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I. BEVEZETÉS 

I.1. A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI 

 
A területfejlesztési politika eredményessége, hatásossága szempontjából alapvetı 

fontosságú, hogy a beavatkozási célok területspecifikus meghatározása mellett, a 

fejlettségüket tekintve hátrányos helyzetben lévı térségek a fejlesztési források felhasználása 

során kizárólagos vagy megkülönböztetett szerepet kapjanak. 

Magyarországon az Országgyőlés, illetve a kormány által elfogadott rendeletek, 

határozatok rögzítik a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek körét. Az elmúlt két 

évtizedben többször módosult a területfejlesztési politika által figyelembe vett mutatók köre, a 

lehatárolás szintje, sıt maga a kistérségi területbeosztás is. Mivel a területfejlesztési 

támogatások csak kis mértékben tudták fékezni a legelmaradottabb térségek leszakadását, 

ezért a jelenleg érvényes, 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció szerint 

is változatlanul szükség van arra, hogy a különbözı típusú fejlesztési források koncentráltan 

irányuljanak az ország legelmaradottabb térségeibe, ezért a kedvezményezett térségek 

azonosítása a jövıben is a területfejlesztési politika egyik központi kérdése lesz.  

Az elmúlt idıszak másik jelentıs változása a területfejlesztési politikában a decentralizáció 

volt. A magyarországi megyék, majd régiók egyre nagyobb területfejlesztési forrásokkal 

rendelkeztek. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-

2006), illetve Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) keretében felhasznált források is 

mind nagyobb arányban kerültek felosztásra a régiók között. A források felosztása szintén 

megköveteli területi indikátorok alkalmazását a fejlesztéspolitikában. 

A kutatás során a téma fentiekben vázolt indokoltsága alapján a következı legfontosabb 

kérdésekre kerestem a választ: 

- Milyen fejlesztési források felhasználását határozta meg a kedvezményezett térségek 

lehatárolása? Abszolút, illetve relatív értelemben milyen nagyságú területfejlesztési 

forrás kötıdött a kedvezményezett térségekhez? 

- Milyen területi szinten, milyen mutatók alapján és milyen módszerekkel méri a 

fejlesztéspolitika a területi egyenlıtlenségeket, ez hogyan változott az idık során?  

- A kistérségi mellett alkalmazott települési szint növelte-e érdemben a 

kedvezményezett területek nagyságát? 

- A felhasznált mutatókör változása mennyire volt összhangban a területi folyamatok 

alakulásával és a területfejlesztés céljaival?   
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- A mutatórendszer és módszertan idıbeli változása hogyan befolyásolta a 

kedvezményezett térségek lehatárolását, a decentralizált források nagyságát az egyes 

térségekben? 

- A kistérségbeosztás változása milyen hatással volt a kedvezményezett térségek 

körére? 

- Milyen alternatív módszerekkel, mutatókörrel mérhetı a komplex elmaradottság, 

egyszerősíthetı-e a hazai területfejlesztési politika által alkalmazott módszer? 

- A decentralizált támogatások közti forrásallokációs módszerek esetében 

azonosíthatóak-e a különbözı szempontok szerint (normativitás, fejlettség) 

„elınyösebb helyzetben lévı” térségek? 

 

II. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

A kutatás során elsı lépésben azonosítottam azokat a fejlesztéspolitikai lépéseket, amelyek 

esetén a fejlesztéspolitika módszertant határoz meg, indikátorokat rögzít a területi 

különbségek azonosítására. Ennek két fı típusa: a kedvezményezett területek lehatárolása, 

illetve a decentralizált források területi allokációja. 

Áttekintésre kerültek a hazai területfejlesztési dokumentumokban, joganyagokban szereplı 

indikátorkészletek, lehatárolási módszerek. 

Sor került a fejlesztéspolitika szabályainak meghatározásakor alkalmazott területi 

szempontok összegzı vizsgálatára, nemzetközi példák alapján az Európai Unió és egyes 

tagállamai esetében a forrásallokáció során alkalmazott módszereken keresztül.  

Összehasonlító számításokat, elemzéseket készítettem annak bemutatására, mennyiben 

változott a kedvezményezett térségek köre (az ilyen térségek aránya) a mutatók idıbeli 

változásával, a kistérségi területbeosztás módosításaival. Összevetésre kerültek az 

indikátorkészlet, módszerek, valamint a befolyásolni kívánt területfejlesztési támogatások 

céljai. Bemutatásra kerül, mennyiben eredményezne mást eltérı mutatók és módszerek 

alkalmazása. 

 

II.1. A KUTATÁSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

 
A kutatás tárgyát a hazai gyakorlatban 1986-tól napjainkig lehatárolt kedvezményezett 

térségek (kistérségek, települések) jelentették. 1990-tıl kerültek áttekintésre azok a 
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joganyagok, melyekben valamely szempontból megjelent a kedvezményezett térség mint 

fejlesztéspolitikai eszköz (kizárólagos vagy kiemelt támogatottság). Megvizsgáltam a 

kedvezményezett térségek által 1996-2008 között felhasznált területfejlesztési források 

nagyságát, célonkénti összetételét. A két Országos Területfejlesztési Koncepció (1998, 2005) 

és annak felülvizsgálati dokumentumai alapján vizsgáltam a kedvezményezett térségek 

megjelenítését, alkalmazásának eredményességét a területfejlesztési politikában. A vizsgálat 

tárgyát képezte, hogy a hazai gyakorlatban alkalmazott mutatók milyen területi 

egyenlıtlenségeket mutattak, ez hogyan változott az idık során. Vizsgáltam a 

szakirodalomban egyes kutatók által alkalmazott azon mutatóköröket, módszereket, melyek a 

komplex fejlettség kimutatását célozták. A decentralizált területfejlesztési források esetében 

az 1996-tól megyei, illetve régiós szintre decentralizált források felosztásánál alkalmazott 

módszerek képezték a vizsgálatok tárgyát. Ugyancsak a forrásallokációhoz kapcsolódóan 

igyekeztem feltárni a 2007-2013-as fejlesztési ciklus során az EU tagállamai által a regionális 

operatív programok régiók közti forrásallokációs módszereinek különbségeit. 

 
 
II.2. ADATFORRÁSOK 

 

A kutatás adatbázisát elsı lépésben a Complex Jogtárban fellelhetı azok a határozatok, 

rendeletek, területpolitikai dokumentumok jelentették, amelyek meghatározzák a 

támogatásban részesített elmaradott területek lehatárolásának módszereit, a decentralizált 

területfejlesztési támogatások allokációjának módját.  

Ezek a joganyagok hierarchiájukat tekintve lehetnek: 

- törvények (pl. a magyar költségvetésben a regionális források megosztásának 

módjáról) 

- rendeletek (a hazai gyakorlatban ezek tartalmazzák a lehatárolás eredményeit) 

- határozatok (pl. a lehatárolás módjáról szóló Országgyőlési Határozat) 

- pályázati felhívások (pl. közlönyben megjelenı felhívás, amely pontosítja az 

elbírálásnál érvényesülı területi preferenciát) 

 

A lehatárolások célja végsı soron, hogy a közpénzek eredményes, hatékony felhasználása 

érdekében a politika átláthatóan meghatározza, során milyen területi preferenciákat kíván 

alkalmazni. Ezért a nyilvánosság elve alapján fontos, hogy a hazai gyakorlatban a 

területfejlesztésért felelıs kormányzati szervnek a Központi Statisztikai Hivatallal közösen 
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nyilvános módszertani füzetet kell készítenie a kedvezményezett térségek lehatárolásáról. A 

részletesebb módszerek ezekben a kiadványokban jelentek meg, melyek szintén az adatok 

forrását jelentették.  

Az összehasonlító vizsgálatok során általam felhasznált gazdasági, társadalmi, 

infrastrukturális mutatók a KSH T-STAR az Országos Területfejlesztési és –rendezési 

Információs Rendszerben (TEIR) elérhetı adatbázisaiból származtak.  

A kedvezményezett térségeknek juttatott területfejlesztési források vizsgálatához az e 

tárgyban készített elemzések szolgáltattak alapanyagot.  

A 2007-2013-as idıszak regionális forrásallokáció nemzetközi összehasonlítása során az 

uniós tagállamok Interneten hozzáférhetı Nemzeti Stratégiai Referencia Keretei voltak a 

felhasznált források.  

 

II.3. VIZSGÁLATI SZEMPONTOK ÉS MÓDSZEREK 

 

II.3.1. Térségi szintek 

 

A vizsgálat térségi szintjét az határozta meg, hogy az alkalmazott mutatókat milyen területi 

szinten használja a területpolitika, ezek lehetnek: 

- ország (Európai Unión belül) 

- régió 

- megye 

- kistérség, foglalkoztatási körzet 

- település 

Ezek esetében áttekintettem, hogy az egyes területi szintek mennyire változatosan kerültek 

felhasználásra. A hazai gyakorlatban például a megyei, regionális szintre kerültek 

decentralizálásra a területfejlesztési források, melyekre a kistérségi és települési szinten 

meghatározott kedvezményezett térségekbıl lehetett pályázni. 

 

A területfejlesztési politika területi preferenciáinak meghatározása a meglévı (különbözı 

térfelosztási elvek alapján létrejött) területegységek fejlettségét igyekszik mérni. Ebbıl a 

szempontból adódott a kutatás azon kérdése, hogy vajon azon a térségi szinten méri-e a 

fejlettséget, amelyen az adott társadalmi-gazdasági jelenség valóban jellegadó folyamatként 

jelenik meg. Így például a kutatás-fejlesztési kapacitás inkább regionális, mint kistérségi 

szinten mérendı fejlettségi tényezı (a hazai gyakorlat mégis alkalmazza a társadalmi-
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gazdasági szempontból elmaradott kistérségek lehatárolására), ugyanakkor a 

foglalkoztatottság, munkanélküliség esetében épp ellenkezıleg indokolt a regionális, megyei 

egyenlıtlenségeknél jóval pontosabb képet adó kistérségi szint használata. 

 

További vizsgálati szempont volt, hogy lehet-e „aggregálni” az alacsonyabb területi szintő 

lehatárolásokat. Azaz a települési szinten mért elmaradottság alapján mennyire határozható 

meg a kistérség fejlettsége. Avagy milyen összhangban van a megyei szintre átlagolt 

kistérségi fejlettségi mutató a GDP-vel? 

 

A kedvezményezettség egy idıben területileg több szintő is lehet. A jelenlegi 

magyarországi gyakorlat egyszerre ismeri a statisztikai kistérségek és a települések szintjén 

meghatározott kedvezményezettséget. Ennek oka, hogy a fejlett térségekben is akadnak olyan 

települések (pl. Nyugat-Dunántúl aprófalvai), melyek települési szinten elmaradottnak 

számítanak, ugyanakkor a fejlett térségközpont nagy népességébıl adódóan alapvetıen 

kedvezıvé teszi a kistérség mutatóját, ily módon elfedi a belsı egyenlıtlenségeket. 

Ebbıl a szempontból érdekes volt annak vizsgálata, hogy az elmaradott kistérségekben 

élık hány százaléka él olyan településen, amely egyben települési szinten is elmaradott, 

illetve ezzel párhuzamosan, hányan, milyen arányban élnek olyan településen, amely „csak” 

települési szinten számít elmaradottnak, kistérségi szinten nem. Az átfedések nagysága –

szándékaim szerint- választ adhatott arra a kérdésre, érdemes-e fenntartani a kétféle 

lehatárolási módszert. 

 

A kedvezményezett térségek lehatárolását az alkalmazott mutatók mellett befolyásolja az 

is, hogy milyen térfelosztás mellett kerülnek felhasználásra. Magyarországon a statisztikai 

kistérségek száma az utóbbi idıben folyamatosan nıtt. A tagoltabb térfelosztás azt a célt is 

szolgálta, hogy a valós térkapcsolatokat jobban tükrözı, homogénebb térségek jöjjenek létre. 

A gyakorlatban ez sokszor azt jelentette, hogy a nem kedvezményezett térségek kevésbé 

fejlett települései kezdeményezték önálló kistérségként történı lehatárolásukat azzal a céllal, 

hogy a fejlettségi mutatóikat feljavító települések nélkül támogatható térségekké váljanak. 

Ezért a korábbi lehatárolásnál alkalmazott mutatókkal, módszerekkel vizsgáltam, hogy egy 

nem kedvezményezett kistérség felosztása révén létrejövı kistérségek közül hány lett az 

önállóvá válás eredményeként elmaradott.  
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II.3.2. Idıbeliség 

 

Az idıbeliség mint vizsgálati szempont a kutatás során kétféleképpen jelent meg. Egyrészt 

a területpolitikában a kedvezményezettség, forrásfelosztás esetében az egyik alapvetı elv a 

kiszámíthatóság, az állandóság, és ennek megfelelıen a vonatkozó jogszabályok több évre 

szóltak. Ugyanakkor hosszabb távon mégis változóban voltak a módszerek, indokolt volt tehát 

a lehatárolások idıbeli állandóságának elemzése, egyebek mellett abból a szempontból is, 

hogy összhangban van-e egyes területileg differenciáló tényezık fel- illetve leértékelıdésével. 

Másrészt az idıbeliség maguknak az egyes mutatóknak az értékelése során is fontos 

dimenzióként jelenik meg, a következık szerint. 

