontásban érhetőek el és
kérdezhetők le az indikátorok: gazdaság, társadalom,
környezet, infrastruktúra, komplex mutatók. A különböző területi szintekhez (NUTS szintek, OTK térségek,
kedvezményezett térségek, védett területek, településhálózat) értelmezhetően összetett területi aggregálás és
leválogatás is elvégezhető. Lehetséges az egyes területfejlesztési vonatkozású indikátorok idősoros vizsgálata
táblázatokkal, diagramokkal, illetve interaktív térképi
alapú kartogramokkal.
A T-MER-rel kapcsolatban az elsődleges jövőbeni
feladatok: a TeIR-en belül működő modul végleges
kialakítása, a T-MER módszertanának folyamatos aktualizálása, a területi elemző, értékelő munkák tapasztalataira támaszkodva. Folyamatosan figyelemmel kell
kísérni, mely tényezők kapnak a korábbinál nagyobb
súlyt a területi folyamatok alakulásában, hogyan bővül
az elérhető és a T-MER-be is becsatornázható adatgyűjtések köre. Az eszköz-, intézményrendszer folyamatos
változása is elengedhetetlenné teszi, hogy a T-MER egy
folyamatosan megújuló rendszerként támogassa a területi elemző, értékelő munkákat.

A T-MER informatikai háttere
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A T-MER mint módszertani rendszer továbbfejlesztése mellett a VÁTI Informatikai Igazgatóságán a TeIR-en
belül megkezdődött egy önálló, már számított indikátorokat tartalmazó, az információs alrendszerhez kapcsolódó informatikai modul kialakítása is. 2009-ben a modul kialakítása során a készülő – a területi folyamatok
alakulását bemutató – országgyűlési jelentéshez kapcsolódóan az adatok beszerzése, betöltése került előtérbe. A modul eddig elkészült felhasználói felületén a
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A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Térségi
Monitoring Rendszerének, valamint térinformatikai
rendszerének bemutatása
Presenting of the regional monitoring and GIS system of the Budapest Agglomeration Development
Council
The article has two aims. First aim is to demonstrate the Monitoring System of the Development Council of Budapest Agglomeration. The intention of system is to examine the fruition of current regional development policy
in the area. Second aim is to define the characteristic and function the Geoinformation System which means a
background structure for the operation of the Monitoring System.
Kulcsszavak: Térinformatika, adatbázisok, Budapesti Agglomeráció, monitoring, fejlesztési tanács
A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény által létrehozott szervezet, amelynek feladata
a főváros és a körülötte elterülő régió fejlesztési céljainak és érdekeinek összehangolása. A Tanács működési
területe Budapest Fővárosra és Pest megyének jelenleg
a Budapesti Agglomerációhoz tartozó 80 településére
terjed ki.
A Tanács – tervezési feladatainak eleget téve – 2007ben elfogadta a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepcióját és Stratégiai Programját, amelynek
céljai között szerepel, hogy a Budapesti Agglomeráció
gazdaságilag vonzó és versenyképes térséggé fejlődjön,
erősödjenek a nemzetközi funkciói, valamint a magas
szintű életminőséget lehetővé tévő, a természeti környezetet megőrző és a társadalom kiegyensúlyozott átalakulását célzó fejlesztése valósuljon meg.
A fejlesztési célok végrehajtása és a térség fejlődésének nyomon követése érdekében a Tanács kidolgozta és
elfogadta a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács
Monitoring Stratégiáját, továbbá a Budapesti Agglomeráció 2008-2010 közötti időszakra vonatkozó Operatív
Programját (továbbiakban: BAOP).

A BAFT térségi monitoring rendszerének bemutatása
A BAFT Térségi Monitoring Stratégiája határozza
meg a térségi monitoring rendszert, amelynek alapvető
célja a Tanács által kialakított, a Budapesti Agglomeráció kiemelt térségre vonatkozó aktuális területfejlesztési politika teljesülésének vizsgálata. A Tanács által
végrehajtandó feladatok monitorozása három részterület folyamatos vizsgálatát foglalja magában. Szükséges
egyrészről a térség területi folyamatainak rendszeres
elemzése, másrészről a térségi középtávú fejlesztési
program valamint annak részeként megvalósuló rövid
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távú operatív programok és projektek nyomon követése, harmadrészt elengedhetetlen a Tanács szervezeti
keretein belül működő döntés-előkészítő, döntéshozó
és végrehajtó egységek működési hatékonyságának
figyelemmel kísérése és analízise. Ennek értelmében a
térségi monitoring rendszer három alrendszert foglal
magában: a területi monitoring alrendszert, a program
(projekt) monitoring alrendszert valamint a szervezeti
monitoring alrendszert.
Az egyes monitoring alrendszerek eltérő időintervallumot ölelnek fel, így működtetésük egymástól függetlenül is megoldható. A különböző szintű és időtávú
megfigyelések eredményeinek szakmai szempontú
egymásra épülése ugyanakkor megkívánja az összefüggések feltárását. Ennek megfelelően a rövid távú
intézkedések monitorozása nyújt alapot a középtávú
fejlesztési elképzelések értékeléséhez, a hosszú távú területpolitikai célkitűzések értékeléséhez pedig a rövid
és középtávú eredmények figyelembe vétele szükséges.
A térségi monitoring rendszer feladata tehát az alrendszerek összehangolt működtetése, amelynek magában kell foglalnia az értékelés és az ellenőrzés tevékenységét is. Az értékelés és ellenőrzés elvégzése
biztosítja ugyanis a visszacsatolást mind a Tanács döntési, végrehajtási mechanizmusába, mind a monitoring
rendszerben résztvevő szervezetek felé. Az értékelés
feladata a fejlesztés, a szervezet tevékenységeinek, azok
ütemezésének, konkrét eredményeinek minősítése, a
beavatkozások hatásának vizsgálata. Az ellenőrzés átfogja a teljes monitoring rendszer működését, mivel
egyaránt vizsgálja és kontrollálja a monitorozást, az értékelést valamint a fejlesztés előkészítésének, végrehajtásának és lezárásának szabályszerűségét.
A monitoring rendszer és alrendszerei sikeres működtetéséhez nélkülözhetetlen a térségre vonatkozó indikátorrendszer kialakítása és folyamatos gondozása is. Az
indikátorrendszer alapvetően két indikátortípust foglal
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magában. A közös alapindikátorok – a program (projekt) monitoring alrendszer részeként – azon mutatókat
tartalmazzák, amelyek leginkább jellemzik a térség társadalmi, gazdasági és környezeti állapotát, folyamatait,
és alkalmasak arra, hogy segítségükkel megállapítható
legyen a térség területi folyamatainak, helyzetének változásában a Tanács tevékenységének hatása. Emellett a
speciális indikátorokkal egy adott program, illetve projekt konkrét céljainak teljesülése vizsgálható. A speciális
indikátorok ezért a program, illetve projekt sajátosságait leginkább kifejező mutatókat tartalmazzák.

A térinformatikai rendszer jellemzői
A térinformatikai rendszer kialakítása során a legfőbb
szempont az volt, hogy interaktív módon alkalmas legyen az adatok táblázatos és térképi megjelenítésére,
több térségi szintet érintően (pl. települési, kistérségi,
szektor szint), továbbá webes felületen keresztül kön�nyen elérhető és kezelhető legyen. A biztonságosság és
követhetőség szempontjából elengedhetetlen feltétel,
hogy az adatokhoz való hozzáférés jogosultsági rendszeren keresztül történjen.

Az indikátorrendszer csupán a szükséges mutatókat
tartalmazza, ugyanakkor a monitoring tevékenység elvégzése érdekében szükséges a mutatókhoz konkrét,
több térségi szinten vizsgálható adatokat is hozzárendelni. Elengedhetetlen tehát egyrészről a Tanács tevékenységét megalapozó térségi adatbázis felállítása, folyamatos gondozása, másrészről egy olyan térinformatikai rendszer kialakítása is, amely megfelelő hátteret
biztosít az adatok szervezett gyűjtéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához és térképi ábrázolásához.

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács – monitoring feladatainak ellátása valamint a BAOP intézkedéseinek végrehajtása érdekében – kialakította és 2009.
október 14-én üzembe helyezte Térinformatikai Rendszerét (TéR). A térinformatikai rendszer általános célja,
hogy hátteret biztosítson a térségben tevékenykedő társadalmi, gazdasági szervezetek stratégiáinak kialakításához, fejlesztési elképzeléseinek tervezéséhez, megvalósításához, valamint azok hatásainak előrejelzéséhez,
közbenső és utólagos értékeléséhez.

Jelenleg elsődlegesen a Budapesti Agglomeráció térségére vonatkozó 2000 – 2007 közötti időszak társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti adatait
tartalmazza a térinformatikai rendszer. Az abszolút és
fajlagos mutatókat évenkénti bontásban, települési és
kerületi szinten egyaránt meg lehet tekinteni.

A térinformatikai rendszer funkciói
A térinformatikai rendszer alkalmas az alapvető térképi funkciók kezelésére, így lehetőség van az elkészített térképek megtekintésére, azok kicsinyítésére, nagyítására, mozgatására, ill. a különböző térképi rétegek
be- és kikapcsolására. A közigazgatási határok, az úthálózat és az egyes térségi szintek neveinek feliratozása
mellett lehetőség van a vízrajzi elemek, az erdőborítottság valamint a települési belterületek külön rétegen történő megjelenítésére is. Minden térségi szintre (település, kistérség, szektor) kereső funkció működik, illetve
az elkészített térképek nyomtathatóak és képként (.jpg
formátumban) elmenthetőek.
Az alapvető térképi funkciók mellett lehetőség van
tematikus térképek megjelenítésére és készítésére is.
A térinformatikai rendszer tartalmaz előre elkészített
térképeket, amelyek megtekinthetők és elmenthetők,
egyéni lekérdezések beállításával azonban egyedi tér-
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képek is készíthetők, amelyek nyomtathatók és – mind
a saját felhasználói fiókba, mind a felhasználó gépére
– elmenthetők. Térképek több térségi szintre (település,
kistérség, szektor) készíthetők a térségi szintnek megfelelő adatsorokból, ill. a települési adatsorok aggregálásával. Az egyedi lekérdezések beállítása során megadható a térképezni kívánt mutató, a numerikus pad
használatával pedig több mutató is megadható műveleti jelekkel elválasztva, így fajlagos mutatók is térképezhetővé válnak.

A térinformatikai rendszer rendelkezik egy távoli
adatfeltöltő modullal is, amely alkalmas a háttéradatbázis igény szerinti folyamatos bővítésére, továbbá
könnyű és gyors, weben keresztüli adat fel- és letöltést
tesz lehetővé.

A Dokumentumok menüpont alatt ezen kívül elérhetőek a Tanács által kidolgozott és elfogadott fejlesztési
dokumentumok, stratégiák valamint szabályzatok.
Tetszőleges mutatót beállítva szűrés is végezhető a
térképezendő elemek között, továbbá több osztályközképzési módszer és színskála állítható be, amely szabadon módosítható a végleges térkép elmentése után is.
A térképkészítés lépései során lehetőség van a térképezendő adatsor megtekintésére és elmentésére .xls formátumban, ugyanakkor a térinformatikai rendszerben
található adatcsoportok többféle bontásban (évenként,
mutatócsoportonként, mutatónként), önállóan is lekérdezhetők, megtekinthetők és elmenthetők .xls formátumban.

Rostásné Pátkai Zsuzsanna
igazgató
BAFT munkaszervezet
Email: baft@baft.hu
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A könnyebb használhatóság érdekében „Segítség”
menüpont áll a felhasználók rendelkezésére annak érdekében, hogy önállóan tudják használni a különböző
funkciókat. A „Segítség” részletesen végigvezeti a felhasználókat az egyes menüpontok tartalmán valamint
az abban található funkciók használatának lépésein.
Emellett a „Gyakran Ismételt Kérdések” menüpontban
a felmerülő kérdések és egyéb hasznos információk is
megtalálhatók, amelyek folyamatosan bővülnek és frissülnek.
A térinformatikai rendszer a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács honlapján (www.baft.hu) érhető el
a Térinformatika menüpont alatt.

Berényi Eszter
projektmenedzser
BAFT munkaszervezet
Email: baft@baft.hu
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv értékelési rendszere
Evaluation system of the New Hungary Development Plan
The evaluation system of the New Hungary Development Plan aims to provide useful feedback for the programming,
planning (including planning, modification, action plans of operational programmes ) and implementation
procedures, especially on the institutional system; results and effectiveness of the programmes and schemes;
effectiveness and quality of the intervention instruments.
Kulcsszavak: ÚMFT, NFÜ, értékelés

Gazdaságfejlesztés

Gazdaságfejlesztés OP (GOP)

Humán erőforrás fejlesztés

Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP)

Közlekedésfejlesztés

Környezeti és energetikai
fejlesztés

Területfejlesztés

Közigazgatás

Közlekedés OP (KÖZOP)

Környezet és energia OP (KEOP)
Közép-dunántúli OP (KDOP)
Nyugat-dunántúli OP (NyDOP)
Dél-dunántúli OP (DDOP)
Észak-magyarországi OP (ÉMOP)
Észak-alföldi OP (ÉAOP)
Dél-alföldi OP (DAOP)
Közép-magyarországi OP (KMOP)

Államreform OP (ÁROP)
Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)

Elfogadásra került továbbá egy önálló operatív program a kapcsolódó koordinációs, intézményfejlesztési,
értékelési és kommunikációs tevékenységek megvalósítása érdekében.
ÚMFT koordinációja és kommunikációja

Végrehajtás OP (VOP)

Az ÚMFT megvalósításának központi intézménye a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), amelynek feladatai közé tartozik az ÚMFT, az operatív programok és
az akciótervek kidolgozásának koordinációja, valamint a
pályázati kiírások és a támogatási szerződések mintáinak
jóváhagyása, illetve a támogatandó fejlesztések, beruházások kiválasztását előkészítő bíráló bizottságok felállítása. Az ügynökség irányítja, ellenőrzi és értékeli a pályáz12

tatást közvetlenül végző, úgynevezett közreműködő szervezetek munkáját, működteti a pályázati rendszert segítő
informatikai rendszert, valamint felelős a fejlesztési terv
egészének kommunikációjáért és a valamennyi operatív
programra kiterjedő ügyfélszolgálat működtetéséért.
Az NFÜ keretein belül működő Koordinációs Irányító Hatóság Értékelési Divíziója koordinálja, valamint
szaktudással és módszertannal támogatja és bonyolítja
az ÚMFT és beavatkozásainak értékeléséhez kapcsolódó tevékenységeket.

Az értékelési rendszer célja
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv értékelési rendszerének célja, hogy a programozás-tervezéshez (beleértve OP tervezés, módosítás, akcióterv elkészítése)
és végrehajtásához jól felhasználható visszacsatolásokat nyújtson, kiemelten a végrehajtás intézményrendszerének működéséről, a konstrukciók és programok
eredményeiről, hatásairól, az alkalmazott beavatkozási
eszközök hatékonyságáról és minőségéről. Ezért az Új
Magyarország Fejlesztési Terv, az ÚMFT Operatív Programjai, akciótervei és konstrukciói értékelése a tervezés
és végrehajtás ciklusaihoz illeszkedő, folyamatos értékelési rendszerben történik.

Az értékelés jogszabályi kötelezettség
A Tanács 1083/2006/EK rendelete kimondja, hogy
az ÚMFT alapját is képező Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap
felhasználási eredményességének, hatásosságának és
hatékonyságának megismerésére és a végrehajtás során történő figyelemmel kísérésére valamint annak
lezárásakor értékeléseket kell lefolytatni. Az Alapok
műveleteinek megvalósításához kapcsolódó értékelés
rendszerére vonatkozó elvárásokat a Bizottság 5. számú, „Evaluation during the programming period: on going
evaluation, an integrated management tool” című módszertani dokumentuma részletezi12.

Az értékelések elvégzéséhez a www.evalsed.info címen elérhető „The GUIDE” ad módszertani útmutatást.
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Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euró
uniós támogatásban részesül, hazai társfinanszírozással együtt így 7 500 Mrd Ft áll rendelkezésre, hogy
felzárkózhasson az unió fejlett országaihoz. A források
felhasználásának alapját képező Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) legfontosabb célja a foglalkoztatás
bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat, kiemelt területen indít el
összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságfejlesztésben, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a
területfejlesztésben és az államreform feladataival ös�szefüggésben, az alábbi operatív programok keretében:

Európai uniós értékelések

Értékelési terv
Az értékelési tevékenységhez kapcsolódó feladatok
összehangolása érdekében az NFÜ feladataihoz kapcsolódó értékelési tevékenységek értékelési terv mentén zajlanak. Az értékelési tervet a NFÜ Koordinációs
Irányító Hatóság Értékelési Divíziója készíti a NFÜ koordinációs egységei, az Irányító Hatóságok és az egyes
operatív programok monitoring bizottságainak értékelésekre irányuló igényeinek felmérése után, lehetőség
szerint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
és az Európai Területi Együttműködés programjainak
értékelésével is összehangoltan.
Az értékelési terv 3 éves kitekintésben készül, és
évenként felülvizsgálatra kerül. Az értékelési tervet a
Végrehajtási Operatív Program Monitoring Bizottsága
fogadja el. A terv a több programot érintő, horizontális
értékeléseket, az egyes konstrukciókra és eszközökre
vonatkozó stratégiai és operatív értékeléseket több évre
előre tartalmazza
A folyamatos értékelési rendszerben előre tervezett
átfogó értékelések (pl.: horizontális értékelések), előre
tervezett konstrukció értékelések (pl.: újszerű beavatkozások esetén), és egyéb, a végrehajtás során felmerülő
igények alapján lefolytatandó ad-hoc értékelések (pl.:
monitoring bizottságok javaslatai alapján) készülnek.
Az értékelés célja lehet operatív vagy stratégiai jellegű kérdések megválaszolása. Az operatív értékelés a
beavatkozás végrehajtásának vizsgálatára irányul, azok
minőségének javítását szolgáló javaslatokat fogalmaz
meg a végrehajtó szervezetek (mindenekelőtt az irányító hatóság) felé. A stratégiai értékelés a beavatkozás
céljának megvalósulását vizsgálja annak szándékolt és
nem szándékolt gazdasági, társadalmi, környezeti hatásainak feltárásával, visszacsatolást nyújt a kitűzött célok eléréséről a program kidolgozói, továbbá a szakmai
és a tágabb közvélemény felé.
Az értékelés tárgya szerint megkülönböztetünk
konstrukció-értékeléseket és átfogó értékeléseket. A
konstrukció-értékelés egy konstrukció végrehajtásának
előrehaladására, eredményességére és hatékonyságára,
valamint a konstrukció beavatkozásai által elért hatások
megragadására irányuló értékelés (lehet operatív vagy
stratégiai). Az átfogó értékelés pedig egy program, akcióterv vagy több összekapcsolódó konstrukció együttes értékelését jelenti (lehet operatív vagy stratégiai).
Az ÚMFT félidejéhez érkezve kulcsfontosságú értékelési folyamatokat indít az Értékelési Divízió: valamennyi operatív programra elkészít egy félidei átte-
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kintő értékelést. Az áttekintő értékelések célja, hogy az
ÚMFT félidejében részletesen, több szempontúan bemutassa valamennyi OP tekintetében az eddigi folyamatokat, bemutassa a valószínűsíthető prognózisokat,
és javaslatokat fogalmazzon meg a vizsgált tárgyköröket érintően a problémásnak ítélt folyamatok, jelenségek kapcsán.
A vizsgálat kiterjed az előrehaladás részletes pénzügyi jellemzőire, a pénzügyi előrehaladást meghatározó tényezők vizsgálatára, a monitoring, illetve a már
elért, a szerződésekben ígért, és az előbbiekre alapozva
valószínűsíthető eredmények vizsgálatára. A vizsgálat
kiterjed a végső kedvezményezettekre és a támogatási
célcsoportokra, és az ő szempontunkból is értékeli az
eddigi előrehaladást. A vizsgálat kiterjed továbbá az intézményrendszer főbb működési jellemzőire.
A készülő értékelések része horizontálisan területi
szempontú elemzés készítése is, elsősorban forrásallokációs információk alapján.
Az értékelés időzítése szerint lehet:
• előzetes (ex-ante) értékelés illetve stratégiai környezeti vizsgálat (SKV),
• közbenső (on-going) értékelés,
• utólagos (ex-post) értékelés.

Értékelési keretrendszer működtetése
2009 elején értékelői keretmegállapodás-rendszert
alakítottak ki a közbeszerzési eljárás eredményeképpen. A megkötött keret-megállapodások értelmében az
alábbi 4 témakörben kerülnek kiírásra az értékelések:
•
•
•
•

környezetvédelem
infrastruktúra-fejlesztés
gazdasági-társadalmi fejlesztés
operatív értékelések

Az 1-3. részek stratégiai értékelések lefolytatására
állnak rendelkezésre, a 4. rész operatív és intézményi
értékelésekre. Az értékelési keretrendszer célja annak
a mechanizmusnak a kialakítása volt, amely lehetővé
teszi, hogy egy-egy értékelés lefolytatására előzetesen
minősített szakértők gyorsan mobilizálhatók legyenek.
Az értékelési terv keretében végrehajtott értékelések
finanszírozását a Végrehajtási Operatív Program 2. prioritása tartalmazza. A VOP 2. prioritás értékelési tevékenységre allokált forrásait csak az értékelési tervben
foglalt értékelésekre lehet felhasználni.
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Értékelési tevékenység - Hivatkozások, hasznos
információforrások
A hatályos értékelési terv és az elkészült értékelési
jelentések összefoglalói megtalálhatóak a http://www.
nfu.hu/elemzesek_ertekelesek honlapon.
A Koordinációs Irányító Hatóság Értékelési Divíziója
kéthavonta rendezi meg a Fejlesztéspolitikai Akadémiát, amely a fejlesztéspolitika alakításában résztvevőknek kíván lehetőséget biztosítani információcserére,

tudásépítésre. A rendezvények felépítésében a szakmai
előadások mellett kiemelt szerepet kap a hallgatóság
aktív részvétele (kérdések, válaszok, kerekasztal, illetve
vita formájában).
További információk, korábbi akadémiák előadásai a
http://www.nfu.hu/fejlesztespolitikai_akademia honlapon találhatóak.
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Gellértné Mészáros Erzsébet
elemző
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Koordinációs Irányító Hatóság
Értékelési Divízió
Email: erzsebet.meszaros.gellertne@nfu.gov.hu
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Európai uniós értékelések

Biztosan segítenek az EU fejlesztési forrásai?
Az európai támogatások hatásának vizsgálati lehetőségei

Do EU development funds guarantee help?
Possibilities of European assistance’s impact assessment
It is generally accepted that grants from the European Union generate a large growth surplus. These positive
expectations are backed by potential effects of the structural funds calculated in model simulations by the European
Commission. However, empirical studies of the real effects of the funds, measuring growth surpluses attributed
to the process of catching up to more wealthy EU economies, are few and far between. This paper examines the
processes and types of evaluation that have developed in the EU.
Kulcsszavak: Európai Unió, regionális támogatások, hatáselemzés
Nagy általánosságban elfogadott nézet, hogy az Európai Unióból érkező támogatások jelentős növekedési többletet generálnak. A strukturális alapok potenciális hatásait számszerűsítő, az Európai Bizottság által elvégeztetett
modellszimulációk alá is támasztják a pozitív várakozásokat.
Az alapok tényleges hatását vizsgáló empirikus tanulmányok
azonban meglehetősen szerény, az alapoknak tulajdonítható növekedési és felzárkózási többletről számolnak be.
Az Unió jelentős pénzösszegeket költ a fejlesztési
célokat elősegítő programok megvalósítására. A lassan húsz éves múltra visszatekintő közösségi szintű
regionális politika tapasztalatait vizsgálva felvetődik a
kérdés, vajon mennyiben tudott eleget tenni a politika a
céljainak, mennyiben tudta az európai adófizetők pénzét a céloknak megfelelően elkölteni.

Értékelés kialakulása és fogalma az uniós gyakorlatban
A regionális politika értékelése az Unió történelméhez képest viszonylag új keletű, a kezdeti időszakban
(1975-1988) ugyanis több okból kifolyólag nem alkalmaztak megfelelő értékelési rendszert (Bachtler – Michie
1995). 1988-tól kezdődően azonban, amikortól az Európai Bizottságnak nagyobb szerepe lett az uniós alapok
újraelosztásában, kiéleződött a konfliktus a tagállamok
és a Bizottság között. Így tehát az értékelés legfontosabb
és legrégebben fennálló célja az elszámoltathatóság igényének
kiszolgálása (Batterbury 2006). Ettől az időponttól kezdődően a Bizottság jelölte ki a támogatási pénzekben
részesülő régiók körét, jóváhagyta a fejlesztési terveket,
és kontrollt gyakorolt a fejlesztési kiadások felett. Az,
hogy az uniós költségvetés kiadásainak legjelentősebb
tételéről van szó, tovább erősítette az elszámoltathatóság igényét. Mindezek következtében az EU-ban egyre
szigorúbbá és kiterjedtebbé vált az értékelési rendszer,
a monitoring, a pénzügyi menedzsment és a könyvvizsgálat valamint az ezek iránti elkötelezettség. A helyze-
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tet még az is bonyolítja, hogy az értékelés folyamatának
nagyon sok szervezetet kell kiszolgálnia a programmenedzserektől és partnerektől kezdve a regionális és
nemzeti hatóságokon keresztül egészen a különböző
uniós szervezetekig, de az uniós kiadások eredményét és
a programok végrehajtását tekintve mindegyik szervezetnek
mások az érdekei.
A programok értékelési rendszerének kiépítése a tagállamokban nem is olyan egyszerű, mivel az EU-ban nem
létezik közösségi szintű monitoring-szabályozás. A közös
költségvetésről szóló tanácsi rendeletekben megjelenik
ugyan a monitoring szükségessége, de annak kialakításáról konkrétan nem esik szó. Az Unió még a 20072013-as költségvetési periódusra vonatkozóan is mindössze módszertani munkadokumentumokat (working
paper) és útmutatókat (guidance) adott ki az értékelést
segítendő, és nem foglalkozott a közös költségvetésre
is ható programok monitoring-szabályozásának felállításával (lásd a http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoffic/working/sf2000_en.htm internetes
oldalt a részletekért).
Az Unióban a monitoring célja alapvetően nem az, hogy
a pénzáramlás elszámolását utólag ellenőrizze, hanem hogy
„támogatást nyújtson a fejlesztési programok kidolgozását
megalapozó hatásvizsgálatokhoz” (Forman 2003:211). A
monitoring feladata Rechniczer – Lados (2004:257) megfogalmazásában „a területfejlesztésre irányuló fejlesztések
és azokhoz kapcsolódó támogatások számbavétele, illetve a
programok előrehaladása, s ezen keresztül azok minősítése.”
Formanhoz (2003) hasonlóan ők is megjegyzik, hogy a
monitoring nemcsak pénzügyi és adminisztratív ellenőrzés, hanem annál jóval több: figyelemmel kísérése a
fejlesztési programnak, annak folyamatos értékelése,
visszajelzés a célok megvalósítására, és ezzel együtt a
fejlesztések területi hatásainak rendszerezése és értékelése is. A monitoring ilyen összetettségére szolgál jó
példával a Területi Monitoring és Értékelési Rendszer
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Az értékelés (evaluáció) és a monitoring (nyomon követés) kifejezések, bár alapjaiban más tartalmat jelölnek,
a mindennapi beszédben gyakran egymás szinonimáiként is megjelennek. A bővebb kifejtés terjedelmi korlátok miatt ehelyütt nem lehetséges, az olvasó röviden
talán az alkalomszerű vs. folyamatos jellegében tudja a
különbséget megragadni, miszerint a monitoring folyamatos nyomon követést és adatszolgáltatást jelent, míg
az értékelés bizonyos időpontokhoz kötötten történik,
és a kapott adatokból már konkrét javaslatok megfogalmazására is sor kerül.
Az értékelés elvégzésével tehát nemcsak az elszámoltathatóság kritériumának felelhetünk meg (az adófizetők pénzének megfelelő elköltését felügyelve). Az
értékelés segítségével a fejlesztési politika egyes szakaszainak eredményességét is javíthatjuk, így például a
tervezésnek, a fejlesztési programok kidolgozásának és
megvalósításának, tehát a teljesítménynek (a hatásosságnak és a hatékonyságnak) a javulását is elérhetjük.
Mindent egybevetve ezt a folyamatot nevezzük Molle
(2007) nyomán tanulásnak.

A különböző értékelési módszerek következtetései
Jelen írás három különböző módszertan hatáselemzéseinek eredményeit futja át röviden. Az első ezek közül
az esettanulmányokból levonható következtetés, amely
szerint az uniós támogatások hatása legtöbbször szerény vagy enyhén pozitív. Ez a módszer azonban többek szerint (MNB 2006) nem alkalmazható aggregált,
nemzeti vagy regionális szintű következtetések levonására, maximum a megépült „autópálya-kilométereket” és létrehozott munkahelyek számát kapjuk meg a
tanulmányozásukból. Az esettanulmányokból nem lehet megtudni, hogyan alakult volna a foglalkoztatottak
száma akkor, ha nem történt volna meg a támogatás.
Rámutattak viszont arra (Martin 2002), hogy a helyi
hatóságok gyakorlatát, tevékenységét általában befolyásolták az uniós támogatások, és több esetben kimutatták a járadékvadász magatartást is (Stéclebout 2002).
A második vizsgált módszer a modellezés. Ez a módszer több oldalról is ki tudja egészíteni az esettanulmányoknál említett hiányosságokat. Egyrészt a különböző
makro modellek (pl. a Hermin vagy a Quest modell,
lásd az EU negyedik kohéziós jelentésében felsorolt
modellek következtetéseit EC 2007:95-98) segítségével
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könnyebben megállapítható annak mértéke, hogy a kohéziós támogatás makroszinten mennyivel járult hozzá
a foglalkoztatás vagy a GDP bővüléséhez, másrészt fel
tudják vázolni azt az esetet, hogy mi lett volna, ha nincs
az uniós támogatás. Ez utóbbi azért fontos, mert a lassú
növekedés és a strukturális támogatások egyidejű jelenléte nem feltétlenül jelenti a támogatások hatástalanságát, mert előfordulhat, hogy az adott terület a támogatások nélkül sokkal rosszabb helyzetben lett volna. A
modellszimulációk vizsgálata után azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy az Unió strukturális támogatásai jelentősen hozzájárulnak a támogatott gazdaságok növekedéséhez és foglalkoztatottságához. Ennek a módszernek is voltak azonban hiányosságai: a szimulációk becslései nem pontosak, azokat sokkal jobban befolyásolják
a modell alapvető feltevései, mint az, hogy valójában
mi is történik a támogatási tervekkel. Ez a kritika pontosan azért megfontolandó, mert a modellek gyakran a
Bizottság felkérésére születnek, és így fennáll a szubjektivitás problémája. A modellszimulációk tehát csak egy
lehetséges hatást mutatnak be, amelyet csökkenthetnek
a valós folyamatok, a kiszorító hatás, a nem hatékony
forrás allokációk és a járadékvadász magatartás megjelenése.
Az ex-post ökonometriai tanulmányok jól kiegészítik az
ex-ante, előzetesen készített modellszimulációs értékeléseket. E tanulmányok általában pesszimistább képet sugallnak a fejlesztési források hatásáról. Van olyan elemzés,
amely negatív hatásokat talált a támogatások hatásainak vizsgálatakor (Boldrin – Canova 2001). A támogatások tényleges hatásait próbálták becsülni (szemben
a modellszimulációk potenciális számszerűsítéseivel),
nem feltételezik a beruházások produktivitását, a kiszorítási hatás hiányát és az addicionalitás teljesülését.
Sok kritikát is találhatunk velük szemben. A modellek
felépítéséhez szükséges adatok hiányosak, vagy nem
megbízhatók, a rendelkezésre álló adatsorok viszont
nem minden esetben ölelnek fel megfelelően hosszú
időperiódusokat, így nehezítve a strukturális alapok
hosszú távú hatásainak számszerűsítését.
Sikerült-e a támogatási programoknak hozzájárulni a
különbségek csökkentéséhez, vagy a megfigyelt csökkenés megtörtént volna egyébként is? Ennek a kérdésnek a
megválaszolására tett kísérletet ez a rövid módszertani áttekintés, de mint láttuk, a válasz egyáltalán nem
egyértelmű. A főleg kérdőívekkel és informális módszerekkel dolgozó esettanulmányok, modellszimulációk
és ökonometriai becslések által rajzolt kép nem teljes.
Mások az értékelések eredményei azért is, mert a különböző módszertanoknak máshol vannak az erényei és a
gyengéi, így az általuk megválaszolható konkrét kérdések sem azonosak. Az esettanulmányok pontos képet

51

MŰHELY

(T-MER, lásd a jelen szám T-MER-rel foglalkozó írását),
amely a felsorolt feladatokat, funkciókat egy rendszerben integrálja, alapot biztosítva ezzel a fejlesztéspolitikai szereplők széles körének döntéseihez

Európai uniós értékelések

adhatnak egy adott projekt jellemzőiről, a környezet
minőségéről, a megvalósítás menetéről, azonban nem
mindig alkalmasak az alapok hatásának a számszerűsítésére, illetve makroszintű következtetések levonására.
A modellszimulációk egy optimális politika esetére adják meg a hatás lehetséges mértékét, az ökonometriai
vizsgálatok pedig a már meglévő hatást igyekeznek
valamilyen trendhez viszonyítani, az ok-okozatokat
feltárni, a támogatások tényleges hatásait megbecsülni.
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A fejlesztési programok újszerű nyomon követése
a regionális fejlesztési szakma kezdeményezésében
A programok szakmai teljesítményének nyomon követése

Experiences with monitoring output, result and impact indicators of regional development
programmes
The Hungarian programme monitoring activities have been focused first of all on budget related issues till now. Monitoring outputs, results and impacts has been becoming more and more important nowadays. The most important
initiations in this field are coming from the implementation of regional development programmes. This paper
presents experiences of some current analyses on indicators of regional programmes financed by EU Structural
Funds. It also points out the strengths and weaknesses of the programme monitoring system and culture.