A fejlettség meghatározásánál alapvetıen statikus mutatókat használtak, de emellett 

megjelenhettek dinamikus mutatók is (pl. a munkanélküliség, vállalkozássőrőség 

hosszabb/rövidebb idıtávú alakulása), egyes idıben ingadozó mutatók esetében gyakorlat volt 

több éves átlagok használata (pl. öt év összesített vándorlási egyenlege, egy fıre jutó GDP 

hároméves átlaga). Azaz a módszerek az alapján is értékelhetık voltak, hogy mennyire egy 

idıponthoz köthetı állapotot tükröztek, illetve idıben milyen intervallumot vizsgáltak. 

Mivel ezek az indikátorok politikai döntések során megszületı dokumentumokban öltenek 

testet, és azok egyeztetése, elfogadása idıben elhúzódó folyamat, ezért igaz, hogy a döntés 

idıpontjához képest a felhasznált mutatók természetszerőleg nem a legaktuálisabbak. Ezért 

vizsgáltam azokat az eseteket, amikor az adatok annyira elavultak voltak, hogy nem tölthették 

be azt a szerepüket sem, hogy közelítıleg aktuális képet adjanak az egyes térségek 

fejlettségérıl, elmaradottságáról. Például az ipari szerkezetátalakítás hazai térségeinek 2004-

es meghatározása az 1990-es népszámláláshoz köthetı mutatókat vett figyelembe. 

 

II.3.3. Területi egyenlıtlenségek 

 

Annak mérésére, hogy a területpolitika által alkalmazott fejlettségi mutatók mennyiben 

vannak összhangban a tényleges területi differenciáltsággal, a területi egyenlıtlenségi 

mutatók alkalmasak.  

 

A területi egyenlıtlenségi mutatók közül az eltérı mutatószámokat a súlyozott relatív 

szórással tettem összehasonlíthatóvá, mérve, hogy az egyes tényezık mennyire mutatnak 

nagy területi differenciáltságot és teszik lehetıvé ily módon területi preferenciák kialakítását.  
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A súlyozott relatív szórás a vizsgált adatsor súlyozott átlagához viszonyítva fejezi ki az 

adatsor szóródását. Képlete: 

 

ahol yi a fajlagos mutató értéke az i. területegységben, y = yi súlyozott átlaga.  

 

A regionális forrásallokációk vizsgálatánál a Hoover index volt a legegyszerőbb, leginkább 

közérthetı módszer. Az index azt fejezi ki, hogy az egyik vizsgált ismérv (pl. támogatási 

keretek) mennyiségének hány százalékát kellene átcsoportosítani a területegységek között, 

hogy területi eloszlása a másik tényezı (pl. népesség) eloszlásával egyezı legyen. Értéke 0 és 

100 között változhat, képlete: 

 

ahol xi és fi a két megoszlási viszonyszám. (NÉMETH, 2005) 

 

II.3.4. Összefüggés vizsgálatok 

 

A változók közti kapcsolat szorosságának mérésére szolgáló korrelációs számításokat a 

vizsgálatok során két alapesetben volt érdemes használni: 

- az eltérı módszerrel kiszámított komplex térségi mutatók, allokált támogatási 

összegek nagysága közti különbségek mérésére 

- komplex mutatók esetében az egyes alapadatok és a végsı komplex fejlettségi érték 

közti kapcsolat szorosságának mérésére  

 

Az utóbbi lehetıvé tette annak meghatározását, hogy van-e egyetlen olyan mutató, 

amellyel viszonylag csekély információvesztéssel csaknem azonos eredményt kapunk. A 

területpolitika által alkalmazott mutatók esetében ugyanis a teljeskörőség mellett legalább 

annyira hangsúlyos elv az egyszerőség is.  

A lineáris korreláció két azonos megfigyelési egységre vonatkozó adatsor kapcsolatát méri, 

legismertebb mérıszáma a Pearson-féle korrelációs együttható: r=corr (xiyi).  

A Spearman-féle rangkorrelációval sorrendi skálán mért jellemzık együttmozgása mérhetı: 
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A kifejezésben n a megfigyelési egységek számát, d az összetartozó rangszámok különbségét 

jelöli. (NEMES NAGY, 2005) 

Korrelációs vizsgálatok tárták fel azt is, hogy mely alapmutatók fejeztek ki nagyon hasonló 

különbségeket, azaz mely tényezık jelentek meg többszörösen is a komplex mutató számítása 

során. 

További, egyszerően elvégezhetı összefüggés vizsgálat tárta fel azt, hogy volt-e 

számottevı eredménye adott térfelosztásra, adott célból több típusú lehatárolás elvégzésének. 

Azaz terület-, népesség-, illetve településszám arányosan mennyire volt átfedés az egyes 

típusok között.  

Ugyancsak indokolt volt vizsgálni, hogy a területpolitika által használt indikátorok milyen 

összefüggésben vannak azoknak a támogatásoknak a céljaival, amelyekkel kapcsolatban 

meghatározzák a területi preferenciákat. Mindezt egy egyszerő kereszttáblával lehetett 

összegezni. 

 

II.3.5. Adatkezelés számítástechnikai alapjai, ábrázolási módok 

 

Az elemzések, értékelések során a szövegszerkesztı (Word), táblázatkezelı (Excel, 

Access) programok mellett az összetett statisztikai adatelemzéshez szükséges SPSS 17.0, 

valamint az Arcview 3.1 térinformatikai programok kerültek alkalmazásra. 

A térképek egy része az egyes térségek támogatottságának állapotát (igen-nem) és ennek 

változását (változatlanul-, újonnan kedvezményezett, kikerült ebbıl a körbıl) érzékeltette, a 

másik része a fejlettség komplex mutatójának értékét, a forrásfelosztás eredményeként az egy 

fıre jutó támogatás nagyságát. 
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III. A KEDVEZMÉNYEZETTSÉG MINT A TERÜLETFEJLESZTÉSI 
POLITIKA ESZKÖZE 

 
III.1. A KEDVEZMÉNYEZETTSÉG SZEREPE A FEJLESZTÉSPOLITIKA 

SZABÁLYOZÁSÁBAN 

 

A területfejlesztés céljait közvetve vagy közvetlenül szolgáló térségi támogatásokról, 

kedvezményekrıl szóló joganyagok számtalan olyan indikátort tartalmaznak, melyek a 

területi különbségek leírását, az elmaradottság megállapítását segítik. Ezeket a szabályozási 

dokumentumokat többféleképpen csoportosíthatjuk. 

A szabályozás szintje szerint törvénytıl miniszteri közleményekig, utasításig terjed a 

joganyagok sora.  

A területi szint szerint a mutatók leggyakrabban kistérségi (statisztikai kistérség, 

foglalkoztatási, ellátási körzet), illetve települési szinten kerülnek meghatározásra, a 

decentralizált források felosztásánál pedig a megyei, majd egyre inkább a regionális szinten 

számított indikátorok kaptak jelentıséget. 

A számítás módja szerint vannak jogszabályok, melyek csak egy mutatótól teszik függıvé 

a kizárólagos vagy többlettámogatást, a leggyakoribb ilyen egyedül használt mutató a 

munkanélküliségi ráta. A mutatók alkalmazásának másik módja, amikor a 

kedvezményezettség feltétele több mutató által meghatározott feltételeknek való együttes 

megfelelés. A harmadik esetben több, esetenként súlyozott indikátor által alkotott komplex 

mutató alapján határozzák meg a település, térség kedvezményezettségét. 

A mutatókat csoportosíthatjuk ágazat szerint is, vagyis, hogy mely szakpolitika területi 

különbségeit írják le. Az áttekintett indikátorok részben komplex területi különbségek 

kimutatását szolgálják, de jelentıs számban használatosak a munkanélküliség valamint a 

szociális helyzet területi egyenlıtlenségeinek meghatározására is. 

Amint a fentiekben említettem, az indikátorok használatának végsı célja térségek, 

települések differenciált támogatása, hozzájárulás a térségi egyenlıtlenségek mérsékléséhez. 

Ezen belül az indikátorok egy része a kedvezményezett térségek, települések körének 

meghatározása szempontjából használatos. Másokat a támogatások területenkénti 



13 
 

keretösszegének meghatározásánál használnak. Az indikátorok sajátos csoportját képezik 

azok a mutatók, melyek pályázatokhoz kapcsolódó helyzetértékelések részei. 

A területfejlesztés kedvezményezett területeinek meghatározása elsısorban a 

területfejlesztés forrásainak elosztásánál, felhasználása szempontjából fontos. A közvetlen 

területfejlesztési célú források közül az elmúlt két évtizedben a két legfontosabb forrás a 

terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) és a területi kiegyenlítést szolgáló 

beruházások támogatása (TEKI), illetve ezek elıdei voltak, melyek részletes felhasználásáról 

kormányrendeletek szóltak, meghatározva a támogatható térségek körét.  

Az 1987. jan. 1.-tıl mőködı Területfejlesztési és Szervezési Alap célja az elmaradott 

térségekben megvalósuló termelı tevékenységek támogatása volt az ország hét megyéjében. 

Indokolt esetben a termelı infrastruktúra, és az elmaradott térséghez közeli foglalkoztatási 

központok is kaphattak támogatást, azaz a kezdeteknél enyhült a területi kötöttség.  

1991-ben a társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségek és azok a 

foglalkoztatási körzetek voltak a területfejlesztési és munkahelyteremtési támogatások 

célterületei, amelyekben a munkanélküliségi ráta kétszeresen meghaladta az országos átlagot, 

továbbá a kormány egyedi szerkezetváltási döntése következtében tömeges 

munkanélküliséggel voltak veszélyeztetettek. Ugyanakkor indokolt esetben támogatást 

kaphattak a lehatárolt területekhez közeli foglalkoztatási vonzáskörzetekben megvalósuló 

fejlesztések is. A kedvezményezettség a többlettámogatás feltételeként is jelentıséget kapott. 

Így a területfejlesztési és munkahelyteremtést szolgáló támogatásoknál a támogatás felsı 

határa az elmaradott térségekben alacsonyabb volt, mint az egyéb kedvezményezett 

területeken. 1992-93-ban ugyanezek voltak a területfejlesztés kedvezményezett területei, és a 

többszörösen kedvezményezett térségek kiemelt támogatásra voltak jogosultak. Ekkor sem 

jelentett kizárólagos támogathatóságot a kedvezményezettség, ugyanis támogatást kaphattak a 

bizonyíthatóan a kedvezményezett területek érdekében szükséges beruházások is. 

Az 1993-tól mőködı Területfejlesztési Alap (TEFA) forrásaiból a gazdasági, társadalmi 

szempontból elmaradott településeken és térségekbe tartozó településeken, továbbá azon 

foglalkoztatási körzethez tartozó településeken volt adható támogatás, ahol a nyilvántartott 

munkanélküliségi ráta elérte, illetve meghaladta az országos átlag másfélszeresét.  

1996-tıl a Területfejlesztési célelıirányzat (TFC) és a Területi kiegyenlítést szolgáló 

fejlesztési célú támogatás (TEKI) vette át a TEFA feladatait. Elıbbibıl a kedvezményezett 
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térségekben megvalósuló fejlesztések kaphattak támogatást, de a korábbi évekhez hasonlóan 

nem kizárólagosan. Támogatást kaphattak ugyanis azon pályázatok is, melyek 

kedvezményezett térségek fejlıdését is szolgálták vagy hosszú távú megyei fejlesztési 

koncepció részeként valósultak meg. 1997-tıl tovább enyhítették a támogatható területeket 

lehatároló szabályt, hiszen olyan nem kedvezményezett területek pályázatai is kaphattak 

támogatást, melyek helyszíne vállalkozási övezet volt. 2001-tıl pedig az ipari parkokban 

megvalósuló beruházások is nyerhettek támogatást akkor is, ha nem kedvezményezett 

térségben valósultak meg. Ennél lényegesebb változás volt, hogy a társadalmi-gazdasági 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel 

sújtott települések pályázatai is kaphattak támogatást, vagyis a kedvezményezettség ismét 

meghatározottá vált térségi és települési szinten is (VÁTI, 2009). 

A TFC-t 2004-tıl felváltó elıirányzat, a Terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) 

decentralizált támogatásairól, immár a regionális fejlesztési tanácsok döntöttek. A támogatás a 

kedvezményezett térségek (kistérségek és települések) pályázói számára jelentett forrást. 

Kivételt képeztek a regionális programban elfogadott munkahelyteremtı-, (2005-ig a 

munkahelymegırzı is), turisztikai szolgáltatást fejlesztı beruházások, kedvezményezett 

térségeket is érintı infrastruktúrafejlesztések, vállalkozási övezetben, ipari parkban 

megvalósuló beruházások. 2005-tıl a korábbi évekhez képest újdonságot jelentett, hogy a 

decentralizált területfejlesztési programok mellett a regionális fejlesztési tanácsok 

decentralizált szakmai fejlesztési programok keretei terhére is megítélhettek támogatást. Ez 

közmunkaprogramokat, idegenforgalmi, közút-, kerékpárút-fejlesztéseket, szociális, 

informatikai fejlesztéseket jelentett. Ugyancsak változás volt, hogy 2005-ben a regionális 

tanácsok pályázati rendszeren kívül is nyújthattak támogatást (legfeljebb 300 millió forintig). 