Pénzügyi vs. szakmai teljesítmények a magyarországi programokban

A regionális fejlesztési és területfejlesztési szakpolitika, valamint a régiók kezdeményezései

Általános hazai jelenség, hogy a fejlesztéspolitikai
döntéshozók elsősorban az elköltött fejlesztési források
mennyiségével mérik a saját sikereiket és a programok
teljesítményét. A programok valós szakmai teljesítménye, a naturális mutatók (például a megvalósult vagy
megvalósulás alatt álló létesítmények mennyisége, helye vagy az érintett lakosság száma) érdekes módon
nincsenek az érdeklődés középpontjában. Sokszor
persze nem is áll rendelkezésre más adat a támogatási szerződésekben szereplő összegeken túl. A legtöbb
hazai programnak és a támogatásnak ugyanis nincs
monitoring rendszere, amely ilyen adatot tudna szolgáltatni. Az uniós fejlesztések azonban e tekintetben új
követelményeket támasztottak, és ma már összetett informatikai rendszerek támogatják az uniós programok
monitorozását (ld. pl. Egységes Monitoring Információs rendszer – EMIR). E rendszerek a klasszikus output,
eredmény és hatás indikátor kategóriákban gyűjtik a
naturális mutatókat. E mutatók egyre növekvő, óriási
adatbázisa alapján viszont eddig alig készültek átfogó
kimutatások. Így nagyon keveset tudunk arról, hogy a
hatalmas mennyiségű uniós pénzek milyen valós eredményekkel járnak.
Tapasztalataink szerint e jelenség oka a hazai fejlesztéspolitika túlzott pénzügyi szemléletében gyökerezik.
Ennek köszönhető, hogy a pénzügyi mutatókon kívül
más teljesítménymutatókra nagyon kevés figyelmet fordítanak a programvégrehajtás során. Ezeket az adatokat gyakran még a működő monitoring rendszerekben
sem gyűjtik be hiánytalanul, vagy csak kimutatásokra
szinte alkalmatlan módon. Egy pénzügyi adatokra támaszkodó döntés előkészítése pedig olyan pályára állítja a döntéshozatalt, amely során szintén csak a pénzben
kimutatható teljesítményekre koncentrálhatnak, és nem
is jelentkezik igény másra.

Figyelemre méltó, hogy az első eredményalapú monitoring kezdeményezés a regionális szintről indult. Az
I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának (NFT I. ROP) zárójelentéséhez a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága (ROP IH) és a VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája (VÁTI STVI),
valamint a VÁTI ROP Igazgatósága egy részletes indikátorelemzést készített el 2008-ban. A munka a támogatott projektek zárójelentéseinek elfogadása után kezdődött meg. Az elemzéseket megelőzte az összes indikátorérték ellenőrzése és szükség esetén pótlása, javítása.
Örvendetes, hogy e kezdeményezés nem maradt következmény nélkül, és az Új Magyarország Fejlesztési
Terv (ÚMFT) regionális operatív programjainak első két
évéről hasonló indikátorelemzés zajlott 2009-ben. Ebben már az egyes régiók regionális fejlesztési ügynökségei (RFÜ) is részt vettek, akik a ROP IH eredeti kezdeményezését gyakran ki is terjesztették, munkájukról
a regionális döntéshozókat is tájékozatták.
Hasonló irányt jelöl ki a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárságának (NFGM TÉSZÁT) törekvése az úgynevezett kohéziós jelentésekkel, amelyek az uniós fejlesztési programok teljesítményének regionális bontású
és egyéb területi összefüggéseit vizsgálják. Az NFGM
TÉSZÁT és a VÁTI STVI közreműködésében készülő
jelentések szintén nem csak az elköltött forrásokkal foglalkoznak, hanem a fejlesztések várható és megvalósult
kimeneteivel is, pl. az utak hosszával, a vendégéjszakák
növekményével, az iskolák tanulólétszámával, a képzésekben résztvevőkkel, munkahelyek számával, a vállalkozások bevételének emelkedésével stb.
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Az NFGM TÉSZÁT szintén fontos törekvése, hogy
a 2009-es, regionális szinten decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások szerződéseiben
már részletes output és eredménymutatókat is bekér a
kedvezményezettektől. Az indikátorok rendszerbe illeszkednek, értékeikből regionális és országos nyomon
követési jelentések készülnek a VÁTI STVI koordinációjában, az RFÜ-k közreműködésével.

Jelentős módszertani problémák, erősen korlátozott érvényű megállapítások
Az elmúlt években a VÁTI gazdag tapasztalatokra
tett szert az indikátorok elemzéséről. A feltárt módszertani nehézségek miatt egyelőre még nagyon sok korlát
nehezíti az indikátorok elemzését.
Természetesen tisztán a nyers, számszerű adatok alapján nem lehet értékelni egy programot, hiszen ahhoz
még számtalan kvalitatív eszköz használata is szükséges.
Ezért az indikátorelemzések nyomon követési jelentéseiből kapott következtetések mindig korlátos érvényűek
maradnak. A jelenleginél azonban nagyságrendekkel
messzebb menő és hasznosabb következtetésekkel tudnák támogatni a programvégrehajtást az indikátorelemzések. Ehhez tovább kellene fejleszteni az indikátorgyűjtés jelenlegi hazai módszertanát, továbbá az indikátorok
rögzítésének is egy fontos és megfelelő figyelemmel kísért, területfejlesztési szakemberek által végzett munkafázissá kell válnia a programvégrehajtásunkban.
Az indikátorok megfelelő gyűjtése jelentősen le is
egyszerűsítené az indikátorelemzéseket. Jelenleg az indikátoradatok gyenge minősége és rendszerezettségük
hiánya miatt rengeteg munkát igényel egy-egy kimutatás elkészítése: az adatok szűrése, javítása, összevonása, adatbázisba szerkesztése. (A fontosabb mutatókról
– a lezárt programok a tényadatairól és a folyamatban
lévő programok tervértékeiről egy egységes adatbázist
állítottunk össze az I. NFT és az ÚMFT tekintetében).
Megfelelő módszertani és informatikai fejlesztés esetén
e munka jelentős része néhány adatbázis lekérdezéssel
helyettesíthető lenne. Az alábbi jelentős módszertani hiányosságok emelhetők ki:
• Gyakori, hogy túl sok vagy túl kevés indikátor közül
választhatnak a pályázók. Az előbbi esetben sokszor
nincsenek előre meghatározott, kötelező indikátorok
sem, és ennek következményeként egy intézkedés
projektjei közül csak kevésnek van ugyanolyan indikátora. Ez nagyon megnehezíti az eredmények és
hatások programszintű kimutatását. A túl kevés indikátor esetében pedig általában nem választható olyan
indikátor, amely jól reprezentálja a projektek outputjait, eredményeit.
• Nagyon kevés az eredmény és hatásmutató, többnyire csak sokféle output indikátor jelenik meg. A pályá-
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zók is érthetően előnyben részesítik az output típusú
mutatók választását. (Fontos, hogy egy szálláshelyfejlesztés során hány négyzetméter az újonnan kialakított szobák területe, az értékelés szempontjából
fontosabb a vendégéjszakák számának változása.)
• A nettó hatások vizsgálatát nehezíti, hogy a statisztikai adatbázisokban tárolt mutatószámok nem, vagy
csak nagyon érintőlegesen kapcsolhatók a program
keretében támogatott fejlesztésekhez és az eredményeket leíró indikátorokhoz. (Pl. a közútfejlesztés
KSH szerinti nyilvántartása nem rögzíti az utak rendűségét, amely a regionális útfejlesztések szempontjából alapvető kategória.)
• Nagyon nagyszámú a hiányosan vagy pontatlanul
felvett adatok száma, az értékek nagyságrendi tévesztése, a mértékegységek tévesztése (pl. egyes
projektek esetében a kilométer helyett méterben megadott értékek), bázisadatok rögzítésének elmaradása
(ennek hiányában nem lehet az esetleges növekményt
viszonyítani).
A fenti problémák orvoslása az új, 2007-től kezdődött
programozási ciklusban csak részben történt meg. Különösen a regionális fejlesztésekben történtek javító intézkedések, a ROP IH kezdeményezésében, a VÁTI és
az RFÜ-k közreműködésével.
Az új ciklus regionális decentralizációja (már hét
önálló ROP van) azonban újabb kihívások elé is állítja a
monitoring és értékelési tevékenységet. Tekintve, hogy
minden régiónak saját operatív programja és indikátorai vannak, nagyon nehéz országos kimutatásokat készíteni. Azonos témájú és célú beavatkozásokat gyakran régiónként eltérő eredménymutatók jelölnek, még
nehezebb a helyzet a hatásmutatók esetén. Például a
turisztikai fejlesztések kapcsán az egyik régióban „a turisztikai ágazatban indukált beruházás összege” jelenik
meg, míg egy másikban a „turizmusból származó bevételek növekedése”, vagy az „idegenforgalomból származó árbevétel növekedés”. Az előbbi indikátorok bár
mind ugyanazt mérik elvileg, gyakorlatilag nem ös�szehasonlíthatók. Az eltérő mutatószámoknak az egyes
régiók szintjén történő vizsgálatok elvégzése során nincsen jelentősége, azonban az országos szintű, a régiók
eredményeit összehasonlító vagy összegző elemzések
készítése során komoly problémát jelenthetnek.

Szemelvények a 2008-as regionális indikátorelemzések tapasztalataiból
Az NFT I. ROP indikátor alapú értékelése számos érdekes és hasznos eredményt adott, amelyek közül csak
ízelítőképpen emelünk ki néhányat. A gyenge adatminőségből adódóan és egyéb módszertani okok miatt
csak óvatos következtetéseket lehet tenni ezek alapján.
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Fajlagos költségek területi megoszlása
A fejlesztések egyes outputjaihoz kapcsolható fajlagos
költségek nagyon nagy területi különbséget mutatnak
a régiók szintjén. Az egységnyi fejlesztéshez (pl. egy
munkahely teremtése, 1 km útfejlesztés stb.) az egyes
régiókban szükséges támogatási összeg minimum és
maximum értéke közötti különbség minden vizsgált
mutató esetén legalább kétszeres (előfordul négyszeres különbség is). Ez azt is jelentheti, hogy ugyanan�nyi eredmény eléréséhez egyes régiókban minimum
kétszer annyi támogatásra volt szükség, mint más régiókban. Fontos azonban kiemelni, hogy a különböző
vizsgált fajlagos mutatók vonatkozásában mindig más
és más régió teljesített rosszabbul vagy jobban. E jelenség okainak feltárása további vizsgálatokat igényel, az
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okok között szerepelhet az adtagyűjtés módszertanának eltérése is.
Fajlagos költségek foglalkoztatási outputok kapcsán, Ft
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A ROP indikátorok statisztikai mutatókkal való ös�szehasonlítása hasznos lehet abból a szempontból is,
hogy megítélhessük, hogy vajon ott történtek-e fejlesztések, ahol azokat a területi folyamatok leginkább indokolják. A ROP iskolafejlesztései jó példát kínálnak a
területi fókuszok kiigazításának szükségességére. Ezek
ugyanis nem oda koncentrálódtak, ahol demográfiai
okok miatt a legnagyobb igény jelentkezik, ahol az iskoláskorúak száma magas és növekvő.
Hátrányos helyzet térségek

Más térségek
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A vizsgálatok legfontosabb célja volt a ROP programdokumentumában és a ROP programkiegészítő dokumentumában nevesített indikátor-célértékek teljesülésének, valamint a horizontális politikák érvényesülésének vizsgálata.
Az elsődleges cél mellett megvizsgáltuk a program
szakmai teljesítményének több más vonatkozását is
a ROP monitoring rendszerének hatás-, eredmény- és
outputmutatóin keresztül. Tekintettel arra, hogy az
NFT I. ROP az egyetlen lezárult, kifejezetten területfejlesztési céllal készült uniós program, az indikátorelemzés mindenekelőtt a ROP teljesítményének területi ös�szefüggéseire koncentrált. A vizsgálat nagyvonalakban
az alábbi témákra terjedt ki:
• Összehasonlító vizsgálatok a ROP források részesedéséről az összes fejlesztési célú közpénzekből és az
összes köz, illetve magán beruházások összegéből
egyes tématerületenként, valamint a települések, a
kistérségek, a megyék és a régiók szintjén.
• A ROP szakmai teljesítményének, a ROP projektek
indikátorértékeinek összesítő és intézkedésenkénti
vizsgálata, kistérségi és regionális bontásban.
• A program fajlagos költségeinek területi összehasonlító vizsgálata.
• Összefüggések kimutatása a ROP projektek indikátorértékei és a valóságban tapasztalható területi folyamatok között. Egyrészt annak vizsgálata, hogy a
ROP fejlesztési témákban a ROP programidőszakában történt statisztikailag kimutatható folyamatokat
okozhatták-e a ROP beavatkozásai is. Másrészt annak
kimutatása, hogy a programok teljesítménye vajon
oda koncentrálódott-e, ahol azt a területi folyatok indokolták?
A fenti vizsgálatok eredményei érdekes jelenségekre
irányíthatják rá a figyelmet, amelyeknek okait természetesen további részletes elemzésekkel lehet csak feltárni.
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A ROP szakmai teljesítmények és az országos
területi célok
A területfejlesztési politika fő fejlesztési irányvonalait és területi céljait kijelölő Országos Területfejlesztési
Koncepcióban bevezetett egyes térkategóriák kiemelt
fejlesztési témái a ROP végrehajtása során hangsúlyosan jelentek meg. E térkategóriák kiemelt fejlesztéseinek szakmai teljesítménye az összes országos teljesítménynél általában kimutathatóan magasabb volt, mint
e térségek népességből való részesedése. Külön kiemelést érdemel például a foglalkoztatási, képzési források
hátrányos helyzetű kistérségekben való hatékony hasznosulása: a hátrányos helyzetű kistérségek országos
ROP foglalkoztatási szakmai teljesítményekből való részesedése általában meghaladta a ROP foglalkoztatási,
képzési támogatásaiból való részesedést.

Dr. Péti Márton, PhD
irodavezető
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
Email: mpeti@vati.hu
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Szilágyi Györgyi
projektcsoport vezető
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Területi monitoring és értékelés

Állami eszközök hatása a kis- és középvállalkozások
fejlődésére
Impacts of state tools for development of small and medium size enterprises
Supporting small and medium size enterprises (SMEs) are in the focus of politics. SMEs have an important role
in employment, but their efficiency and competitiveness is lower. What impacts do the governmental instruments,
like state aids or general policy, legal and tax system have on SMEs?

A kis- és középvállalkozások (kkv) kiemelkedően
fontos szerepet játszanak a foglalkoztatásban: a foglalkoztatottak 70 százalékát adják, azaz több mint másfélmillió embernek biztosítanak munkahelyet. Ráadásul a
kkv-k szektor az elmúlt tizenöt éves időszakban, a válságot megelőzően, nettó foglalkoztatás-bővülést tudott
produkálni. A kkv-k foglalkoztatási szerkezete regionálisan is sokkal kiegyenlítettebb, mint a nagyvállalatoké.
Ugyanakkor a kkv-k hatékonysága alacsony: a GDPből való részesedésük alig 45%, a nettó árbevétel kb.
40%-át és a hozzáadott érték egyharmadát állítják elő.
A kkv szektor termelékenységének nagyvállalatokéhoz
viszonyított lemaradása részben a rosszabb tőkeellátottsággal magyarázható. A vállalkozások jelentős hányada technológiailag elavult termelő-berendezésekkel
rendelkezik, nagyrészük nem tud megfelelni a minőségi követelményeknek, s igen alacsony az innovációs
aktivitásuk is.
A kkv-k évek óta a politikai retorika fókuszában állnak, támogatásuk, fejlődésük ösztönzése fejlesztési
programokban és a források elosztásnál is hangsúlyos.
Ennek ellenére a kkv-k érdekérvényesítő szerepe sokkal kisebb, így piaci körülmények között gyakran versenyhátrányba kerülnek a nagyvállalatokkal szemben.
Tekintettel arra, hogy a kkv-k a helyi gazdaságban – elsősorban a foglalkoztatásban – meghatározó szerepet
töltenek be, így védelmük, támogatásuk társadalompolitikai szempontból is fontos, mivel az állam egyik
legfőbb kompetenciája a foglalkoztatottak védelme,
illetve új munkahelyek teremtése. Az ehhez szükséges
eszközök lehetnek a vállalkozásoknak nyújtott direkt
támogatások, illetve indirekt, pl. a teljes gazdaság versenyképességét növelő intézkedések.
A magyarországi gazdaságpolitika az 1990-es évek
végétől (Széchenyi-terv) helyezett egyre nagyobb
hangsúlyt a kis- és középvállalkozások támogatására.
A kkv-k megerősítését az állami támogatások 1999 óta
önálló beavatkozási területként célozzák meg (elsősorban a kis- és középvállalkozási célelőirányzat, a KKC
révén). A KKC fő célja a kis- és középvállalkozások
versenyképességének valamint beszállítói kapcsolatainak fejlesztése (a KKC-források több mint négyötöde
e két célra jutott). A KKC-ből finanszírozott célokat az
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európai uniós források bekapcsolódásával, 2004-2006
között, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Kis- és középvállalkozások fejlesztésére
irányuló (2.) prioritása is alapul vette. A források összege ezzel jelentősen növekedett, s a korábban marginális
fejlesztési célok is komoly támogatásban részesültek. A
GVOP-n belül a kkv-k nyújtották be a legtöbb pályázatot (92%), a GVOP 2. prioritás fogadta be az összes
pályázat 76 százalékát. 2007-től a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében még nagyobb
hangsúlyt kapott a kkv-k fejlesztése. A GOP specifikus
céljai között a kkv-k még inkább a fókuszba kerültek. A
program egyik fő célja a vállalati kapacitások komplex
fejlesztése (2. prioritás), amelynek révén a hazai kkvszektor csökkentheti a termelékenység és jövedelemtermelő képesség terén megfigyelhető lemaradását. Másik
fő célként a GOP igyekszik elősegíteni a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést (4. prioritás). A
kkv-szektor előtt 2009-ben újabb források nyíltak meg.
A gazdasági válság hatására az EU-forrásokon belül
történt átcsoportosítás fő kedvezményezettjei is a kkv-k
voltak (a GOP keretösszegét 111 milliárd Ft-tal növelték meg más OP-k kárára). A jelentősen megnövekedett
források elsősorban a kkv-k technológiai fejlesztésére
és beruházások támogatására koncentrálnak, lehetővé
téve még legalább négyezer kkv támogatáshoz való jutását.
A támogatási célok és konstrukciók harmonizálnak a
magyarországi kis- és középvállalkozási politika céljaival (2007-ben fogadta el a kormány a kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepcióját). Ennek fókuszában a kkv-k jövedelemtermelésének növekedése, a fejlett EU tagállamok szintjéhez való közelítése, valamint
a kkv-k foglalkoztatotti létszámának megtartása, illetve
növekedése, humán tőkeállományuk minőségének javítása áll.

A támogatások hatása
A támogatások elosztásának és hatásainak értékelésére egyre nagyobb hangsúly helyeződik. Az Európai
Unió előírásai kiemelten kezelik a hatékonyság és hatásosságot elvét.
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Új külső és belső kihívások

A kkv-támogatások közvetlen hatása elsősorban a
szektor munkahelyteremtő és -megtartó képességén
keresztül realizálódik. A támogatások egy része közvetlenül, más részük közvetetten befolyásolja a foglalkoztatottságot. Az elmúlt években – közvetlenül és közvetve
– e cél volt a támogatások elosztásánál a középpontban,
de sajnos a munkahelyteremtés és -megtartás közül
sokkal inkább utóbbi vált hangsúlyossá.
A kkv-támogatások másik lényeges célja a versenyképesség javulása, amely a technológiai fejlesztések, az
innovativitás, valamint a minőségi és környezet-központú menedzsment fejlesztésén keresztül javítja a vállalkozások piaci pozícióját. A támogatások legnagyobb
részét ilyen közvetlen célok jellemezték, amelyek az
erős piaci versenyben való helytállásban segítették a
versenyképes cégeket.
A javuló versenyképesség konkrét eredménymutatókon keresztül érzékelhető. A vállalkozások jövedelemtermelő képessége javul, az értékesítés árbevétele növekszik, a kereskedelmi forgalom felpezsdül stb. Ugyancsak
a versenyképesség-változáshoz kapcsolható a vállalkozások innovációs képességének javulása, amely az
innovativitás és K+F eredmények hasznosulása alapján
mérhető. A versenyképességet növelő intézkedések hatással vannak a foglalkoztatásra is. Közvetve a munkanélküliséget csökkenthetik, egyrészt a vállalat piaci pozícióinak javításával, másrészt az üzleti környezet kedvezőbbé tételével. Ugyanakkor a technológiafejlesztések, a
gépesítés eredményeként azonos termelési szint mellett
kevesebb humánerőre van szükség, tehát ha az értékesítés a fejlesztések eredményeként nem változik számottevően, az akár munkahelyvesztést is eredményezhet.
A kkv támogatások harmadik fontos célja a beszállítói
és értékesítési kapcsolatok élénkítése, a kkv-k beszállítói hálózatokba való integrálásának erősítése. A támogatási
területek közül a technológiai fejlesztéseknek, az ipari
parkok minőségi fejlesztésének, a minőségi és környezet-központú menedzsment fejlesztésének célja elsősorban a piacon való sikeresebb pozicionálás, az értékesítés kedvezőbb feltételrendszerének kialakítása, amely a
hálózati szerveződés miatt egyre inkább a beszállítói és
vevőkapcsolatok fejlesztésén keresztül valósul meg. Az
ipari parkok, inkubátorházak, innovációs központok
decentralizált építése, fejlesztése az érintett térség kisés középvállalkozásait a technológiatranszfer elősegítése révén hozzásegítik a legújabb technológiákhoz, fejlett üzleti környezetet biztosítanak működésükhöz, és
a hátrányos helyzetű területen lévő vállalkozásokat is
bekapcsolják a gazdasági folyamatok áramlatába. A kisés középvállalkozások így válaszolni tudnak a tőkeerős
nagyvállalatok által támasztott kihívásokra, és versenytársai lehetnek a külföldi beszállítóknak is. Ezen eszközök egyre hangsúlyosabban jelennek meg, de a hazai
kkv-k innovativitása továbbra is igen alacsony.
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A beszállítói kapcsolatok fejlődésének elsődleges
hatása a vállalatok helyi, regionális gazdaságba történő beágyazódásának elmélyülése, amely egyrészt nagyobb helyi hozzáadott-értéket eredményez, másrészt
hosszú távú, stabil jelenlétet biztosít – mind a nagyberuházások számára, amelyekhez e kkv-k kapcsolódnak,
mind a relatíve mobil (főleg külföldi tulajdonban lévő)
kkv-k számára. A kedvezőbb piaci környezet jelentős
hatással van a térség tőkevonzó képességének javulására. A versenyképes kkv-k jelenléte az agglomerációs
hatások révén újabb és újabb beruházások megtelepedését vonzza, a beszállítói hálózatok kiszélesedése szintén segíti egy adott térség tőkevonzásának javulását. E
támogatási cél hatékonysága a legnehezebben mérhető,
és minden bizonnyal a legkevésbé eredményes (s a leginkább kérdéses, mit jelent mindebben a támogatások
hatása).
A környezetvédelmi szempontú technológiaváltásnak köszönhetően a kkv-támogatások környezeti hatását
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek eredményeként azonos termelési szint mellett csökken az
emisszió, és szabályozottabbá válik a termelési folyamat, amely gazdasági előnnyel is jár.
A támogatások hatásai azonban nem minden esetben
pozitívak: a kkv-k fejlődését negatívan is befolyásolhatják. Egyrészt torzítják a piaci versenyt, másrészt esetlegesen kedvezőtlen irányba módosítják a beruházási
célokat.
Különböző értékelések, felmérések bizonyították,
hogy a támogatásokat igénybe vevők nagy részét azok
a vállalkozások tették ki, amelyek amúgy is dinamikusabbak, tőkeerősebbek, s a támogatottak köréből
gyakran kiszorulnak a hátrányosabb helyzetben lévők.
Utóbbiak gyakran nem rendelkeznek megfelelő információval, de még ha az rendelkezésre áll is, az önerő
előteremtése komoly gondot okoz. A pályázatokon
nyertes vállalkozások egy része pedig a támogatások
nélkül is megvalósította volna beruházását, legfeljebb
volumenében, illetve megvalósítási idejében kedvezőbb
lehetőségei lettek a támogatások igénybevétele révén.
A támogatási cél igen fontos befolyással bír egy adott
cég beruházási struktúrájára is. E cél nem biztos, hogy
egybeesik a cég valódi és szükséges céljával, de arra pályázik, arra fordítja forrásait (önerő), amire pályázatot
írtak ki, még ha ezt rövidtávon nem is tervezte volna.
Az ily módon befektetett önerővel megvalósuló beruházás révén elvonja a pénzt más, talán sokkal szükségszerűbb fejlesztések elől. Számos vállalkozás e rövid
távú gondolkozással hosszabb távú lehetőségeit kedvezőtlenül befolyásolja.
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Az állami szabályozó eszközök, az általános pénzügy- és gazdaságpolitikai intézkedések szerepe meghatározó a kkv-k fejlődésében (pl. adó- és kamatpolitika,
minimálbér-szabályozás, foglalkoztatáspolitika, beruházásösztönző és beruházási politika stb.). A világgazdasági, illetve hazai gazdasági folyamatok mellett ezek
a szakpolitikai intézkedések módosítják elsősorban a
vállalatok foglalkoztatási, termelési politikáját. Ilyen
eszköz lehet a munkaadókat terhelő adó- és bérjárulék
nagysága vagy a nyereségadó mértéke. Ez különösen a
munkaintenzív ágazatok esetében meghatározó, s mivel a kkv-szektor termelékenysége alacsonyabb, s nagy
része relatíve munkaintenzív tevékenységet végez, így
ezek a politikai döntések nagyban befolyásolják fejlődésüket/versenyképességüket, elsősorban külföldi
versenytársaikkal szemben.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérése
szerint a kkv-k az adóbevételek közel 80 százalékát fizetik a költségvetésbe, de ellentétben a multinacionális
cégekkel nem kapnak jelentős adókedvezményeket. Így
a kkv-k versenyképességére mind az adóterhek csökkentése, mind a különböző fejlesztési jogcímen nyújtott támogatások pozitív hatással vannak, s az előbbiek
hatásai erősebbek a közvetlen állami támogatásoknál.
Számos felmérés mutatott rá, hogy a kkv-k véleménye
szerint számukra a fejlődésben legfontosabb tényező az
adó-és társadalombiztosítási terhek mértéke.

A magas adók, járulékok a fekete és szürkegazdaság
(fekete foglalkoztatás, számla nélküli szolgáltatások,
korrupció) térnyerését, és a vállalatok adóelkerülő magatartását is ösztönzik, ami jelentős bevételkiesést jelent
az államnak. Mindez a kkv-k esetében, a jellemzően
kisebb eredmény, a kevesebb ellenőrzés stb. miatt nagyobb kockázatot jelent. A relatíve magas adó- és bérjárulék csökkenti a munkaerő iránti keresletet is, és a
túlkínálat miatt csökken a reálbér, ami által csökken a
háztartások fogyasztása, lassul a gazdasági növekedés,
így makrogazdasági szinten alacsonyabb GDP-t eredményez.
Összességében elmondható, hogy a kkv-politikában
kitűzött célokat az általános gazdaságpolitikai eszközök hatékonyabban és hatásosabban szolgálják, de a
támogatások révén történő tőkejuttatások szerepe sem
elhanyagolható. A kkv-k termelékenysége akkor lenne számottevően növelhető, ha a foglalkoztatást és az
élőmunkát terhelő adókat és járulékokat redukálnák.
A támogatásoknak hatásosabban kell elérniük azokat
a cégeket, amelyek tőkeellátottsága, növekedési lehetőségei szerényebbek. Ebben talán komolyabb eredményt hozhatnak az egyre szélesebb körben teret nyerő
finanszírozási konstrukciók (mikrohitel, kockázati tőke,
portfóliógarancia stb.).
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A magyar területpolitika törekvései és eszközei
a klímaváltozás hatásainak mérséklésére
Efforts and tools of the Hungarian spatial policy on mitigating the effects of climate change
The main objective of the present paper is to provide an overview on the possibilities of integration of adaptation of
climate change and regional policy. In the first part of the paper the possible regional level impacts of climate change
are briefly discussed. The planning tools and activities of Hungarian regional policies which may contribute to
climate change adaptation are also summarized. The 4-year regional policy action plan is discussed which may
promote adaptation to climate change. Finally, some conclusions are shown to guide the integration of regional
development in the climate change adaptation policies.
Kulcsszavak: klímaváltozás, térségi klímasérülékenység, adaptáció, mitigáció, területfejlesztés

A klímaváltozás és területi hatásai
Magyarország a klímaváltozás szempontjából fokozottan sérülékenynek minősül, hiszen az ENSZ
Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) 2007.
évi jelentése alapján a globális mértékben potenciálisan
bekövetkező 2 °C évi átlaghőmérséklet-emelkedés Magyarország területén akár 3-4 °C emelkedést okozhat.
A jelentés alapján Magyarország az európai országok
közül a harmadik legsérülékenyebb a klímaváltozással szemben. A prognózisok szerint egyre szélsőségesebben forró és száraz nyarak, enyhe, de az eddigieknél csapadékosabb telek várhatók, amit alkalmanként
erős viharok, felhőszakadások tarkíthatnak. Gyakoribbá válhatnak az árvizek és erdőtüzek, ugyanakkor a
biodiverzitás, a terméshozamok pedig csökkenhetnek,
erodálódhat a talaj, negatív változások következhetnek
be a vízhasználatban, károsodhat a vonalas infrastruktúra, valamint a sűrűn lakott településeken összetett
társadalmi-gazdasági problémák alakulhatnak ki, például a városi hősziget hatás erősödhet, a levegőminőség romolhat.
A klímaváltozás az élet minden területét befolyásolhatja, így a mérséklését, illetve a hozzá való alkalmazkodást szolgáló beavatkozások megtervezése horizontális szemléletet feltételez. E tevékenységek elősegítéséhez és megvalósulásához a területfejlesztésnek – mint
szintén horizontális cselekvési területnek – a saját eszközeivel kell hozzájárulnia.
Ezen aggasztó jelenségek közül már napjainkban is
több jelentkezik, így – az EU Régiók Bizottságának véleményével összhangban – a helyi és regionális önkormányzatoknak, térségeknek, településeknek, területi
kutatóknak, tervezőknek kiemelt szerepe van a klímaváltozás területi hatásainak megfigyelésében, felmérésében, értékelésében, az enyhítésére és a hozzá való
alkalmazkodásra irányuló stratégiák kidolgozásában,
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valamint az érintett közösségek lehetséges hatásokról
való tájékoztatásában. A változó klímaparaméterek
számos hatásából adódó kedvezőtlen folyamatokra
ugyanis az ország sok szempontból nincs felkészülve,
még nem, vagy csak részben állnak rendelkezésre megbízható adatok az éghajlatváltozás következményeinek
térségi jellemzőire vonatkozóan, amelyek hiányában
nem dolgozhatók ki térség-specifikus megelőző és klímaadaptációs intézkedések sem.
Megfelelő megelőző tevékenység és hatékony klímaadaptáció hiányában egyes térségek versenyképessége
néhány ágazatban csökkenhet, a társadalom egyes rétegeinek életminősége és életesélyei is romolhatnak, így
a területi egyenlőtlenségek az éghajlatváltozás hatására
tovább mélyülhetnek. Feltételezhető, hogy a hátrányos
helyzetű, elmaradott térségek adaptációs képessége is
kisebb, így e térségek lassabban és rugalmatlanabbul
reagálhatnak a szélsőséges változásokra. A területfejlesztés épp ezért úttörő szerepet kell, hogy vállaljon
a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben, hiszen
számos olyan eszköznek birtokában van, amely az éghajlatváltozáshoz való sikeres térségi alkalmazkodás
megvalósításához nélkülözhetetlen.