2006-ban a decentralizált szakmai fejlesztési programok közt új elemként jelent meg a 

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének (VTT) támogatása, sıt 2007-ben a korábbi évek 

kötelezettségvállalásai miatt TRFC pályázat csak e cél keretében került kiírásra. 2006-tól a 

szakmai programokra területi kötöttség nélkül lehetett pályázni, igaz a VTT esetében 

meghatározták a támogatható beruházások helyszínét. 2008-ban változott a támogatási célok 

köre, mivel jelentıs EU-források álltak rendelkezésre olyan célokra, amelyeket korábban 

hazai területfejlesztési forrásból támogattak. Ezért a TRFC az EU-s forrásból nem támogatott 

célokra összpontosított (például a társadalmi felelısségvállalás, közösségépítés támogatása, a 

térségi és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása stb.). 
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A területfejlesztés másik, a célokat közvetlen befolyásoló decentralizált forrása 1996-tól a 

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI) lett. Erre a kedvezményezett 

térségek vagy kedvezményezett települések önkormányzatai pályázhattak. (1996-ban volt 

még egy pályázati lehetıség is: a megye infrastrukturális ellátottsága szempontjából 

legelmaradottabb településeinek részére.). Itt tehát a TFC-vel ellentétben nem voltak 

kivételek, a támogatások területi korlátozása során. 

Egyetlen évben, 2003-ban mőködı, teljesen központosított elıirányzat volt a Kistérségi 

támogatási alap célelıirányzat (KITA), amely kizárólag vissza nem térítendı támogatást 

nyújtott. Az elıirányzat gyakorlatilag a késıbbi LEKI elıdjének tekinthetı. Támogatásra 

pályázni a 42 leghátrányosabb helyzető kistérségbıl lehetett, továbbá abból a 252 

halmozottan hátrányos településrıl, amelyek mind a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, mind az országos átlagot 1,75-szörösen meghaladó 

munkanélküliségő feltételnek megfeleltek. A késıbbi LEKI-tıl eltérıen nem csak 

önkormányzatok és társulásaik, hanem vállalkozások, non-profit szervezetek is adhattak be 

támogatást munkahelyteremtésre, -megırzésre, a humán- és termelıinfrastruktúra 

fejlesztésére, illetve tervezésre. 

2006-ban a decentralizált támogatások köre a leghátrányosabb helyzető kistérségek 

felzárkóztatásának támogatásával (LEKI) bıvült. A LEKI a leghátrányosabb helyzető 

kistérségek önkormányzatai és azok társulásaik számára biztosított forrást. Decentralizált 

keretét a leghátrányosabb helyzető kistérségekben élık arányában osztották fel az érintett 

megyék, majd 2007-tıl a régiók között. 2007-tıl a támogatások régión belüli elosztására 

vonatkozóan is született elıírás. Eszerint a tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó 

leghátrányosabb kistérségekbıl érkezı pályázatok között az egyes kistérségek lakónépessége 

arányában osztották el. A kistérség lakónépessége arányában megállapított keret erejéig 

forráshiány miatt pályázat nem volt elutasítható. 

A kedvezményezett térségek meghatározásának szerepe volt a 1992-tıl 1997-ig mőködı 

Céltámogatási Kiegészítı Keret esetében is, mely a céltámogatáshoz szükséges saját forrás 

kiegészítését szolgálta. Erre azon települések voltak jogosultak, melyek szerepeltek a 

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések listáján. 

A kedvezményezett térségek lehatárolása a társasági adóból nyújtott adókedvezmények 

megállapítása miatt is fontos. 1997-tıl a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
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térségekben székhellyel vagy telephellyel rendelkezı adózók a legalább 3 milliárd Ft értékő 

beruházásai után adókedvezményt vehetnek igénybe, 2007-tıl 1 milliárd Ft értékő beruházás 

után fejlesztési adókedvezmény jár ezekben a térségekben. 

Az szja törvény egyéni vállalkozók költségeivel kapcsolatos hatályos elıírásai szintén 

tartalmaznak kedvezményt a kedvezményezett térségek beruházásainak értékcsökkentésével 

kapcsolatosan. A 250 fınél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a 

korábban még használatba nem vett, a mőszaki gépek, berendezések és a - személygépkocsi 

kivételével - a jármővek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés 

idıpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy 

összegben költségként elszámolni, amennyiben a tárgyi eszközt a területfejlesztés 

kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló kormányrendelet szerint a területfejlesztés 

szempontjából leghátrányosabb helyzető 48 kistérség valamelyikében helyezi üzembe. 

Ugyancsak 2006-tól 2008-ig a háziorvosi szolgáltatók számára fizetett fix összegő díj 

összege 50%-kal magasabb volt a kedvezményezett kistérségek esetében, a pedagógusok 

pedig területi illetménypótlékot kaptak az elmaradott térségekben. [Az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2005. (XII. 29.) Korm. 

rendelet, 94/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. 

rendelet módosításáról]. Eközben ugyanakkor az elmaradott térségek lehatárolásánál sem az 

egészségügy, sem az oktatás esetében nem szerepelt a figyelembe vett tényezık között a 

szakember ellátottság, annak ellenére, hogy ezekben a térségekben valóban komoly 

hiányosságok vannak ezeken a területeken is. 

A 2005-tıl mőködı Útravaló Ösztöndíjprogramra beadott pályázatok elbírálásánál 

ugyancsak elınyben részesülnek a hátrányos helyzető kistérségben, településen élık. 

[152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról]. 

A legtöbb ágazati fejlesztési támogatásnál a területfejlesztési szempontból lehatárolt 

kedvezményezett kistérségek, települések esetében az adható támogatás aránya magasabb 

volt, illetve a pályázatok elbírálásánál élveztek elınyt ezek a térségek. Így például helyi 

önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás 

kiegészítése támogatásának rendjérıl szóló rendeletek szerint a hátrányos illetve 

leghátrányosabb helyzető kistérségek társulásai esetében az igényelhetı támogatás magasabb 
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volt. A GKM kevesebb saját forrást követelt meg a közforgalmú, közútpótló folyami révek, 

kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási 

támogatásánál a kedvezményezett térségek/települések pályázóitól [KHVM tájékoztatók a 

közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek felújításához igénybe vehetı központi 

költségvetési (állami) támogatásról]. Ugyancsak kevesebb saját forrást követel meg a 

Turisztikai célelıirányzat a kedvezményezett térségek térségi pályázatai esetében. 2005-ben a 

többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzéseinek támogatására is a 

területfejlesztés hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzető kistérségeibıl lehetett pályázni 

[252/2005. (XI. 24.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások közösségi busz 

beszerzésének 2005. évi támogatásáról]. A kedvezményezett térségek elınyben részesítése 

még olyan speciális esetekben is érvényesült, mint az egykori NDK hadseregétıl 1992-ben 

kapott hídszerkezetek szétosztása [KHVM tájékoztató a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 

Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaságtól kedvezményesen vásárolható hídszerkezetek 

igénylési rendjérıl és az igényelhetı tartókról]. 

Az önkormányzatok normatív támogatásai között 1993 óta szerepelt, hogy az elmaradott, 

illetve magas munkanélküliséggel sújtott települések külön normatív plusztámogatásban 

részesülnek. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati kiírásainak vizsgálata feltárta, hogy 

leggyakrabban (a pályázati kiírások közel egyötödében) az LHH térségek jelentek meg mint 

preferált térségek. Ez a térkategória elsısorban a ROP-okban jelent meg kedvezményezettként 

(illetve néhány esetben kizárva a pályázásból), de a TÁMOP és a GOP is gyakran alkalmazott 

e térségekre preferenciát. A leghátrányosabb helyzető kistérségekre több OP esetében is 

önálló pályázatokat írtak ki, de más konstrukciók esetében az LHH kistérségekben 

megvalósuló projektek az elbírálásnál elınyben részesültek, valamint gyakran alkalmazott 

eszköz volt esetükben a magasabb támogatási intenzitás is (Terra Stúdió 2009).   

 

III.2. A KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉG MEGJELENÉSE AZ ORSZÁGOS SZINTŐ 
TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKBAN 

 

III.2.1. Az 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 

 

A 35/1998 (III.20.) OGY határozattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció az 

országosan érvényesítendı területfejlesztési célok, ágazati prioritások mellett a 
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területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek mindegyikére megfogalmazott 

hosszú távú fejlesztési prioritásokat. 

A társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzető térségek esetében az 1998-ban 

elfogadott OTK céljai az alábbiak voltak: 

- munkahelyteremtı beruházások, a külsı tıke bevonásának ösztönzése 

- a humán erıforrások fejlıdését elısegítı fejlesztések 

- a szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása 

- a gazdaság fejlıdését elısegítı infrastruktúra fejlesztése 

- az üdülés-idegenforgalmi adottságokra, vonzerıre alapozott komplex fejlesztések 

támogatása 

- a térség belsı fejlıdési lehetıségeit elısegítı programok ösztönzése, a térség 

besorolása szerint az adott térségtípusnál felsorolt célok megvalósítása 

A fenti célokkal összevetve a térségek elmaradottságát leíró mutatók közt valóban 

megtalálhatóak voltak a foglalkoztatás, mőszaki infrastruktúra, turizmus, képzettség 

indikátorai, ugyanakkor a szociális, egészségügyi alapellátás problémáira csak a vitalitási 

index utalt (1. táblázat). 

1. táblázat: Az elmaradott térségek 1998-as Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített céljai 
és a lehatárolásuknál alkalmazott mutatók kapcsolata 

Fejlesztési cél az 1998-as OTK szerint 
A térségtípus lehatárolásnál vizsgált tényezı 1998 és 

2005 közt 
− munkahelyteremtés − munkanélküliek aránya 

− tartósan munkanélküliek aránya 
− külföldi tıkebevonás  

− humánerıforrás fejlesztés − népesség átlagos iskolai végzettsége (2001-ig) 
− szociális alapellátás − vitalitási index (2001-ig) 

− 60 évnél idısebbek aránya (2001-tıl) 
− egészségügyi alapellátás  
− komplex turisztikai fejlesztés − vendégéjszakák száma 1000 lakosra 
− gazdaság fejlıdését elısegítı infrastruktúra − telefon-fıállomások száma 1000 lakosra 

− közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 
− csatornahálózat hossza 1 km vízvezeték-hálózatra 
− vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások aránya 

− egyéb a térség belsı fejlıdési lehetıségeit 
elısegítı programok ösztönzése  

 

Az OTK elfogadását követı idıszakban a lehatárolás során alkalmazott mutatók tehát 

összességében összhangban voltak a fenti célokkal. Ugyanakkor, amint az OTK 2005-ös 

felülvizsgálata megállapította, az elsıdlegesen ágazati kezeléső, de területfejlesztési hatással 

is bíró támogatások esetében a területi szempontok a célok és elosztási rendszer szintjén 

egyáltalán nem jelentek meg (FELÜLVIZSGÁLAT, 2005). Ráadásul a területi folyamatokról 
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szóló 2005-ben elfogadott Országgyőlési Jelentés vizsgálatai alapján a kategóriába tartozó 

kistérségek többségében a társadalmi-gazdasági helyzetüket tekintve nem történt jelentıs 

kedvezı elmozdulás az elmúlt idıszakban (JELENTÉS, 2005).  

 

Az ipari szerkezetátalakítás által érintett térségek esetében a koncepció az alábbi célokat 

irányozta elı: 

- a gazdasági szerkezet átalakításának és a külsı tıkebevonásnak az ösztönzése 

- az ipari szerkezetváltás és az innováció elısegítése 

- a szerkezetváltást elısegítı képzési és átképzési programok szervezése 

- az infrastruktúra hiányosságainak pótlása, különös tekintettel a környezet védelmét 

szolgáló beruházásokra 

A térségtípusba tartozást meghatározó mutatók közül kapcsolódott a célokhoz mind a 

munkanélküliség, mind pedig az ipari keresık aránya és annak változása. Ugyanakkor 

infrastruktúrához, különösen környezetvédelmihez nem kapcsolódott mutató. 

Az OTK-ban szereplı célok teljesülését gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy a 

gyakorlatban a területfejlesztési és ágazati források elosztásánál nem jelent meg önálló 

térségtípusként az ipari szerkezetátalakítás térsége. Az 1998-ban ipari szerkezetátalakítás által 

érintett térségnek számító, mindössze hat kistérség közül a Bátonyterenyei, Komlói és az Ózdi 

kistérség gazdasága ezt követıen is a leszakadás jeleit mutatta, azaz sem elméletben, sem a 

gyakorlatban nem valósult meg e térségek kiemelt kezelése (FELÜLVIZSGÁLAT, 2005).  

 

A jövedelem, munkanélküliség, népsőrőség és agrár foglalkoztatottság mutatói által 

lehatárolt mezıgazdasági vidékfejlesztés térségeiben az OTK a következı célok elérését 

tartotta szükségesnek: 

- a mezıgazdasági termelés szerkezetének és integrációjának megerısítése, beleértve a 

termékfeldolgozás és forgalmazás szövetkezéseit, vállalkozásait és a kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztéseket 

- a kedvezıtlen mezıgazdasági adottságú térségekben gazdálkodók támogatása 

- a mezıgazdasági foglalkoztatottak kiegészítı tevékenységének támogatása, az 

alternatív munkalehetıségek bıvítése 

- mezıgazdasághoz kötıdı szociálpolitikai programok kiszélesítése 

- a helyi társadalom fejlıdését, önszervezıdését elısegítı programok kidolgozása és 

támogatása 

- a környezet, a természet és a táj védelmének elısegítése 
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A rurális és az elmaradott kistérségek közti átfedést jelezte, hogy a lehatárolás során 

alkalmazott mutatók közül kettı is az általános elmaradottságra utalt (munkanélküliség, 

fajlagos jövedelem), ugyanakkor az OTK-ban szereplı célok jobban összpontosítottak az 

agrár térségek problémáira. Az OTK-t követıen, 1998-2002 között érdemben nem változott a 

mezıgazdasági vidékfejlesztés térségeinek társadalmi-gazdasági fejlettsége. A 65 

kedvezményezett térség közel fele (31 kistérség) a felülvizsgálat idején is az elmaradottság és 

az átlagos fejlettségi szinttıl való leszakadás jeleit mutatta. 