A hazai területpolitika jelenlegi tervezési eszközei, tevékenységei a klímaváltozás mérséklésének elősegítésére
Felismerve azt a tényt, hogy a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia nem irányozott elő megfelelő cselekvési eszközöket a klímavédelem és a területfejlesztés közötti összhang megteremtésére, 2008-ban
ennek elősegítésére területi értékelési és tervezési kutatómunka indult. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium által támogatott munka egyik fő célkitűzése az éghajlatváltozással szembeni térségi komplex
természeti-társadalmi-gazdasági sérülékenység vizsgálatára vonatkozó hatásvizsgálati módszertan, indiká-
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A munkahipotézis az volt, hogy a térségek sérülékenysége alapján feltárt területi különbségek úgy kezelhetők, ha az adott helyen megfelelő térség-specifikus
intézkedések megvalósulását támogatjuk tervezési,
tanácsadási eszközökkel, annak érdekében, hogy az
egyes térségek képesek legyenek a megelőzésben és a
mérséklésben aktívan előrelépni, valamint hatékonyan
alkalmazkodni a várható változásokhoz.
1. ábra: A térségi klímasérülékenység-vizsgálat
integrálása a területfejlesztés módszertani, értékelési, és
tervezési dokumentumaiba

A VÁTI-ban koordinált, és több szakmai és tudományos műhely részvételével folytatott kutatómunka előkészítő szakaszában elkészült a térségi
klímasérülékenységi vizsgálat a 174 hazai kistérségre
vonatkozóan, első körben négy kiemelt témakörben
(aszályhajlam, biodiverzitás-csökkenés, erdőtűzveszély,
városi hőhullámok közegészségügyi hatásai). A kistérségi klímasérülékenység-vizsgálat módszertanát az EU
6. K+F keretprogramja által finanszírozott CLAVIER
projekt keretében megalkotott CIVAS modell alapján
dolgozták ki. A CIVAS modell a térségek éghajlati kitettségét, a hatásokkal szembeni érzékenységét és alkalmazkodóképességét veszi figyelembe, amelyek összevetése
alapján meghatározható és összehasonlítható az egyes
térségek éghajlatváltozással szemben mutatott komplex
természeti–társadalmi–gazdasági sérülékenysége és az,
hogy egy adott helyen élő közösség mennyire felkészült,
miként tud alkalmazkodni a közvetlen környezete lehetséges átalakulására. Az első eredmények megalapozták
és támogatták a 2009-ben elkészült, a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika alakulásáról szóló
Országgyűlési Jelentés területi éghajlatváltozás-elemzési munkarészének kialakítását, és hozzájárultak a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER)
tartalmi és módszertani bővítéséhez. (1. ábra)
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Az eredmények továbbá hozzájárultak ahhoz az innovatív szakmapolitikai kezdeményezéshez, amely
– a hazai éghajlatvédelmi kerettörvény kidolgozásával párhuzamosan, a térségi sérülékenység-értékelés
továbbfejlesztése mellett – a klímaváltozás hatásainak
mérséklésére irányuló szakmai program kialakítását célozta meg. A szakmai program négy évre meghatározza
a területfejlesztés e témában megvalósítandó feladatait,
előzetesen, nem kötelező jelleggel, megfelelő dinamikát
adva a programkészítőknek, finanszírozóknak és végrehajtóknak egyaránt. A szakmai program megalapozására 2009-ben az alábbi feladatok elvégzésére került sor:
• az éghajlatváltozás környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak elsődleges területi alapú kutatása, értékelése;
• hatályos területi és ágazati fejlesztési dokumentumok
éghajlatváltozási szempontú koherencia-vizsgálata,
kiértékelése és konkrét területi intézkedési javaslatok
kidolgozása;
• éghajlatváltozási szempontú egyszerűsített területi
mintaértékelések (Tisza-térség, Duna mente, Budapesti Metropolisz Térség, Homokhátság, Balaton térség) módszertanának kidolgozása;
• elkészült a klímaváltozás hatásainak mérséklésére
irányuló 4 éves területfejlesztési szakmai program
részletes feladat- és költségtervvel.
A 2010-13 közötti időszakra kidolgozott területfejlesztési szakmai program átfogó céljai a térségi klíma-sérülékenység értékelése, a térségi klímaváltozást megelőző intézkedések megalapozása és a térségi klímaadaptáció elősegítése. (2. ábra). Az átfogó és specifikus célok alapján a
szakmai program keretében végzett tevékenységek főként
az éghajlatváltozás környezeti, társadalmi és gazdasági
hatásainak feltárására, illetve az ehhez kapcsolódó módszertan- és indikátorfejlesztésekre, valamint a mitigációs
és adaptációs intézkedések területi és ágazati fejlesztési
dokumentumokba történő integrálására irányulnak.
A 2010-2013 közötti időszakban kiemelten fontos a
térségi klímasérülékenység-vizsgálat továbbfejlesztése
és a területfejlesztés kiemelt térségeire vonatkozó részletes vizsgálatok elvégzése, a felhasznált módszertan,
az indikátorok és a komplex mutatók finomítása. Ennek
keretében pontosításra kerülnek a kitettségi indikátorok jobb felbontású regionális klímamodell felhasználásával, valamint új, a kistérségek érzékenységét és alkalmazkodóképességét jellemző indikátorok és komplex
mutatók kerülnek kialakításra.
A módosított, illetve újonnan képzett indikátorok
alapján kerülhet sor az éghajlatváltozás komplex környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak területi alapú értékelésére, amely kiterjed a településpolitikára, a
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torok, értékelés és konkrét javaslatok kidolgozása volt.
A másik fő irány az éghajlatváltozás mérséklését és az
ahhoz való alkalmazkodást szolgáló térség-specifikus
beavatkozások területi és ágazati stratégiákba, tervekbe
történő integrációjának megalapozása, ehhez a területi
értékelési eredményeket és tervezett tevékenységeket
magába integráló szakmai program kialakítása.
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településhálózatra, a közlekedési és logisztikai infrastruktúrára, az energiagazdálkodásra, továbbá a klímaváltozás következtében kialakuló lehetséges térszerkezeti változásokra a leginkább érintett gazdasági ágak
vizsgálatával (mezőgazdaság, turizmus).
Az új eredmények alapján szükséges a szabályozási
háttér támogatása, különös tekintettel az Európában elsők közt megalkotott hazai „klímatörvényre”, illetve a
hozzá kapcsolódó jogszabályok megalkotását segítő területfejlesztési szakértői tanácsadásra, véleményezésre.
Szükség lesz olyan új tervezési eszközök bevezetésének
előkészítésére, mint az éghajlatváltozási hatásvizsgálat
jogi és szakmai lehetőségeinek elemzése (például kiemelt sérülékenységű térségek esetében).

energia- és anyagfelhasználás előmozdításával, továbbá
az éghajlatváltozáshoz való társadalmi alkalmazkodás
feltételeinek megfelelő kialakításával hozzájáruljon az
éghajlatváltozás lassításához, hatásainak mérsékléséhez
és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A hatékonyabb alkalmazkodás és a megelőzés elősegítése érdekében a törvénytervezet szerint is szükséges a megfelelő
intézkedések területi és ágazati fejlesztési dokumentumokba történő integrálása azok felülvizsgálata során.
Ezt segíti majd elő, hogy a szakmai program 2. és 3. specifikus célja alapján kidolgozásra kerül a mitigációs és
adaptációs intézkedések területi és ágazati tervekbe integrálásának módszertana (3. ábra). Ennek eredményeként össze kell állítani egy szakmai segédanyagot, amely
útmutatóként szolgál a területi tervezők, valamint a klímaváltozás által leginkább érintett szektorok (energeti-

2. ábra: A klímaváltozás hatásainak mérséklésére irányuló területfejlesztési 4 éves szakmai program (2010-2013)
célrendszere
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A szakmai program előkészítése során meghatároztuk azokat a területpolitikai javaslatokat, amelyek szövegszerű érvényesítése hozzájárult ahhoz, hogy a törvényalkotók megfelelően figyelembe vegyék az egyes
térségek eltérő mitigációs és adaptációs képességét és a
területi tervezési szempontokat a „klímatörvény” kidolgozásakor. Ezzel és a későbbi jogi, intézményi és eszközrendszeri feladatok támogatásával a program hozzájárul a tervezett éghajlatvédelmi kormányzati intézkedések területfejlesztési oldalról történő támogatásához.
Az éghajlat védelméről szóló kerettörvény tervezetének célja deklaráltan az, hogy a termelési, fogyasztási és
életviteli szerkezet, a települési szerkezet, az épített környezet és a területhasználat célirányos módosításával, a
környezettudatos szemlélet, mindenekelőtt a takarékos
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ka, logisztika, mező- és erdőgazdaság, turizmus, stb.)
számára az éghajlatváltozás figyelembe vételének elősegítésére a fejlesztési tervek készítése során. A szakmai
segédanyag része lesz egy módszertani útmutató, amely
meghatározza a térségi klímaadaptációs tervek elkészítésének és területi tervekbe történő illesztésének fő lépéseit, így többek között az egyes térségek klímaváltozással szembeni sérülékenység-fokának és –jellegének
meghatározását, a szükséges és lehetséges mitigációs
és adaptációs intézkedések megtervezését, a helyi szereplők bevonásának lehetőségeit. A segédanyagban
meghatározásra kerül továbbá, hogy a fejlesztési tervek
mely részeiben szükséges foglalkozni az éghajlatváltozás folyamatával, egyszersmind javaslatokat tesz majd
arra vonatkozóan, hogy e munkarészekben milyen jellegű információk szerepeljenek. A segédanyag – a ter-
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A fentiek mellett cél a 2014-2020-as időszakra készülő
területi operatív programokban és azok pályázataiban
is az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni területi szintű mitigációs és adaptációs intézkedéscsoportok
megjelenítése, valamint ezen intézkedések esetén a magasabb támogatásintenzitás elérése. Fontos beépíteni
továbbá az ágazati operatív programokba a területi kohézióra vonatkozó horizontális célkitűzések kiegészítésén keresztül az eltérő támogatási formákra, eljárásokra, támogatható tevékenységekre, és kedvezményezettekre vonatkozó, klímaváltozással összefüggő tervezési
és támogatáspolitikai szempontokat.
Kiváló lehetőség a klímapolitikai szempontok és a
területi szempontok integrációjára, hogy a ”klímatörvény” elfogadása és az OTK felülvizsgálata egy időben történik. Az Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTK) felülvizsgálata – csakúgy, mint a „klímatörvény”
kidolgozása – 2009-ben indult. E tevékenység ellátása
során cél az önálló és integrált éghajlatváltozásra vonat-

kozó területi tervezési munkarészek és javaslatok stb.
kidolgozása jövőképre, célrendszerre, a fenntartható
térhasználat elveire és a területpolitika eszköz- és intézményrendszerére vonatkozóan. Ezáltal lehet biztosítani
a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, a térségek fenntartható fejlődését szem előtt tartó tervezési, építési, beruházási tevékenységek szakmapolitikai orientálását.
A szakmai program így hozzájárul az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 2010-ben aktuális
felülvizsgálatához, ekképp az éghajlatváltozás – klímatörvényből is fakadó – szempontjainak a hazai területfejlesztés alapdokumentumába történő illesztéséhez.
2010-ben – a Duna Stratégia készítéséhez kapcsolódóan – két OTK-ban meghatározott kiemelt térségtípus a
Duna mente és a Duna-Tisza közi Homokhátság mintaértékelése is elkészül.
A térbeli fejlesztéseknek keretet szabó és 2008ban felülvizsgált Országos Területrendezési Terv
(OTrT) határozza meg az ország és egyes térségei
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji,
természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Nyilvánvaló, hogy a „klímatörvény” előírásainak megfelelően
az OTrT következő felülvizsgálata során – amelynek
előkészületei 2012-ben kezdődnek – is érvényesíteni

SPECIFIKUS
CÉLOK

3. ábra: A klímaváltozás hatásainak mérséklésére irányuló területfejlesztési 4 éves szakmai program (2010-2013) 2. és 3.
specifikus célja
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vek szerint – megnevezi majd az ország azon térségeit,
amelyek esetében az éghajlatváltozáshoz való adaptáció
megtervezése – a térség magas fokú sérülékenységénél
fogva – kiemelkedő jelentőséggel bír, egyben utalásokat
fogalmaz meg arra nézve, hogy melyek azok a valószínűsíthető éghajlatváltozási hatások, amelyek országos
összehasonlításban kiemelkedő mértékben sújtják az
adott térséget.

Új külső és belső kihívások

kell az éghajlati szempontokat. A térségi éghajlati sérülékenységi vizsgálatok lehetővé teszik az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait mérséklő övezetek és
területfelhasználási kategóriák majdani lehatárolását, a
területrendezési szabályok újrafogalmazását.
E területpolitikai tervezést befolyásoló tevékenységek mellett, a szakmai program végrehajtása során cél
a 2014-2020-as időszakra készülő ágazati, területi és vidékfejlesztési operatív programokban és azok pályázataiban is az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni
területi mitigációs és adaptációs intézkedéscsoportok
megjelenítése, és a 2011-es magyar EU elnökség alatt, az
európai városokra vonatkozó klímavédelmi kézikönyv
elkészítésének és közösségi ajánlások megfogalmazásának a támogatása is.

Következtetések
Magyarország az éghajlatváltozás hatásai szempontjából kiemelten sérülékeny, ezért fokozott erőfeszítéseket igényel a változások megelőzése, mérséklése és az
alkalmazkodóképesség javítása.
A bemutatott szakmai program – „Területfejlesztés
4 éves szakmai programja a klímaváltozás hatásainak
mérséklésére (2010-2013)” – kidolgozása és megvalósítása jó alapot teremthet ahhoz, hogy a hazai területfejlesztés a klímaváltozás elleni küzdelemnek mint globális kihívásnak maradéktalanul eleget tudjon tenni eszközeivel, és hozzájáruljon a társadalmi tudatformáláson
a területi és ágazati tervezés befolyásolásán keresztül a
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térségi fenntartható fejlődést szolgáló hatásos fejlesztéspolitikai eszközök kialakításához, megerősítéséhez.
Ennek elősegítésére a szakmai program keretében,
az elkövetkező 4 évben számos fontos intézkedés kerül végrehajtásra. A térségi sérülékenységet meghatározó értékelési módszertan, valamint az indikátorok és
komplex mutatók fejlesztése és pontosítása, az OTK-ban
meghatározott országos jelentőségű integrált fejlesztési
térségek mintaértékelése megalapozhatja és elősegítheti a területi és ágazati tervekbe illesztendő mitigációs
és adaptációs intézkedések korrekt tervezését. Ennek
támogatására szükség van a tervezők számára segítséget nyújtó, szakmai segédanyag összeállításra, amely a
területi tervezésben jól hasznosítható éghajlatváltozási
szempontokat integráló módszertani és tartalmi javaslatokat egyaránt megfogalmaz majd.
Továbbra is kiemelt, szakmai program keretében ellátandó feladat kell legyen az éghajlatváltozással kapcsolatos hazai jogszabályalkotás és végrehajtás támogatása, különös tekintettel a várhatóan 2010-ben elfogadásra kerülő éghajlatvédelmi törvényből fakadó feladatok
ellátására.
Mindemellett a terület- és várospolitikai tervezés
támogatására Magyarország 2011-es Európai Uniós
elnöksége is meghatároz fontos klímavédelmi feladatot, jelesül egy európai városok számára készítendő
mitigációs és adaptációs kézikönyv és ajánlások megfogalmazását. A szakmai program e tevékenységek ellátásához is segítséget nyújthat.

Dr. Pálvölgyi Tamás, PhD
egyetemi docens
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Email: tpalvolgyi@mail.datanet.hu

Selmeczi Pál
tervező-elemző
VÁTI Nonprofit Kft.
TTÉI – TEÉMI
Email: pselmeczi@vati.hu

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

Területi monitoring és értékelés

A gazdasági válság és az Észak-alföldi régió

Az Észak-alföldi régió vállalkozásaira gyakorolt válsághatások a statisztika és egy
kérdőíves felmérés tükrében
The economic crisis and the Northern Great Plain
Although the global economic and financial crisis highlights the limitations of national policy action as well as the
need for international cooperation, however, the citizens and the entrepreneurs of a country expect help primarily
from their own politicians, their own country - as, inter alia, indicated by a survey conducted in spring 2009.
This questionnaire survey aimed to identify the negative impacts of the economic crisis on the Northern Great
Plains region, including crisis handling and solution management at corporate level along with describing the
anti-crisis measures required and expected by enterprises.
Kulcsszavak: válsághatások, válsághárító intézkedések, elvárt válságkivédő lépések

A gazdasági világválság negatív hatása 2009. I. negyedévében már érezhető volt a régió munkaerőpiacán.
A foglalkoztatottak száma a válság kezdetétől a régió
mindhárom megyéjében jelentős, összesen majdnem 32
ezer fős csökkenést mutat. A legnagyobb arányú csökkenés a régión belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében
következett be, ahol több mint 14 ezer fővel kevesebb
személyt foglalkoztattak a munkaerőpiacon a munkahelyek megszűnése, illetve munkaerő-kereslet vis�szaesése miatt. A foglalkoztatottak számának csökkenésével párhuzamosan növekedett a régió munkanélkülijeinek száma is: 2009. I. negyedévében 87 ezer fős
munkanélküli-létszámmal számolhatunk, amely majd
13 ezerrel több, mint 2008. IV. negyedévében. A legnagyobb arányú növekedést az egyébként is rendkívül
magas munkanélküli-számmal jellemezhető SzabolcsSzatmár-Bereg megye szenvedte el. Az Észak-alföldi
régióban a Munka törvénykönyve szerinti csoportos
létszámcsökkentésre 2009. I. negyedévében 750 főre,
2009. II. negyedévében már 1752 főre vonatkozóan született döntés. Ezen elbocsátások legnagyobb mértékben az ipar területét és Hajdú-Bihar megyét érintették.
A régióban a KSH adatai szerint 2009. I. negyedévére
valamennyi termelő ágazat teljesítménye zsugorodott,
mérséklődött az idegenforgalom, csökkent a munkahelyek száma, illetve jelentősen visszaestek a gazdasági
szervezetek beruházásai és a lakásépítések.

Válsághatások a kérdőíves felmérés tükrében
A 2009 tavaszán elvégzett vizsgálat célja a gazdasági válság Észak-alföldi régióra kifejtett negatív hatásainak, illetve vállalati szintű kezelésének, megoldási
gyakorlatának és a vállalkozások által a válság hatásainak kivédésére igényelt, elvárt intézkedések kérdőíves
felmérés segítségével történő feltárása volt. A felkérésre
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összesen 170 vállalkozás kérdőíve érkezett vissza, kistérségenként legalább öt, a megyeszékhelyek kistérségeiben legalább tíz foglalkoztató megszólaltatása volt
cél, a vizsgálatban szereplők kiválasztásának módja
miatt azonban nem tekinthető reprezentatívnak. (A kérdőíves felmérésben részt vevő vállalkozások kiválasztását az ÉARFÜ Nonprofit Kft. Kistérségi Koordinációs
Hálózat munkatársai végezték.)
Csupán négy kistérségben (Csengeri, Nyírbátori, Polgári, Tiszavasvári) nem történt a vizsgálatban részt vevő
vállalkozások egyikében sem létszámcsökkentés, illetve
11 kistérségben (Berettyóújfalu, Csenger, Fehérgyarmat,
Hajdúszoboszló, Karcag, Kunszentmárton, Mátészalka,
Nyírbátor, Polgár, Törökszentmiklós, Záhony kistérségeiben) volt olyan vizsgálatban részt vevő vállalkozás,
ahol nem változott a foglalkoztatottak száma a vizsgált
időszakban. A vizsgálatban részt vevő vállalkozások
majdnem felében (46%) azonban történt létszámcsökkentés is a válság hatására. A létszámcsökkentést alkalmazó vállalkozások háromnegyede 10% és 30% közötti létszámcsökkentésről számolt be, ugyanakkor volt
olyan vállalkozás, pl. a Fehérgyarmati kistérségben,
amelyik a létszámcsökkentés mértékét 71 és 80% között
jelölte meg, de a Hajdúböszörményi és a Mezőtúri kistérségben is volt egy-egy olyan vállalkozás, amelyik foglalkoztatottjainak több mint felét kényszerült elengedni.
A vizsgált időszakban azonban létszámnövekedés is
megfigyelhető volt a vizsgált vállalkozások 16%-ánál. A
vállalkozások több mint háromnegyede (77%) tapasztalt
valamilyen mértékű forgalomcsökkenést a válság hatásaként. Ezen vállalkozások 16%-a 20% alatti forgalomcsökkenésről számolt be. A válság hatására bekövetkező
forgalomcsökkenés mértékét 7 vállalkozás (Berettyóújfalui, Derecske-Létavértesi, Hajdúböszörményi, Karcagi,
Kunszentmártoni, Mezőtúri, Nyíregyházi kistérségben)
is 50% felettinek ítélte meg, míg a vállalkozások hasonló aránya számolt be maximum 5%-os forgalomcsök-
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kenésről (Balmazújvárosi, Debreceni, Hajdúhadházi,
Hajdúszoboszlói, Jászberényi, Nagykállói, Nyíregyházi
kistérségben). Piacvesztést (1. sz. ábra) a vállalkozások
majdnem 60%-a tapasztalt a gazdasági válság hatásaként. Piacai negyedének elvesztéséről a vizsgálatban
részt vevő vállalkozások 39%-a számolt be.

2. sz. ábra: Alkalmazott válságkivédő lépések

1. sz. ábra: Piacvesztésének mértéke (%)

A vizsgálatban részt vevő vállalkozások a válság negatív hatásaiként egyéb tényezőket is tapasztaltak: gyakori
a raktárkészlet-felhalmozódás és az ebből fakadó költségnövekedés, az árbevétel- és nyereségcsökkenés, a kintlévőségek növekedése valamint a rendelések felfüggesztése. Megemlítették még az ipari parkba betelepülni szándékozók visszalépéseit, az árfolyamváltozásból fakadó
áremelés-kényszert, illetve a hitelhez jutás lehetőségének
nehezedését a magasabb szükséges fedezetek miatt. A
vállalkozások többsége (82%) már alkalmazott a gazdasági válság hatásait hárító, csökkentő intézkedést (2. sz.
ábra). A vizsgálatban részt vevő vállalkozások majdnem
40%-a felülvizsgálta, ennek nyomán pedig csökkentette
kiadásait a válság hatására bekövetkező recesszió nyomán. A költségcsökkentés után leggyakrabban (említések
21%-ában) a piacorientáció-módosításra, termék- vagy
struktúra váltás alkalmazására mint válságkivédő lépés
említésére került sor a megkérdezett vállalkozások között. Ezen kategórián belül az így válaszolók harmada
úgy próbálja kivédeni a válság hatásait, hogy igyekszik
földrajzi, területi értelemben új piacokra belépni, negyedük azonban a már meglévő piacain próbál módosított
szolgáltatásaival, új termékeivel nyitni. A válságkivédő
lépéseket már alkalmazó cégek között azonos arányban
(11%) szerepeltek a beruházásokat, fejlesztéseket érintő lépések és a szervezeti átalakítások. Az említett négy
nagy területnél (kiadáscsökkentés, piacorientáció, beruházásokat érintő lépések és szervezeti átalakítások)
kisebb mértékben alkalmazták a megkérdezett vállalkozások a létszámleépítések fájdalmas eszközét. Néhány
vállalkozás csupán a munkavállalóinak egy speciális csoportjában eszközölt leépítéseket, míg mások éppen a válság hatására döntöttek a távmunka bevezetése mellett.
13
14

Állami Foglalkoztatási Szolgálat
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
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Több vállalkozás azonban úgy próbálta elkerülni
a szükséges munkaerő-leépítéseket, hogy az ÁFSz13,
illetve az OFA14 által kiírt munkahelymegtartó pályázatokon vett részt, és nyert el támogatást, ugyanakkor
éppen a hasonló, korábbi munkahelymegtartó kötelezettségvállalások miatt nem tudták mások megtenni ezt
a szükséges létszámleépítő lépést.

Elzárt válságkivédő intézkedések
A vállalkozások szinte mindegyike megfogalmazott
olyan intézkedéseket, elvárásokat, amelyeket azonnal
vagy hosszú távon várnak segítségül a gazdasági válság hatásainak kivédésére a helyi és/vagy kormányzati
szervektől, esetleg az Európai Uniós intézményektől. A
legtöbb vállalkozás az adó-és járulékcsökkentést említette, 26%-uk a pályázati lehetőségek növelését, a pályázati eljárások egyszerűsítését, pályázati kritériumok
enyhítését, módosítását, illetve 17% volt az említési aránya a kedvező hitelfelvételi lehetőségek biztosításának.
Ezen intézkedések alkalmazására azonban nemcsak a
válság kiteljesedése okán, hanem attól függetlenül is
szükség lenne, hiszen ezek nagyban segítenék a vállalkozások terheinek csökkenését, illetve lehetőségeik növelését, ezáltal erősítve a „több lábon állás” stratégiáját.
A statisztikai adatok alapján történő elemzéshez az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és a Központi Statisztikai
Hivatal Regionális Igazgatósága szolgáltatta az adatokat.

Dr. Kovács Krisztina, PhD
tervezési menedzser
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
52/524-760, 30/5933659
fax: 52/524-770
Email: krisztina.kovacs@eszakalfold.hu
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A területi értékelés fókuszpontjában: az OTK térségtípusok
In focus of territorial assessment: spatial categories named in the National Spatial Development
Concept
The typology of regions has a great importance in the field of regional development. This article tries to provide
assistance in understanding the definition, the causes and principles of the creation of the region typology and
the methodology of their study in Hungary. After presenting the methodology it showcases some examples of the
results of the assessment from the field of NSDC region types with some interesting problems of their in relation
to the current review of the NSDC.
Kulcsszavak: középtávú OTK célok, térségtípus, módszertan, területi értékelés, területi folyamatok

A területfejlesztés talán legfontosabb feladata a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődési iránytól és
ütemtől valamilyen okból következően eltérően alakuló területek fejlődésének támogatása, befolyásolása a
harmonikus térszerkezet kialakítása érdekében. Ennek
megvalósítása tette szükségessé a területfejlesztés különleges térkategóriáinak, a térségtípusoknak a létrehozását. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
térségtípusai olyan sajátos adottságokkal vagy problémákkal bíró térségek, amelyek egységes fejlesztési
célokat és ezek elérésére hasonló beavatkozásokat igényelnek. Lehatárolásuk és vizsgálatuk egyaránt egyedi,
kifejezetten a térségtípusra jellemző, a földrajzi szemlélet egészen speciális „szűrőn” keresztüli alkalmazását
kívánja meg.
Térség

Terület,
km2,
2008

Része az
országból,
%

Lakónépesség, 2008

Része az
országból,
%

A „térségtípus” kifejezés kissé túlzottan szakszerűnek tűnhet. A földrajzilag egységes térségek, mint például a Budapesti agglomeráció vagy a Balaton térség
esetében valóban inkább a „térség” a helyes megnevezés. A tagolt, szétszórt egységekből állók esetében, mint
például az aprófalvak, azonban a „térségtípus” fejezi ki
azt, hogy egy nagyobb általánosságban, az ország több
részén, bizonyos jellemző tulajdonságokkal rendelkező,
így típusba sorolható települések, kistérségek soráról
van szó.

Lehatárolás
A térségtípusok kialakítása alapvetően gyakorlati
szempontok alapján történt, a területfejlesztés feladataihoz kapcsolódóan. A térségek kiválasztási szempontjai
igen változatosak és természetesen mindig kifejezik az

Bruttó hozzáBHÉ az országos
adott érték, (BHÉ)
átlaghoz
ezer Ft/fő, 2007
képest, %

Munkanélküliségi
ráta a 15-59 évesek
között, %, 2008

Eltérés az
országos átlagtól
(százalékpont)

CsatornázottEltérés az
ság, %, 2008 országos átlagtól
(százalékpont)

Budapesti metropolisz
térség
81 település

2 538

2,7

2 503 205

25,0

3019

231,7

2,4

-4,5

92,2

20,9

Fejlesztési pólusok
7 település

1 615

1,7

998 379

10,0

1494

114,7

6,0

-0,9

94,0

22,7

Külső és belső perifériák,
elmaradott térségek
94 kistérség

53 184

57,2

3 071 696

30,6

350

26,9

12,4

5,5

47,9

-23,4

179 település

3 886

4,2

262 407

2,6

714

54,8

7,8

0,9

74,5

3,2

30 kistérség

17 590

18,9

1 435 321

14,3

482

37,0

10,2

3,3

57,2

-14,1

Balaton térség
Tisza térség
Duna-mente

22 kistérség

11 925

12,8

3 089 809

30,8

2595

199,2

3,3

-3,6

88,6

17,3

Határ menti területek
57 kistérség

30 276

32,5

2 396 386

23,9

767

58,9

9,7

2,8

63,0

-83

Tanyás térségek
280 település

22 201

23,9

2 495 423

24,9

669

51,3

7,2

0,3

65,5

-5,8

Aprófalvas térségek
1075 település

12 615

13,6

282 581

2,8

151

11,6

13,4

6,5

24,6

-46,7

Nemzeti kisebbségek által
lakott vidékies térségek
26 kistérség

13 533

14,5

1 265 419

12,6

757

58,1

6,4

-0,5

69,4

-1,9

Magas arányú cigány
népességgel rendelkező
térségek
44 kistérség

22 646

24,3

1 367 444

13,6

293

22,5

15,0

8,1

47,8

-23,5

1. táblázat: OTK térségtípusok néhány jellemző adata
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adott kor problémáit és elvárásait, így a 2005-ben elfogadott OTK térségei között is a szempontok bőségével
lehet találkozni. Éppen a célok sokszínűsége miatt nem
kizárt, sőt természetesnek tekinthető a térségtípusok
közötti területi átfedés, egy-egy település vagy kistérség akár 3-4 térségtípushoz is tartozhat. A lehatárolás
fő célja alapján találni a gazdasági-társadalmi helyzet
szerint kiválasztott térségtípust (periférikus térségek),
egyedi országos és regionális funkciókat hordozó térségeket (budapesti metropolisz térség illetve pólusvárosok), sajátos településszerkezeti/településhálózati
helyzetű térségeket (tanyás és aprófalvas térségek), különleges földrajzi helyzetük miatt kiemelt jelentőségű
térségeket (határ menti térségek, Duna mente, Balaton
illetve Tisza térség) és a nemzetiségek aránya alapján
kijelölt térségtípust is. A kiválasztási szempontok természetesen nem önmagukban állnak, minden egyes
esetben sajátos és egyedi társadalmi, gazdasági vagy
környezeti problémarendszer, fejlesztési célrendszer
határozza meg őket. Éppen ezeknek a sajátos problémarendszereknek a felismerése teszi lehetővé a megfelelő
fejlesztési célok kialakítását. Ez a probléma-cél rendszer
alkotja a térségtípusok „gerincét”, ennek ismerete teszi
értelmezhetővé a velük kapcsolatos intézkedéseket és
vizsgálatokat.
Az egyedi célok mellett a lehatárolás módszere is sajátos a térségtípusoknál. A területi folyamatok többnyire jobban értelmezhetők a területileg egybefüggő kistérségek alapján, mégis bizonyos esetekben (pl. tanyák,
aprófalvak) a vizsgálatot torzítaná a teljes kistérség
térségtípusba sorolása, így kistérségi és települési alapú
lehatárolás egyaránt létezik, a Balaton térség esetében a
sajátos természeti és térszerkezeti adottságok kívánták
meg a kiemelt üdülőkörzet települési szintű lehatárolást, amit az OTK is átvett.
Érdemes megvizsgálni az OTK térségtípusok történelmi változását is. Az első, 1998-ban elkészült OTKban még jól érzékelhetőek az egykori gazdaságszerkezet átalakulásából fakadó, a rendszerváltás után felerősödő, területileg differenciált folyamatok. Részben a
szakmai szempontrendszer, részben az ország helyzetének akkori gyors változása miatt az akkor kialakított
8 térség közül jelenleg már csak 4 aktuális. Az 1998-as
OTK térségek az alábbiak voltak:
- társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségek;
- az ipari szerkezetváltás által érintett térségek;
- mezőgazdasági (rurális) vidékfejlesztés térségei;
- a fenti kategóriákba nem sorolható, de tartós, jelentős
munkanélküliséggel küzdő térségek;
- határ menti térségek;
- környezeti szempontból különösen veszélyeztetett
térségek;
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- Budapest mint európai metropolis;
- innovációs és vállalkozói centrum funkciót betöltő vidéki központok.