 

A tartós, jelentıs munkanélküliséggel sújtott térségek OTK-ban szereplı céljai 

értelemszerően a tartós vagy átmeneti foglalkoztatás bıvítéséhez, a foglalkoztathatóság 

növeléséhez kapcsolódtak: 

- a foglalkoztatást elısegítı fejlesztések, a helyi gazdaság fejlıdését elısegítı 

célprogramok, részfoglalkoztatás, közmunkaprogramok kidolgozása és támogatása 

-  az oktatás, átképzés fejlesztése 

-  az otthoni és nappali szociális ellátások fejlesztése mentálhigiénés programokkal 

A fenti célok ugyanakkor jelentıs átfedésben voltak más térségtípusok céljaival. 1998 után 

pedig nem is volt olyan elıirányzat vagy támogatási cél, amire kizárólagosan a tartós, jelentıs 

munkanélküliséggel sújtott térségekbıl pályázhattak. Az átfedések miatt 2001-ben meg is 

szőnt önálló kategóriaként, munkanélküliség szempontjából azonban továbbra is jelentıs 

problémákkal küzdı térségekrıl volt szó. Ezekben a térségekben 1998-ban a ráta 1,8-szorosa 

volt az országos átlagnak, 2003 végén pedig már a kétszerese (FELÜLVIZSGÁLAT, 2005). 

 

III.2.2. A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 

 

Az 1998-as OTK felülvizsgálatát követıen megalkotott és a 97/2005. (XII. 25.) OGY 

határozattal elfogadott új OTK továbbra is indokoltnak tartotta a fejlesztési források 

koncentrált felhasználását az ország legelmaradottabb térségeiben, nem csak a 

területfejlesztési, hanem ágazati támogatások esetében is. 

A 2013-ig szóló országos területi célok között megjelent a külsı és belsı perifériák, 

elmaradott térségek felzárkóztatása. Ebben a térségtípusban a következı fıbb célokat 

irányozta elı a határozat: 
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- a lakosság, különös tekintettel a képzett csoportok helyben tartása érdekében a 

foglalkoztatás bıvítése, a munkahelyteremtés, beleértve a távmunka fokozott 

ösztönzését 

- minden település lakossága számára a megfelelı életkörülmények infrastrukturális 

feltételeinek és a közszolgáltatások (például alapfokú szociális, egészségügyi, 

kulturális, oktatási) elérhetıségének, lehetıleg helyben történı biztosítása a 

településszerkezeti adottságokat és a szükségleteket figyelembe véve, szem elıtt tartva 

a kistelepülések mőködıképességének és lakosságmegtartó erejének növelését 

- a térségi központokban a környezı települések lakói által igénybe vett szolgáltatások 

szükséglet szerinti bıvítése és minıségének fejlesztése; a térségi központok 

elérhetıségének javítása 

- érdekérvényesítésre képes helyi-térségi közösségek megteremtése, a társadalmi tıke 

növelése és az egészséges életmód terjesztése 

 

Magát a térségtípust egyértelmően nem határolta le az országgyőlési határozat, az eszköz-, 

intézményrendszer fejlesztési irányainál kéttípusú térséget határozott meg: 

A fejlettségben elmaradott (legfeljebb az ország lakosságának 30%-át magába foglaló 

térségekben) azt tartotta kívánatosnak a dokumentum, hogy az egyes szakpolitikák fejlesztési 

eszközei fokozottan irányuljanak e térségekbe.  

Az OTK-ban meghatározott elvek szerint a fejlettségben súlyosan elmaradott térségek 

körébe az ország népességének összesen maximum 10%-át magába foglaló kistérségek 

tartozhatnak, melyek a kifejezetten felzárkóztatási célú kormányzati, illetve regionális 

programok és intézkedések célterületei kell hogy legyenek, oly módon, hogy a központi 

területfejlesztési források jogszabályban meghatározott része kizárólag e térségekben kerülhet 

felhasználásra. (Utóbbi a LEKI létrehozásával, illetve az EU-s forrásokhoz kapcsolódó LHH 

programokkal valósult meg.) 

Ezek az alapelvek a kedvezményezett térségek 2007-es lehatárolásánál érvényesültek, 

hiszen a kedvezményezett kistérségek, települések együttesen a népesség harmadát 

jelentették, létrejött továbbá a „komplex programmal segítendı leghátrányosabb helyzető 

kistérség” kategóriája, mely a népesség 10%-ának otthont adó legfejletlenebb 33 kistérségbıl 

áll. Kevésbé érvényesült ugyanakkor, hogy az elmaradott és súlyosan elmaradott térségek 

lehatárolásához a társadalmi-gazdasági tényezık azon körét kell figyelembe venni, melyek az 

adott idıszakra leginkább jellemzı, leginkább káros egyenlıtlenségeket jelenítik meg. (A 

figyelembe vett tényezık által leírt egyenlıtlenségek alakulásáról lásd a IV.3.1. fejezetet.) 
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A koncepció felülvizsgálata során értékelésre kerültek az egyes szakpolitikák fejlesztési 

dokumentumai. Ebbıl kiderült, hogy az ezeket megalapozó helyzetelemzések, illetve a 

célrendszer kialakítása során a regionális szint mellett gyakorlatilag nem jelentek meg az 

OTK térségtípusai, így a kedvezményezett térségek alkalmazása sem vált általánossá az 

ágazati szakpolitikákban (VÁTI, 2010).  

 

III.3. A KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEKET TÁMOGATÓ 
TERÜLETFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 

 

Amint az elıbbiekben látható volt, a hazai területfejlesztési politika meglehetısen összetett 

rendszert mőködtetett a kedvezményezett térségek lehatárolását illetıen. Folyamatosan 

változott a módszertan, a kedvezményezettség területi szintje és típusai. Egyes támogatási 

elıirányzatok pedig kifejezetten e térségek fejlesztéseit szolgálták. 

Ebbıl a szempontból érdemes megvizsgálni, vajon mekkora jelentısége volt ezeknek a 

forrásoknak, a támogatások nagyságát tekintve érdemes volt-e fenntartani az 

eszközrendszernek ezt az elemét. 

 

A hazai területfejlesztési források közül 1996-ot követı idıszakban az alábbiak voltak 

részben vagy teljes egészében a kedvezményezett térségek számára elérhetıek:  

− Területfejlesztési célelıirányzat (TFC) / Terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 

(TRFC) 

− A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása - Területi kiegyenlítést 

szolgáló támogatás (TEKI) 

− A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) 

− Kistérségi Támogatási Alap (KITA). 

 

A VÁTI Kht. által végzett kutatás szerint a területfejlesztési törvény elfogadását követıen, 

1996-2008 között 2007-es áron, összesen 338,0 Mrd Ft támogatást ítéltek meg e pályázati 

rendszerek keretében, melybıl 332,5 Mrd volt egyértelmően lokalizálható kistérségi szinten. 

A támogatások legtöbbjét (erıs átfedést mutatva az elıirányzatok közt) munkahelyteremtésre 

(-megtartásra), a közutak építésére, felújítására, az oktatási infrastruktúra fejlesztésére, a 

szennyvízkezelés megoldására használták fel (VÁTI, 2009). 

A fıbb támogatási célok területi koncentráltságát vizsgálva elmondható, hogy a 

legnagyobb összeggel támogatott területek esetében volt a leginkább kiegyenlített a területi 
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eloszlás. Ezt mutatja a támogatások területi koncentráltságának területi különbségeit összegzı 

2. sz. táblázat. 

2. táblázat: Kedvezményezett térségek pályázóit támogató hazai területfejlesztési elıirányzatok 
támogatásai 1996-2008 

Megítélt támogatás (millió Ft, 2007-es áron, 1996-2008) 

Beavatkozási 
terület TFC TRFC TEKI LEKI KITA összesen 

Területi 
koncentráltság 

kistérségi 
szinten az összes 

támogatáshoz 
képest (Hoover 

index) 

Gazdaságfejlesztés 69 485,2 10 362,0 1 391,4 138,8 648,3 82 025,7 29,4 
Közlekedés 1 775,3 596,6 57,1 49,7 11,3 2 490,0 24,8 
Humán infrastruktúra 4 797,0 17 880,8 22 949,5 10 497,9 1 025,6 57 150,6 24,3 
Környezetvédelem 196,4 1 090,9 1 365,1 230,4 0,0 2 882,8 36,3 
Lakossági 
infrastruktúra 8 436,1 5 603,3 43 814,7 6 298,1 219,0 64 371,2 32,1 
Turizmus 8 065,0 10 728,2 25 050,6 895,7 195,3 44 934,8 36,0 
Településüzemeltetés 8 444,1 2 919,2 25 424,0 1 256,0 238,8 38 282,1 24,4 
Tervezés 653,8 1 754,3 8 602,8 1 254,0 10,3 12 275,2 25,5 
Közfoglalkoztatás 7 266,4 461,7 3 373,2 0,0 161,6 11 263,0 40,8 
Humán erıforrás 
fejlesztés 6 294,7 5 482,5 3 266,3 233,9 19,3 15 296,7 71,2 
Egyéb 877,9 540,6 5 622,0 0,0 50,6 7 091,1 37,2 
összesen 116 291,8 57 420,1 140 916,6 20 854,6 2 580,0 338 063,2  

Forrás: VÁTI, 2009 

 

A kedvezményezett térségeket támogató elıirányzatokból leginkább támogatott 

gazdaságfejlesztési, közlekedési, humán infrastrukturális források kevesebb, mint 30%-át 

kellett volna másképp elosztani a kistérségek között ahhoz, hogy eloszlásuk teljesen 

megegyezzen a többi célra jutó forrás eloszlásával. Az eltérés a többi beavatkozási terület 

esetében sem túlzottan nagy, azaz a célok többségére a többihez hasonló területi 

koncentráltság volt jellemzı. Igazán szembetőnı kivételt az egyébként csekély (TFC/TRFC) 

forrásból támogatott humán erıforrás fejlesztések jelentettek. A kedvezményezett térségeken 

belül például a képzési célú támogatások 67%-át kellett volna máshol felhasználni, hogy 

ugyanolyan területi eloszlást mutasson, mint az oktatási infrastruktúra támogatásai. 

Mindezt a legnagyobb arányban támogatott tíz célra lebontva látható, hogy a 2007-es 

kistérségek szerint 1996-2008 közt a leginkább elmaradott dél-dunántúli, észak-

magyarországi kistérségek a tízbıl hétnél is több támogatási cél esetében jutottak az országos 

átlag kétszeresét is meghaladó egy lakosra jutó támogatáshoz (1. sz. ábra). 
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1. ábra: A kedvezményezett térségek fejlesztési forrásaiból viszonylagosan leginkább támogatott célok 
száma kistérségenként, 1996-2008 

 
Forrás: VÁTI adatok alapján saját szerkesztés 

 

Miközben tehát az elmaradottságot egyre összetettebb mutatóval mérték, a források 

felhasználása is komplexnek volt mondható, azaz a támogatható célterületek legtöbbje 

esetében a többi célhoz hasonló volt a területi eloszlás. Mindez azt jelenti, hogy a 

kedvezményezett térségek a gazdaságfejlesztés, mőszaki-, humán infrastruktúra területen 

viszonylag egyenletesen voltak támogatottak. Azonban az, hogy sokféle célra kaptak 

támogatást, korántsem jelentette, hogy ez komplex programokon keresztül valósult meg. A 

valóságban egyes önkormányzatok egymástól független idıben, térben nem összehangolt 

pályázatainak megvalósulásáról volt szó. 

 

A kedvezményezettséget a kistérségi mellett települési szinten is meghatározták. Ezért 

érdemes volt megvizsgálni, hogy a tisztán települési szinten kedvezményezett települések 

mekkora támogatásban részesültek, a kistérségi szinten elınyben részesítettekhez képest. Az 

elıirányzatok közül a TEKI volt az, amelyik a területfejlesztési törvény elfogadása óta 

folyamatosan mőködött és mindig csak a kedvezményezett térségek számára volt elérhetı 

teljes egészében decentralizált forrásként. Ezért a TEKI esetében vizsgáltam, hogy az egyes 

években (idıszakokban), miként alakult az egy lakosra jutó TEKI támogatások nagysága a 

kedvezményezettség szintje szerint. 
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Látható, hogy fajlagosan mindig a kizárólag kistérségi szinten kedvezményezett 

önkormányzatok jutottak a legkevesebb forráshoz, ennél mindig több jutott a kizárólag 

települési szinten kedvezményezett településekre (2. sz. ábra). Ennek legfıbb oka, hogy ezek 

a települések nem elmaradott kistérségek döntıen aprófalvai, ahol népességarányosan magas 

lehetett a támogatások nagysága. Mégis a magasabb fajlagos támogatás azt jelzi, hogy ilyen 

értelemben volt értelme települési szinten is lehatárolni a kedvezményezett térségeket, hiszen 

a kizárólag ezen az alapon támogatható települések fajlagosan jelentıs forrásokhoz jutottak. 