Elemzés és értékelés módszertana
Az OTK-ban lefektetett középtávú fejlesztési célokra
épül a térségtípusok vizsgálata. A célok az egyes térségtípusok problémarendszere illetve fejlesztési elvárásai
alapján kerültek kiválasztásra, térségtípusonként egyedileg. Hasonlóságok természetesen vannak, de a célok
teljes rendszere mindig térségspecifikus. A kiválasztott
legfontosabb célok megvalósításának vagy teljesülésének mérésére a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő
Rendszerben (T-MER) indikátorokat határozott meg a
rendszert kialakító VÁTI Nonprofit Kft. A mutatók kialakítását a Balaton térség esetében az 1.sz. ábra mutatja.
A területi folyamatok eltérő intenzitású alakulása
miatt nem feltétlenül lehet vagy célszerű minden célt
évente vizsgálni. Előfordulhat, hogy a cél vizsgálatára
alkalmas adatokat csak több éves ciklusban vagy csak a
népszámláláskor mérik (pl. nemzetiségi hovatartozás).
Ezért a vizsgálat során is szét kell választani az évente
és a több éves távon, praktikusan 4 évente vizsgálandó/vizsgálható mutatókat. Az indikátorok kiválasztásánál alapvető szempont a fajlagos adatok alkalmazása,
az összehasonlíthatóság érdekében. Néhány alapvető
adat a térségtípusok mindegyikénél, minden területi szinten és minden időtávon fontos. Célszerű tehát
meghatározni a specifikus céloktól függetlenül minden
térségtípusra vizsgálandó alapmutatókat: pl. terület,
lakosság, népmozgalmi adatok. Ezek lehetővé teszik a
térségtípusok között is a társadalmi-gazdasági különbségek vizsgálatát.
Nem lehet minden térségtípust teljesen homogén egységként kezelni. Különösen a hosszú, elnyúló területen
áthúzódó térségtípusok, mint a Duna mente, a Tisza-térség vagy a határ menti területek esetében elkerülhetetlen a belső differenciálás. Más esetekben a térség belső
differenciáltsága, funkcionális kapcsolatrendszerének
alakulása olyan eltérő területek együttműködésében jelentkezik, mint a Balatonnál a parti és háttértelepülések
rendszere vagy Budapest és agglomerációja. Ezeket a
térséget lehatároló jogszabályok is figyelembe veszik. A
célok és az indikátorok ezekben az esetekben is a teljes
térségtípusra érvényesek, de meg kell vizsgálni azok eltérő alakulását a térségen belül is (eltérő országhoz kapcsolódó határszakaszok, Budapest feletti és alatti Dunaszakasz, alsó-középső-felső Tisza vidékek).
A kiválasztott indikátorok alapján (a fajlagos mutatók
és változások kiszámítását is beleértve) kerülhet sor az
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1. ábra: A Balaton térség OTK cél és indikátorrendszere

adott térségtípus elemzésére és értékelésére. A területi
elemzés során a mutatók alakulására mint tényanyagra építve a térség folyamatainak feltárása és jellemzése
történik meg. A területi értékelés az elért állapot célokhoz viszonyításán alapul, egyfajta „bizonyítvány” kiállítása, milyen irányban és mennyire történt elmozdulás
egy korábbi állapothoz képest, ideális esetben az OTK
céljai szerint. Az OTK koncepció jellegéből adódóan
nem határoz meg konkrét célállapotot, különösen nem
mérhető célértékeket. A hazai tervezési rendszer egyik
hiányossága, hogy a második OTK idején sem létezik az
abban kitűzött célokhoz egyértelmű, számszerűsíthető
célállapot, akár az egyes ágazati tervekben, programokban sem. Ezért a területi folyamatok vagy a támogatá-
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sok OTK célok szerinti értékelésénél meg kell elégednünk azzal, hogy kiderül, a deklarált célok irányába
vagy azzal ellentétesen történt elmozdulás, illetve a támogatások és hatásuk harmonizált-e ezekkel a célokkal.
Az országosan koordinált területi elemzések és értékelések egy területi monitoring rendszer részét képezik,
amelynek működtetését a területfejlesztési törvény írja
elő, módszereit pedig a fentebb említett T-MER határozza meg. Ezek az elemzések az évente elkészített Országos Területi Helyzetkép sorozat szakmai háttéranyagában és az arra épülő kiadványban, illetve az országgyűlés számára 4 évente készített jelentésben jelennek meg.
A többnyire ágazati jellegű vagy statisztikai elemzések
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helyett a területiség és a térszerkezetet alakító, összetett folyamatok rendszeres bemutatása teszi lehetővé
a megoldandó problémák felismerését, a fejlesztéspolitika eredményességének értékelését. Éppen ez teszi
szükségessé minél szélesebb körben a térségtípusok
rendszerének megismerését és alkalmazását.

Eredmények
A 2009-ben elkészült, a területi folyamatokról szóló
országgyűlési jelentés részletes háttéranyaga jó lehetőséget teremtett az OTK térségek helyzetében bekövetkezett, 2003 és 2007 közötti elmozdulásának értékelésére.
Néhány figyelemreméltó folyamat élesen kirajzolódott.
Budapest nemzetközi jelentőségű funkciói közül
továbbra is rendkívül domináns szerepet tölt be a kutatás-fejlesztés és a pénzügyek terén: 2007-ben az ös�szes K+F ráfordítás 62%-a a fővárosba jutott, az összes
pénzügyi vállalkozás ötöde a fővárosban, 28%-a pedig
a metropolisz térségben működött. Egyedülálló a budapesti metropolisz térség demográfiai helyzete is: a magas születési arányszámnak és főleg a bevándorlásnak
köszönhetően az agglomeráció lakónépessége 2003 és
2007 között 9,27%-kal, 65,4 ezer fővel nőtt. A korábban
jellemző nagymértékű kiköltözés a fővárosból fokozatosan csökkent, és 2007-ben már vándorlási többlet
jelentkezett. Ennek oka nem utolsósorban a térség 5,5
millió Ft-os egy főre jutó GDP-je, ami az országos átlag
több mint kétszerese volt 2007-ben.
A periférikus térségeket ezzel ellentétben továbbra
is erős lemaradás jellemezte, gazdasági fejlődésük gyakorlatilag a szinten tartáshoz volt elegendő. A 311/2007.
(XI.) kormányrendelet által meghatározott 94 kistérségből mindössze a Tabi és a Kazincbarcikai kistérségben
haladta meg az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték az
országos átlagot 2007-ben. Ugyanekkor a Fehérgyarmati, Sarkadi és Bodrogközi kistérségekben annak harmadát sem érte el. A gazdasági helyzet indokolja a jelentős
elvándorlást is: a vándorlási egyenleg a 94 kistérségből
88-ban negatív volt és mindössze három kistérségben
nőtt a lakónépesség. Jelentős fejlődést az infrastruktúra terén találni, különösen az 1000 lakosra jutó internet
előfizetések száma növekedett imponálóan (148%), bár
így is csak ¾-e az országos átlagnak.
A Balaton térségben a fenntartható turizmus kialakítása az egyik kiemelkedő OTK cél. A vendégforgalom
2003-2007 között összességében stagnált, azonban ezt
elsősorban a part menti települések csökkenése okozta,
míg a háttérterületek településein 36%-kal emelkedett.
Az olcsóbb szálláskategóriák, kempingek turistaszállások kapacitása egyre csökkent, 20-30%-os mértékben
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is, miközben a szállodai kínálat csak átrendeződött,
de lényegesen nem csökkent. Mindez a „minőségibb”
szálláshely-struktúra kialakulása irányába megtett első
lépéseket jelezte. A turistaforgalom nagy mértéke miatt
viszont az egy lakosra jutó települési hulladék mennyisége a térségben jelentős, 15%-nyi növekedést mutatva
2007-re elérte az országos átlag másfélszeresét, 620 kg/
fő. A turizmussal való összefüggést mutatja, hogy a települési hulladék a háttértelepüléseken országos átlag
alatti volt (310 kg/fő/év), míg a parti településeken ennek háromszorosa, 910 kg/fő/év.
Az aprófalvas (500 fő alatti népességű) településeken
az elvándorlás és az elöregedés, a munkalehetőségek
hiánya miatt fontos cél a helyi vállalkozókedv, ökológiai gazdálkodás fejlesztése. Sajnos az 1000 lakosra jutó
működő vállalkozások száma az aprófalvas térségekben 33 db volt 2007-ben, csak fele az országos átlagnak, és lényegében stagnált. Az egy főre jutó jövedelem
ugyanekkor az országos átlag 2/3-át sem érte el, igaz
szerény felzárkózás következett be 2003-hoz képest. Az
alig javuló vagy olykor romló gazdasági helyzet élesen
kirajzolódott a népmozgalmi adatokban: az egyre erősödő elvándorlásnak köszönhetően a lakosság száma
5%-kal, az ország össznépességének csökkenését hatszorosan meghaladó ütemben csökkent. A 2007-ben aprófalunak számító 1044 település közül 238 népessége
nőtt, míg 806 településé csökkent a vizsgált időszakban.
A magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek mutatóira a cigányság rendkívüli szegénységét
jellemző szociális helyzet nyomja rá a bélyegét. Annak
ellenére, hogy a kistérségi lehatárolás miatt a kedvezőbb helyzetű központi települések, városok értékei is
beleszámítódnak a térségtípusba, azok helyzete igen
lehangoló. Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték az
országos átlagnak (1 303 ezer Ft) még negyedét sem érte
el, és az ország hét legalacsonyabb egy főre jutó BHÉvel rendelkező kistérsége is e térségtípushoz tartozott.
A 2003-hoz képest mért 32%-os növekedés alig haladta
meg az országos értéket (28%), így a térségtípus elmaradása az ország többi részéhez képes alig mérséklődött.
A munkanélküliségi ráta folyamatos és számottevő növekedés után 2007-re megközelítette a 15%-ot (14,92%).
A munkanélküliségi ráta ekkor az ország 3 kistérségében haladta meg a 20%-ot, ezek mindegyike ebbe a
térségtípusba tartozik. Az 1000 lakosra jutó rendszeres
szociális segélyben részesülők évi átlagos száma 2007ben 56,3 fő volt, ez a szám 2003 óta folyamatosan, több
mint 1/3-ával nőtt. A 2007. évi érték pedig közel háromszorosa az országos átlagnak (19,3 fő). Jelentős fejlődést
itt is leginkább az infrastruktúra mutatott, elsősorban a
csatornázottság 2003-2007 közötti 50%-os növekedésével, ami viszont még így is csak 45%-os.
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Minden térségtípusra meghatározható néhány jellemző probléma, amely segítheti a térségtípusoknak
és vizsgálatuk logikájának jobb megismerését, javítását; gondolatébresztő lehet nemcsak a területfejlesztési
szakma számára.
A budapesti metropolisz térség mint az ország legnagyobb agglomerációs területe, már önmagában is nagyon
összetett, de a külső kapcsolataiban még ennél is több
kérdést vet fel. Mint a 2005. évi LXIV. törvényben lehatárolt, és önálló fejlesztési szervezettel, tervekkel is rendelkező kiemelt térségnek, részben lehetősége volt a területi
folyamatok megfelelő szinten történő befolyásolására.
Mégsem tudott igazán érvényt szerezni a saját fejlesztési céljainak. A főváros és agglomerációja közötti viszony
esetlegessége, az együttműködés hiánya már régóta
fennáll (például a területhasználat, közlekedésszervezés
terén), és a központi régió kontra fővárosi régió vitát sem
sikerült érdemben feloldani. A régió és az agglomeráció
kapcsolata is problémás. A lehatárolás ennél a térségnél
törvénybe foglalt, de sok kérdést felvet: a fővároshoz
kötődő települések köre funkcionálisan sokkal nagyobb
a jelenlegi agglomeráció területénél, amely ugyanakkor
jelentős belső különbségekkel, olykor eltérő fejlesztési
igényekkel bír (Dunakanyar – kelet pesti alvóvárosok).
A Balaton térség szintén törvény által lehatárolt.
A 2008. évi LVII. törvény a települések számát 179-re
emelte, ebből 44 parti, 7 partközeli és 128 háttértelepülés. Ennek a kiemelt térségnek van a legkiforrottabb
intézményrendszere, önálló fejlesztési tanáccsal és
munkaszervezettel, tudományos kutatói bázissal. Ennek ellenére sem sikerült a Balaton térséget elhelyezni
a fejlesztéspolitika regionalizálódó rendszerében, még
mindig gond a térség közigazgatási széttagoltsága. A
régiók, a megyék és a térség kapcsolatát vizsgáló dokumentumok, eredmények és a javasolt megoldások
is számosak és sokrétűek. A területhasználat egységes
szabályozásán és a különleges fejlesztéspolitikai szerepet deklaráló tervezésen túl viszont nem sikerült igazán
elfogadott, hatékonyan működő és széles körben elfogadott funkcionális régiót kialakítani.
A tanyás térségek esetében a lehatárolás jelenti a legfőbb problémát. Egyrészt az annak alapját adó külterületi népesség száma csupán a 10 évente tartott népszámlálásokon kerül felmérésre, így megbízhatósága,
aktualitása és pontossága folyamatosan romlik. A statisztikai adatgyűjtés települési szintje miatt nem érzékelhetőek a bel- és külterületek eltérő folyamatai, nem
állapítható meg, hogy a változások valóban a tanyákon
zajló folyamatok következményei. A térségtípus muta-

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

tóinak értékét nagyon erősen befolyásolják a hozzá tartozó, kiterjedt tanyavilággal rendelkező nagyobb városok (például Kecskemét, Debrecen, Nyíregyháza). Különösen azért fontos a térségtípushoz tartozó városok
tanyákra gyakorolt hatására felhívni a figyelmet, mert a
tanyarendszer működése elválaszthatatlan a belterület,
a városok szerepétől, kölcsönös és szoros együttműködésük eredménye a tanyasi településrendszer.
Hasonlóan a külterületi népességhez, a nemzetiségek
lélekszáma is csak a népszámlálásokból ismert. Ez az
adat önmagában is sok bizonytalansággal terhelt, de a
legnagyobb gondja az igen hosszú időtáv, így az ilyen
alapon lehatárolt térségtípusok esetében (nemzetiségek, illetve cigány népesség által magas arányban lakott
térségek) éppen a legfontosabb mutatók nem értelmezhetők rövid távon.
A határ menti térségek esetében a rendkívüli belső
heterogenitás okoz problémát. Nagyon kevés olyan cél
van, ami valóban érvényes az összes határszakaszon.
Alapvetően megváltozott a határ mentiség szerepe,
hatása is a szabad átjárhatóság miatt az EU tagállamok
felé, itt inkább új lehetőségeket, kölcsönösen gyümölcsöző térségi együttműködéseket teremthet az országhatár közelsége, (különösen az osztrák és részben a
szlovén, illetve szlovák határon), szemben a korábban
egyértelműen jellemző elzártsággal és periférikus helyzettel. Ugyanakkor a nem EU tagállam szomszéd országok felé éppen ellentétes hatást érhet el a szigorúbb
schengeni szabályozás. Ezeket a folyamatokat még
nagyon nehéz pontosan követni és a térségtípus céljait
hozzájuk igazítani. A fejlesztéspolitika szempontjából
a lehatárolás okoz gondot. A kistérségi lehatárolás alkalmasabb a speciálisan itt jellemző problémák vizsgálatára és megoldások kidolgozására, azonban az uniós
támogatáspolitika számára már nem kompatibilis ez
a NUTS-3 alatti szint. Így a határon átnyúló fejlesztési
projektek a megyék és régiók hatáskörébe esnek.

Következtetések
Magyarország európai mércével mérve kis területű
ország, de történelmileg is jelentős területi különbségek jellemzik. Annak ellenére, hogy valóban nincsenek
szélsőségesen eltérő természeti tájak vagy területi autonómiára számot tartható országrészek, a bemutatott
térségek néhány jellemzője is határozottan megmutatja, hogy mekkora különbségeket jelent az ország kedvezőbb vagy elmaradottabb részén élni és boldogulni,
vagy mennyire koncentrálódnak a gazdaság egyes ágai
bizonyos térségekre. A térségtípusok létjogosultságát
mi sem bizonyítja jobban, mint ezen elemzések eredményei. A térségek lehatárolása, ennek szempontjai időről
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időre természetesen mindig felvetnek kérdéseket, de
mindez nem adhat okot e térkategóriák negligálására
az ágazati fejlesztések során. A területiség érvényesítése
minden ágazat érdeke és felelőssége is, és ehhez éppen
az OTK-ban kijelölt térségtípusok adhatják az egyik
legkézenfekvőbb eszközt. Az elmúlt évek egyik eredménye az egyes európai uniós forrásból finanszírozott
fejlesztési konstrukciók pályázati kiírásaiban az előny-

ben részesített térkategóriák megjelenítetése. Ez is elősegítheti a térségtípusokra vonatkozó, 2013-ig érvényes
területi célok érvényesülését. Szükség lesz azonban
már az OTK 2010. évi felülvizsgálata során az eddigi
térségtípusok, céljaik átgondolására, és megalapozott
vizsgálatok alapján új térségtípusok létrehozására, a célok módosítására javaslatokat tenni. Ez lehet a jelenlegi
legfontosabb feladatok egyike a térségtípusok terén.
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VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
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Sajátos kihívások a kiemelt térségek fejlesztésének
monitorozásában

Hogyan segítik a Balaton térség fejlesztési elveit és céljait a fejlesztéspolitikai
támogatások?
Challenges of monitoring development activities at Lake Balaton Region, at a region of national
importance
The Lake Balaton Region is a key area of national importance according to the National Spatial Development
Concept in 2005 (the region is not a NUT2 region according to the EU territorial statistics). As an internationally
recognised holiday resort area, the regional social and economical structures relay significantly on the region’s
environmental structure. The Lake Balaton Region is also highly environmentally sensitive and economically
vulnerable. Therefore all development policy interventions at Lake Balaton should keep strict rules on regional
sustainability and look for special and alternative development directions.
The region’s special status means that its public development is financed by many other regional (NUTS2) and
sector programmes. This situation is a great challenge for monitoring how development policy could support the
achievement of Lake Balaton Region’s own development goals and principles. This paper presents the experiences
of an experimental monitoring action based on quantitative and qualitative tools initiated by governmental and
regional development actors. It also points out the deficiencies and good practices of development policy at the
Lake Balaton during the period 2004-2009.

A Balaton térségét 2005-ben az Országos Területfejlesztési Koncepció országos jelentőségű kiemelt térségként határozta meg. A térség fejlesztésére változó nagyságban hazai források illetve uniós ágazati és regionális
operatív programok állnak rendelkezésre. Nagy kihívást jelent az ide érkező források koordinációja. Éppen
ezért a Balatonhoz érkező fejlesztési források felhasználásának nyomon követése fontos feladat.
2009-ben elkezdődött a monitoring tevékenység,
amelynek fontosabb eredményeiről jelen cikk számol
be. A Balatoni Fejlesztéspolitikai Monitoring és Értékelési Rendszer Tervén15 (BMÉT) alapuló monitoring
célja, pontosabb képet alkotni arról, hogy a közpénzen megvalósuló fejlesztések milyen módon járulnak
hozzá a Balaton térség fejlesztési céljaihoz.
A vizsgált térség megegyezik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területével. A BMÉT módszertani javaslata alapján gyors, egyszerű és rendszeres elemzések
szolgáltatnak választ az értékelés kérdéseire. Vizsgálatai az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az
Első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) végrehajtása által

gyűjtött monitoring adatokon (2009. május 20-i állapot,
összesen 34,4 Mrd Ft, 419 db projekt adata) és egyes
projektek helyszíni felmérésén alapultak. Az eddigi
balatoni monitoring tevékenységekhez képest16 fontos
módszertani újítás, hogy a BMÉT nem csak a térségben
felhasznált pénz mennyiségét követi nyomon, hanem
megállapításai a térségben megvalósuló projektek valós szakmai teljesítményét bemutató output és eredményindikátorokon is alapulnak.
Szükség volt továbbá a projektek kvalitatív vizsgálatára is, mivel a monitoring rendszerek a fent említett célok vizsgálatához nem rögzítenek minden adatot. Ezért
helyszíni felvételezéssel, interjúkkal, egyes esetekben
távérzékeléses elemzéssel 26 projekt (NFT I. és ÚMFT
ágazati és területi reprezentációra figyelemmel) részletes
vizsgálatára is sor került (1. térkép). A vizsgálat fókuszcsoportos elemzéssel is kiegészült, a turisztikai fejlesztések térségi érintettjeinek és szakértőinek bevonásával.

15
2008-ban a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságának (VÁTI TTÉI) és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárságának (NFGM TÉSZÁT), valamint a Balatoni Fejlesztési és Integrációs Kft-nek
a közreműködésében elkészült a Balatoni Fejlesztéspolitikai Monitoring és Értékelési Rendszer Terve (BMÉT).
16
A korábbi elemzések (pl. Oláh, M. – Dombi, G. – Retz, T.: Pályázati úton történő központi és regionális forrás kihelyezési gyakorlat 1999 és
2003 között a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” c. kutatási zárótanulmányt) elsősorban a különböző szereplők pályázati aktivitását, a Balaton
Magyarországon belüli pozícióinak vizsgálatát, a források stratégiai célokhoz való viszonyát, az ágazati és a BKÜ-n belüli területi megoszlását
tartották szem előtt. A BKÜ új területfejlesztési koncepciójának monitoring javaslata azonban már 23 gazdasági, 20 társadalmi, 14 közlekedési, és 26 környezeti indikátor vizsgálatát is tartalmazza.
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A BFT fejlesztési tervdokumentumaiban szereplő
elvek és célok közül a BMÉT a vizsgálatok keretében
csak a kifejezetten Balaton-specifikus tényezőkre fókuszált.17

sedést az országos értékekből. A majdnem 9%-os részesedés azonban nem mondható magasnak ahhoz képest,
hogy az ország vendégéjszakáinak mintegy 20%-a a
Balatonnál jelentkezik.

Sok vagy kevés forrás érkezett a Balaton kiemelt
térségbe?

Milyen hatékonysággal hasznosultak a források?

A feltett kérdésre nehéz egyértelmű választ adni, bizonyos szempontból megfelelően, más szempontból
kevésbé jól teljesített a térség a forrásszerzésben. A monitoring rendszerek adatai szerint az NFT I. keretében
2004-2008 között 283 db projekt részesült összesen 9
Mrd Ft támogatásban, a 2007-ben indított ÚMFT 2009.
május 20-ig eltelt időszakában 25 Mrd Ft került lekötésre, 136 db projekt keretében. E forráson felül több közlekedési, környezetfejlesztési kiemelt projekt is megvalósult uniós támogatással.
Az ide érkező uniós fejlesztési források Magyarország összes uniós forrásán belüli aránya (2,2%) nagyon
közel áll a Balaton térség országos népességéből (2%) és
az országos GDP értékéből való részesedéséhez (2,5%).
Az egyes fejlesztési témák vizsgálata során csak a turizmus forrásai esetében mutattunk jelentősebb része-

A fejlesztési források mennyisége alapján általában
jók az eredmények az egyes balatoni célokhoz való hozzájárulás vonatkozásában. A térség általában jobban
teljesített, mint ahogyan az ország népességéből vagy
GDP-jéből való részesedése alapján várható volt.
Még ennél is biztatóbb, hogy a balatoni célokat megvalósító projektek számszerűsíthető eredményei (output és eredményindikátorainak értékei) a forrásokból
való részesedésük arányánál gyakran kedvezőbben
részesültek, mint az országos eredmények. Mindennek
sok oka lehet (köztük módszertani okok is), de különösen a turizmus esetében arra is utalhat, hogy érdemes a
Balatonnál közpénzekből fejleszteni, hiszen a fejlesztések az országos átlagnál nagyobb hatékonysággal valósulnak meg.

1. ábra: Néhány fontosabb turisztikai eredménymutató a népesség és forrásarányok tükrében (a teljes BKÜ értékei az
országos adatok %-ában, zárójelben a teljes BKÜ értékei)
A BKÜ
részesedése
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f orrásból (%)
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az országos népességből (%)
uniós f orrásokból (%)

Támogatott turisztikai
vonzerők száma (3 db)

5,2%

Fejlesztéssel bevezetett turisztikai
szolgáltatások száma (41 db)

6,1%

Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó
tájékoztatási eszközök száma
(218.771 db)

12,3%

Új férőhelyek száma (435 fő)

15,0%

Új szobák száma (224 db)

17,7%

Támogatott turisztikai vonzerők
éves látogatóinak száma
(692.468 fő)

30,8%
0

10

20
BKÜ

30

40

50

60

70

80

90

100 (%)

Ország egyéb területe

17
A BMÉT tárgykörében megjelenített elvek és célok forrásai a Balaton térség saját fejlesztési tervdokumentumai: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2020-ig, Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája, Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve.
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Teljesülnek-e a Balaton kiemelt térség fejlesztési dokumentumaiban rögzített célok?
A Balaton saját tervdokumentumaiban rögzített, a
célok elérését mérő indikátorokat nem vették át az uniós programok monitoring rendszerei. Ezért a balatoni
célok teljesüléséről nem állnak rendelkezésünkre megfelelő indikátoradatok. Csak annyit lehet megállapítani, hogy a Balaton térség stratégiai fejlesztési céljainak
témáiban (gazdaságfejlesztés, humáninfrastruktúrafejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, környezetfejlesztés, turisztikai fejlesztés, közlekedésfejlesztés) mérhető
eredmény- és outputmutatók értékei – a forrásokhoz
hasonlóan – a térség lakosságaránya körül alakulnak.
Egyszerűen elemezhető a Balaton térség legfontosabb
területi célja, a háttértelepülések foglalkoztatási felzárkóztatása és turisztikai teljesítményének fokozása. A
háttértelepülésekbe érkező fejlesztési források aránya
a teljes Balaton térségen belül nem érte el e települések lakosságszámarányát. Ugyanakkor e parttól távoli
településeken teremtett és megtartott munkahelyek és
pár turisztikai eredménymutató (szolgáltatások száma,
tájékoztatási eszközök száma) aránya meghaladta azt.
A mennyiségi mutatókhoz képest, a minőségi vizsgálatok már kedvezőtlenebb képet festettek a balatoni
fejlesztéspolitikai tevékenységek eredményességéről.
Az egyes projektek részletes elemzése és a fókuszcsoportos vizsgálat alapján kevés igazi Balaton-specifikus,
a balatoni céloknak megfelelő sajátos tartalmat lehetett
kimutatni. Legtöbbször hiányoznak a fejlesztések azon
kis részletei, amelyektől igazán „Balatonra-szabott”
projektek jöhetnének létre. Pedig részletesen rögzítésre került a Balaton fejlesztési tervdokumentumaiban,
hogy az egyes ágazati fejlesztések mitől lesznek „Balaton-specifikusak”. Ezek a tényezők azonban alig jelennek meg szűrőként, ösztönzőként a fejlesztési források
odaítélésekor, például:
• A balatoni turisztikai célkitűzésekkel szemben a szálláshelyfejlesztések során sokszor csak újabb átlagos
kínálatú szállodák épülnek, de új turisztikai szolgáltatások nem jelennek meg, vagy nem a kiemelt balatoni célcsoportok számára (pl. szeniorok, családosok). A parti települések turisztikai barnamezőinek
(egykori SZOT-, vállalati és intézményi üdülők stb.)
revitalizálása, funkcióváltása alig halad előre. A szálláshelyek továbbá nem kapcsolódnak a térség turisztikai szolgáltatásaihoz, helyi termékeihez. A turisztikai szolgáltatók ritkán színesítik együttműködésben
a kínálatukat. Ritkán támogatnak csak a Balaton térségben elérhető, a helyi tradíciókra épülő terméket
(„Balatonicum”), amely a gazdaság- és vidékfejlesztés hiányos fókuszaira is utal.
• A gazdaságfejlesztés nem ösztönzi a magas hozzáadott értékű, alacsony kibocsátású termelő-alkotó
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tevékenységeket, amelyek a környezetileg érzékeny
térség gazdasági diverzifikációját, turizmuson túlmutató több lábon állását szolgálhatnák.
• A fenntartható közlekedési formák alárendeltek a fejlesztésekben. Igaz, hogy a kerékpáros közlekedési és
közösségi közlekedési projektek számszerű eredményei országos összehasonlításban kedvezőek, nagy
probléma azonban, hogy e fenntartható és közösségi
közlekedési projektek egyelőre nem alkotnak egységes térségi rendszert.
• A térség humánerőforrás-fejlesztési törekvései nem
célozzák a turizmushoz és az üdülőgazdasághoz kötődő, magas és érzékeny táji értékekkel rendelkező
térség nyelveket beszélő, befogadó, vendégszerető
és környezettudatos helyi társadalmának megteremtését a lakosság és az üdülőnépesség közös szemléletformálásával, tananyag és tantervfejlesztésekkel,
képzésekkel.
• A parti települések zsúfolt területhasználata továbbra
is jellemző, egyes beruházások esetleges tájkép és településkép károsítását a fejlesztéspolitika nem tudja
célirányosan szűrni (a feladat kizárólag az építési hatóságokra marad).
Általánosan rögzíthető, hogy a balatoni fejlesztési célokat nem ismerik a projektgazdák, azonban található
több népszerűsítésre érdemes, jó gyakorlat is. Fontos
kiemelni ezeket a kedvező jelenségeket:
• A turisztikai fejlesztők nem a szűk balatoni szezonra,
hanem egész évre terveznek. A szezon meghosszabbítása a balatoni turizmus egyik legfontosabb célja.
• A táji értékek védelmével és fenntartható hasznosításával sok projekt foglalkozik. Köztük számos projektnek nem is ez az elsődleges célja, hanem például
olyan településfejlesztési, turisztikai projektek, amelyek a táji értékekre is jótékony hatást gyakorolnak.
• A települési környezet fejlesztése szintén fontos törekvés a kiterjedt beépített területekkel rendelkező
térségben. Bár a térség részesedése a település-rehabilitációs projektekből nem jelentős (főleg, ha az
üdülőnépességet is hozzászámítjuk a térség állandó
lakosságához), néhány turisztikai projektben megjelenik a települési környezetfejlesztés, a hagyományos balatoni karakterű településkép helyreállítása,
esetenként a zöldfelületek és közösségi hozzáférésű,
autóforgalomtól elzárt, gyalogos és kerékpáros területek növekedése.

Érvényesülnek-e a sajátos balatoni fejlesztési
elvek?
A Balaton térség sajátos fejlesztési elvei hordozzák a
leginkább térség-specifikus balatoni fejlesztési üzeneteket. Az elvek teljesülése azonban alig mérhető a monitoring rendszerek adatai alapján. Ezért itt a projektek
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egyedi, kvalitatív vizsgálataira kell támaszkodnunk.
Kifejezetten örömteli, hogy még a viszonylag szűk
mintában is sikerült minden balatoni elv érvényesítésére vonatkozóan jó példát találni. Pedig a felméréseink szerint a balatoni fejlesztési elvek ismertsége a
projektgazdák körében még a céloknál is alárendeltebb.
Sajnos ugyanakkor több olyan projekt is található,
amely nem követte az elveket, pedig az minden egyes
közpénzből támogatott projekttől elvárt. Az is látszik,
hogy apró változtatásokkal sokkal több projekt tudott
volna hozzájárulni egy-egy horizontális cél érvényesüléséhez. Az elvek betartása tehát esetleges. Nem kerültek hátrányba az elvekkel ellenkező, illetve az egyes
horizontális célok érvényesüléséért semmit nem vállaló
projektek.
Az egyes elvek teljesülése összességében változatos
képet mutat:
• A partnerség, a térségi szereplők közötti együttműködés, és különösen a helyi és az üdülőnépesség közti
együttműködés nem hangsúlyos eleme a projekteknek.
• A helyi identitás erősítése, a tájszemlélet és a helyi adottságokra épülő egyedi fejlesztések növekvő
arányban jelennek meg a fejlesztésekben.
• A lehetőségekhez képest csak kevés projekt esetében
érvényesültek a következő elvek: zöldterületek növelése; ökológiai folyosók hálózatának védelme és
kiterjesztése; beépítés növekedésének elkerülése; közösségi közlekedés és a gyalogos, kerékpáros közlekedés ösztönzése. (Ugyanakkor kifejezetten innovatív megoldásokkal is találkozhatunk: pl. egy tovább
már nem parkosítható kis telken álló szálloda tetőkerttel növelte a biológiailag aktív felületek arányát
egy zsúfolt üdülőövezetben.)
• A barnamezős projektek preferálása az építésekkel
túlzsúfolt térség legfontosabb térhasználati elve. Ennek ellenére a szűk mintában is több zöldmezős beruházás jelent meg.
• Elvekben is megfogalmazott régi vágy, hogy a terület- és a településrendezési tervek adják a balatoni
fejlesztések kereteit, és ne olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek ezeket a kereteket feszegetik. A
közpénzből támogatott projektek esetében ez különösen fontos elvárás. Ezért ez a törekvés megjelenik a
térség sajátos fejlesztési elvei között. Ennek ellenére
még a szűk mintában is voltak olyan projektek, amelyek településrendezési terv módosításával jöhettek
csak létre, illetve továbbfejlesztésük miatt ennek kezdeményezését fontolgatják.
• A fentiekkel ellentétben a közkincsekhez (pl. a tóparthoz) való hozzáférés biztosítása, ill. javítása; valamint
a parttól távolabbi területek karakterének megőrzése, túlzsúfoltságának megelőzése – egy-két projekttől
eltekintve – sikeresnek mondható. (Érdemes külön
kiemelni egy esetet, mikor a támogatott fejlesztés
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keretében a tópart egy korábban szabadon elérhető
szakaszát akarták elzárni a nagyközönség elől, de ezt
az erős helyi civil ellenállás megakadályozta. Az eset
az üdülő és lakónépesség tudatosságának és önszerveződésének örömteli erősödésére utal, ugyanakkor
sajnos arra is rámutat, hogy az elv érvényesítését nem
a fejlesztéspolitika mechanizmusai biztosították.)
• Kifejezetten pozitív, hogy a balatoni elveknek megfelelően a projektgazdák körében is jelentős az elutasítása az egyéni motorizált járművek (pl. terepjárók,
quadok, motorcsónakok) szabadidős felhasználásának. Szintén örvendetes, hogy a projektek a környezetterheléshez megnövekedett káros anyag kibocsátással nem, vagy csak elhanyagolható mértékben járulnak hozzá.

Javaslatok
A BMÉT monitoringjának 2009. évi jelentése alapján a
következő fejlesztéspolitikai javaslatok fogalmazhatók
meg:
• A balatoni fejlesztések sajátos térségi üzeneteinek
betartásához közelebb vinne, ha létezne elkülönített,
a Balaton térségre szabott forráskeret a turizmus fejlesztése, a gazdasági diverzifikációt szolgáló vállalkozásfejlesztés, a településkép-, táj- és környezetvédelem valamint a közlekedés-szervezés terén.
• Meg kell ismertetni a projektgazdákkal a Balaton térség fejlesztési irányait és elveit. Nem elég csak úgy
általában turizmust vagy gazdaságot fejleszteni, hanem határozott üzeneteket kell adni arról, hogy milyen szakmai tartalmakkal rendelkezik egy jó balatoni turisztikai fejlesztési vagy egy jó gazdaságfejlesztési stb. projekt. Ebben talán a leghatékonyabb segítség
a már meglévő helyi jó gyakorlatok terjesztése lehet.
• Az egyes projektfejlesztési elvárásokban, projekt kiválasztási kritériumokban meg kell jelennie a témára szabott balatoni szempontoknak. Minden kiemelt
balatoni fejlesztési téma esetében meg kell határozni
a projektek jogosultsági és szakmai kiválasztási kritériumait, a BFT munkaszervezete és a területpolitikát
képviselő szakminisztérium összehangolt szerepvállalását biztosítani kell. (Így lehet például ösztönző
mechanizmusokat érvényesíteni a kiterjedt turisztikai barnamezők revitalizálására.)
• Nem minden „fejlesztés” üdvözlendő! Nemet kell
mondani azokra a beruházásokra, amelyek megsértik,
vagy nem a lehetőségeikhez mérten szolgálják ki a balatoni fejlesztési elveket. Egyébként e beavatkozások
hosszú távon a térség erőforrásait számolják fel.
• A balatoni fejlesztések mindig a helyi szereplők (önkormányzatok) érthető és kényszerű, rövid távon
hasznos, hosszú távon viszont gyakran a térség erőforrásait veszélyeztető elképzeléseinek, valamint a te-
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rületpolitika hosszú távú érdekeire figyelemmel levő
elképzeléseinek konszenzusára kell, hogy épüljenek.
A központi és a helyi szereplőknek együttesen fontos
lenne megfogalmazni és vállalni egy közös fenntarthatósági minimumot.
• A fejlesztéspolitikai monitoring rendszereket alkalmassá kell tenni a balatoni célok teljesülésének és elveik érvényesülésének mérésére is. A BMÉT tapasztalatai

alapján e rendszerek csak nagyon bonyolultan, és a lehetőségekhez képest közel sem elégséges mennyiségű
információt szolgáltatnak a balatoni célok és elvek teljesüléséről.
A 2009. évi vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy
hasonló célból és módszertannal az ország más kiemelt
térségére is érdemes alkalmazni a BMÉT elemzéseit.

Összeállította:
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Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság (NFGM TÉSZÁT): Klingné Ábrahám Judit;
Balatoni Fejlesztési és Integrációs Kft.: Oláh Miklós, Retz Tamás.

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

77

Térségi szintű értékelések

A fejlesztéspolitika érvényesülése

A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség mintaértékelése alapján
Achievement of development policy by pilot assessment of the 33 most backward micro regions
The underdeveloped and especially the least favoured micro regions became more and more important in Hungarian
regional policy. There are special national grants for the less favoured micro regions and their development
programmes are co-financed by the Structural Funds too. The project which evaluated the contribution of state
subsidies to the development, used a case study approach and mapped all development initiations in four micro
regions, processing quantitative as well as qualitative data and information. The project comes up with conclusions
on how to increase the efficiency of cohesion policies, and how to handle the development of less favoured areas in
theory and in practice.
Kulcsszavak: leghátrányosabb kistérség, területfejlesztés, támogatáspolitika
A hazai területfejlesztési politika elmúlt két évtizedben működő, kezdetben központi, majd decentralizált
fejlesztési forrásai kezdettől fogva a központilag meghatározott, leginkább elmaradott térségek, települések
fejlesztésére koncentráltak. A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek meghatározása során egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elmaradottság foka. A leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség mint fogalom
egyre fontosabbá vált. Külön típusként történő lehatárolásuk - 47 LHH kistérség, 33 komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség - mellett
ezt az is jelzi, hogy a hazai területfejlesztési forrásokból
külön előirányzathoz jutottak, és jelenlegi fejlesztéseiket az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében az uniós források is kiemelten támogatják.
Az LHH kistérségek szerepének felértékelődése indokolttá teszi annak áttekintését, hogyan jelent meg a
leghátrányosabb helyzetű kistérség fogalma a hazai fejlesztéspolitikában, milyen komplex hatása volt az őket
érintő 1996-2008 közötti beavatkozásoknak. Az ebből
a célból, négy kiválasztott kistérségre készített kutatás
eredményei segítik ezeknek a kérdéseknek megválaszolását, és a jövőre vonatkozó ajánlások megfogalmazását.

Az „LHH kistérség” fogalma
A nyolcvanas évek végén az 1987-től működő Területfejlesztési és Szervezési Alaphoz mint központi területfejlesztési forráshoz kapcsolódóan került sor először
a gazdaságilag elmaradott települések központilag
történő lehatárolására. Ezt követően változó (néhány
éves) gyakorisággal történt a területfejlesztés – egyes
speciális támogatásaira jogosult – kedvezményezett területeinek lehatárolása körzetek és települések szintjén.
1996-tól, a területfejlesztési törvény elfogadását követően a következő kedvezményezett kistérség típusok
voltak érvényben egymás mellett: gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott; vidékfejlesztési (2007-ig);
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ipari szerkezetátalakítási (2007-ig); tartós munkanélküliséggel sújtott (2001-ig). A rendszer a típusok fokozatos
megszűnésével egyszerűsödött, 2007-től a kistérségek
kizárólag komplex elmaradottságuk okán kerülhetnek
a kedvezményezetti körbe.
Ezzel párhuzamosan előtérbe került az elmaradottság
mértéke, 2003-ban a kedvezményezett kistérségeken
belül lehatárolásra kerültek a hátrányosabb és leghátrányosabb helyzetűek. Utóbbiak egyrészt magasabb támogatási intenzitásban részesültek a hazai területfejlesztési
forrásokból (TRFC, TEKI), illetve külön fejlesztési forráshoz is jutottak; 2003-ban a Kistérségi Támogatási Alap
(KITA), 2006-tól pedig a „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása” (LEKI) révén.
Az 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési
Koncepció (OTK) a kedvezményezett térségek mind a
4 típusára megfogalmazott hosszú távú fejlesztési prioritásokat. A 2005-ben elfogadott új OTK is indokoltnak
tartotta a területfejlesztési, ágazati források koncentrált
felhasználását az ország legelmaradottabb térségeiben.
Egyrészt a 2013-ig szóló országos területi célok között
megjelent a „Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása”. Másrészt az eszköz-, intézményrendszer fejlesztési irányainál két térségtípust határozott meg: fejlettségben elmaradott és fejlettségben
súlyosan elmaradott térséget (az ország lakosságának
maximum 30 illetve 10 %-ával).
Ezek az alapelvek a jelenleg 94 kedvezményezett térség 2007-ben történt lehatárolásánál is érvényesültek.
Így hátrányos helyzetű az a 47 kistérség, amelynek a
társadalmi-gazdasági, infrastrukturális fejlettségét jelző komplex mutatójának értéke kisebb, mint az összes
kistérség átlaga. Ezen belül a legalacsonyabb mutatóval
rendelkező további 47 kistérség (a népesség 15%-ával)
leghátrányosabb helyzetű kistérség. A 33 legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kistérség pedig
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(a népesség 10%-a) komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérség. Ezek felzárkóztatása érdekében ún. Zászlóshajó programot dolgoztak ki
(„Nem mondunk le senkiről”), amelynek megvalósítását az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) célzott
forrásokkal kiemelten támogatja.
1996-ot követően 6 alkalommal kerültek lehatárolásra
a kedvezményezett kistérségek, amelyek a mutatókör,
módszertan, kistérséghatárok változása mellett időben
jelentős állandóságot mutatnak. A Dél-Dunántúlon és a
Tiszántúlon összefüggővé vált a kedvezményezett kistérségek köre.
A lehatárolt kistérségek mellett területfejlesztési
szempontból szintén kedvezményezettek a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések és
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliségű települések. Leghátrányosabb helyzetű településnek pedig azok számítanak, amelyek mindkét
kategóriába beletartoznak. Települési szinten is nagy az
állandóság; 1129 település 1997 és 2010 elején egyaránt
kedvezményezettnek számított. A kedvezményezetti
körből kikerülő 284 település nagyobb részben a Dunántúl északi területein, Nógrád nyugati térségében és
néhány nagyváros (Miskolc, Nyíregyháza) környezetében tudott kitörni az elmaradottságból.

A kistérségi mintaértékelés módszertana, tapasztalatai
A leghátrányosabb kistérségek fejlesztéspolitikai jelentőségének növekedése, elmaradott helyzetük tartóssága, az őket érintő Zászlóshajó program létrehozása külön-külön is indokolttá teszi a fejlesztéspolitika
érvényesülésének vizsgálatát. E célból készült a VÁTI
Nonprofit Kft. Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Irodáján egy olyan összetett kistérségi mintaértékelés, amely 4 kistérség – Bátonyterenyei, Csengeri,
Jánoshalmai, Sellyei – helyzetét, annak változását helyezi fókuszba. E kistérségek 1996-óta folyamatosan társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottak, a 2003
óta lehatárolt leghátrányosabb helyzetű kategóriába,
2007-től a 33 LHH kistérségek csoportjába is beletartoznak, és (néhány kisebb település átsorolását leszámítva)
gyakorlatilag változatlan területűek. A mintaértékelés
során a 4 kistérség részletes vizsgálata mellett a helyzetüket leíró mutatók, támogatási adataik összevetésre
kerültek a 33 LHH kistérséggel és az ország átlagával,
ily módon a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre
vonatkozó általános megállapítások is leszűrhetők voltak a tanulmány segítségével.

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/1

MŰHELY

A területfejlesztés kedvezményezett kistérségeinek területe
1997. és 2010. január 1-jén
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Térségi szintű értékelések

A vizsgált 4 kistérséget bemutató esettanulmányok
alapjául egy komplex kistérségi helyzetelemzés és értékelés szolgált, amely bemutatta az adott kistérség
gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális
adottságait, 1998-2006 közötti folyamatait. Nem csak
a 4 vizsgált kistérségben, de általában a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben érezhető eredményt a
lakossági infrastruktúra terén sikerült elérni (ivóvíz-,
szennyvíz-, gázhálózat), ami hozzájárult az életminőség bizonyos mértékű javulásához, de közvetlenül nem
eredményezett gazdasági fejlődést, ahogyan a foglalkoztatás növekedését, a humán erőforrás mutatók vagy
az elérhetőség javulását sem.
Jelentős módszertani elemként kell említeni a kistérségek forrásszerző képességét összehasonlító vizsgálatot.
Ennek alapja az 1996-2008 közötti releváns hazai célelőirányzatok és közösségi források (Sapard, Területfejlesztési Phare programok, Phare CBC, NFT1) felhasználhatóságát és komplexitását tekintve egyedinek tekinthető
adatbázisa volt. Ennek a vizsgálatnak a legfontosabb
eredménye annak megállapítása volt, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek volumenében sem kapták
meg a felzárkózásukat biztosító többlettámogatásokat,
ráadásul a fejlesztések is egymástól függetlenül, nem
komplex programok keretében valósultak meg.
A kistérségekre vonatkozó fejlesztési dokumentumok
vizsgálata során a kistérséget érintő koncepciók, programok, stratégiai tervek felmérése és áttekintése történt
meg, vizsgálva a felhasznált források, a támogatott
projektek illeszkedését a fejlesztési dokumentumok célrendszeréhez. Eredményként összegezhető, hogy bár
nagyszámú különböző mélységű terv készült az elmúlt
években a kistérségek jelentős részére, hiányoznak közülük a megfelelő minőségű, kifejezetten terület-specifikus stratégiai tervezési- és fejlesztési dokumentumok.
A kistérségek által felhasznált támogatások hatásértékelése keretében a felhasznált támogatások célonként kerültek összevetésre az adott kistérség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzetének változásával. Ez alapján
elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek egy főre jutóan az átlagnál kevesebb támogatáshoz
jutottak. Mivel elsősorban az életminőséget javító infrastrukturális fejlesztéseket támogatták, a munkanélküliség
magas szinten konzerválódott, kevés volt a beáramló külső tőke, gyengék maradtak a belső erőforrások.
Az elvégzett koherencia-vizsgálat azt a célt szolgálta,
hogy feltárja az ÚMFT aktuális akciótervei, illetve az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tengelyei és
a 33 LHH kistérséget érintő Zászlóshajó program cél-
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jai közötti összefüggéseket. Ennek során kiválasztásra
kerültek azok a konstrukciók és intézkedések, amelyek
pályázati kiírásainál a 47 illetve 33 leghátrányosabb
helyzetű kistérség előnyben részesül (pl. kizárólagos
kedvezményezettség, magasabb támogatásintenzitás).
A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy amíg a
Zászlóshajó program 3 fő célkitűzése közül az infrastrukturális ellátást és a környezeti fenntarthatóság javítását gyakorlatilag nem támogatják a releváns akciótervek, addig a gazdasági teljesítmény növelése, illetve az
életminőség javítása cél sokkal markánsabban jelenik
meg az OP-k céljai és forrásai között.
A kiválasztott kistérségekben a helyi szereplők véleményének bemutatása érdekében háromlépcsős kistérségi kvalitatív vizsgálat (kérdőívezés, mélyinterjúzás,
fókuszcsoportos beszélgetések) elvégzésére került sor
a legjelentősebb projektek gazdáival, a legnagyobb cégek vezetőivel, polgármesterekkel, a legfontosabb kistérségi szereplőkkel. Pozitívum, hogy a helyi szereplők
többsége kezdeményező és próbál minden lehetőséget
megragadni és felhasználni a térségük fejlődése érdekében. Ugyanakkor felszínre kerültek a térségi szereplők
közötti valós és vélt ellentétek, a gyakori változásokkal
érintett kistérségi intézményrendszer működési zavarai.

Javaslatok a leghátrányosabb helyzetű kistérségek kezelésére a fejlesztéspolitikában
A kutatás eredményei is megerősítették, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek változatlanul kiemelt
kezelést igényelnek, a fejlesztéspolitikai reformok egyes
elemei ezekben a térségekben kiemelt fontosságúak.
A leghátrányosabb helyzetű térségek a számukra rendelkezésre álló külön fejlesztési források ellenére sem
voltak képesek látható mértékű felzárkózást mutatni.
Ezért fontos, hogy a direkt támogatások mellett is minél
több esetben egyéb módon is élvezzenek előnyt (többletpont, kisebb önrész stb.), és a beruházás-ösztönzési politika segítse elő a piaci szereplők forrásainak a leghátrányosabb térségekbe áramlását. Ugyan a kedvezményezett térségek lehatárolása területfejlesztési célból történt,
alapvető lenne, hogy az ágazatok beavatkozásainál is
mind nagyobb hangsúlyt kapjanak a kedvezményezett,
különösen a leghátrányosabb helyzetű kistérségek.
A jellemzően aprófalvas leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben különösen fontos az önkormányzati feladatok, finanszírozás újragondolása, mentesítve a kistelepüléseket attól, hogy a kisebb és inkább fenntartó,
mintsem fejlesztő beruházásokra is pályázniuk kelljen.
Pályázati rendszerben alapvetően nagyobb térségi, ös�szehangolt fejlesztésekre kell törekedni.
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Területi monitoring és értékelés

Noha a leghátrányosabb kistérségek helyzetükből
adódóan külső segítségre, támogatásokra szorulnak, ezzel párhuzamosan erősíteni kell a civil kezdeményezéseket, mobilizálva a belső humán erőforrásokat. Utóbbi
része a képzett, fiatal, vállalkozó kedvű népesség elvándorlásának mérséklése, a fiatalok visszaköltözésének
támogatása. Ugyancsak a külső függés csökkentése és
a belső erőforrások fejlesztése miatt fontos a lehetséges
pályázók és kistérségi koordinátorok tájékoztatása, felkészítése, képzése. Mivel a leghátrányosabb helyzetű
térségek jellegzetesen határmentiek, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felzárkózást szolgáló nemzetközi
fejlesztések megvalósítására is.

Brodorits Zoltán
tervező-elemző főmunkatárs
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Elemzési,
Értékelési és Monitoring Iroda
Email: zbrodorits@vati.hu
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Az egyik legsúlyosabb probléma, az alacsony foglalkoztatottság kezelésére, a térségi foglalkoztatási
központokban jelentős munkahelyteremtő beruházások támogatása, a központok elérhetőségének javítása
szükséges. A munkaerőpiacról tartósan kiszorulók számára pedig ki kell terjeszteni a munkaképességet fenntartó közhasznú-, közmunka programokat, és nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a helyi gazdaságfejlesztési eszközök kidolgozására és támogatására. A társadalmi
problémák komplex kezelését összehangolt oktatási,
szociális, foglalkoztatási, képzési beavatkozások szolgálhatják. Ehhez kapcsolódóan hangsúlyosabbá kell
tenni a roma felzárkóztatási programok területi jellegét,
mivel az ezek iránti igény fokozottan jelentkezik a leghátrányosabb kistérségekben.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek, és az ezeken
belül található 33 komplex programmal segítendő térség
a jelenlegi időszakban minden korábbinál nagyobb fejlesztési források célterületét képezi. Ezért különösen fontos a jövőben is rendszeresen számba venni a különböző
intézkedések keretében felhasznált támogatások eredményességét, komplex hatását. Az LHH-kat érintő Zászlóshajó program értékelése mellett elengedhetetlen kistérségi mintaértékelések elvégzése, különösen a „jó gyakorlatok”, negatív példák tapasztalatainak megosztása.

Nagy András
vezető tervező
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Elemzési,
Értékelési és Monitoring Iroda
Email: anagy@vati.hu
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A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési
forrásai jellemzően az önkormányzatok infrastrukturális beruházásait támogatták. Mivel azonban a társadalmi, gazdasági problémák, infrastrukturális hiányok
egymást erősítik, ezek komplex kezelése érdekében
szükséges a források programalapú, több évre előre kiszámítható felhasználása. Így például elképzelhetetlen
a humán infrastruktúra fejlesztése a humán erőforrások
fejlesztése nélkül. Az alapinfrastruktúrát érintő, az ellátási igényeket „követő” fejlesztések mellett a társadalmi
(pl. szociális) problémák kialakulását megelőző fejlesztésekre is szükség van.

Hírek, események

Műhelyvita és konferencia az Országos Területfejlesztési
Koncepció felülvizsgálatáról
2010. január 26-27. Ráckeve

Workshop and conference about the review of National Spatial Development Concept
Two day conference and workshop was held in Ráckeve on January 26-27, 2010 organised by the State Secretary
for Regional Development of Ministry for National Development and Economy and the Research Institute For
Soil Science And Agricultural of the Hungarian Academy of Sciences. The aim of the conference was to discuss the
current state of regional development in Hungary in relation to the review of the National Spatial Development
Concept in 2010. The invited experts from the responsible ministry, VÁTI Nonprofit Ltd. and the regional
development agencies tried to explore the experiences, problems and possibilities of the regional development and
to make some proposals for the review.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció 2010-ben
elkészülő felülvizsgálatát támogatandó a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési
és Építésügyi Szakállamtitkársága (NFGM TÉSZÁT) a
Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetével (MTA TAKI) közösen kétnapos
konferenciát és műhelybeszélgetést rendezett Ráckevén, 2010. január 26-27-én. A kétnapos rendezvény
célja a területfejlesztés aktuális, főleg eszköz- és intézményrendszeri kérdéseinek megvitatása volt, különös
tekintettel azok hatására, megjelenésére az OTK felülvizsgálati anyagában. A meghívottak a kérdésekben
leginkább érintett intézmények szakértői voltak, vagyis
az NFGM TÉSZÁT, a regionális fejlesztési ügynökségek
és a VÁTI Nonprofit Kft. munkatársai. A program két
fő részből állt: az első nap gondolatébresztő, vitaindító
célú előadások hangzottak el, a második napon pedig a
már érintett problémák, kérdések kötetlenebb műhelybeszélgetés jellegű megvitatására került sor.

kusan eredményezi a társadalmi szélsőségek növekedését, a környezeti erőforrások mértéken felüli kihasználását, kedvezőtlen demográfiai folyamatokat. Az előadás egyik konklúzióként megfogalmazható gondolata
volt, hogy nem elegendő a pénzügyi, materiális oldalát
kezelni a problémarendszernek, hanem ahhoz, hogy a
kedvezőtlen mechanizmusokon változtatni lehessen,
erkölcsi, értékrendi változás szükséges.
A második előadást Flachner Zsuzsanna (MTA TAKI)
tartotta „Jövőkép-építés módszertani javaslatai a TÁJKÉP Program mentén” címmel. Az előadás módszertani megközelítésben tárgyalta a jövőképalkotás egyik
lehetséges, több nézőpontot integráló mechanizmusát
és alkalmazásának tapasztalatait a Tisza mente jövőképének kialakítása során.

Az első napon a vendégeket Flachner Zsuzsanna (MTA TAKI) köszöntötte, majd Kovács Nagy Rita
(NFGM) tartott rövid bevezetőt az OTK felülvizsgálatról és az ahhoz kapcsolódó eddigi előkészítő tevékenységekről. Mint elmondta, a műhelyvitával a szervezők
szándéka, hogy a régióknál meglevő tervezői kapacitást
már az OTK felülvizsgálat kezdő szakaszába bevonják.

Ezután következett Pálné Kovács Ilona (MTA RKK
DTI) „A területfejlesztés intézmény és eszközrendszerének aktuális kérdései” című előadása, amelyben
részletes vizsgálat alá vette a területfejlesztés teljes intézményrendszerét és annak működését, gondolatkísérletként azzal a céllal, hogy ha aktuálissá válik e területfejlesztési alrendszer megváltoztatása, akkor melyek
a főbb változtatási kérdések, és milyen módon érdemes
a kellő szakmapolitikai lépéseket előkészíteni, ütemezni és megtenni.

Az első előadás keretében Dr. Gyulai Iván (Ökológiai
Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány) mutatta
be a Nemzeti Fenntarthatósági Tanács által készített
„Jövőkereső” című jelentés eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedés Magyarországon sem fenntartható. A fő okok közül
kiemelte, hogy alapvetően a társadalom értékrendje a
meghatározó a fenntarthatóság szempontjából, viszont
a jelenlegi gazdasági mechanizmus és az erre épülő intézményrendszer nem a hosszú távú fenntarthatóság
értékeit közvetíti, várja el. Működése során automati-

A nap utolsó előadásában Dr. Czira Tamás (VÁTI
TEÉMI) a területi értékelési feladatok és az OTK felülvizsgálat jogszabályi hátterének és előzményeinek bemutatása után a 2009-ben elkészült és az ország területi
folyamatait 2003-2007 között vizsgáló „Országgyűlési
Jelentés a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek
érvényesüléséről” című dokumentum szakmai háttéranyaga alapján vázolta a jelentés legfontosabb, legfigyelemreméltóbb, új eredményeit. Hangsúlyozta, hogy
a gazdaság és társadalom alakulását befolyásoló főbb
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területi folyamatok döntően nem a területfejlesztési
politika céljainak megfelelő irányba tartottak a vizsgált
években, de természetesen kimutathatók pozitív eredmények egyes térségek fejlődését mélyebben elemezve.
Azt is egyértelműsítette, hogy a területfejlesztési politika érvényesítése és a fejlesztési támogatások nélkül a
területi különbségek még drasztikusabb növekedése, a
társadalmi igazságosság további romlása és a fenntarthatatlan térségi struktúrák megszilárdulása jutott volna
leszakadó térségeink osztályrészéül.
A második napon 3 fő témakör „brain storming” jellegű megvitatására került sor a megbeszélések keretében.
A bevezető előadásban Nagy András (VÁTI) tájékoztatta a résztvevőket az OTK felülvizsgálat tematikájáról, ütemezéséről és az előkészítő munkákról. Ezután
Nagyházi György (NFGM TVO) tartott rövid tájékoztatást a 218/2009. (X.6.) számú kormányrendeletről,
amely többek között a területi tervek tartalmi felépítéséről is intézkedik, így az OTK tartalmát is szabályozza.
A kerekasztal beszélgetés ezután három fő témakör
köré szerveződött. Elsőként a kiemelt térségek szerepe
került sorra, hangsúlyozva a régiókkal való kapcsolatuk, a területfejlesztés eszköz- és intézményrendsze-

rében elfoglalt helyük. Különösen nagy érdeklődés
kísérte a nemzetközi Duna Stratégia hazai előkészítő
munkálatainak, elfogadásának és a tervezési folyamat
várható hatásainak kérdéseit. A második fő problémakör a területfejlesztést támogató politika volt. Vitaindító kérdése, hogy szükség van-e a hazai területfejlesztési
támogatásokra, és ha igen, akkor milyen módon működhet ez együtt az uniós forrásokkal? Záró témakörként az intézményrendszerrel kapcsolatos megbeszélés
alapvetően az előző nap elhangzott, „A területfejlesztés
intézmény és eszközrendszerének aktuális kérdései”
című előadás kapcsán felmerülő gondolatok, kérdések
köré épült.
Az előadásokhoz kapcsolódó kérdések és a
kerekasztalnál zajlott vita egyaránt a résztvevők élénk
érdeklődése és tevékeny közreműködése közepette
zajlott. Több, a felülvizsgálaton túlmutató probléma
is középpontba került, mint például a területfejlesztési
törvény helyzete, a közigazgatási egységek és a tervezési/fejlesztési térségek kapcsolata, a hazai támogatási
rendszer jövője. A közvetlenül a felülvizsgálathoz kapcsolódó felvetések, javaslatok pedig értékes támpontot
adtak a javaslati munkarészek kidolgozásához.

Összeállította:
Kohán Zoltán
tervező-elemző
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Elemzési Értékelési és
Monitoring Iroda
Email: zkohan@vati.hu
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Területi monitoring és értékelés

Hírek, események

Területi kutatások a klímaváltozás és az európai térszerkezet
változása témakörében
Műhelybeszélgetések a VÁTI Tudományos Tanács szervezésében

Territorial research on climate change and the transformation of European territorial structure –
Workshops organized by the VÁTI Scientific Council
Two professional events were organised by VÁTI Scientific Board in 2009. At the event titled „Methods and
results of the spatial research on climate change” on the 16th of November 2009 two projects were presented: the
Hungarian participation in ESPON Climate Project and a Hungarian research titled „Spatial climate research
integrated into regional planning”. The ESPON national workshop on the 10th of December 2009 focused on
European territorial challenges, including opportunities and the results of the ESPON 2013 programme, the most
important European regional policy documents, European spatial structure models, Barca report as well as the
European and Hungarian regional challenges.
2009. november 16-án került sor a VÁTI Nonprofit
Kft. újjáalakult Tudományos Tanácsának első műhelybeszélgetésére, „A klímaváltozás területi kutatásának
módszerei és eredményei – kapcsolódó nemzetközi és
hazai projektek a VÁTI-ban” címmel. Schneller Krisztián az ESPON 2013 Operatív Program alkalmazott kutatások témakörébe tartozó, a „Klímaváltozás hatásai a
régiókra és helyi gazdaságokra” című projekt (ESPON
Climate projekt) keretében végzett kutatást vázolta. A
vizsgálat az éghajlatváltozással szembeni sérülékenységet és az éghajlatváltozás gazdasági hatásainak területi
különbségeit modellezi az ESPON térségben. Lényege
a régiók (NUTS3) éghajlatváltozással szembeni sérülékenységük szerinti tipizálása a kitettség, az érzékenység és az alkalmazkodóképesség együttes komplex
elemzésével. A vizsgálatok eredményei lehetőséget
adnak az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást,
illetve a kibocsátás csökkentését elősegítő stratégiák
pontosítására, és azokban a területi szempontok erőteljesebb érvényesítésére. A projekt vezető partnere a
Dortmundi Műszaki Egyetem. A VÁTI Térségi Tervezési és Területrendezési Irodája a Tisza vízgyűjtőjére vonatkozó esttanulmány kidolgozását végzi, egy román
és egy szlovák partner valamint a Budapest Műszaki
Egyetem Környezetgazdaságtani Tanszékének közreműködésével. Az esettanulmány célja, hogy a Tiszatérség speciális adottságainak és témaköreinek (ár- és
belvízkockázatok az épített környezetben, aszály és
erózió okozta mezőgazdasági kockázatok, a biológiai
sokféleség csökkenése) figyelembe vételével tesztelje,
eredményeivel pedig visszaigazolja vagy módosítsa az
európai szintű megállapításokat.

18
19

Rideg Adrienn és Selmeczi Pál „A területi tervezésbe
integrált térségi klímakutatás” címmel a hazai területi
tervezés és a magyarországi térségi klímakutatás ös�szefüggéseit, módszertani kérdéseit, első eredményeit
foglalta össze. A VÁTI Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóságán folyó – az NFGM Területfejlesztési Főosztálya által kezdeményezett – kutató-tervező munka elsődleges célja egy olyan objektív hatásvizsgálati
módszertan kialakítása, amellyel egymással összehasonlítható módon írható le egy térség éghajlatváltozással szemben mutatott komplex természeti-társadalmigazdasági sérülékenysége. A térségi klímasérülékenység-vizsgálat a nemzetközi CLAVIER projekt18 során
kidolgozott CIVAS19 modellre épül, az egyes vizsgálandó jelenségeket a terhelés-állapot-hatás-következményválasz láncolat mentén vizsgálja. Az éghajlatváltozás
szempontjából öt vizsgálati témakör lehatárolása történt meg (aszály és száradás, szélsőséges vízjárás, biológiai sokféleség csökkenés, erdőtűz-veszély, városi hőhullámok), amelyek esetén a kitettségi, az érzékenységi
és a térségek alkalmazkodóképességét leíró mutatók
alapján meghatározható a térségi klímasérülékenység
mértéke. A vizsgálat eredményei alapján a különböző
térségekre vonatkozó fejlesztési, szakpolitikai, környezetügyi dokumentumokba beépülhetnek az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni intézkedések. Az
eltérő adottságú térségek egyedi, az éghajlatváltozás
káros hatásaival szembeni megelőzést, valamint az alkalmazkodóképességet is magukba foglaló intézkedéseket dolgozhatnak ki. A vizsgálati módszertan beépült
a Területi Megfigyelő és Értékelő Rendszerbe (T-MER),
az első eredmények pedig megalapozták a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika alakulásáról
szóló 2009. évi Országgyűlési Jelentés területi éghajlat-

CLAVIER projekt: Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe EU 6. Keretprogramja, GOCE Contract Number: 037013
CIVAS: Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme
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változás elemzési munkarészét, valamint a területfejlesztés négyéves (2010-2013), a klímaváltozás hatásának mérséklésére irányuló szakmai programját. A műhelynapot a térségi klímakutatás módszertani kérdéseit
érintő szakmai beszélgetés zárta.