Az idıszakban (1997-2008) évente 290-374 közt alakult a csak települési szinten 

kedvezményezett települések száma. 2001-2002 és 2004-2006 között ezek 75 illetve 80%-a 

jutott TEKI forráshoz, tehát kihasználta, hogy szerepelt a kedvezményezett települések közt. 

A többi évben azonban több mint a felük, 2007-ben és 2008-ban pedig 70%-uk nem jutott 

forráshoz, hiába szerepelt a kedvezményezett települések között. Egyébként mindösszesen 

csak 45 olyan település akadt ebben a 11 évben, amely mindvégig csak a település szintő 

lehatárolásnak köszönhette kedvezményezettségét és ezen keresztül támogathatóságát, ezek 

közül csak kettı nem jutott TEKI forráshoz ebben az idıszakban (Halmajugra, Rönök). 

2. ábra: A TEKI-bıl megítélt támogatások fajlagos nagysága a kedvezményezettség területi szintje 
szerint, 1997-2008 

 

Forrás: VÁTI adatok alapján saját szerkesztés 

A használt mutatókat aszerint is érdemes megvizsgálni, hogy milyen összhangban voltak 

azoknak a támogatásoknak a céljaival, melyekre az így lehatárolt kedvezményezett térségek 
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voltak jogosultak. Részletesen összevetve a támogatott területeket, valamint a lehatárolás 

során alkalmazott indikátorok közti összhangot, a mutatók az alábbi csoportokba sorolhatóak. 

3. táblázat: A kedvezményezett térségek lehatárolásánál vizsgált tényezık és az ilyen térségeknek 
juttatott területfejlesztési forrásokból támogatott területek közti kapcsolat, 1996-2008 

Típus 
Kedvezményezettség 

meghatározása során vizsgált 
tényezı (1996-2008) 

Területfejlesztési támogatás 
kapcsolódó beavatkozási 

területe 

Támogatás, 
1996-2007 
(millió Ft, 

össze-
hasonlító 

áron) 

− munkanélküliség 
vállalkozásfejlesztés 
(munkahelyteremtés, -
megtartás) 

64 780 

− elérhetıség (2001-tıl) közutak kiépítése, felújítása 53 654 

− csatornázottság 
csatornahálózat, 
szennyvíztisztítás 

39 725 

− vállalkozássőrőség 
üzleti infrastruktúra, 
szolgáltatások  

17 246 
 

− turizmus (forgalom) 
turisztikai vonzerı és 
kapacitásfejlesztés 

15 297 

− gázellátottság gázhálózat fejlesztése 13 253 
− ivóvíz ellátottság ivóvízhálózat fejlesztése 8 237 
− hulladékgyőjtés hulladékgyőjtés, -lerakás 3 606 

Támogatott 
területekhez 
közvetlenül 
kapcsolódó 
tényezık 

− telefonellátottság 
− kábel tv ellátottság (2007-tıl) 
− internet ellátottság (2007-tıl) 

infokommunikációs 
infrastruktúra fejlesztése 

2 017 

− iskolázottság oktatási infrastruktúra 26 221 
− korszerkezet szociális infrastruktúra 11 601 

Támogatott 
területekhez 
közvetve 
kapcsolódó 
tényezık 

− szociális támogatások (2007-
tıl) 

közfoglalkoztatás (kapcsolódó 
eszközbeszerzés) 

2 883 

Támogatott 
területekhez nem 
kapcsolódó 
tényezık 

− kutatás-fejlesztés (2001-tıl) 
− kiskereskedelem 

  

Általános 
fejlettséget, 
adottságokat leíró 
tényezı 
kapcsolódó 
támogatás nélkül 

− vándorlás 
− urbanitás, településszerkezet 
− jövedelmi viszonyok 
− gépkocsi ellátottság 
− lakásépítés üteme 
− foglalkoztatási szerkezet  
− helyi adók 

  

 

Az infrastrukturális mutatók esetében egyértelmő a kapcsolat, ezek nem csak az 

elmaradottság mérésénél kaptak szerepet, de fejlesztésüket is támogatták ezekben a 

térségekben. A foglalkoztatási mutatók is nagy szerepet kaptak a lehatárolásnál. A lehatárolt 

térségekben a munkahelyteremtés, -megtartás az egyik leginkább támogatott cél volt, 

ugyanakkor a közfoglalkoztatás már csak kisebb eszközbeszerzéseken (pl. főkasza) keresztül 
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jelent meg (3. sz. táblázat). Szintén igazolta a támogatási rendszer a turizmussal kapcsolatos 

mutatók indokoltságát a lehatárolásnál alkalmazott mutatók közt, hisz az ilyen típusú 

fejlesztéseket támogatták is ezekben a térségekben (vonzerı-, illetve kapacitásfejlesztés). 

Közvetett volt a kapcsolat az iskolázottság esetében, mely mutatóként meghatározta az 

ugyan az elmaradottságot, míg az érintett térségek fejlesztési forrásai az oktatás 

infrastruktúráját támogatták. Hasonlóan közvetett csak a kapcsolat a korszerkezet és szociális 

infrastruktúra, a településszerkezet és a valóságban támogatott inkább település-, mint 

területfejlesztési támogatások közt. 

Egyes mutatók esetében (kiskereskedelmi ellátottság, kutatás-fejlesztési kapacitás) 

gyakorlatilag nem volt olyan fejlesztés a szóban forgó forrásokból, amely ilyen jellegő 

elmaradottságot mérsékelt volna.  

Más mutatóknál (vándorlás, lakásépítés, autóellátottság, jövedelmek) szintén nem volt 

ezekre közvetlenül ható fejlesztési cél, ezek annyiban mégis összhangban vannak a fejlesztési 

célokkal, hogy általános fejlettséget fejeznek ki. 

1997-tıl a közvetlen támogatásokon túl a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 

térségekben székhellyel vagy telephellyel rendelkezı adózók a legalább 3 milliárd Ft értékő 

beruházásai után adókedvezményt vehettek igénybe. Az elmaradott térségekben megvalósított 

nagyberuházások után évente átlagosan 13 milliárd Ft adókedvezményt vett igénybe 10-15 

vállalkozás (4. sz. táblázat). Az ilyen célú kedvezmények az összes társasági adókedvezmény 

legfeljebb negyedét-ötödét jelentették. 

4. táblázat: Az elmaradott térségben üzembe helyezett, legalább 3 Mrd Ft értéket termelı beruházás 
utáni adókedvezmények nagysága és aránya, 2001-2009 

Év 
Kedvezményt 
érvényesítı 

vállalkozás (db) 

Kedvezmény összege a 
számított adóból (ezer 

Ft, folyó áron) 

Ilyen célú 
kedvezmény aránya 
az összes társasági 
adókedvezménybıl 

2001 2 23 182 646 28,5 
2002 9 759 654 0,9 
2003 13 13 546 806 10,5 
2004 12 11 458 789 22,7 
2005 13 12 784 004 10,5 
2006 12 15 355 707 13,6 
2007 13 18 630 152 18,0 
2008 10 5 935 908 8,8 
2009 7 15 137 661 20,6 

Forrás: APEH Társasági adó, adóstatisztikák 
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A 3. számú ábra mutatja, hogy a fentiekben felsorolt részben/vagy egészben a 

kedvezményezett térségeket támogató források 1996-2007 közt megítélt támogatásai hogyan 

viszonyulnak az idıszak összes nemzetgazdasági beruházásaihoz. Azaz mekkora az a 

támogatási forrás, amelynek felhasználását befolyásolta a kedvezményezett térségek 

rendszere. 

Látható, hogy az elmaradottsága okán leginkább támogatott megyékben (Nógrád, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg) haladta meg a 3%-ot a támogatások összes beruházáshoz 

viszonyított aránya, a megyék legtöbbjében ez 0,5-2,5% között alakult. Nagyságrendjét 

tekintve tehát nem lehetett alkalmas a piaci folyamatok befolyásolására, csak enyhíteni volt 

képes a foglalkoztatási feszültségeket, illetve javította a települések infrastrukturális mutatóit. 

3. ábra: A kedvezményezett térségek számára rendelkezésre álló források, az összes nemzetgazdasági 
beruházás arányában, 1996-2007 (2007. évi áron) 

 
Forrás: KSH, VÁTI adatok saját szerkesztés 

 

Ezért sem meglepı, hogy mennyire tartósnak bizonyult a kedvezményezett térségek köre. 

Az 1986 végén elvégzett lehatárolás eredményeképp 571 települést soroltak a gazdaságilag 

elmaradottnak minısíthetı települések közé. Ha megvizsgáljuk, hogy 1987. január 1-jét 

követıen az egyes évek elején (elsı napján) hány település volt valamilyen szinten (település, 

körzet, kistérség) kedvezményezett, a következı eredményt kapjuk. Az 571-bıl 358 

folyamatosan beletartozott ebbe a körbe. Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-

Beregben szinte csak ilyen települések találhatók. Tartósan csak Vas és Zala megyék 

találkozásánál lévı települések kerültek ki ebbıl a körbıl (4. sz. ábra).  
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Összesen 989 település volt az idıszak során, amelyik vagy folyamatosan, vagy egyszer 

sem volt kedvezményezett terület, azaz nem érintette változás. 872 település státusza egyszer 

változott meg úgy, hogy bekerült a kedvezményezettek közé, és azóta is ilyen területnek 

számít (települési és/vagy kistérségi szinten). Ezzel szemben csak 31 település esetében 

jelentette az egyszeri változás, hogy kikerült ebbıl a körbıl. Igazán szélsıségesen annak a 26 

településnek a helyzete változott, melyek kedvezményezettsége 6-8 év során is módosult 1986 

óta, azaz 3-4 alkalommal került ki, majd ugyan ennyiszer újra be a kedvezményezettek közé. 

Ebbıl 18 a jelenlegi Rétsági kistérség tagja. Kedvezményezettségük 1992 és 2000 között 1-3 

évente változott, majd 2008-ig állandósult, azóta viszont kikerültek ebbıl a körbıl. 

4. ábra: Az 1986-ban lehatárolt elmaradott települések kedvezményezetti státuszának változása, 1987-
2010 

kedvezményezettség az egyes évek elsı napján
folyamatosan kedvezményezett
4-9 évig idıszakosan nem kedvezményezett
1-3 évig idıszakosan nem kedvezményezett
utolsó 3-4 évben kikerült a kedvezményezetti körbıl
utolsó 5-17 évben kikerült a kedvezményezetti körbıl
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IV. A KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK LEHATÁROLÁSÁNAK 
HAZAI GYAKORLATA 

 
IV.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

A kedvezményezett térségek, települések lehatárolása, mint látható, alapvetıen a közvetlen 

területfejlesztési támogatások felhasználhatóságát határozta meg. Magát a kedvezményezett 

térségek, települések listáját kormány-, miniszteri rendeletek tartalmazták, míg a 

feltételrendszert országgyőlési határozatok rögzítették. 

1986-ban öt évre határozták meg az elmaradott települések körét1 minisztertanácsi 

határozat keretében [2015/1986 (XI.5.) MT. határozat]. A kritériumok között szerepelt:  

o kedvezıtlen mezıgazdasági adottság 

o foglalkoztatási lehetıségek hiánya 

o magas ingázási és elvándorlási arány  

o a népesség elöregedése 

o alacsony jövedelmi színvonal 

o közlekedési peremhelyzet 

o aprófalvas településszerkezet  

o a szakemberek hiánya 

o fejletlen infrastruktúra  

1989-tıl már a megyei tanácsok is lehetıséget kaptak a központilag meghatározott 

települési kör kiegészítésére. (Ez 2007-ben tér majd vissza a regionális szempontból 

hátrányos helyzető térség fogalmának bevezetésével.) 

1991-ben az adott évre vonatkozóan külön miniszteri rendelet sorolta fel a korábbihoz 

hasonló feltételek és módszer (diszkriminancia-analízis) alapján lehatárolt kedvezményezett 

települések listáját. [12/1991. (VI. 13.) KTM-BM-MüM-PM együttes rendelet a 

területfejlesztést és munkahely-teremtést szolgáló támogatásban részesíthetı települések 

1991. évre vonatkozó kijelölésérıl]. Az 1986-os lehatárolás felülvizsgálata már 1988-89-es 

adatokra támaszkodhatott és a mutatók köre már kiegészülhetett a jövedelemmel 

kapcsolatosokkal is. 1992-ben elıször a támogatás feltételeirıl szóló kormányrendelet 

tartalmazta a területfejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló támogatásban részesülı 

                                                 
1 A lehatárolt területek térképi ábrázolása a Mellékletben található. 
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települések listáját, (utóbbiak közül csak a magas munkanélküliségőek köre változott 1991-

hez képest).[97/1992. (VI. 16.) Korm. rendelet az elmaradott területek fejlesztését és a 

munkahelyteremtést szolgáló területfejlesztési támogatásokról]. Mivel ekkor még nem voltak 

statisztikai kistérségek, a munkaerı-piaci vonzáskörzeteket vették figyelembe, a 

munkanélküliségi ráta pedig csak körzeti átlagban volt elérhetı, településekre nem állt 

rendelkezésre (MAROSI, 2010). 

1993-ban egy országgyőlési határozat három évre határozta meg a feltételrendszert. 