2009. december 10-én került sor az „Európai területi
kihívások hazai szemmel” című ESPON hazai szemináriumra, amely egyben a VÁTI Tudományos Tanácsának nyílt műhelyvitája is volt. Radvánszki Ádám
felvezetőjében bemutatta az ESPON 2013 programot és
a fontosabb európai területpolitikai dokumentumokat,
amelyek felülvizsgálata, aktualizálása a 2011-es magyar
EU elnökség egyik fontos vállalása. E dokumentumok
szerint a legfontosabb európai területi kihívások a piaci folyamatok földrajzi koncentrációja, a gyorsuló EU
integráció a globális gazdasági versenyben, a demográfiai változás hatásai, a klímaváltozás hatásai, a növekvő energiaárak, az EU bővítés és a magánszektorral
való kommunikáció hiánya. Elvben ezekre reagálnak a
megfogalmazott európai területi prioritások: 1. törekvés a policentrikus fejlődés és innováció erősítésére a
városrégiók és városok hálózatépítése révén; 2. a városi és vidéki területek között a partnerség és a területi
együttműködések (irányítás) új formái; 3. versenyképes
és innovatív regionális klaszterek létrehozásának támogatása; 4. a transz-európai hálózatok megerősítésének és kiterjesztésének támogatása; 5. a transz-európai
kockázatmenedzsment támogatása, különös tekintettel
a klímaváltozás hatásaira; 6. a fejlődés szempontjából
többletértéknek tekinthető ökológiai struktúrák és a
kulturális értékek megerősítése.
Szabó Pál (ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék) a gazdasági fejlettségbeli különbségek, jellemzők
alapján felvázolható európai térszerkezeti modelleket
mutatta be. Ez alapján nagyon összetett kép rajzolódik
ki, a hagyományos észak-dél, nyugat-kelet különbségek mellett további centrum-periféria, város-vidék és
szomszédság relációk érvényesülnek. Ennek nyomán
nagyon sokféle térszerkezeti modell fogalmazható meg
az „Arany háromszögtől” kezdve a „Kék Banánon” át
a „Vörös Polipig”, amelyek azonban mindig bizonyos
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mértékű leegyszerűsítések, kiemelések, miközben az
európai térszerkezetet összetett, rendkívüli földrajzi
sokszínűség jellemzi, amelynek vonásai bizonyos típusjegyek alapján tipizálhatók.
Ricz Judit az európai kohéziós politika megújításának lehetséges irányait vázoló Barca-jelentést mutatta
be. Ennek központi eleme a területi alapú (place-based)
fejlesztési politika szükségessége, amelynek kiindulópontja, hogy a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok térségi szinten, adott térségekben lépnek fel,
ezért adott területi szinteken kezelendők. E megközelítés újdonsága, hogy terület (place) alatt nem a régiókat
érti, hanem egy, a közigazgatási határoktól független,
bizonyos jellemzők alapján homogén társadalmi képződményt, amelynek „energiáira” alapozná a fejlesztéspolitikát. A kohéziós politikai reformját tíz pontban
vázoló jelentés hiányossága, hogy érvelése kevéssé
alátámasztott, és módszertanilag sem részletezi, hogy a
területi alapú fejlesztéspolitika megvalósítását, gyakorlati érvényesítését hogyan képzeli el.
Salamin Géza az európai és hazai területi kihívásokról tartott előadást. Ezek közt elsőként a demográfia
említhető, vagyis az európai társadalomban megfigyelhető elöregedés következményei, illetve a vándorlás, bevándorlás problémaköre. A következő kihívást
a jelentős társadalmi különbségek adják, beleértve az
életszínvonalbeli, munkaerőpiaci különbségeket és
a szegregációt. A harmadik kihívást a gazdasági különbségekből adódó, európai léptékben és országokon
belüli viszonylatban egyaránt megfigyelhető területi
különbségek jelentik. Ehhez kapcsolódik a területi koncentráció és a perifériák problémaköre, amely Budapest
és a leszakadó térségek vonatkozásában Magyarországon is kiemelt probléma. Környezeti szempontból jelentkező kihívások a klímaváltozás, az energiaellátás, a
természeti erőforrások kimerülése és a növekvő urbanizáció. A műhelynapot záró beszélgetésben a résztvevők
egyetértettek abban, hogy fontos lenne a közép-keleteurópai térség szempontjainak erőteljesebb megjelenítése; elősegítve ezzel a térség szempontjainak érvényesítését az európai területi prioritásokban. A résztvevők
kiemelték az ESPON eredmények hazai hasznosítása
erősítésének fontosságát is.

Dr. Czene Zsolt, PhD
VÁTI Tudományos Tanács
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
Email: zsczene@vati.hu
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A megújuló Kohéziós Politika menetrendje,
avagy a Barca jelentés sarokkövei
An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, cornerstones of the Barca Report
In April 2009 „An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting European Union
challenges and expectations” was published by Fabrizio Barca. The so called Barca report argues that there is
a need within the EU for a place-based development strategy aimed at both core economic and social objectives
and EU cohesion policy provides appropriate basis for this, but a comprehensive reform based on ten pillars is
needed. The author argues that with all innovations and possible shortcomings of the report, it is inevitable for the
Hungarian audience, especially for decision-makers to get to know the main insights and arguments of the Barca
report to be able to understand and contribute to the ongoing debate on the future of the cohesion policy.
2009. áprilisban jelent meg a Fabrizio Barca nevével
fémjelzett jelentés, amely „A megreformált kohéziós
politika menetrendje – az Európai Unió kihívásaira és
várakozásaira választ adó területi alapú megközelítés”
címet kapta. A röviden csak Barca-jelentésként emlegetett tanulmány motivációját (az akkori regionális politikáért felelős uniós biztostól származó megbízás mellett)
az a meglátás jelentette, hogy az Európai Unió költségvetéséről zajló vitafolyamat egyedi lehetőséget jelent az
uniós kohéziós politika újragondolására is. Mindezek
alapján a jelentés az Európai Unió jövőbeli kohéziós
politikája új alapelveinek kijelölését célozza, valamint
konkrét ajánlásokat fogalmaz meg egy tíz pillérre épülő
átfogó reform keretében.
A Barca-jelentés legfontosabb következtetése szerint
egy területi alapú (place-based) fejlesztéspolitikára van
szükség az EU-ban, amelyhez egy megújított kohéziós
politika teremtheti meg a megfelelő kereteket. A reform
egyik sarokköve a területi-alapú (szó szerinti fordításban a helyi-bázisú) megközelítés. A Barca-jelentés az
elmúlt húsz év tapasztalatai nyomán kialakult fejlesztéspolitikai paradigmát nevezi területi alapú megközelítésnek, amelyben kiemelt szerepet kap a hol kérdése,
a területi szemlélet alkalmazása. A fejlesztéspolitikai
beavatkozásokat helyi adottságokhoz illeszkedően kell
kialakítani, adott térségre szabott megoldásokra van
szükség. A megközelítés két további sarokköve a többszintű kormányzás és a helyi tudásra és helyi preferenciákra alapozott külső beavatkozás szükségessége
az egyes térségek fejlődésének elősegítéséhez. A helyi
érdekcsoportok és intézmények nem megfelelő működése miatt ugyanis nem valósítható meg az adott térségek endogén alapú, kizárólag belső erőforrásokra építő,
alulról kiinduló fejlesztése.
A megreformált kohéziós politika területi alapegységének a helyi szintet tekinthetjük, amely egy funkcionális térséget jelöl. Ez Barca megfogalmazásában egy
társadalmi „képződmény”, amelynek határain belül
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bizonyos, a fejlődéshez szükséges feltételek összessége
egységesebb, mint a határain túl; a természeti és kulturális adottságok, a helyi lakosok preferenciái homogénebbek, vagy éppen egymást jobban kiegészítik; az
együtt élő emberek tudása szinergiákat hordoz, és a
pozitív externáliák keletkezése valószínűbb; továbbá a
formális és informális intézmények kialakulásának esélye is magasabb a térség határain belül, mint azon túl.
Ennek a területi alapegységnek határai függetlenek a
közigazgatási határoktól, és a politikai folyamatban endogénnek tekinthetőek, időben is változhatnak, kellően
rugalmasan kezelendők.
A Barca-jelentés által javasolt reformcsomag öt alapelv köré épül: 1. a fejlesztési források koncentrálása; 2.
a támogatások eredményorientáltságának növelése; 3.
mobilizálás és tanulás; 4. az Európai Bizottság szerepének növelése; 5. a politikai „fékek és egyensúlyok”
rendszerének megerősítése.
Végezetül a javasolt reformcsomag 10 intézkedést
tartalmaz. Elsőként az erőforrásokat, az uniós támogatások mintegy 65%-át három-négy alapvető prioritásra
kell összpontosítani. A forrásallokáció módja nagyvonalakban változatlan marad, ugyanakkor a legfőbb
prioritásokat magas szintű stratégiai vita során kell kiválasztani az EU szintű relevancia, a területi szemlélet
és az igazolhatóság (a politikai célok azonosíthatósága,
mérhetősége és a tagállamok konszenzusos álláspontja)
függvényében. Egy vagy két fő prioritásnak tartalmaznia kell a társadalmi befogadás szempontjait egy „területi alapú szociális menetrend” kialakításához, míg
további egy vagy két fő prioritásnak gazdasági célokra
kell irányulnia. A további célkitűzések a klímaváltozás,
a fiatalok és idősek, valamint a készségek fejlesztése területéről kerülhetnek ki.
A második javasolt reform egy új stratégiai fejlesztési
keretrendszert tartalmaz, amely keretében fokozni kell
a stratégiai párbeszédet a Bizottság, tagállamok (eseten-
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A reformcsomag harmadik pontja szerint új szerződéses kapcsolatra, végrehajtási és jelentéstételi
együttműködésre van szükség az Európai Bizottság
és a tagállamok között. Ez egy teljesítményközpontú
és ellenőrizhető kötelezettségvállalásokon alapuló, új
típusú szerződéses megállapodás (nemzeti, stratégiai,
fejlesztési szerződés) kialakítását jelenti.

nagyobb önállósága, valamint a főigazgatóságok közötti együttműködés és koordináció javítása. Mindehhez
szükség van a Bizottságon belüli szakismeret növelésére, ami humánerőforrás-beruházást és szervezeti átalakítást jelent.
A kilencedik pont a pénzügyi menedzsment és ellenőrzés hatékonyabbá tételére vonatkozik. A folyamatban lévő egyszerűsítési menetrend folytatása és újabb
hatékonyság növelő intézkedések révén növelhető a
kohéziós politikai mozgástér.

A negyedik reform értelmében megerősített irányításra van szükség a legfőbb prioritások megvalósítása során. Minden meghatározott prioritás támogathatóságára nemzeti feltételrendszert kell kialakítani, és értékelni
kell a célok elérésében tapasztalható előrehaladást. A
célok megvalósításának nyomon követésére egy Európai Keretrendszer tartalmazza a legfőbb alapelveket, de
minden tagállamban megfelelő nemzeti szintű intézményi kereteket kell kialakítani.

Végül az utolsó, tízedik reformjavaslat a hatalmi
egyensúly felállítására vonatkozik. Az európai intézmények (a Bizottság, a Parlament és a Tanács) közötti
hatalmi egyensúlyt és az intézmények ellenőrzési jogköreit egy hivatalos kohéziós politikai tanács létrehozásával kell megerősíteni, a fékek és ellensúlyok rendszerének kialakítására van szükség. Megjelenik továbbá
egy, a kohéziós politika tartalmát, eredményeit valamint hatását elemző vitafolyamat támogatása is.

Az ötödik javaslat az innovatív, rugalmas és kiegészítő jellegű forrásfelhasználás ösztönzésére vonatkozik.
Az addicionalitás elvének erősítése azt célozza, hogy a
tagállamok a nemzeti jelentőségű kiadásokat ne uniós
forrásokból finanszírozzák. Az intézkedések hozzáadott értékét és innovatív jellegét pedig szerződésben
kell garantálni. Megjelenik továbbá országos szinten
az önállóság (de-commitment) növelése, de ez alacsonyabb területi szintekre nem terjed ki.

Összességében számos újítást, innovatív gondolatot tartalmaz a jelentés, sok esetben azonban a jelenlegi rendszer „kőbevésése” (a jelentést megrendelő
Bizottság szerepének növelése) is megjelenik. Kétségkívül számos kritikát meg lehetne fogalmazni a Barcajelentés tartalmi és módszertani elemei tekintetében,
de a jelen írás mindössze annak rövid bemutatására, a
reformcsomag főbb elemeinek felvázolására vállalkozott. Történt mindez abból a meggyőződésből, hogy a
Barca-jelentés minden hiányosságával, gyengeségével
és újító javaslatával együtt a jelenlegi tendenciák szerint
meghatározó jelentőségű lesz a kohéziós politika jövője szempontjából. Ezért a közel 250 oldalas dokumentum, de legalábbis legfontosabb következtetéseinek és
javaslatainak ismerete ajánlott mindenki számára, aki
szeretné megismerni, megérteni a kohéziós politika
jövőjéről napjainkban is zajló vitafolyamatot. Továbbá
elengedhetetlen a Barca-jelentés ismerete minden olyan
szakember számára, aki az említett vita során Magyarországnak vagy tágabb térségének (Közép- és KeletEurópának) érdekeit kívánja megfogalmazni, valamint
hatékonyan képviselni.

A hatodik reformelem a kísérletezés bátorítása, a helyi szereplők mozgósítása. A meghatározott néhány
célra való fókuszálás pozitív hatásai helyi szinten érvényesülnek. A Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a kísérletezéseket, valamint meg kell találniuk az egyensúlyt, hogy miként ösztönözhető helyi
részvétel a programok megvalósításában anélkül, hogy
egyes helyi érdekcsoportok visszaélhetnének velük.
A javaslatcsomag hetedik pontja a tanulási folyamat
támogatása, a várható hatások értékelése. Ez olyan
módszertanok kidolgozásának támogatását jelenti,
amelyek megmutatják, mi működik, kik számára és
hogyan. Ezen tanulmányok és eredmények „gyűjtőháza” a Bizottság lenne, amely mint egy tudásközpont a
fejlesztéspolitikai tapasztalatok átláthatóvá tételéhez
járulna hozzá.
A következő nyolcadik reform tovább halad az előző
úton, és explicite megfogalmazza az Európai Bizottság kompetencia-központ szerepének megerősítését.
Megjelenik a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság
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ként a régiók) között: egyértelmű alapelveket, mutatókat és célokat kijelölő európai stratégiai fejlesztési keret
kialakítása szükséges.

Területiség Magyarország uniós fejlesztéseiben
A területfejlesztési szakpolitika eredményei

Territorial approach in Hungarian developments supported by the European Union, results of
spatial development policy
Nowadays, territorial cohesion has been increasingly used in Hungary and in the European Union. Therefore
implementing territorial cohesion is a key purpose of the Hungarian and the EU sectoral policies, regulations
and development plans. However, due to the lack of a standard definition, its application in practice raises many
questions, so adaption it is not a simple task for program and project planners and developers. In the beginning of
2009 the State Secretary for Regional Development and Construction – with the co-operation of VÁTI Hungarian
Public Nonprofit Company – published the Handbook on Territorial Cohesion. The Book presents the Hungarian
interpretation and practical adaptation of territorial cohesion, primarily for planners and implementing partners
of development programmes and projects as well as project owners competing for funds. Furthermore it emphasises
the advantages of applying territorial aspects by several examples and case studies. The document establishes the
adaptation of territorial criteria in EU co-financed applications, which makes projects to be spatially integrated.
The conceptual approach of the Book is new and unique in Hungary and in other EU member states. The aim of
application territorial approach is to reduce spatial differences is Hungary as well as to promote the aims of the
National Spatial Development Concept and development of key territories.
Besides the above mentioned activities it is important to monitoring the territorial effects and territorial impacts
of EU funds. The State Secretary – also with the contribution of VÁTI – assesses the territorial results and
impacts of EU funds in various types of territories in annual reports. These reports will have an influence on the
planning process of EU applications as well as compliment the annual OP monitoring reports to be submitted to
the European Commission.
Kulcsszavak: Területi kohézió, „Kézikönyv a területi kohézióról”, területi hatás, területi szinergia, fizikai térhasználat, területpolitikai célok, területi szempont, területi szemlélet, horizontális politika.

Háttér, stratégiai megalapozottság
A területi kohézió napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom mind hazai, mind pedig európai uniós viszonylatban. Gyakorlati alkalmazása során ugyanakkor
rengeteg kérdés merül fel az egységes fogalom meghatározás hiányában.
A kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható területi fejlődés kiemelt cél az Európai Unió számára,
amelyet alátámaszt, hogy kohéziós politikájával az elmaradott régiók fejlettebb területekhez való felzárkóztatását támogatja. A területi kohézió fontosságát, valamint
integrált megközelítésének szükségességét az Európai
Bizottság hangsúlyosan jeleníti meg a „Zöld Könyv a területi kohézióról” c. vitaindító dokumentumában, amely
közös gondolkodást indított el az Európai Unió tagállamai között a téma fontosságáról, egységes értelmezéséről és alkalmazásának mikéntjéről.
Magyarország számára a területi szempontú gondolkodás
hangsúlyos kezelését indokolja, hogy hazánkat igen változatos földrajzi, gazdasági, társadalmi adottságú térségek alkotják, az egyes térségek társadalmi és gazdasági
fejlettsége között pedig nagyon nagy különbségek tapasztalhatók. Ezek sajnos nem csökkennek, hanem tovább növekednek.
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A kedvezőtlen folyamatok eredményes kezelése differenciált területpolitikát és fejlesztéspolitikát igényel.
A magyar területfejlesztési politika alapjait meghatározó Országos Területfejlesztési Koncepció is ezt az elvet
követi, jövőképében fenntartható és jelentős területi
egyenlőtlenségektől mentes fejlődést céloz meg, és ennek érdekében határozza meg közép- és hosszútávra a
területfejlesztés alapelveit és célkitűzéseit.
A magyar területfejlesztés hangsúlyos feladatot kap
a 2011. első félévi soros EU elnökség során. A magyar elnökség feladata lesz ugyanis az EU Területi Állapota és
Perspektívái valamint a közösség jövőjét formáló Területi Agenda felülvizsgálata, megújítása és tagállamok
elé terjesztése.

Területi szemlélet az uniós fejlesztési programokban
Az uniós csatlakozásunkkal megnyíló pénzügyi források
minden eddiginél nagyobb lehetőséget teremtettek országunk megújítására, valamint fejlődésünk és versenyképességünk ösztönzésére. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat hatékonyan használjuk fel, szükséges területpolitikai céljaink érvényesítése is. Elengedhetetlen továbbá
a fejlesztések területi adottságokhoz igazítása és össze-
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Új típusú megközelítés és módszertan kidolgozása, alkalmazása
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága (NFGM
TÉSZÁT) egyik kiemelt céljának tekinti a területi szemlélet pályázatokban való megjelenítését, valamint az
uniós pályázatok területi eredményeinek, hatásainak
vizsgálatát. Ennek érdekében a VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságával (VÁTI
TTÉI)20 együttműködésben egy olyan rendszert dolgozott ki, amely újdonságot jelent Magyarországon és az
EU többi tagállamában is.
Ennek fő célja, hogy az uniós társfinanszírozású pályázati rendszerek elősegítsék a hazai területfejlesztési
szakpolitika Országos Területfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott céljainak megvalósulását, valamint
hozzájáruljanak a Magyarországon meglévő területi
különbségek csökkentéséhez.
A munkának két fő pillére van: 1. az egyik a pályázati
kiírások területi szempontokat figyelembe vevő tervezése; 2. a másik pedig a források felhasználásának nyomon követése az ország különböző térségeiben.

1. pillér: Területi szempontok beépítése az uniós
pályázatokba

A pályázatok területi szempontú tervezése lehetővé
teszi térségbe ágyazott, területileg integrált projektek
kidolgozását. Ezeknél a projektgazdák a fejlesztésüket
elhelyezik a lokális társadalomban, gazdaságban és
környezetben, felmérik annak térségre gyakorolt hatásait, átgondolják, hogy mely helyi szereplőkkel tudnak
együttműködni a végrehajtás során, milyen szinergikus
hatásokat eredményező fejlesztés van még a térségben,
hogyan használják a fizikai környezetet, valamint hogyan segítik a magyar területfejlesztési szakpolitika céljainak a megvalósítását.

A projektek helyi adottságokhoz való igazítása növeli az elfogadottságukat, csökkenti a megvalósítást
korlátozó tényezők előfordulásának lehetőségét, ezáltal
pedig hatékonyabbá teszi a végrehajtást, és versenyelőnyöket is eredményezhet. Ez segíti az eredményesebb
forráskihelyezést, és hozzájárul az uniós források hatékony felhasználásához.
Mivel a területi kohézió új horizontális politikát és értékelési szempontot jelent, fontos, hogy a pályázati kiírások készítői és a projektgazdák is tisztában legyenek
a területi kohézió fogalmával, előnyeivel valamint alkalmazásának lehetséges területeivel és módszereivel.
Ezért a TÉSZÁT és a VÁTI TTÉI módszertani útmutatót és
Kézikönyvet készített a területi kohézióról.
Az Útmutató („Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató”) a területi kohézió alapvető fogalmait
példákkal alátámasztva mutatja be és magyarázza meg,
továbbá összefoglalóan tartalmazza az uniós pályázatokba beépíthető, területi személetet érvényesítő konkrét szempontokat. Kifejezetten az uniós pályázati kiírások készítői, valamint a forrásokért versengő projektgazdák számára készült abból a célból, hogy elősegítse
a területi kohézió, mint új fogalom és a horizontális politika minél jobb megértését és gyakorlati alkalmazását.
A Kézikönyv („Kézikönyv a területi kohézióról”) nemcsak az uniós pályázati kiírásokra leszűkítve, hanem
átfogóbb, általánosabb szinten foglalkozik a területiséggel és alkalmazási lehetőségeivel. Célja a területi
kohézió magyar értelmezésének a bemutatása, amely
számba veszi a lehetséges alkalmazási területeket és
módszereket a program- és projekttervezéstől kezdve,
a megvalósításon át, egészen a fenntartás és monitoring
időszakáig. Emellett néhány sikeresen megvalósult projekt teszi életszerűbbé és erősíti meg a területi kohézió
jelentőségét és szempontjai alkalmazásának előnyeit.
A Kézikönyvet 2009 végén a Szakállamtitkárság és a
VÁTI TTÉI széles körben terjesztette többek között a
kistérségi társulások, megyei jogú városok, regionális
fejlesztési tanácsok és ügynökségek, irányító hatóságok
és szaktárcák körében, továbbá több példányt eljutatott
az Európai Bizottságnak is.
Az eddigi hazai és európai vélemények, visszajelzések alapján a Kézikönyvben alkalmazott megközelítés
és az általa közvetített üzenetek hasznosnak és innovatívnak bizonyulnak, emellett hozzájárulhatnak a területi kohézió jelenleg formálódó, egységes európai értelmezésének kialakításához.

A cikk a VÁTI TTÉI Stratégia Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda, Dr. Péti Márton, Szilágyi Györgyi témavezetésével készült tanulmányokra
is támaszkodik
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hangolása, valamint a régiók, kistérségek, kiemelt térségek és a városok szerepvállalásának fokozása.
Hazánk kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható területi fejlődésének elősegítése érdekében nagyon
fontos állomás, hogy 2007-2013 között a strukturális
és kohéziós alapok forrásainak felhasználását lehetővé tevő Új Magyarország Fejlesztési Tervben, operatív
programjaiban és 2009-2010-es akcióterveiben, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
általánosan érvényesítendő 3. horizontális szempontként
jelenik meg a területi kohézió alapelve (az esélyegyenlőség
és fenntarthatóság horizontális politikák mellett).

2. pillér: Uniós források felhasználásának, területi eredményeinek nyomon követése, elemzése és
értékelése az ország különböző térségeiben

E cél érdekében a Területfejlesztési és Építésügyi
Szakállamtitkárság kezdeményezte az uniós pályázatokat nyilvántartó program, az Egységes Monitoring
Információs Rendszer területi alapú programozását. Ezzel
lehetővé válik a pályázati kiírásokban a különböző területeken (pl.: elmaradott kistérségekben és településeken, a Duna, Tisza, Balaton térségben stb.) megvalósuló
fejlesztések előnyben részesítése, továbbá az uniós források területi hasznosulásának nyomon követése.
A pályázatok végrehajtásáról, annak különböző térségekre gyakorolt eredményeiről a Szakállamtitkárság – a
VÁTI TTÉI bevonásával – éves területi elemzéseket készít és
tesz közzé, amelyekben megvizsgálja, hogy a pályázati források azokra a területekre jutnak-e el, ahol arra a legnagyobb
szükség van, és elérik-e a kívánt területi eredményeket.
A területi monitoring munka az uniós programozási
időszakokhoz igazodik, így külön jelentések készülnek a
2004-2006-os I. Nemzeti Fejlesztési Tervről, valamint az Új
Magyarország Fejlesztési Tervről és kétéves akcióterveiről.
Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a jelentések külön
részekben vizsgálják az ország egyes, speciális kezelést
igénylő vagy gazdasági-társadalmi problémákkal küzdő területeit, valamint az ott elért eredményeket is (pl.:
hátrányos helyzetű térségek, Balaton stb.).
A területi jelentések befolyásolhatják a jövőben kiírásra kerülő pályázatok tervezését, hasznos információkat szolgáltatnak az operatív programokról készítendő,
Európai Bizottsághoz benyújtandó éves végrehajtási
jelentésekhez, segítik a fejlesztéspolitika területileg tudatosabb formálását, ill. a különböző szakpolitikák területi szemléletének az erősítését.

Területi szempontok a fejlesztésekben, pályázatokban21
A területi kohézió uniós pályázatokban alkalmazható
komplex cél- és területi rendszerrel rendelkezik, ezért nem
azonosítható kizárólag a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásával. Az elmaradott térségek fejlesztése része a területi kohézió prioritásainak.
Az alábbi négy szempontcsoport adja a területi kohézió, mint horizontális cél hazai értelmezésének alapját.
Az Útmutató és a Kézikönyv segítségével megjeleníthetők minden pályázati kiírásban vagy akár a kiemelt
projektek fejlesztési és értékelési útmutatóiban is, de
bármilyen, az uniós támogatásoktól független projektfejlesztésben is.
A területi szempontoknak négy nagy tématerülete van:

21

• Területi hatás
A fejlesztések helyi, térségi gazdaságra, társadalomra, szolgáltatásokkal való ellátottságra stb. gyakorolt
hatásait vizsgálja.
• Területi szinergia
A beruházások illeszkedését vizsgálja a helyi, térségi
gazdasági és szociális környezetbe, ill. a térség fejlesztési céljaihoz. Többek között elemzi, hogy bevonásra
kerülnek-e helyi, térségi együttműködő partnerek a
megvalósításra, vannak-e kapcsolódó, kiegészítő vagy
szükségtelen, párhuzamos és egymással rivalizáló fejlesztések a térségben.
• Fizikai térhasználat
Azt vizsgálja, hogy a beruházások hogyan használják
a környező fizikai környezetet: pl.: beépített területek,
zöldfelületek arányának változása, helyi erőforrások
felhasználása, fenntartható közlekedési formák használata, helyi közkincsek megközelíthetőségének biztosítása stb.
• Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) meghatározott kiemelt területpolitikai céloknak való megfelelés
A fejlesztések OTK-ban meghatározott kiemelten
kezelendő területpolitikai célokhoz való illeszkedését
vizsgálja (pl.: versenyképességi pólusok, romák által
nagyarányban lakott térségek stb.);
Ezek a területi szempontok a pályázati kiírásokban a következőképpen jelenhetnek meg:
• Területi preferencia: egy adott területen – pl.: egy elmaradott térségben – megvalósuló fejlesztés előnyben
részesítése a többi pályázóhoz képest (pl.: többlet
ponttal);
• Jogosultsági kritérium: egy olyan előírás, amelynek teljesítése nélkül egy fejlesztés sem részesülhet támogatásban (pl.: a projektgazda projektjének szerepelnie
kell a megvalósítás helyszínéül szolgáló település
Integrált Városfejlesztési Stratégiájában, vagy illeszkednie kell az abban foglalt célokhoz);
• Szakmai értékelési kritérium: a projektgazda attól függően kap pontszámot, ahány területi kohéziót segítő
szempontot teljesít a pályázatában (pl.: alkalmaz-e
helyi munkaerőt, együttműködik-e a projektje megvalósításában helyi szereplőkkel, bevon-e helyi erőforrást a megvalósításba stb.).
A pályázatok értékelésekor a horizontális szempontok teljesítése külön pontszámot jelent. Az esélyegyenlőség és fenntarthatóság 5-5 pontot kaphat (az általában
max. 100 ponton belül). A területi szempontokra 2-10%
adható a pályázatra adható teljes pontszámon belül attól függően, hogy a területi szemlélet figyelembe vétele
egy adott kiírásban mennyire fontos.

Ld. bővebben, példákkal illusztrálva: Péti, M. - Botka M (szerk.)): Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM-VÁTI, 2009.
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Az együttműködés jelentősége
Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a területi kohézió
felvázolt eredményei nem lettek volna elérhetők az uniós pályázatok tervezéséért és végrehajtásáért felelős
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnersége, továbbá a regionális fejlesztési ügynökségek és szaktárcák együttműködése
nélkül.
Az e területen kialakított közös munka nagyon jó példája a területfejlesztés és a fejlesztéspolitika, a szakmapolitika és a végrehajtás, valamint a különböző szakpolitikák együttműködésének.
Néhány fontosabb példa:
• A 2009-2010-es akciótervek tervezésekor a területi
szempontok beépítése végett a Területfejlesztési és
Építésügyi Szakállamtitkárság vezetője és munkatársai személyesen egyeztettek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség irányító hatóságainak vezetőivel, valamint az érintett szaktárcák tervezési szakembereivel.
• A Szakállamtitkárság tájékoztató workshop-ot szervezett a területi kohézió rendszerének megismertetése céljából. Ennek eredményeként az egységes
szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató az
Ügynökség, a régiók, a szaktárcák és a különböző
civil szervezetek, szakemberek közreműködésével,

véleményüket figyelembe véve került véglegesítésre.
• A Szakállamtitkárság rendszeres kapcsolatot tart az
Ügynökség és az irányító hatóságok munkatársaival,
kijelölt területi kohéziós kapcsolattartóival, a területi
szempontokat a kiírásra kerülő pályázatokba együttműködésben fogalmazzák meg.
• Kölcsönösen részt vesznek az egymás szakmai tevékenységét koordináló különböző munkacsoportokban (pl.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség horizontális
munkacsoportjában, operatív program monitoring
bizottságok horizontális albizottságaiban, Szakállamtitkárság által létrehozott vidékfejlesztési munkacsoportban stb.).

Botka Mónika
területfejlesztési referens
Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium
Területfejlesztési Főosztály
Területi Tervezési Osztály
Tel.: 795-5021
Email: Monika.Botka@nfgm.gov.hu
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„Kézikönyv a területi kohézióról” Internetes elérhetőségei (magyar és angol nyelven):
NFGM: http://nfgm.gov.hu/tudastar/dokumentumtar/terfejl_epu/teruletfejleszt?pagenum=2
VÁTI: http://www.terport.hu/main.php?folderID=5122&articleID=101113&ctag=articlelist&iid=1
NFÜ: http://www.nfu.hu/doc/
„Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató” Internetes elérhetőségei (kizárólag magyar nyelven):
NFGM: http://nfgm.gov.hu/tudastar/dokumentumtar/terfejl_epu/teruletfejleszt/terul_kohez
NFÜ: http://www.nfu.hu/doc/
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Gazdasági sikeresség és/vagy környezeti terhelés?