[84/1993. (XI. 11.) OGY határozat a területfejlesztési támogatás irányelveirıl és a 

kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerérıl]. Ez 11 mutató felhasználását 

írta elı a térségek besorolásánál települési és foglalkoztatási körzet szinten, ekkor már 

lehetıség volt az 1990-es népszámlálás adatainak alkalmazására is. A társadalmi-gazdasági 

szempontból elmaradott térségek háromévenkénti lehatárolásánál cél volt, hogy a mutatók 

köre egyaránt tükrözze vissza a gazdasági hátteret, társadalmi adottságokat és az 

infrastrukturális ellátottságot. A foglalkoztatási szempontból leginkább sújtott foglalkoztatási 

körzeteket a regisztrált munkanélküliek aránya alapján határozták meg évenként. 

A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségekbe tartozó települések körét 

település és a 176 foglalkoztatási körzet szintő vizsgálatok eredményének együttes 

figyelembevételével állapították meg, az alábbi mutatók alapján: 

o tartós munkanélküliek aránya (1993. 06. 20.) 

o mezıgazdasági aktív keresık aránya (1990) 

o külterületi szántó átlagos aranykorona értéke (1992) 

o egy lakosra jutó szja (1991) 

o vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (1990) 

o telefon fıállomások 1000 lakosra jutó száma (1991) 

o hatvanéves és idısebb népesség aránya (1990) 

o hétéves és idısebb népesség által végzett átlagos osztályszám (1990) 

o 1980-1989 közötti vándorlási egyenleg az 1980. évi népesség %-ában (1990) 

o 1980-1989 között épült lakások aránya (1990) 

o gépjármőállomány 1000 lakosra jutó száma (1990) 

A lehatárolás áttekinthetısége végett az elmaradott településeket, illetve térségeket a fenti 

mutatók alapján pontértékeléssel határozták meg, de az elıkészítı számítások során egyéb, 

bonyolultabb módszereket (faktoranalízis, diszkriminancia-analízis, küszöbérték) is 

kipróbáltak különbözı területi szinteken (település, foglalkoztatási körzet, körzetek 
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központjai, körzetek központ nélkül, ezek kombinációi) (KSH-KTM, 1993). A mutatók nem 

teljes körőségével a lehatárolás készítıi is szembesültek, így adatok híján nem volt mérhetı a 

képzettség esetében a szakmák konvertálhatósága, az úthálózat kiépítettsége, a közlekedési 

kapcsolatok minısége. Továbbá már ekkor felmerült, az elmaradottság egyik sarokpontjaként 

a cigányság területi elhelyezkedése, amire azonban ekkor nem állt rendelkezésre adat 

(FALUVÉGI, 1995).  2007-ben a lehatárolásnál használt komplex fejlettségi mutató és a 

2001-ben magukat roma nemzetiségőnek vallók aránya alapján felállított sorrendek között a 

rangkorreláció 0,71-es volt. A 174 kistérség romák által legnagyobb arányban lakott 

egyharmada (58) közül csak a Miskolci, Ercsi és Aszódi nem számított elmaradottnak). 

Az elmaradott térségek (foglalkoztatottsági körzetek) és települések körét három évre 

határozták meg, míg az országos átlag 1,5-szörösét meghaladó munkanélküliségő térségek 

körének évenkénti megújítását írta elı a határozat. Ezért ezt követıen 1995-ig 

kormányrendelet tartalmazta azon települések listáját, amelyek a számítás alapján 

elmaradottak, vagy elmaradott, illetve magas munkanélküliségő térségben voltak. 

A kedvezményezett térségeknek 1996-tól négy típusa volt a KSH által 1994-ben újonnan 

bevezetett statisztikai kistérségek szintjén. A kedvezményezett településeknek pedig továbbra 

is két típusa létezett; a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot 1,5-szörösen meghaladó munkanélküliségi rátájúak. Utóbbi esetben tehát a ráta már 

nem körzet, hanem települési szinten került meghatározásra. 

A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek meghatározása faktoranalízissel 

történt az alábbi mutatók alapján, a mutatók listáját csak a lehatárolásról szóló tájékoztató 

közölte (KTM-KSH, 1996): 

o tartós (180 napon túli) munkanélküliek aránya (1994. nov. 20.) 

o mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya (1990. jan.1.) 

o vándorlási különbözet (1990-94) 

o tercier és kvaterner szektorban foglalkoztatottak aránya (1990.jan.1.) 

o gazdasági szervezetek 10000 lakosra jutó száma (1994. dec.31.) 

o egy állandó lakosra jutó szja alapot képezı jövedelem (1994) 

o egy hektár szántóterület átlagos aranykorona értéke (1994) 

o 60-x évesek aránya a lakónépességbıl (1994. dec.31.) 

o 7-x éves népesség által végzett átlagos osztályszám (1990 jan.1.) 

o az 1990-94 években épített lakások aránya 

o közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások aránya (1994. dec.31.) 

o egy km vízvezeték hálózatra jutó zárt csatornahálózat (1994. dec.31.) 
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o 1000 lakosra jutó személygépkocsi állomány (1994. dec.31.) 

o 1000 lakosra jutó telefon fıállomások száma (1994. dec.31.) 

o vezetékes gázellátásba bekapcsolt települések aránya (1994. dec.31.). 

A korábbiakhoz képest újdonságot jelentett, hogy megjelent a vállalkozássőrőség, a 

szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya, az infrastrukturális mutatók között pedig a 

csatornázottság és a vezetékes gázellátottság (igaz, utóbbi települési és nem lakásszinten). 

1997-ben új országgyőlési határozat született a besorolás feltételrendszerérıl, amely a 

kedvezményezett térségeknek változatlanul négy típusát határozta meg. [97/1997. (XI. 6.) 

OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveirıl, a 

kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerérıl szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY 

határozat módosításáról]. 

Az alkalmazott módszer a kistérségen belüli kiugró egyenlıtlenségekbıl fakadó 

torzulásokat is igyekezett kezelni. Ennek érdekében azokban a térségekben, amelyekben a 

központ(ok) egy lakosra jutó jövedelme több mint 25%-kal meghaladta a kistérség 

központ(ok) nélküli értékét, a vizsgálatot a térség egészére és a központ(ok)  nélkül is el kellet 

végezni, és a besorolásnál a kétféle számítás átlagát vették figyelembe. 

Kizárólag egy mutató határozta meg, mely kistérségek kerültek a tartós 

munkanélküliséggel sújtott térségek közé. Azaz azok, ahol a tartós munkanélküliek aránya a 

megelızı háromból legalább két évben meghaladta az országos átlagot (tehát a 

munkanélküliség terén a tartósság került elıtérbe). Több mutató került alkalmazásra az ipari 

szerkezetátalakítás térségei és a mezıgazdaság vidékfejlesztés térségeinek meghatározásánál. 

Az indikátorok között nem súlyoztak, a feltételeknek együttesen kellett megfelelni. A 

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek lehatárolásánál alkalmazták a legtöbb, 

szám szerint 28 mutatót, amelyekbıl komplex mutatót számoltak.  

• Demográfiai mutatók: 

o népsőrőség (1995. dec. 31.) 

o a vándorlások arányának évi átlaga (1990-1995.) 

o vitalitási index (OECD statisztikai szabvány szerint, a 18-39 éves és a 18-59 éves korosztály hányadosa, 

1990.) 

• Foglalkozási szerkezeti mutatók: 

o mezıgazdasági szektor aktív keresık aránya (1990) 

o ipari szektor aktív keresık aránya (1990) 

o tercier szektor aktív keresık aránya (1990) 

• A foglalkoztatás változása és a munkanélküliség mutatói: 
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o ipari foglalkoztatottak számának változása (1990-1995.) 

o munkanélküliek aránya (1996. jún. 20.) 

o tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya (1994. dec. 20.)  

o tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya (1994. dec. 20.) 

o tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya (1994. dec. 20.) 

• Gazdasági mutatók: 

o gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma (1995. dec. 31) 

o gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások együttes területi sőrősége (1995. dec. 31.) 

o gazdasági szervezetek változásának dinamikája (1992-1995.) 

o mezıgazdasági egyéni vállalkozások 1000 lakosra jutó száma (1994. dec. 31.) 

o egy állandó lakosra jutó szja alapot képezı jövedelem (1995) 

o egy állandó lakosra jutó szja (1995) 

• Infrastrukturális mutatók: 

o 1000 lakosra jutó telefon-fıállomások száma (1995. dec. 31.) 

o 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (1995. dec. 31.) 

o közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (1995. dec. 31.) 

o 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza (1995. dec. 31.) 

o kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma (1995. dec. 31.) 

o a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma (1995. dec. 31.) 

o a vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások aránya %-ban (1995. dec. 31.) 

• Egyéb, speciális mutatók: 

o az urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fı/km2-nél nagyobb 

népsőrőségő településen) (1995. dec. 31.) 

o egyetemi és fıiskolai tanulók aránya a lakónépességbıl (1990. január 1.) 

o a népesség átlagos iskolai végzettsége, 10 évesnél idısebb népesség által elvégzett átlagos osztály 

(évfolyam) szám (1990. január 1.) 

o az 1990-1995. között épült lakások száma az 1995. dec. 31-i lakásállomány %-ában 

A számítás során mutatónként öt egyenlı osztályközbe sorolták a kistérségeket, amelyek 

ez alapján 1-5-ig terjedı pontszámot kaptak. Ezeket mutatócsoportonként átlagolták, majd a 

csoportok átlaga adta meg a komplex mutatót (KSH, 1997). A négy évvel korábban használt 

11 mutató közül hiányzott a mezıgazdasági adottságokra vonatkozó (külterületi szántók 

átlagos aranykorona értéke), amely még a mezıgazdaság, vidékfejlesztés térségeinek 

meghatározásánál sem kapott szerepet. Az öregkorúak aránya helyett pedig a vitalitási index 

került a képletbe. Az új mutatók elsısorban a gazdaság, vállalkozások területi különbségeire 

utaltak, bıvült az infrastruktúra ellátottságot jelzı indikátorok köre, és új elemként megjelent 

a kiskereskedelem, az idegenforgalom is. Összességében tehát a mutató mennyiségében, 
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minıségében is összetettebbé vált, igaz olyan, a szakirodalom által kevéssé használt 

alapmutató is a vizsgáltak közé került, mint az 1 km2-re jutó vállalkozások száma. 

1998-ban a kistérségek száma 138-ról 150-re nıtt, a lehatárolást az 1997-ben 

meghatározott adatok alapján újból elvégezték (KTM-KSH, 1998). 

A három év leteltével, 2001-ben új országgyőlési határozat jelent meg a besorolás 

feltételrendszerérıl (a kedvezményezett települések esetében továbbra is az 1999-es lista volt 

érvényes). [24/2001. (IV. 20.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a 

decentralizáció elveirıl, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerérıl]. A 

négy térségtípusból három lett, a tartós munkanélküliséggel sújtott térség megszőnt, ugyanis 

átfedésben volt a másik három valamelyikével. A társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott térségek meghatározásánál a korábbi 28-hoz képest “csak” 19 mutató használatát 

írta elı a határozat:  

• Gazdasági mutatók:   

o  1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma (1999. dec. 31.) 

o  mőködı gazdasági szervezetek számának változása (1995-99.) 

o  1000 lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztık száma (1999) 

o  1 állandó lakosra jutó szja alapot képezı jövedelem (1999) 

•  Infrastrukturális mutatók:   

o  közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások aránya (1999) 

o  1 km vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza (1999) 

o  vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában (1999)  

o  1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma (1999) 

o  1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma (1999) 

o  komplex életminıség elérési mutató (1999) 

o  1000 lakosra jutó távbeszélı száma (1999) 

•  Társadalmi-szociális helyzet:   

o  1990-99. között épített 3-x szobás lakások aránya 

o  1000 lakosra jutó személygépkocsi száma (1999) 

o  vándorlási különbözet évi átlaga (1990-99) 

o  60 évnél idısebb népesség aránya (1999) 

o  települések átlagos lélekszáma (1999) 

o  halálozási ráta (1999) 

•  Foglalkoztatási helyzet:  

o  munkanélküliek aránya (1999) 

o  tartós (180 napon túli) munkanélküliek aránya (1999) 
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A 19-bıl hét mutató az 1997-es szempontrendszerbıl maradt, míg négy teljesen újként 

jelent meg a komplex mutató kiszámításánál. A népsőrőséget felváltotta a települések átlagos 

lélekszáma, ami kistérségi szinten jobban utalt a településszerkezetre mint a fejlettség egyik 

meghatározójára. A humán erıforrásokat korábban egyedül az elvégzett átlagos osztályszám 

jelezte, ami viszont népszámlálási, tehát 2001-ben már 11 éves adat volt. Ezért kikerült az 

indikátorok közül és helyette az 1000 lakosra jutó kutatók, fejlesztık száma került be, ami 

viszont a kistérségek többségében (74 esetben!) egyáltalán nem volt kimutatható adat. A 

népesség egészségi állapotára utaló adatként megjelent a halálozási ráta. A negyedik új 

mutató pedig a kistérségek komplex elérési mutatója, ami önmagában is összetett volt. A 

települések elérési mutatóját 40%-ban a megyeközpont, illetve a legközelebbi megyeszékhely, 

40 %-ban a saját, illetve legközelebbi kistérségközpont elérhetısége határozza meg. Ennek 

kiszámításánál a távolságok és az engedélyezett maximális sebességek kerültek 

figyelembevételre. A mutatónál 20%-ban a kistérség saját ellátottsági szintjét vették 

figyelembe. Ezek a települési mutatók kerültek átlagolásra kistérségi szinten.  