A hazai nagyvállalatok gazdasági és környezetvédelmi tartalmú adatbázisainak
felhasználási lehetőségei és korlátai a területi értékelésekben a Közép-dunántúli
régió példáján
Economic success and/or environmental pressure?
The new Hungarian economic and environmental databases of the big companies and the regional
assessment –The Case of Central Transdanubia
There are new, useful databases of the big companies from 1999 (with economic data) and from 2001 (with
environmental data) in Hungary. This study intends to present where and how we can use these databases (Figyelő Top 200 and Top 500, European Pollutant Emission Register, Ministry of Environment and Water – National
Environmental Information System (OKIR)) in the regional assessment and what type of problems we can face.
This initial research focuses on the Central Transdanubian Region (NUTS 2 level region in Hungary).
Kulcsszavak: nagyvállalati rangsorok, gazdasági alapjellemzők, környezetterhelés, területi értékelés

Bevezetés
Magyarországon, akárcsak a világ más országaiban növekvő érdeklődés kíséri évről-évre a nagy, akár
egész nemzetgazdaságot meghatározó cégek legfontosabb jellemzőit, egymáshoz való viszonyát. Hazánkban
az elmúlt évtizedben több gazdasági lapban (például:
Figyelő, Heti Világgazdaság) vagy speciális gyűjteményekben jelentek, jelennek meg céges gazdasági
alapadatokat (például nettó árbevétel, export, adózott
eredmény, foglalkoztatás stb.) tartalmazó adatbázisok
hazánk nagyvállalkozásairól. Ezeken kívül a KSH is
rendszeresen megjelenteti a Cég-kód-tár nevű adatbázisát, amelyben szintén találhatunk a nagy cégekre
vonatkozó tájékoztató adatokat. Ezzel párhuzamosan
újabban már hiánypótló jelleggel környezetvédelmi
alapadatokat (víz-, levegőterhelés, -szennyezés, hulladékprodukció) is fellelhetünk bizonyos, a világhálón
elérhető adatbázisokban.
Jelen tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy a hazai
nagy cégek vonatkozásában megvizsgáljuk az elérhető
adatbázisok komplex, gazdasági és környezeti szempontú használhatóságát, illetve ezek korlátait a területi értékelésekben. Kísérletképpen egy adott időpontra
végeztük el vizsgálatunkat (2004.), amelynek mintaterülete a Közép-Dunántúli Régió és nagy cégei voltak.22
A következő módszereket választottuk: az alapadatbázisok területi leválogatása a vizsgált régió településeire;
komplex adatbázisok létrehozása, amelyekben a régió
nagy vállalkozásainak legfontosabb, elérhető gazda-

sági és környezeti adatait jelenítettük meg. Ezen felül
tematikus térképek készítésére került sor az új komplex
adatbázisok alapján.

A felhasznált adatbázisok általános jellemzése
Jelen értékelésben, esettanulmányban végül három, a
hazai nagyvállalatok gazdasági, illetve környezetvédelmi adatait tartalmazó adatbázist használtunk fel.
Figyelő TOP 500, illetve TOP 200 (2004. illetve 2005.)
– A Figyelő című gazdasági folyóirat rendszeresen megjelenő, hazai nagyvállalatokat bemutató adatbázisai,
amelyeknek sorrendjét alapvetően a cégek nettó árbevétele és ez alapján megállapított rangsora határozza
meg. A TOP 200 adatbázis 1999-ig visszamenőleg elérhető a magazin honlapján.23
Jellemzői: Részletes és pontos cégadatokat tartalmaz
(TOP200) az értékesítés nettó árbevétele alapján. Továbbá tartalmazza az exportértékesítést, az átlagos statisztikai létszámot, a saját tőke értékét, az üzleti terv eredményét, az adózás előtti és adózott eredményt, a tőke- és
eszközarányos adózott eredményt. Az adatszolgáltatás
a cégek részéről önkéntes, így sajnálatos módon számos
esetben bizonyos adatok hiányosak (például foglalkoztatás), ugyanakkor a korai időszakokban számos, a
magyar gazdaság fő paramétereit is meghatározó cég
egyáltalán nem, vagy néhány mutató vonatkozásban
szolgáltatott adatot, amellyel számolni kell.24 Külön kiemelendő, hogy a bejelentett székhely alapján sorolja
be a cégeket, így telephelyszintű adatokkal nem talál-

Az időpont kiválasztásának alapvető oka volt, hogy az egyik legfontosabb adatbázisunk (EPER 2006.) jelenleg elérhető legfrissebb változata 2004-es adatokkal
van feltöltve.
23
A TOP 500 adatbázis folyóiratból történő számítógépes beviteléért köszönettel tartozom Czirfusz Márton kollégámnak.
24
Jó példa erre a komáromi NOKIA, amely folyamatosan a hazai 10 legnagyobb cég közt szerepel, több esetben, így 2005-ben is 3. helyezett volt.
22
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Az adatok leválogatása (TOP 200) a fő mutatók alapján lehetséges 50-es csoportokban, területi (például
régió, megye, település) vagy ágazati keresésre nincs
mód, így a területi adatbázisok létrehozásában nagy
szerepe van (lehet) akár az említett Cég-kód-tárnak, de
előképzettségünknek, tudásunknak is. A honlapról az
adatok átmásolhatók adatbáziskezelő szoftverekbe.
EPER (European Pollutant Emission Register), (illetve E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer
Register) (2001., 2004.) - Az Európai Unió IPPC (96/61/
EK) irányelvén és annak adatszolgáltatási kötelezettségén alapuló 3 évente (eddig 2003-ban és 2006-ban két
évvel korábbi adatokkal) készülő ipari és mezőgazdasági cégeket tartalmazó felmérés. A tervekkel és előzetes
megállapodásokkal szemben, e tanulmány megjelenéséig, még nem vált kibővített (91 szennyezőanyag) felméréssé és éves adatokat tartalmazó adatbázissá. Magyarországon 2001-ben 86, míg 2004-ben 96 jelentésre
kötelezett, főleg ipari telephelyet tartottak számon.
Tartalmazza az EU vízi környezetet (26 szennyezőanyag
2004-ben) és levegőt (37 szennyezőanyag 2004-ben) legnagyobb mértékben terhelő, illetve szennyező telephelyeinek alapadatait. Az alapja a cégek önbevallása, ami
után országos, majd Unió szintű összesítés készül, amelyek fontos aggregáló, dimenziótalanított mutatója az ún.
„összkibocsátási mutató”.25 Az EPER nem az összes IPPC
alapján adatszolgáltatásra kötelezett cég adatait tartalmazza, hanem csak az ún. küszöbértékek felett kibocsátó nagy
szennyezőkét, mind az 50 paraméter26 vonatkozásában.
Az adatgyűjtés honlapja, és az ott található adatbázisok számos szempontból képesek az adatok szolgáltatására: létesítmény szintjén (facility level), tevékenység
szerint (industrial level), területi szinten (EU adatszolgáltató országok egésze, vagy nemzeti szint) valamint
szennyezőanyag szerint (pollutant). Ágazati és időbeli (2001. és 2004.) keresésre is van tehát lehetőség az
EUSTAT kategóriái alapján számos speciális szolgáltatással kiegészítve (például tematikus térképen keresés,
légifelvételek megjelenítése). A keresési szempontok
kombinálhatóak, akár szennyezőanyagonként is legyűjthetőek, így minőségi mutatókat is képezhetünk a
területi kutatásokban. Ugyanakkor nemzeti szint alatt
és az egyes cégek telephelyszintje közt nincs keresési

lehetőség, erre vonatkozó segítséget, információkat a
nemzeti jelentések tartalmaznak, így viszont nagy szerepe lehet az önálló adatgyűjtésnek, leválogatásnak,
értékelésnek. A leválogatott adatok csv és xml formátumban tölthetőek le az adatbázisból. Más kutatók is
felhívták a figyelmet arra, hogy különösen az első felmérésben „nem jelentéktelen mértékű még a bizonytalanság, illetve konzisztencia problémák is tapasztalhatók” (MAYER Z. – DRAGOS T., 2005., pp.: 29.), de a
2004-es felmérés már alaposabbnak tekinthető.27
KVVM Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer (OKIR) - Hulladékgazdálkodási Információs
(al)Rendszer (HIR) (2004.) – Jelen esettanulmányban
csak az OKIR hulladékgazdálkodási adatait használtuk, bár az információs rendszernek emissziós (levegő)
és imissziós (vízminőség) alrendszerei is vannak.
A hulladékgazdálkodási adatbázis nagyon fontos
hiánypótló szereppel bír: 2004-től 2007-ig tartalmaz
hulladékos adatokat (2008. óta mindenki számára elérhetően) a kötelező jelentési kötelezettség alapján. Igaz
az adatok összehasonlíthatósága a KSH hasonló területi
szintű hulladékos adatsoraival nem ajánlott, az egyes
évekre jellemző eltérő gyűjtési metodika miatt. A korábbi adatgyűjtések módszertanához képest különböző,
másrészt területi értelemben néha bizonytalan adatsorok viszont jól használhatóak e kutatás kereteiben.
Jellemzői: Az interneten elérhető adatbázis sokrétű
keresésre ad lehetőséget, területi értelemben országos,
régiós, megyei, települési szintekre egyaránt, sőt van
környezetvédelmi felügyelőségenkénti összegzési lehetőség is. Alapvető mértékegységként a kilogrammot
mint tömegmértékegységet használja, ami magasabb
területi szinteken, meglehetősen nagy értékeket vesz
fel. Hulladéktípus (elsődleges, másodlagos, veszélyes,
nem veszélyes) és hulladékkezelési jellemzők (keletkezett, begyűjtött, előkezelt, hasznosított, ártalmatlanított) alapján is kereshetünk. Külön kiemelendő a 100
legnagyobb hulladéktermelő és hulladékkezelő céget
bemutató keresési lehetőség minden területi, sőt települési szinten is. Problémaként jelezhető, hogy a feltüntetett cégek egyes telephelyei tevékenységi körüket,
esetenként területi elhelyezkedésüket tekintve nehezen
behatárolhatóak csak a név alapján.28 A honlapról az
adatok átmásolhatóak adatbáziskezelő szoftverekbe, de
kiegészítésre (tevékenységi kör, pontos telephely, mértékegység átváltás) több esetben szükség lehet.

Az összehasonlítás és összegzés alapja: az ún. „összkibocsátási mutató” fogalom a telephely(ek) összevont jellemzését szolgálja. A mutató a Sum(ei / ki) képlettel
kerül meghatározásra, ahol ei = az i-edik anyag kibocsátásának értéke, míg ki = az i-edik anyag EPER jelentési küszöbértéké.
26
Vannak egyes szennyezők, amelyek kibocsátását a levegőbe és a vizekbe egyaránt mérik, így lehetséges, hogy 50 paraméterről beszélhetünk összesen.
27
Jó példa erre, hogy az első jelentésben egészen egyszerűen nem szerepel a Dunai Vasmű, csak más cégekbe kiszervezett tevékenységeket találunk, az alaptevékenységet nem. 2004-es adatok alapján viszont már összkibocsátási mutató alapján az ország második legnagyobb környezetterhelő cége volt.
28
Jó példa lehet erre a nagy, regionális szerepkörű vízmű vállalatok szennyvíztisztítóinak területi azonosítási nehézsége.
25
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kozhatunk. Ez az esettanulmányban a komplex, régiós
adattáblák létrehozásánál jelentett kisebb problémát.

1. ábra: A Közép-Dunántúli Régió E-PRTR telephelyei 2004.

A Közép-dunántúli régiónak és nagy cégeinek néhány alapvető jellemzője
A régió iparának erőteljesebb szerepe a közelmúltig
(újra) kimutatható volt az országos átlagokhoz viszonyítva is. A klasszikus abszolút és fajlagos mutatók
- termelési érték, beruházások, foglalkoztatottság, (export) értékesítés stb. regionális vizsgálata - ezt igazolják. Jó példa erre, hogy 2005-ben a régióban az országos GDP 10,4 %-át termelték meg, eközben az országos
ipari termelés 26,6 %-a realizálódott a három megyében
(Fejérben 9,1, Komárom-Esztergomban 14,6, míg Veszprémben csak 2,9%). Ha az 1 főre jutó ipari termelés értékeit mint fajlagos, termelékenységi mutatót vizsgáljuk,
2005-ben jól érzékelhető, hogy az országos átlaghoz képest (100%=1.623.000 Ft/fő) Fejérben több mint kétszeres (213%), míg Komárom-Esztergom megyében négy
és félszeres (467,3%) ez az érték.
Korábbi kutatások (például Nemes Nagy J., 2004.)
adatait és eredményeit értékelve megállapítható, hogy
a régió megyéinek ipari növekedési pályái eltérőek voltak az elmúlt évtizedekben. Fejér és Komárom-Esztergom megyék látványos, az 1990-es évtizedtől jellemző,
de időben eltérő gazdasági növekedésének alapjai, az
országos tendenciákhoz hasonlóan a nagymértékben
átalakult vagy újonnan létrehozott gépipari alágazatok
cégei (elektronikai ipar, közúti járműgyártás) voltak.

94

Esettanulmányunkban több összegző adattáblát állítottunk össze a vizsgált régió cégeire például a következő szempontok szerint:
• Külön-külön témakörönként (árbevétel, levegő/víz,
hulladék) a felhasznált országos adatbázisok alapján
a Közép-Dunántúlra szűkítve telephelyszintű adattáblákat és tematikus térképeket állítottunk össze az
adott évre (2004.) és az eltérő évek változásainak érzékeltetésére (például: 2001-es és 2004-es EPER telephelyek változásainak bemutatására). Ezeket kibővítettük a minőségi különbségeket bemutató adatokkal
(például a termelt hulladékból a veszélyes hulladék
mennyisége, aránya, vagy a régió E-PRTR telephelyeinek eloszlása és összegzett összkibocsátási mutatói
– 1. ábra).
• Települési komplex adattáblák is összeállításra kerültek adott évre (pl.: 2004.), a telephelyek jellemzőinek összegzésére kiemelt kulcsmutatók alapján
(összkibocsátási mutató, termelt összes hulladék,
nettó árbevétel) az ország 100 (EPER: 96) legnagyobb
értékével rendelkező cégéből a Közép-Dunántúlon
elhelyezkedők alapadatait felhasználva (1. táblázat)
országos összevetéssel.
• Telephelyszintű komplex adattáblákat is készítettünk
adott évre (2004.) a három fő témakör országos rangsorainak (vagy az adatbázisból való hiányzás) feltüntetésével dimenzió nélküli összehasonlítás céljából.
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A komplex adattáblák elkészítésénél több probléma,
kérdés merült fel, amelyek közül csak a legfontosabbakat ismertetjük:
Nehezen feloldható volt az adatbázisok közt több különbség. Például említhető, hogy telephelyszinten csak
a környezetvédelmi adatbázisok tartalmaztak adatokat,
a Figyelő csak székhelyhez kötött, összegzett gazdasági
mutatókat közölt. Gond volt az időbeliség is: az EPER
adatbázis jelenleg csak két év adataival van feltöltve.
Az adatgyűjtési hiányosságok, bizonytalanságok több
adattábla esetében szintén nehezítették a munkát. Több
esetben kellett a Cég-kód-tárt segítségül hívni tevékenységi kör vagy területi elhelyezkedés pontosabb
azonosításához, ugyanis az alapadatbázisok zöme nem
tartalmaz KSH kódokat tevékenységi körre, ahogy megye- vagy településkódokat sem.

Következtetések
Az elvégzett vizsgálatok alapján összegzően megerősíthető volt, hogy a Közép-Dunántúlon nagy cégek
gazdasági jellemzőinek vonatkozásában az iparon belül

az új, gépipari húzóágazatokon (villamos gép- és műszergyártás, közúti járműgyártás) túl ma is van (kisebb)
szerepe a korszerűsített, hagyományos „nehézipari”
ágaknak (főleg a fémfeldolgozás, de alárendelten az
energiaszolgáltatás és a vegyipar köréből). Az elmúlt
évtizedhez képest (1990-es évek) nagyságrenddel történő környezetterhelés csökkenés (víz- és levegőterhelés, hulladékprodukció) ellenére országos léptékben
még ma is kiemelkedő a régió nagy, hagyományos ipari
cégeinek (pl. Dunaferr Zrt., MAL Zrt. Ajkai Telephely,
Péti Nitrogénművek Zrt., Vért. Zrt. Oroszlányi Erőmű,
Bakonyi Erőmű Zrt., Ajkai Erőmű) környezetterhelése
– az iparági adottságoknak megfelelően - más országok azonos iparágaihoz hasonlóan. Itt a további javulás
zálogát többek közt a környezeti szabályozás új eszközeinek használata és betartatása jelentheti (pl.: IPPC
és BAT) vagy az egyedi, már megvalósult/megvalósítandó környezetvédelmi beruházások, de nem szabad
elfeledkezni a szabályozással összhangban a technológiák és termékek folyamatos korszerűsítéséről vagy az
alapanyagok kiváltásáról sem. A reálfolyamatok közt
viszont találkozhatunk egyes telephelyek azóta bekövetkező bezárásával is.

1. táblázat A vizsgált régió kiemelt, nagy cégeinek elhelyezkedése víz- és levegőterhelés, hulladéktermelés és nettó
árbevétel alapján; Adatok forrása: EPER, OKIR/HIR, Figyelő TOP 200, illetve TOP 500
A településen lévő
A településen lévő
nagy cégek “összki- telephelyek száma a
bocsátási mutatói” hazai hulladéktermelő
összesen (2004.)
TOP 100-ból (2004.)

Ajka

3

55,27

2

Bicske

0

0

0

Balatonfűzfő
Dorog

Dunaújváros
Esztergom

Fehérvárcsurgó
Komárom
Lábatlan
Mór

Nyergesújfalu

Oroszlány

Pétfürdő

Szabadegyháza

1
2

608,50

0

0

0

0
2
1

1

3

30,70
2,16

5,02

0

0

0

0

1

175 517
232 495

0
1

4

208207

1

1

22046

0

1

0
1
0

0

19374
0

27722
0

0

1

0

65 725

222 313
0

1

737124

1

49 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

167,57
1,48

1

0

112819

1

281 400

26

2017,61

14

2008223

10

2 381 932

96

3537,54

100

3572762

100

15 723 955

27,08

57,08

14

56,21

10

15,15
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378,06

20432

1,22

1

1

1

Országos

0

0

900238

675380

Várpalota

A régió aránya
az országoshoz
viszonyítva (%)

0

1

A településen
A kiemelt vállévő nagyvállalatok nettó
lalat a Figyelő
árbevétele
TOP 500 első 100 összesen (milhelyezettből (2004.)
lió ft.2004.)

2

2

KözépDunántúl
összesen

72,30

6

Székesfehérvár
Tatabánya

19,85

A kiemelt telephelyek keletkező
termelési hulladéka
összesen (tonna,
2004.)

652,03
24,93

0

1

0

22006
0

0

3

0

0

0

617 729
0
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Település

A településen
lévő EPER
telephelyek
száma (2004.)

A legnagyobb kibocsátású telephelyek főleg a volt
„szocialista” városokhoz és megmaradt hagyományos
iparágaikhoz köthetők (pl.: Dunaújváros, Oroszlány,
Tatabánya, illetve Pét), így e települések környezeti állapota országos összehasonlításban jelenleg is az átlagnál
rosszabb bizonyos mutatók esetén. Itt az ipari terhelés
továbbra is meghatározó a környezetterhelésben, a közlekedés és a lakossági terhelés mellett. Fontos kiemelni,
hogy az új, gépipari növekedés telephelyei e vonatkozásban nem, vagy kis számban és kibocsátással jelennek
meg. Reményeink szerint ez a kiinduló kutatás is megerősíti, hogy az új, gazdasági és környezeti tartalmú
cégadatbázisok térségi és települési szintű környezeti
és gazdasági vizsgálatoknál, értékeléseknél (bizonytalanságaik, illetve munkaigényük ellenére) pontosabb,

árnyaltabb képet tudnak nyújtani. A továbbiakban akár
az időbeliség hangsúlyosabb vizsgálatával, új adatbázisok (pl.: kármentesítés) felhasználásával, akár tervezési-statisztikai vagy más területi egységek összehasonlításával is fejleszthetőek lehetnek az ilyen vizsgálatok.

Ballabás Gábor
tanársegéd
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
(FFI TGF)
Email: bagi@ludens.elte.hu

Felhasznált irodalom:
MAYER Z. – DRAGOS T. (2005.): Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest, Magyar Természetvédők Szövetsége pp. 25-33.
NEMES NAGY J. (2004.): Újra Komárom az élen.
Budapest RTT. 9. tanulmánykötet
http://geogr.elte.hu/old/REF/RTT-9hu/PDF/RTT-9/rtt9cikk3nnj.pdf
Adatbázisok:
Az EPER internetes adatbázis – www.eper.cec.eu.int/eper/
A Figyelő Magazin TOP 500 adatbázisa 2004/2005.
A Figyelő Magazin TOP 200 adatbázisa 2004/2005.
Az IPPC irányelv hazai honlapja: www.ippc.hu
Az OKIR/HIR internetes adatbázisok – okir.kvvm.hu/hir/
Magyar Statisztikai Évkönyv 2006. KSH
Területi Statisztikai Évkönyv 2006. KSH
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A Záhonyi kistérség logisztikai potenciálja

Tényleg a logisztikára alapozott fejlesztés lehet a Záhonyi kistérség kiemelkedési
lehetősége 2007-2013 között?
Logistic potential of the Záhony micro region
This article is about the Záhony micro-region from Szabolcs-Szatmár-Bereg County. It raises the question how
far the micro-region is able to utilise its potentials deriving from the Schengen external border with the Ukraine
and its location. It argues that unexploited power exists to become the “Eastern gate” not only to Hungary but
to the whole European Union as well, with all its advantages and disadvantages. The most important break-out
possibility of the examined Záhony micro-region derives from its geographical location, the closeness of the border,
and the related potentials in logistics, its re-loading responsibility between narrow- and wide-gauge railways, and
also the opportunities deriving from the unexploited industrial sites to be developed.
Kulcsszavak: kistérség, logisztika, komplex program, infrastruktúra, képzés

A logisztikai tevékenység ma Magyarországon nemzetgazdaságilag is meghatározó, dinamikusan fejlődő
ágazatok közé sorolható. 11 Országos Logisztikai Szolgáltató Központ található az országban, amelyek többsége azonban nemzetközi szinten még kevéssé versenyképes. Annak érdekében, hogy a logisztikai tevékenységben rejlő fejlődési potenciált ki lehessen használni
további jelentős fejlesztésekre van szükség. A gyengébb
infrastrukturális kiépítettség és eszközellátottság kiküszöbölésére az elmúlt években jelentős hazai és uniós
fejlesztési forrásokat invesztáltak ebbe az ágazatba.

A Záhonyi kistérség bemutatása

2008. év elejéig a Kisvárdai kistérség Magyarország
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén
fekvő, két országgal (Szlovákia és Ukrajna) határos,
590 km2 területű, 32 településből álló kistérsége volt.
A 2007. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
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törvény módosításáról „újraírta” a kistérségek határait,
települések kerültek másik kistérségbe, vagy alkottak
új kistérséget, így 168-ról 174-re nőtt a magyarországi
kistérségek száma. A törvény értelmében az Észak-alföldi régióban a 27 kistérség száma 28-ra emelkedett,
mivel a korábbi Kisvárdai kistérség kettévált Kisvárdai
és Záhonyi kistérségekre, a korábbi 32 településből 21 a
Kisvárdai és 11 a Záhonyi kistérséget alkotja.
A szétválásra két magyarázat adható:
• a Kisvárdai kistérségből kiváló – és a Záhonyi kistérséget megalakító - 11 település még a kistérségi intézményrendszer felállásának időszakában adottságaik
miatt jobban tudott együttműködni. Az országban az
elsők között alakították meg a Felső-Szabolcsi Térségi
Fejlesztési Társulást, majd 1993-ban a 138 statisztikai
kistérségi egység létrejöttekor a 11 település „összeolvadt” a további 21 településsel, és alkotta a Kisvárdai
LAU 1 (NUTS IV) kistérséget.
• a 2007-2013-as időszakban Záhony logisztikai szerepkörének fajsúlyossá válása indokolttá teszi Záhony
térségközpontként való funkcionálását és a kistérségbe tartozó települések elkülönülését.
A 11 településből álló kistérség többségében kis- és
nagy falvakat ölel fel. A Felső-Tisza vidéki tájegységen fekvő kistérségben élelmiszeripari és feldolgozó
üzemek működnek, azonban főállásban igen kevesen
foglalkoztatottak a mezőgazdaságban. A 4-es számú,
Budapesttől Záhonyig tartó főút ugyan átszeli a régiót
és a kistérség több települését is érinti, de a Záhonyi térségben jelenleg nincs autópálya. Országos összehasonlításban nagyon rossz térségi elérhetőség jellemzi a kistérséget. Ennek orvoslására a Kormány – nemzetközi
egyezmény keretében – 2014-ig vállalta, hogy az M3-as
autópályát Záhonyig kiépíti. Az autópálya megépülése
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jelentős mértékben javítaná az övezet megközelíthetőségét, elősegítve a gazdasági fejlődéshez szükséges
beruházások térségbe vonzását. A 4-es főúttal csaknem
párhuzamosan fut a Budapest-Záhony 100-as vasúti
fővonal, amely ugyancsak érinti a kistérség számos
települését. A kistérség egyik – és egyben nemzetközi – határátkelőhelye a záhonyi, ahol a 4-es főút átlépi
az országhatárt Ukrajna irányába. Ez az átkelőhely kiemelkedő jelentőségű, hiszen az ukrán-magyar határszakaszon ez az egyetlen nemzetközi teherforgalomra
is alkalmas határállomás, így méltán nevezhető a „Kelet
Kapujának”. Az ország fejlődése szempontjából fontos
kihasználnia azt a helyzeti előnyét, hogy az EU keleti
határán fekszik, így Záhony térsége a vasúti közlekedésben a nyomtávolságok különbözősége miatt egyúttal árumegállító hely is.
A lakosság képzettségi színvonala jelentősen elmarad a megyei átlagtól is – ami országos viszonylatban
is kedvezőtlen –, a képzettségi színvonalat negatívan
befolyásolja az elvándorlás, hiszen elsősorban a diplomások hagyják el a térséget. A térségben a társas vállalkozások száma kicsi, azon belül viszont magas a logisztikai vállalkozások aránya.
A kistérség rövid bemutatása után összefoglalhatóak
annak feltárt problémái, amire egy problémákra reflektáló, a térség valós gondjait orvosló fejlesztési program
állítható össze.
1. A térség egyik legfőbb problémája, hogy magas az
elvándorlás, vagyis gyenge a térség munkaerő megtartó képessége és alacsony az életszínvonal. Magas a
pályakezdő munkanélküliek és a tartósan munka nélkül lévők aránya, valamint nem megfelelő minőségű
és alacsony mértékben kiépített a települési infrastruktúra.
2. Jelentősen változott a térségen átáramló áruk szerkezete (a nagy tömegű ipari és mezőgazdasági alapanyag és nyersanyag helyébe a feldolgozott termékek
léptek) és a térség kapacitás kihasználtsága lényegesen lecsökkent. A Független Államok Közössége
(FÁK) létrejöttével új partnerek is színre léptek Közép-Ázsiából és Távol-Keletről, amelyek köre tovább
bővülhet.
3. Hazánk Európai Uniós tagságával Záhony nemcsak
Magyarország, hanem az Európai Unió számára is
„kapu”-vá vált. Ez teszi lehetővé, hogy az adott logisztikai-, és vámszolgáltatásokat az egész Európai
Unió igénybe vegye. Ahhoz, hogy a belépő és kilépő
hozzáadott érték növelése megvalósuljon, a logisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztése szükséges.

4. A térségi vállalkozások jellemzően alakulásuktól fogva tőkehiányosak, és mivel a jövedelmezőségük is
jóval az iparági átlagok alatti, így nemigen jelenthet
a lassú, fokozatos gyarapodás sem megoldást vagy a
jelenlegi helyzetből kiutat.
5. A tartós munkanélküliség okai, hogy elmaradott a
szakmai képzés technikai háttere, a képzés szakmai tartalma nem minden tekintetben felel meg a
piaci szükségleteknek, és a szükséges eszközök hiányában a gyakorlati oktatás nehézkes. A magas
munkanélküliség másik oka, hogy alacsony a térség
iparosodottsági szintje, és alacsony a vállalakozások
munkahelyteremtő képessége.
A földrajzi fekvése, gazdasági jellemzői, infrastrukturális adottságai mind predesztinálják a térség fejlesztési
irányát, azaz, hogy a térségben a gazdaság húzóereje a
tercier szektor.

Válasz a problémákra – Záhony különleges gazdasági övezet
A területfejlesztési politika szempontjából kiemelkedő jelentősége van a térségi megközelítésnek, amely
problémaorientált fejlesztéspolitikát tesz lehetővé javítva ezzel a beavatkozások hatékonyságát. Ilyennek
tekinthetők a nemzetközileg is széles körben elismert
és használt különleges gazdasági övezetek. Záhonynak
és térségének ilyen integrált fejlesztési megközelítése
nem új keletű gondolat, hiszen itt jött létre a 195/1996.
(XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az első vállalkozási
övezet30. A területfejlesztés e speciális eszközének célja
a térségi felzárkóztatás, versenyképesség javítása volt.
A vállalkozási övezet földrajzilag jóval nagyobb területet fedett le, mint jelenleg a Záhonyi kistérség, továbbá
nemcsak logisztikai fejlesztéseket célzott, és az érdemi
változáshoz nagyon kevés fejlesztési forrással rendelkezett, így nem is tudott jelentős eredményeket elérni.
Célzottan a Záhonyi térség speciális adottságainak
felhasználására a Magyar Kormány 2141/2006 és a
2090/2007 számú határozatával és a Miniszterelnök
6/2007 számú határozatával „A záhonyi térség különleges gazdasági övezetének komplex gazdaságfejlesztési programja” címmel, egy – Európai Uniós források
lehívására alkalmas – operatív programokhoz (Regionális és Közlekedés Operatív Programhoz) illeszkedő,
kiemelt projektként megvalósuló projektet kezdeményezett. Célja, az ország nemzetközi logisztikai szerepének növelése, ezáltal a tranzitforgalom lehetséges
emelésével előálló gazdasági lehetőségeknek a magyar
gazdaság számára történő jobb kihasználása, a lakosság
életkörülményeinek javítása, valamint a program kere-

30
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5.§ j) pontja alapján a vállalkozási övezet a régió fejlődése érdekében létrehozott, a területén folytatott tevékenységhez sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg lehatárolt, termelési és szolgáltató terület
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Minden gazdasági irányú fejlesztés kellően koncentrálódhat Záhonyra és térségére, a fejlesztések valós célterületére, így nagyobb esélye van arra, hogy Záhony
valóban az EU keleti határának egyik legfontosabb logisztikai és feldolgozóipari csomópontjává váljon.
A projekt által érintett terület, „Záhony és térsége”,
a következő 16 település által lefedett területet takarja: Záhony, Győröcske, Tiszabezdéd, Tuzsér, Komoró,
Fényeslitke, Tornyospálca, Mándok, Eperjeske,
Tiszaszentmárton, Zsurk, Kisvárda, Döge, Benk,
Tiszamogyorós és Mezőladány, ugyanakkor a területhez gazdasági-társadalmi szempontból szorosan kapcsolódik további 4 település (Jéke, Nyírlövő, Pap és Újkenéz). A projekt által közvetlenül érintett földrajzi területen (vizsgált terület) összesen 20 település található.
A komplex program öt részprojektből tevődik össze,
amelyek mintegy megoldásként szolgálnak a térség
problémáira.
1. Célzott ipari és logisztikai területek kialakításával
kell megteremteni a helyi kis- és középvállalkozásoknak a feltételeket a letelepedésre.
2. Fejleszteni kell a gazdaságot és logisztikát segítő, állami és annak szervei (Magyar Államvasutak ZRt.)
kezelésében és működtetésében lévő logisztikai (vasút- és közútfejlesztési) infrastruktúrát a vállalkozási
zónák kiszolgálására.
3. Szükség van olyan szakemberek közép- és felsőfokú
ipari és logisztikai képzésére, akik a logisztika területén működő jelenlegi és jövőbeni vállalkozások igényeihez igazodnak szaktudásukkal, valamint a képzések – főleg infrastrukturális – feltételeinek korszerűbbé tételére, műhelyek, laborok, gyakorlati helyek
biztosítására.
4. A kistérség számára igen fontos a vállalkozói aktivitás növelése, hazai és külföldi befektetők térségbe
vonzásával, valamint a tőkeerős korlátolt felelősségű
társaságok és részvénytársaságok számának növelésével, mivel ha nincs befektetni való pénztőke, akkor

nincs modern eszköz, hatékonyabb működés és magasabb jövedelmezőség sem.
5. A „Záhony és térségében” logisztikai területen működő kis- és középvállalkozások számára megoldásként
mutatkozik azok összefogása, klaszterbe tömörülése,
klaszter menedzsment szervezet létrehozása, hogy
a klaszterben működő KKV-k több olyan tevékenységet tudjanak közösen végezni, amelyek igen nagy
megterhelést jelentettek számukra korábban.
A komplex program megvalósításával számos társadalmi-gazdasági és közvetett előny érhető el. Javul a
térség elérhetősége és hatékonyabbá válik a meglévő
kapacitás kihasználása, a térség beruházói megítélése,
a tőkevonzó képesség és a gazdaság- és közlekedésföldrajzi potenciál kihasználása. A helyi gazdaság és
KKV-k versenyképességének növekedése hatására bővül a foglalkoztatás. Ha pedig a nagy számban meglévő
munkanélküli népesség munkalehetőséghez jut, úgy a
biztos jövedelmek megléte az életminőség folyamatos
javulását, s a térség népességmegtartó-képességének
növelését eredményezi.
A komplex program kizárólag pilléreinek megvalósításával lehet alkalmas a térség problémáinak kezelésére, a program megvalósítására fordított összegek hatékony felhasználása mellett. Területfejlesztői tapasztalat,
hogy a programok megvalósítása során a programért
felelős szervezetek és személyek gyakran feledkeznek
meg azok monitoringjáról – ami a Záhony komplex
program esetében is kiemelkedően fontos –, pedig az
eredményesség egyik kulcsa a program folyamatos
pénzügyi, fizikai, időbeli értékelése, annak érdekében,
hogy a szerzett tapasztalatok legyenek később felhasználva, épüljenek be a projektek, programok megvalósításába.

Dr. Sebestyén Etelka, PhD
tervezési menedzser
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
+36-30/207-25-01
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2007. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról – Magyar Közlöny 2007. IX. 17.
A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet középtávú fejlesztési stratégiája (2004)
A Kisvárdai kistérség fejlesztési koncepciója (2005)
Fényeslitke-Komoró térségében létrehozandó ipari-logisztikai terület kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány (2007)
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tében a kis- és középvállalkozások támogatása és közvetve a lakosság életkörülményeinek javítása.

A megavárosodás folyamata és sajátosságai
Délkelet-Ázsia példáján keresztül
The process and features of hyper urbanisation with the example of Southeast Asia
Urbanisation is not a modern phenomenon. Since the earliest settlements somewhere near the rivers Tiger and
Euphrates - appeared, inhabited areas have been changing due to influence of social, political and economic circumstances. The location, size, the number of citizens, the local customs and traditions have always reflected the
social circumstances of a certain era. After millions of years, it took 8000-10000 years for the human society to
develop the first known settlements. The process continued excessively, with a qualitative change, with the development of modern large settlements: towns and cities
Kulcsszavak: demográfiai trend, urbanizáció, megavárosodás, Délkelet-Ázsia
Az elmúlt évtizedek minőségi változásai vezettek el a
kiterjedésükben, lélekszámukban és ezzel összekapcsolhatóan a társadalmi szerepükben is módosult új központok, az úgynevezett megavárosok létrejöttéhez. E cikk
nem a megavárosok közvetlen kialakulását, belső működését vizsgálja, hanem azokat a faktorokat, amelyek az
emberi társadalom oldaláról a változásokat előidézték.
Délkelet-Ázsia a megavárosodás tekintetében is kifejezetten kedvező kutatási területnek tekinthető, hiszen
itt meglehetősen egyértelműen követhetők a 20. század
második felének társadalmi, politikai és gazdasági folyamatai, s tisztán kirajzolódnak azok a vonalak, amelyek mentén a nagy átalakulások végbementek, feltárhatók azok az okok, amelyek a változásokat előidézték.

A demográfiai helyzet
A globális demográfiai trendek évszázadokon keresztül mérsékelten egyenletes, némileg gyorsuló növekedést mutattak. A műszaki-tudományos fejlődéssel
párhuzamosan végbemenő társadalmi és gazdasági
változások következtében viszont Földünk lakossága drasztikusan megemelkedett. A fejlődés korábban
elképzelhetetlen módon felgyorsult, a termelés és a
szolgáltatás kapcsolata – pozitív értelemben – igen ös�szetetté vált. Az emberek fizikai és szellemi adottságai
mind társadalmi, mind egyéni szinten javultak. A nem
csekély számú humán tragédia ellenére a Föld összlakosságának, a legtöbb ország népességének létfeltételei
javultak. Mindez – összetett módon – közrejátszott abban, hogy a megelőző évszázadok lassú emelkedéséhez
képest az ezredforduló tájékán a népességszaporulat
növekedési üteme lecsökkent, és várhatóan az elkövetkező időszakokban további, jelentősnek értékelhető
visszaesés is bekövetkezik. Ez a trend különösen a fejlett ipari államokban jelentkezik, ahol néha már a természetes szaporodás ütemét sem sikerül reprodukálni,
de jeleit már érzékelhetjük Délkelet-Ázsiában is.
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Az előbb vázolt tendencia Délkelet-Ázsiában is egyértelműen érvényesült. Miközben a 20. század közepén
a régiót a lakosság gyors növekedése (és a halálozási
ráta magas volta) jellemezte, addig az 1950-1960-as
években megkezdődött az a demográfiai átalakulás,
amely ettől a gyors népszaporulattól a térség államait
eljuttatja a természetes reprodukció alsó szintjéig, vagy
még az alá is. Az 1960-as évtized végétől kezdett jelentősen csökkenni a termékenységi ráta. Vietnam és Indonézia ezekben az években lépi át a határt, míg Malajzia és a Fülöp-szigetek várhatóan a következő évtized
közepén ér a demográfiai átalakulás végére (AnantaArifin, 2007). Ezzel együtt a térségbeli lakosság növekedése folyamatos, és az ezredfordulóra az össznépesség
meghaladta az 500 millió főt. A ma felvázolható trendek
alapján pedig évszázadunk első negyedének végére a
térség lakosságának száma várhatóan meghaladja majd
a 700 millió főt. Ezt a lélekszámot a térség a fejlett ipari
államokénál gyorsabban, az elmaradottabb térségekhez
képest visszafogottabban, nem feltétlenül drasztikus
növekedés mellett éri majd el. A növekedés azonban
nem önmagában érdekes számunkra. Inkább az foglalkoztat, hogy miként hat ki a népesség alakulása a társadalmi lét egyéb területeire, így az urbanizációra is.
Az elmúlt évtizedekben megmutatkozó politikai
stabilitás és gazdasági fejlődés érvényesülésével párhuzamosan a régióban mérséklődött a szegénység,
illetve gyakorlatilag visszaszorult az éhínség. Igaz, a
jövedelmi olló drasztikusan kinyílt, ami viszont elősegítette mind a tőkekoncentráció, mind az elitképződés
felgyorsulását. A gazdasági növekedés és az egészségügyi-oktatásügyi feltételek általános javulása következtében azonban, még a szegényebb társadalmi rétegek
is kedvezőbb létfeltételek közé kerültek. (Tóth, 2009)
Persze, a kedvező változások elsődlegesen a hatalmi
központokban, így a városokban éreztették hatásukat,
előmozdítva mind a belső, mind a határokon átnyúló
migrációt, a korábbinál fejlettebb gazdálkodást, fog-
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Területi monitoring és értékelés

1. táblázat: Délkelet-Ázsia népesedési adatai, 2005
Földrajzi terület
Délkelet-Ázsia

Indonézia

Fülöp-szgt.
Vietnam

Thaiföld

Myanmar
Malajzia

Kambodzsa
Laosz

Szingapúr

Kelet Timor
Brunei
Kína

India

Japán

U.S.A.
Világ

2005 Népesség

Népsűrűség

(millió fő)

(mérföld2)

(‰)

(‰)

(%)

(‰)

221,9

302

22

6

1,6

83,3

650

19

6

1,3

557

84,8
65,0
50,5
26,1
13,3
5,9

321

732
328
193
205
191
65

22
26
31

7

10
5
9

2,3
0,7
1,2
2,1
2,2

42

3,5

18

72

26

3,1

29
18
75
10
95

71
60
73
56

26
29
62
15

12

6

0,6

27

72

3

82

79

54

67

47

869

876

6 477

125

80

25

8

1,7

9

8

0,1

21

9

1,2

14

8

0,6

2

8

60
7

54

48

353

127,7

88

70

55

1,9

4 190

68

94

3

0,6

3,1

46

38

2,7

22

4

GNI PPP35
/ fő, 2004

(%)

69

12

10

2,3

Éves városi
növekedés

(év)

39

39

162

296,5

14

5

1,5

165

0,4

1 103,6

28

7

13

17 946

1 303,7

22

Születéskor várVárosi
ható élettartam lakosság

36

4,3
0,9

CBR31 CDR32 ARNPI33 IMR34

19

79

100

74

74

62

78

(%)

3,1
0,6
2,9
2,8
5,5
4,6

2,8

(U.S. $)
3 460
4 890
2 700
8 020

N/A

9 630
2 180
1 850

26 590

8

N/A

37

3,2

5 530

0,3

30 040

N/A

8 540

28

79

2,5

2,3

N/A

N/A
N/A

3 100

39 710

lalkoztatottságot, a nők foglalkoztatását, az oktatás és
egészségügy javítását stb.
Az előbbiekkel magyarázható az, hogy ebben a térségben is jelentkezik már a lakosság elöregedésének
problémája. A korábbi gyors növekedéssel kezdetben
megemelkedett, majd a termékenységi ráta visszaesésével most már mérséklődik a fiatalok aránya. A demográfiai trend azt mutatja, hogy a következő évtized
derekára (2015-re) a régió lakossága eléri a 620 millió
főt, de ezen belül a középkorú (25-54 év közötti) lakosság rétege szélesedik leginkább. Erőteljesen növekszik
az idősebb (55 év feletti) korosztály, és jelentősen lecsökken a fiatalabb (25 év alatti) korosztály növekedésének üteme. Ennek pedig egyenes következménye az
elöregedés, annak minden – többnyire negatív jellegű
– társadalmi-gazdasági kihatásával (a foglalkoztatás és
munkaerő piaci kérdéseitől kezdődően egészen az időskori speciális egészségügyi szolgáltatásokig).
A táblázat adatai számos társadalmi és gazdasági tartalmú következtetést megengednek. Bennünket itt a 8.,
9. és 10. oszlop jelzései érdekelhetnek leginkább. Egyszerű extrapolációval is megállapítható, hogy – a szinte
önmagában zárt városállamot alkotó Szingapúr mellett
is – a magasabb gazdasági fejlettséget elért államokban
nagyobb a városlakók aránya. Malajzia, Thaiföld és a
Fülöp-szigetek urbanizációs folyamatai évtizedekkel
korábban indultak be, nem elválaszthatóan az iparosodástól, és az export-orientált termelési ágazatok megho-

nosításától, általában a gazdasági fejlődéstől. Ezek az
országok jóval korábban illeszkedtek be a modernizációs szellemiséget is magával hozó világgazdaságba és világkereskedelembe, mint a többiek. Figyelmet érdemel,
hogy azért a hatalmas szigetvilágban szétszóródott indonéz lakosság 40 százaléka is már városban él. Ez még
akkor is jelentős előrehaladásnak tekinthető, ha tudjuk,
hogy a legtöbb indonéz agglomerációs központ és kiterjedt település Jáva szigetén, e túlnépesedett, de egyben a
szigetvilág politikai és gazdasági centrumát alkotó szűkebb területen található. Ma még nehezen értelmezhetők az indokínai adatok, de több mint jelzés értékű az,
hogy a prognózisok szerint az alig másfél évtizede békés
fejlődési pályára állt Vietnamban 2020-ra a jelenlegi 2627 százalékról 45-46 százalékra emelkedik a városlakók
aránya. Hasonlóan gyors, sőt, még gyorsabb növekedésre lehet számítani a másik két indokínai országban is,
annak ellenére, hogy ott kevésbé az ipar, mint inkább
a szolgáltatások elterjedése jelenthet majd szívóhatást
a vidéki lakosság és a jelentkező új munkaerő számára.
Táblázatunk tízedik oszlopa tükrözi, hogy a városi
népesség számának és arányának emelkedése szinte
mindenütt meghaladja a népszaporulat mértékét, sőt,
van, ahol a kétszeresét is kiteszi annak. E tény két következtetés levonását feltétlenül megengedi: a városiasodás folyamata tovább halad előre, illetve a városi
lakosság növekedésében – továbbra is – jelentős szerep
jut a vidékről bevándorló lakosság-tömegnek.

CBR: születési ráta
CDR: halálozási ráta
ARNPI: éves természetes szaporulat
34
IMR: gyermekhalálozási ráta
35
GNI PPP: bruttó nemzeti jövedelem vásárlóerő paritáson számolva
31
32
33
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Forrás: 2005 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau; kivéve a 10. oszlop adatait, amelyek forrása: 2003 ESCAP Population Data Sheet

Városiasodás Délkelet-Ázsiában
Az erőteljes városiasodás korunk egyik legfőbb demográfiai jellegzetessége. A társadalmi-gazdasági folyamatok
a vidéki lakosság arányának visszaszorulását, további
látványos népesség-koncentrációt jeleznek, a meglévő és
most kialakuló városokban, de a hatalmas lélekszámú,
úgynevezett megavárosok körül is. E folyamatot az általános társadalmi-gazdasági fejlődés – komplex kölcsönhatások révén – alakuló, elkerülhetetlen elemének tekintjük. Noha a városiasodásnak vannak árnyoldalai, a lakosság-koncentráció közvetlenül járul hozzá az egyének
és csoportok társadalmi felemelkedéséhez, vagyonosodásához, és végül is a korábbinál kedvezőbb feltételeket
teremt olyan kérdések kezeléséhez, mint az oktatásügy,
egészségügy, a környezetvédelem, vagy éppen a lakhatás, az egészséges ivóvízhez jutás, a keletkező hulladékok felszámolása stb. A vidéki-mezőgazdasági életforma
számos előnye mellett is, a városiasodás megkönnyíti a
problémák megoldásához szükséges anyagi források
előteremtését, az erők koncentrálását, a munkaerő hatékonyabb felhasználását, az életminőséget javító társadalmi-gazdasági és ezen belül élelmiszeripari és fogyasztási
szolgáltatások nyújtását (Population, Environment and
Development, 2001-40). Ugyanakkor az urbanizáció nem
egyszerűen egy népesedési folyamat, nem pusztán a városi népesség számának emelkedése.
A modernkori városiasodás a világ fejlettebb térségeiben vette kezdetét, de napjainkra Délkelet-Ázsiában is
mind erőteljesebbé vált az urbanizáció Az ezredforduló
környékén a vizsgált régióban a városi és vidéki lakosság aránya kiegyenlítődött. Ennek következményeként
az egyik oldalon megszaporodott a falusi „minőségen”
nemcsak létszámában túllépő, hanem a magasabb szintű társadalmi-gazdasági igényeket is kielégítő települések száma. A másik oldalon pedig, és ez legalább ennyire fontos, valamennyi térségbeli országban megtapasztalható a nemzetközi politikai és gazdasági rendszerekkel minden területen kiterjedt kapcsolatokat fenntartó
központi politikai-közigazgatási hatalmi centrum(ok)
„mértéktelen” felduzzadása, ún. megavárosokká válása. (Tóth, 2008) Dzsakarta, Manila vagy éppen Bangkok
népesedésének növekedése, de más gazdasági centrumok megerősödése is példát szolgáltat erre.
A délkelet-ázsiai urbanizáció a fejlett térségek hasonló folyamataitól időben elmaradva ment végbe, de okai
– leegyszerűsítve – azonosak vagy hasonlók voltak.
Akadtak azonban jelentős különbségek is. Mindenekelőtt az, hogy az európai és észak-amerikai városiasodás a társadalom fejlődésének természetes folyamataként, a belső igényekkel párhuzamosan ment végbe.
Mondhatjuk a „külvilág” (vissza)hatása marginális
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volt. Délkelet-Ázsiában (és persze az elmaradottabb
térségekben általában) viszont az érintettek által nehezebben befolyásolható folyamatok a külső, a világgazdaság, a globális társadalmi és kulturális hatások révén
bontakoztak ki. A külső ráhatás vezet a belső társadalmi és gazdasági viszonyok radikális átalakulásához, a
városiasodás előidézéséhez, amely viszont felrobbantja
a hagyományos társadalmi és kulturális struktúrákat.
Helyébe még nem hoz egy letisztult új rendszert, hanem a régi és új rendszerek egyidejűségét, az azokból
fakadó problémák érvényesülését tapasztaljuk meg. A
hagyományos társadalmi különbségek most válnak igazán vagyoni alapú megkülönböztetés forrásává. Most
indul, illetve bontakozik ki – vidéken és a városban egyaránt – a küzdelem a kedvezőbb helyzetbe kerülésért, a
vagyonosodásért. Most zajlik le a kapitalizálódás, a tőkekoncentráció, a társadalom erőteljesebb tagozódása,
amely kevesek kiemelkedéséhez, sokak – korábbiaknál
közvetlenebbül jelentkező – elszegényedéséhez vezetett. A társadalom szinte minden csoportja a vidéken
túl, a városban kereste helyzete megszilárdításának, illetve javításának lehetőségét.
Ez a típusú modernizáció (is) markánsan közrejátszott abban, hogy az arra kész társadalmi csoportok
mobilitási szintje megemelkedjen, feladva hagyományos életstílusát és kötődéseit, boldogulását új feltételek között keresse. Délkelet-Ázsiában is – felmérések
szerint – a vidéki, elsődlegesen mezőgazdaságban foglalkoztatott fiatalok döntő hányada el szeretné hagyni a
vidéket (Rigg, 1998-502), ami jelzi, hogy az elkövetkező
években is a jövőt meghatározó társadalmi réteg figyelmének középpontjában az új, a városi feltételekkel ös�szekapcsolható életforma került. Ez tükröződik egyébként abban is, hogy a fiatalok még a mezőgazdasági
övezetekben is szívesebben választják a nem-hagyományos termelési területeket (pl. a háziipari tevékenységet), mint a földművelést, és amint lehet, igyekeznek
teljesen áttérni az ipari foglalkoztatásra.

Az urbanizáltság foka és jellemzői DélkeletÁzsiában
Az urbanizáció vizsgálatakor nem feledhető, hogy
nemzetközi felmérések szerint a felgyorsult urbanizációs folyamatok ellenére Délkelet-Ázsia mindmáig földünk egyik legkevésbé városiasodott területe, és valószínűsíthetően még huzamosabb ideig elmarad a világátlagtól (Jones, 2002-119). E ténynél azonban itt és most,
számunkra a folyamatok az érdekesek. E tekintetben
pedig az adatok azt jelzik, hogy gyors, megalapozott és
a társadalmi szerkezetben már megkezdett átalakulást
továbbvinni képes változások várhatók.
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2. táblázat: A városi lakosság részaránya az
össznépességen belül Délkelet-Ázsiában, 1960-2000
(százalékban)
Földrajzi terület

1960

1970

1980

2000

Fülöp-szigetek

30,3

33,0

37,4

49,0

7,9

9,6

13,4

25,1

Burma

Kambodzsa
Laosz

Indonézia

Malajzia

Thaiföld

Vietnam

Délkelet-Ázsia

A világ összesen

19,3

22,8

10,3

23,9

11,7

14,6

10,3

17,1

25,2

22,2

27,0

12,5

34,2

13,3

14,7

17,3

18,3

17,6

19,3

20,2

33,6

24,0

37,2

39,9

28,2

14,5

36,5

50,4

29,4

27,1

35,5

48,2

Forrás: Brookfield-Byron Table 3.8 alapján

A 2. és 3. táblázat adatai egyenes vonalú, sőt, folyamatosan gyorsuló városiasodást jeleznek a térség legtöbb
államában. Igaz, az egyedi feltételek szerint eltérések is
vannak, de ezek, nem utolsó sorban a fejlettségbeli és
történelmi sajátosságok fényében érthetőek. Így érthető, hogy Szingapúr mint városállam miért nem szerepel
a táblázatokban, vagy miért alacsonyabbak a mutatók
a fejlesztési folyamatba később becsatlakozó indokínai
államok esetében. A 2. táblázat elemzésénél észre kell
venni, hogy noha az utolsó oszlop adatai két évtizedet
ölelnek fel, az 1980-2000-es időszak növekménye arányaiban nagyobb, mint a megelőző, évtizedekre bontott periódusoké. Ez utal arra, hogy a század utolsó két
dekádjában nemcsak folytatódott, de valamelyest fel is
gyorsult az urbanizáció üteme. Ennek látszólag ellentmondanak a 3. táblázat csökkenő adatai. Az ellentmondás feloldását az adja, hogy az utolsó negyedszázad
volt az, amelyben Délkelet-Ázsiában is bekövetkezett a
népesedés növekedésének gyors lassulása, a természetes szaporulat látványos visszaesése.
3. táblázat: A városi népesség növekedésének üteme (éves
szinten, százalékban)
Földrajzi terület

Burma

Fülöp-szigetek

Kambodzsa

Laosz

Indonézia

Malajzia

Thaiföld

Vietnam

Délkelet-Ázsia

A világ összesen

1960-5

1970-5

1980-5

1990-5

2000-5

3,85

4,02

3,81

3,71

3,32

3,83

3,48

3,14

3,72

3,77

3,53

4,18

3,77

2,97

3,23

-2,09
5,52

4,92

4,87

5,59

2,86

4,14

2,65

2,09

3,54

5,58

4,60

4,51

4,66

3,27

3,96

2,42

3,21

4,19

5,45

3,96

3,87

4,02

4,16

3,83

2,55

3,84

4,30

4,77

3,24

2,77

3,70

4,38

3,44

2,52

Forrás: Brookfield-Byron Table 3.8 alapján

Amennyiben az urbanizációs adatokat egybevetjük
a természetes szaporodás számaival, akkor azt látjuk,
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hogy a városiasodás üteme felülmúlja a természetes
szaporulatét (annak a legtöbb országban közel, vagy
több mint kétszerese). Ez nemcsak a jelenlegi trend
fennmaradására enged következtetni, hanem arra is,
hogy az össznépességen belül nem feltétlenül csökken
a vidéki-mezőgazdasági népesség aránya, de emelkedik a városlakóké. A folyamat általános, a térségbeli
országok egészére jellemző. Kétségtelen továbbá, hogy
a politikai és gazdasági központokhoz közelebb fekvő
régiók közvetlenebbül érzékelik az urbanizáció előnyeit (amint hátrányait is) és ott az átlagosnál erőteljesebb
a városiasodás üteme, de aligha jelölhetők ki pontosan
olyan körzetek, amelyek kívül rekednének a folyamaton. Van viszont egy terület, amely mégis kiemelendő,
igaz, ellenkező előjellel, a városiasodás kérdéskörén belül. Ez a terület pedig a már Délkelet-Ázsiában is megszületett megaváros.
Délkelet-Ázsiában az urbanizáció nemcsak gyorsabban ment végbe, mint a fejlett világban, de egyben kiterjedtebb formában is. Például, Dzsakarta lakossága
az 1961-es 3 millió főről 1995-re 9 millióra emelkedett.
Összehasonlításként: hasonló mértékű növekedés a
fejlett országokban három-négy nemzedék alatt következett be (Konagaya, 2001, 106). E lakosság-tömeg
kialakulásában az – egyébként a fejlett államokénál valamivel magasabb – születési arányok másodlagosan
játszottak közre. A növekedés markánsan meghatározó
forrását a társadalmi változásokkal bekövetkezett ún.
lánc-migráció (chain-migration) jelentette. Ennek során
a vidéket elhagyók első köre letelepedett a városokban
vagy azok környékén, majd egy következő hullámban
követte őket a rokonok, szomszédok, ismerősök hada.
(Konagaya, 2001, 106) Fontos jellemzője e folyamatnak,
hogy egy adott városi övezetben többnyire társadalmilag azonos státuszú, azonos kultúrájú és vallású csoportok települnek le, sajátos mikrokozmoszt alakítva ki.
Persze további markáns tényezők is befolyásolták a
térségbeli városiasodást. Ha korábban csak a nyomornegyedek megjelenése volt szembetűnő, és a társadalmi középréteg léte észrevétlen maradt, az elmúlt másfél-két évtized gazdasági növekedése következtében
felgyorsult a középosztály megerősödése is. Ez pedig
magával hozta az európai szemmel klasszikusnak tekinthető városiasodást is. Értve ez alatt azt, hogy a
szélesedő politikai és gazdasági középosztály mind
erőteljesebben tükrözte szociális státuszában, magatartásában, életkörülményeiben a fejlett ipari államokban
élő, hasonló pozíciójú polgárok életvitelét.
További sajátosság, hogy a hagyományos városi
magterület növekedése egy időt követően egyszerűen
ellehetetlenül, és a mega-városokhoz kapcsolódó külvárosok válnak a fejlődés motorjává. Miközben éles elkülönülések tehetők a régebbi városközpontok és az új
külvárosok között (erre von. lásd Konagaya, 2001, 108-
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111), ugyancsak differenciálódnak a külvárosok. Az oda
települők társadalmi-gazdasági háttere alapján markáns különbségek mutatkoznak az életszínvonalban
általában, de közvetlenül is a lakhatási feltételekben,
életmódban vagy éppen a költekezési és fogyasztási
kultúrában és szokásokban.
A megavárosok jellemzője, hogy nem egyszerűen
a gazdasági (és politikai) élet központjaiként funkcionálnak, összpontosítják a figyelmet és hatalmat, de
ezt az „erőt” vissza is sugározzák az ország egészére.
E centrumok olyan erős és folyamatos hatást gyakorolnak még a földrajzilag távolabbi területekre is, hogy a
kisugárzási rádiuszon belül érvényesülő társadalmi és
gazdasági feltételek, így mindenekelőtt a születésüket
megalapozó külvilági „modernizáció”, feltartóztathatatlanul befolyásolják a tágabb környezetnek, általában
az ország egészének fejlődését.
Az urbanizáció Délkelet-Ázsia egyes nagyobb országaiban (feltétlenül Indonézián, de még Vietnamon
és Thaiföldön) belül több hatalmi-fejlődési centrum
kialakulásához is elvezethet. Miközben ezek politikai
hatalmi centrummá válhatnak, a gazdasági termelés is
itt koncentrálódik, és mindezek következtében e városi
körzetek folyamatosan megnyúló rádiuszú agglomerációs körben terjeszkednek (Amiti-Cameron, 2004).

A városiasodás délkelet-ázsiai társadalmi háttere
Az informális szektorba beáramló tömeg – a regionális urbanizációs folyamatok adatait elemezve – igen
nagyra tehető. Tízmilliós nagyságrendekben mérhető.
Ennél a számnál mérsékeltebb, de nem kevésbé fontos
a politikai és társadalmi elit, amelynek száma és súlya
az elmúlt évtizedekben felgyorsult ütemben szélesedik.
Növekszik a legfelső politikai és gazdasági irányítók,
döntéshozók, másrészt a vállalkozók, köztisztviselők,
fegyveres testületi tagok száma, amint emelkedik az
ipari foglalkoztatottak (főként szellemi munkások)
köre, akik a legközvetlenebbül kapcsolódnak a kívülről
(a térségen túlról) érkezett anyagi és szellemi-kulturális értékekhez. Mellettük azonban már ott van a többi
ipari, kereskedelmi, szolgáltatásbeli foglalkoztatott is,
akik ugyancsak élni szeretnek a város adta feltételekkel, és megpróbálnak az urbanizáció adta lehetőségek-

hez alkalmazkodni, azok révén boldogulni. Helytálló a
meglátás, hogy Délkelet-Ázsiában a modernitás nem a
gazdasági növekedést, az iparosodottságot, a felhőkarcolókat, a korszerű lakótelepeket jelenti, amint nem is
az önellátást, a nyomornegyedet, a kampungot, hanem
e kettőt együtt (Evens-Korff:2003-23).
A változások másik, előbbiekhez is kapcsolható
komponense, a fiatalabb korosztály tagjainak markáns
elkülönülése a mai középkorúak és még idősebbek generációjától, az éles életforma-váltás, amely különösen
erőteljesen megmutatkozik talán nem is annyira a hagyományok tudatos felszámolásában, mint inkább a
mindennapi életvitel új feltételekhez való igazításában.
A városiasodás folyamata önmagában nem ragadható ki az általános társadalmi átalakulás környezetéből.
Amint az urbanizáció a politikai fejlődés és a gazdasági
növekedés társadalomra gyakorolt hatásának is terméke, a megszületett városok maguk is – komplex módon
– visszahatnak a fejlődés folyamatára. Az urbanizált
centrum és a periférikusabb területek közötti eltérések
nem tekinthetők statikus elemnek, hiszen a városokból
folyamatosan hatások érik a vidéket, van egy természetes kisugárzás, átszivárgó fejlődés. Eközben azonban a
városok tovább fejlődnek, így a fejlettségbeli különbség
nem mérséklődik, hanem rendszerint fokozódik is. Ez
magyarázza a népesség további beáramlását. A folyamatos növekedés szükségszerűen elvezet a városok
vonzáskörzetének, agglomerációs kiterjedésének bővüléséhez. Ezt támasztják alá a gazdasági racionalitás elvei
is, hiszen mind az ipari, termelő vállalkozások, mind a
szolgáltatásban érintettek igyekeznek a fogyasztókhoz,
részben pedig egymáshoz közel kerülni. A „városmag”
további leterhelhetetlensége miatt a folyamatosan alakuló érdekeltségi rádiusz földrajzilag, társadalmilag, és
nem utolsó sorban közigazgatásilag terjed, noha maguk
a központok – a megavárosok formájában is – jelentősen központosítottak maradnak (Amiti-Cameron, 2004,
3-4). S mindez nem mond ellent annak, hogy – alapvetően az adott ország méreteitől és sajátosságaitól függően – akár több óriási fejlődési centrum, megaváros is
kialakulhat. Kétségtelen, Délkelet-Ázsiában ilyen feltételezésnek legfeljebb Indonéziában lehet realitása, noha
az ország sajátos centralizáltsága alapján ez csak igen
hosszú távon képzelhető el.
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Országos Területi Helyzetkép 2009
2009. december 2-án jelent meg az Országos Területi Helyzetkép
2009 című területfejlesztési (angol és magyar nyelvű) szakkiadvány,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Irodája készített.
A helyzetkép a 2008-ban elindított kiadványsorozat második darabja, amely átfogó, tényszerű tájékoztatást ad Magyarország területi gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális helyzetéről. A kiadvány az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célkitűzéseihez igazodva ad egyfajta „pillanatfelvételt” a 2007-es évre
vonatkozóan. A kiadvány több újdonsága közül érdemes kiemelni
az elemzői munkában elsőként alkalmazott 3-dimenziós dombortérképek megjelenését, illetve a Natura 2000 területek kistérségi arányának bemutatását. A szakkiadványt elsősorban ágazati és területi
fejlesztéssel foglalkozó tervezőknek és a területfejlesztésben érintett
szervezeteknek ajánljuk, ugyanakkor értékes információkkal szolgál a kutatók és a területfejlesztés iránt érdeklődők számára is. Az Országos Területi Helyzetkép 2009 anyaga a www.nfgm.gov.hu honlapon a Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság oldalán, valamint a VÁTI Nonprofit Kft. által üzemeltetet Térport honlapon
http://www.terport.hu/main.php?folderID=5063 is teljes egészében megtalálható és letölthető.

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer
átfogó értékelése
Az átlátható és eredményes fejlesztéspolitika megvalósítása érdekében az NFGM Területfejlesztési Főosztály megbízásából, 2009-ben a VÁTI Nonprofit Kft.
összefoglaló kiadványt készített az 1996-2008 közötti
időszak hazai területfejlesztési támogatásairól. A kiadvány bemutatja az egyes támogatási előirányzatok
sajátosságait, - decentralizáció szintje, támogatott célok
és térségek stb. - azok változásait.
Hiánypótló feladatot lát el, amikor összehasonlító
áron elemzi a 13 év alatt működő 10 előirányzat közel 50 ezer projektjének összesített adatait, bemutatva,
hogy melyek voltak a mai áron összesen 464 milliárd
forint értékű hazai területfejlesztési forrásból kiemelten
támogatott fejlesztési célok és térségek.
Az országos szintű elemzés mellett régiónként is bemutatja a legnagyobb összeggel támogatott fejlesztési
célokat, valamint azonosítja a forrásfelhasználásban
legeredményesebb kistérségeket és településeket is.
A fejlesztések sokszínűségét, a kézzel fogható eredményeket összesen 41 különböző célú mintaprojekt települési, térségi hatásának bemutatása érzékelteti.
A kiadvány teljes egészében olvasható a Térport honlapon
http://www.terport.hu/main.php?folderID=4862.
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