 

A társadalmi-gazdasági elmaradottságot jelzı komplex mutató számítása az 1997-essel 

azonos módon történt (FVM-KSH, 2001). Mivel továbbra is a mutatócsoportok átlaga adta a 

komplex mutató értékét, lényeges változást jelentett, hogy a csoportok száma 6-ról 4-re 

csökkent. Továbbra is külön csoportot képeztek a gazdaság, a foglalkoztatás, és az 

infrastruktúra mutatói, ezek tehát továbbra is döntıen határozták meg a mutató értékét. Nem 

alkottak viszont külön csoportot, sıt egyáltalán nem jelentek meg a számításban a 

foglalkozatási szerkezet indikátorai, mivel ezekre csak népszámlálási (tehát 1990-es) adatok 

álltak rendelkezésre. Egy csoportba kerültek továbbá a demográfiai és egyéb társadalmi 

mutatók, amelyek így összességében a korábbinál kevésbé befolyásolták a mutató értékét. 

A 2001-es változtatást megelızıen az MTA RKK, a VÁTI és a TERRA Stúdió Kft közös 

megalapozó kutatást végzett a lehatárolás esetleges módosítását illetıen. Az 1997 óta eltelt 

idı rövidsége miatt egyik alternatívaként a korábbi módszer további alkalmazását tartották 

megfontolandónak, másrészt viszont új javaslatokat is tettek. A kedvezıtlen társadalmi-

szociális helyzető kistérségek lehatárolására 6+1 mutatót javasoltak a végül használt 19 

helyett (telefon-, gépkocsi ellátottság, 3-x szobás új lakások aránya, fajlagos szja, öregkorúak 

aránya, tartós elvándorlás, elérhetıség). Így 81 kistérség került volna ebbe a körbe, amelyek 

mindegyike a végül lehatárolt 91 közt volt, noha a hivatalos lehatárolás háromszor annyi 

mutatót alkalmazott.  
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A korábbihoz hasonló módszert javasoltak a tartós munkanélküliséggel sújtott kistérségek 

esetében. Az ipari szerkezetátalakítás térségeit új szempontok szerint határolták volna le 

(magas 1990-es ipari foglalkoztatottság, telephelyek és foglalkoztatottak tartós csökkenése, 

vidéki átlagnál magasabb munkanélküliség). Így 6, egymással szomszédos észak-

magyarországi kistérség került volna lehatárolásra. Végül hivatalosan (nem ezekkel az 

adatokkal) szintén hatot határoltak le, ezek közül négy szerepelt mindkét módszer szerint az 

ipari szerkezetátalakításiak között, a Miskolci, Pétervásári nem, az Oroszlányi, Komlói 

viszont igen. 

 A vidéki térségeket (ez a javaslat sem valósult meg) kizárólag az urbanitás/ruralitás indexe 

alapján javasolták lehatárolni (a SAPARD programmal összhangban), altípusokat (aprófalvas, 

tanyás, mezıvárosias, kisvárosias) meghatározva. Ez összesen 92 kistérséget jelentett volna, 

jóval többet, mint a késıbb lehatárolt (67).  Mivel a kutatócsoport által javasolt módszer csak 

az alacsony népsőrőségő településen élık arányával számolt, így a kedvezményezettek közé 

került volna például Pest és Gyır-Moson-Sopron megyék 4-4 kistérsége. A hivatalosan 

alkalmazott módszer viszont a fejlettséggel (fajlagos jövedelem) is számolt, így végül ebben a 

két megyében nem volt vidékfejlesztési térség a lehatárolás eredményeként. (MTA RKK-

TERRA-VÁTI, 1999) 

 

2004-ben a kistérségek száma 168-ra nıtt, ezzel párhuzamosan új kormányrendelet 

született a kedvezményezett kistérségek lehatárolásáról, a módszertanról szóló 2001-es Ogy. 

határozat azonban nem módosult, tehát az ott felsorolt mutatók alapján, változatlan 

tartalommal, és ami még lényegesebb, változatlan vonatkozási évvel készült lehatárolás 

(KSH, 2004). 

 

A legutóbbi, ma is érvényben lévı kedvezményezett besorolás a kistérségek besorolásának 

módosítását követıen, 2007-ben született meg. [67/2007. (VI. 28.) OGY határozat a 

területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirıl, a kedvezményezett térségek 

besorolásának feltételrendszerérıl]. A korábbi típusok közül megszőnt a vidékfejlesztési és 

az ipari szerkezetátalakítási kategória, így csak a komplex elmaradottság fokozatai alapján 

léteznek különbözı térségtípusok. A kistérségek területi fejlettség alapján történı 

besorolásánál gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból (öt 

mutatócsoportban összesen 31 mutatóból) képzett komplex mutatót alkalmaztak.  
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• Gazdasági mutatók: 

o mőködı gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma (2004) 

o kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma (2005) 

o kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma (2005) 

o mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból (2001) 

o szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból (2001) 

o mőködı gazdasági szervezetek számának változása (1999–2004) 

o önkormányzatok helyi adóbevétele egy lakosra (2005) 

o tudományos kutatók, fejlesztık 1000 lakosra jutó száma (2005) 

• Infrastrukturális mutatók: 

o közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (2005) 

o egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza (2005) 

o vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában (2005) 

o rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya (2005) 

o hétköznapi elérés mutatója, perc (2007) 

o telefon fıállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma (2005) 

o kábeltelevízió elıfizetıinek 1000 lakosra jutó száma (2005) 

o szélessávú internet-elıfizetık 1000 lakosra jutó száma (2006) 

o gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, perc (2007) 

• Társadalmi mutatók: 

o épített 3 és annál több szobás lakások aránya az idıszak végi lakásállományból (2000–2005) 

o személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma (2005) 

o vándorlási különbözet: idıszak közepi 1000 fı népességre jutó évi átlag (2000–2005) 

o halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) (2005) 

o Az egy állandó lakosra jutó szja alapot képezı jövedelem (2005) 

o urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fı/km2-nél nagyobb 

népsőrőségő településen) (2007) 

• Szociális mutatók: 

o fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idısebb népességszázalékában) (2005) 

o foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2001) 

o 18 éves és annál idısebb, legalább középiskolai érettségivel rendelkezık aránya (2001) 

o önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma, 1000 lakosra 

(2005) 

o  rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0–24 éves népességbıl (2005) 

• Foglalkoztatási mutatók: 

o nyilvántartott álláskeresık aránya a munkaképes korú népességbıl (2006 átlaga) 

o tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresık aránya a munkaképes 

népességbıl (2006 átlaga) 

o aktivitási ráta (2001) 
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Amint látható, minden eddiginél több, szám szerint 31 mutató került alkalmazásra, annak 

ellenére, hogy a mutatórendszer megújításának egyik alapelve volt, hogy a mutatók száma 

korlátlanul nem bıvíthetı, és csak ténylegesen differenciáló mutatókat kívántak figyelembe 

venni (KSH-ÖTM, 2007). Az öt mutatócsoportból három a társadalom területéhez köthetı, 

tehát egyértelmően ezek dominálnak a vizsgált tényezık közül. Az egyénekhez köthetı 

munkanélküliség mellett olyan, a családok szociális helyzetére utaló mutatók is megjelentek, 

mint a szociális segélyben vagy a gyermekvédelmi támogatásban részesülık aránya. Az 

infrastruktúrán belül megjelent a csatornázottság mellett a hulladékgyőjtés, a vezetékes 

telefon mellett az internet és kábeltelevízió ellátottság, a gyorsforgalmi utak elérhetısége. 

A megyei jogú várossal rendelkezı kistérségek esetében a komplex mutató számításánál a 

megyei jogú város mutatóival és a megyei jogú város mutatói nélkül is elvégezve, a két 

számítási mód számtani átlagát vették figyelembe. A dinamikus mutatók esetében a 

rendelkezésre álló utolsó öt év adatait, a statikus mutatók esetében a rendelkezésre álló 

legfrissebb adatokat használták.  

Hátrányos helyzető kistérségnek minısültek azok a kistérségek, amelyeknek a komplex 

mutatója kisebb, mint az összes kistérség átlaga. A hátrányos helyzető kistérségeken belül 

azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkezı kistérségek, amelyekben az ország 

lakónépességének 15%-a él, leghátrányosabb helyzető kistérségek. Azokra a legalacsonyabb 

komplex mutatóval rendelkezı leghátrányosabb helyzető kistérségekre, amelyekben a 

népesség 10%-a él, felzárkóztatásuk érdekében alapvetıen európai uniós forrásokra építve 

komplex programot kellett kidolgozni, és annak megvalósítását kiemelten szükséges volt 

támogatni. 

A központi szabályozás mellett a régiók is bıvíthették a kedvezményezet térségek körét. 

Ahol a hátrányos helyzető kistérségek lakónépessége nem érte el a régió lakónépességének 

30%-át, a regionális fejlesztési tanácsok a komplex mutató figyelembevételével regionális 

szempontból hátrányos helyzető kistérségeket jelölhettek ki. Ez utóbbi lehetıség három régió 

számára állt fenn (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Az érintett 

régiók közül a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ezt követıen a Téti, 

Celldömölki, Lenti és Pannonhalmai kistérséget nyilvánította régiós szempontból hátrányos 

helyzetőnek [87/2007. (XII. 18.) NYDRFT határozat]. Majd egy évvel késıbb ezt 

felülvizsgálva, a 2009-2010. évi akciótervi idıszak vonatkozásában a fenti listát a Csornaival 

egészítette ki [95/2008 (XI.26.) NYDRFT határozat].  A Közép-Dunántúlon az Ajkai, Pápai, 

Zirci, Adonyi, Dorogi kistérségek kerültek lehatárolásra mint regionális szempontból 

hátrányos helyzető kistérségek [144/2007. (XI. 30.) KDRFT határozat]. Közép-
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Magyarországon pedig a négy regionális szempontból hátrányos helyzető kistérség a Ceglédi, 

Nagykátai, Aszódi és a Dabasi lett [4/2008 (II.2) KMRFT határozat]. Ezeket a kistérségeket a 

regionális operatív programok pályázatainak elbírálása során részesítették elınyben a régiók. 

A 14 pusztán regionális szempontból kedvezményezett kistérségbıl 11 már 2007-et 

megelızıen sem tartozott az országosan lehatárolt kedvezményezettek közé. Jellemzı 

például, hogy a Dabasi kistérségnél 37 fejletlenebb is akadt a 2007-ben hivatalosan nem 

elmaradott kistérségek közt. Három kistérség viszont (Celldömölki, Téti, Csornai) éppen 

2007-ben került ki a kedvezményezett körbıl, esetükben a regionális lehatárolás lehetısége a 

kedvezményezett helyzet továbbélését jelentette. 

Az országgyőlési határozat elıírta továbbá, hogy a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradottnak kell minısíteni azokat a településeket, 

amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes település komplex mutatójának átlaga. 

Jelentıs munkanélküliséggel sújtottnak kell minısíteni azokat a településeket, amelyekben a 

munkanélküliségi arány meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. 

Az önkormányzatok és az önkormányzati kistérségi társulások az önkormányzati 

választások napját követı 6 hónapon belül kezdeményezhetik új kistérségek alakítását, 

meglévık szétválasztását, települések átcsatolását [2004. évi CVII. törvény a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról]. Ugyanakkor a 2010-es kolontári 

vörösiszap-katasztrófa következményeinek kezelésére hivatkozva, egyéni képviselıi 

kezdeményezésre 2011. január elsejétıl soron kívüli módosítással sor került az Ajkai 

kistérség kettéválasztásával a Devecseri kistérség létrehozására. Ez már a 2007-es módosítás 

kapcsán is felmerült, de akkor nem kapott kellı támogatást (FALUVÉGI, 2011). 

Ezt követıen az új kistérség kedvezményezetté is vált. Ugyan az erre vonatkozó kistérségi 

számítások nem frissültek, de a vonatkozó rendelet módosításával új kategória került 

bevezetésre. E szerint a természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett 

kistérségek a leghátrányosabb helyzető kistérségekkel azonos elbírálásban részesülnek. A 

természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek listáját 

kétévente felül kell vizsgálni. [116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek 

besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról] 

 

A kedvezményezett térsége köre tehát az egyes területi szinteken az alábbi idıpontokban 

változott, és az alábbi típusai léteztek (5. sz. táblázat). 
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5. táblázat: A kistérségi, települési szintő kedvezményezettség típusainak változása, 1987-2007 
Hatályba 

lépés 
idıpontja 

Kistérség (körzet) Település 

1987. jan.1.  
− Társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott települések (372) 
1991. 
ápr.13. 

− Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott 
térségek települései (956) 

− Munkahelyteremtı beruházások szempontjából 
támogatható foglalkoztatási körzetek települései (600) 

 

1992. 
jún.20. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 
nagyrészt kedvezıtlen adottságú területekbe tartozó 
települések (961) 

− Országos munkanélküliségi rátát többszörösen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott foglalkoztatási 
körzetek települései (1014) 
(munkanélküliségi rátát 2-szeresen ill. 2,5-szeresen 
meghaladó rátájú körzet) 

 

1993. 
nov.17. 

− Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott 
foglalkoztatási körzet települése (600) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó 
munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet települése 
(784) 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (799) 

1994. ápr.8. − Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott 
foglalkoztatási körzet települése (600) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó 
munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet települése 
(818) 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (800) 

1995. 
máj.30. 

− Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott 
foglalkoztatási körzet települése (601) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó 
munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet települése 
(841) 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (801) 

1996. jún.12  
1997. jan.1. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(51) 

− Ipari szerkezetátalakítás térségei (17) 
− Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei (41) 
− Jelentıs munkanélküliséggel sújtott térségek (42) 

1997. 
jún.26. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (1042) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen 
meghaladó munkanélküli arányú 
foglalkoztatási körzet települése (1095) 

1998. jan.1. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(76) 

− Ipari szerkezetátalakítás térségei (2) 
− Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei (42) 
− Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek (37) 

1998. feb. 
12. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (1082) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
település (1151) 

2000. jan.1. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(83) 

− Ipari szerkezetátalakítás térségei (6) 
− Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei (38) 
− Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek (41) 

2001. 
jún.23. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (1051) 

− Országos átlagot 1,5-szeresen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
település (1253) 

2003. 
jan.14. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(90) 

− Ipari szerkezetátalakítás térségei (6) 
− Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei (67) 

2004. 
ápr.18. 

− Társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott 
település (1090) 

− Országos átlagot legalább 1,75-szeresen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
település (1253) 

2006. 
nov.30. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(89) 

− Ipari szerkezetátalakítás térségei (6) 
− Vidékfejlesztési térségek (77) 
(Hátrányosabb helyzető (48), 
Leghátrányosabb helyzető térség (47)) 

2007. 
nov.25. 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
(94) 

(Hátrányosabb helyzető (47) 
Leghátrányosabb helyzető (47) 
ebbıl komplex programmal segítendı leghátrányosabb 
helyzető térség (33)) 

− Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott település (1051) 

− Országos átlagot legalább 1,75-szeresen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
település (1136) 
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IV.2. A LEHATÁROLÁSOK EREDMÉNYEI, MÓDSZERTANI ÉRTÉKELÉSE 

 

IV.2.1. A kedvezményezett térségek területi koncentráltsága 

 

Megvizsgálva az egyes idıpontoktól kezdve kistérség, körzet, településszinten 

meghatározott kedvezményezett területeken élık arányát, elmondható, hogy a támogatható 

térségek nagysága az 1986-os lehatároláskor volt a legkisebb, mindössze a népesség 4,3%-át 

érintette (5. sz. ábra). A következı szakaszban, 1991-1996 közt enyhén emelkedıen 15-18% 

között volt a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségben élık aránya. Ezen 

belül közel egyenlı arányban oszlottak meg az elmaradott térségekben, illetve az egyéb 

(foglalkoztatási) szempontból kedvezményezett térségekben élık.  

5. ábra: A kedvezményezett és ezen belül az elmaradott területeken élı népesség aránya, 1986-2007 
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elmaradott területek egyéb kedvezményezett területek  
 

1996-tól a korábbi körzet, illetve település szintő lehatárolást a statisztikai kistérségek és a 

települések szintjén történı lehatárolás váltotta fel. Ezzel együtt jelentısen nıtt a lehatárolt 

területeken élık aránya, már 1996-ban is elérte a 25%-ot, 2001-re pedig a 40%-ot is 

meghaladta. A másik jelentıs változás ebben a szakaszban, hogy csökkent az egyéb 

szempontú kedvezményezettség szerepe, a támogatott területeken élık idınként több mint 

90%-a részben vagy egészben a társadalmi-gazdasági elmaradottságnak köszönhette a 

kedvezményezettséget. 2004-tıl ismét csökkent a lehatárolt területek nagysága, azóta nem 

haladta meg a népesség 1/3-át, és mivel kistérségi szinten csak a komplex elmaradottság 
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maradt az egyedüli térségtípus, jelenleg csak a magas munkanélküliséggel sújtott 

településeken élık jelentik az egyéb kedvezményezett területeken élıket. 

 

IV.2.2. A kedvezményezettség területi szintje 

 

A kedvezményezett területek lehatárolása térségi (körzet, statisztikai kistérség), illetve 

települési szinten történt. Az elsı idıszakban tisztán települési vagy térségi szinten határozták 

meg a kedvezményezett térségekben élık körét. A térségi mellett a települési szint 

alkalmazását az indokolta, hogy a fejlettebb térségekben is vannak olyan települések, melyek 

hátrányos helyzetőek, de ha mutatóikat együtt vizsgálják a kistérség többi településével, akkor 

fejlettebb térségközpontnak köszönhetıen a térség egésze nem válik kedvezményezetté.  

6. ábra: A kedvezményezett területeken élık megoszlása a lehatárolás szintje szerint, 1997-2007 

 

 

Ha megvizsgáljuk a két szint közti átfedést, különösen 1997 után feltőnı, hogy viszonylag 

nagy az átfedés a kistérségi szintő és a települési szintő kedvezményezettség között (6. sz. 

ábra). Az érintett népesség 50%-a kizárólag a kistérségi szintő kedvezményezettség okán élt 

támogatható területen, további 40% esetében kétszeres (kistérség, település) volt a 

kedvezményezettség. Közelítıleg a kedvezményezett területeken élık mindössze 10%-a volt 

tehát az a kör, akik kizárólag a települési szintő kedvezményezettség miatt voltak 

támogathatóak. Ez 2007 óta 216 ezer ember érint, 247 településen, tehát a kistérségi mellett 
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fenntartott települési lehatárolás a települések, a népesség elenyészı része számára bír 

jelentıséggel.  

 

Hasonló képet kapunk, ha csak a kedvezményezettség egy (alapvetı) típusát, a komplex 

elmaradottság térségi, települési szintő átfedéseit vizsgáljuk. Itt is jól látható, hogy a tisztán 

települési szintő lehatárolás szerepe elenyészı. Az elmúlt tíz évben az elmaradottság 70-75%-

ban kizárólag kistérségi szinten volt érvényes, további 20-25%-ban pedig kistérségi és 

települési szinten egyaránt (7. sz. ábra). 

7. ábra: Az elmaradott területeken élık megoszlása a lehatárolás szintje szerint, 1986-2007 

 

A 6. számú táblázat összefoglalja a 2006-os települési és a 2007-es kistérségi szintő 

lehatárolások közti átfedéseket a kedvezményezettség területi szintje, illetve típusa szerint. 

Látható, hogy jelenleg a népesség kétharmada semmilyen szempontból sem kedvezményezett 

település vagy térség lakója. A hátrányos helyzető térségeken belül 76%-os azon népesség 

aránya, amely önmagában nem kedvezményezett településen él. Azaz még a hátrányos 

helyzető térségekben is akadnak olyan nagyobb települések, melyek viszonylagosan kevésbé 

elmaradottak. A 33 leghátrányosabb kistérség esetében viszont már fordított az arány, 

népességük 76%-a egyben elmaradott és/vagy magas munkanélküliségő településen él. 

Összességében 360 ezren valamely 33 leghátrányosabb helyzető kistérség kétszeresen is 

elmaradott településének lakói.  
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6. táblázat: Kedvezményezett kistérségekben és/vagy településen élık száma, 2007 
Települési kedvezményezettség (település, db)  

Gazdasági-
társadalmi 

és 
infrastruk-

turális 
szempontból 
elmaradott 

(310) 

Az országos 
átlagot 

legalább 1,75-
szörösen 

meghaladó 
munka-

nélküliségő 
(395) 

Gazdasági-társadalmi 
és infrastruk-turális 

szempontból 
elmaradott ÉS az 
országos átlagot 

legalább 1,75-szörösen 
meghaladó munka-

nélküliségő 
(741) 

Nem  
kedvez-

ményezett 
(2096) 

Hátrányos helyzető (47) 156 745 131 114 113 988 1 288 952 
Egyéb leghátrányosabb 

helyzető (14) 
25 021 198 876 91 209 232 250 

Komplex programmal 

segítendı  

leghátrányosabb helyzető (33) 

36 892 354 480 359 806 242 853 K
is

té
rs

ég
i 

k
ed

ve
zm

én
ye

ze
tt

sé
g 

 
(k

is
té

rs
ég

, d
b

) 

Nem kedvezményezett (80) 96 467 83 831 36 449 6 713 114 

 
 

IV.2.3. A lehatárolások állandósága 

 

Amint láthattuk, mind az alkalmazott mutatók, a módszerek változása, mind a változó 

kistérségbeosztás hatással volt a kedvezményezett kistérségek változására. A 8. számú ábra 

azt foglalja össze, hogy az egyes idıpontokhoz köthetı lehatárolások mennyiben fedtek át a 

megelızıkkel (a népességszám alapján). 1991-ben a korábbi lehatárolást (1986) jelentısen 

meghaladó arányú terület került lehatárolásra, így értelemszerően jelentéktelen volt az 

átfedés. Hasonló okból 1993-ban is alacsony volt az átfedés a megelızı idıponthoz képest, 

ezt követıen 1994-ben és 1995-ben is csak a magas munkanélküliségő térségek köre 

változott, az elmaradottaké nem. 1996-ban szintén a bıvülés eredményezett kisebb átfedést. 

Ezt követıen azonban ismét növekedett az átfedés mind az elmaradott, mind az egyéb 

kedvezményezett kistérségek esetében. 1998 óta négy alkalommal változott a kistérségi szintő 

kedvezményezettség, de (népességarányosan) 80%-os volt az átfedés a megelızı 

lehatároláshoz képest. Mindez azt mutatja, hogy leginkább a kedvezményezett körbe tartozó 

területek arányának növekedése jelentett változást, pusztán a lehatárolás során alkalmazott 

mutatók körének módosítása nem eredményezett jelentıs változást a támogatható területeket 

illetıen. 
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8. ábra: A térségi szintő lehatárolások átfedése a megelızı lehatárolással, 1991-2007 
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összes kedvezményezett elmaradott  
Egy másik módja az összehasonlításnak, ha számba vesszük, hogy az adott év elsı napján 

települési és/vagy kistérségi szinten kedvezményezett települések száma hogyan változott az 

elızı évhez képest. 

Mivel az 1987 elsı napján érvényben lévı lehatárolás öt évre szólt, így értelemszerően az 

elsı idıszakban nem történhetett változás a kedvezményezett települési kör tekintetében. 

1991 áprilisában az elmaradott mellett már a foglalkoztatási szempontból kedvezıtlen 

helyzető térségek lehatárolására is sor került, ez magyarázza, hogy jelentısen, több mint 600-

zal nıtt a következı év január 1-jén kedvezményezett települések köre (9. sz. ábra). 1994-ben 

viszont több mint 500 település került ki a kedvezményezettek közül, miközben közel 200 

újonnan került be. Ezt követıen a kilencvenes években megközelítıleg évi 200 új és 100 

kikerülı települést lehetett rögzíteni. Jelentıs, 900-at is meghaladó bıvülés 1997 jelentett, 

amikor a települési szinten létezı két kedvezményezett kategória négy kistérségi 

kedvezményezett típussal egészült ki. A 2000-es években 2002 után már nem érte a 100-at az 

újonnan kedvezményezetté váló települések száma, és a kikerülıké is 50-200 között mozgott, 

azokban az években, amikor egyáltalán volt változás. 
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9. ábra: A települési és/vagy térségi szempontból kedvezményezett települések körének évenkénti 
változása, 1986-2010 

 

 

IV.2.4. A kistérségbeosztás változásának hatása a kedvezményezettségre 

 

A térségi szintő lehatárolás esetében az alkalmazott indikátorok, módszertan mellett az 

egyes területegységek számának, határának változása is befolyásolhatja az eredményeket. 

 

A mai kistérségek elıdjének tekinthetı járási rendszer adminisztratív, igazgatási 

funkciókkal bírt. A járások területüknél fogva alkalmasak voltak arra, hogy napi kapcsolatot 

tartsanak a településekkel. A járások száma a mai ország területén 90-150 között változott. Az 

1950-es Tanácstörvény alapján a járásokban tanácsok mőködtek megyei tanácsok felügyelete 

alatt és felügyeletet gyakoroltak a területükön mőködı községi tanácsok felett. 1971-ben 

járási hivatalokká alakították ıket, 1984-ben, pedig - a községeket 105 városkörnyékbe és 34 

nagyközség környékbe sorolva, és a városi illetve nagyközségi tanácsok felügyelete alá 

rendelve, - mint területszervezési egységek megszőntek (BELUSZKY, 2000). 

A Központi Statisztikai Hivatal által 1994. január 1. hatállyal bevezetett statisztikai 

kistérségi rendszerre a megyéknél kisebb területi egységek, vonzáskörzetek többirányú 

(területi különbségek, infrastruktúra, foglalkoztatottság, munkanélküliség, lakossági ellátás 

stb.) rendszeres statisztikai megfigyelése, elemzése miatt volt szükség. A Központi 

Statisztikai Hivatal 9006/1994 (S.K.3) közleményében 138 statisztikai kistérséget határolt le.  
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Az a körülmény, hogy a statisztikai kistérségi rendszert az 1996-ban elfogadott 

területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló törvény a megyei területfejlesztési tanácsban 

elfoglalt képviselet és tagság alapegységévé tette, részben a megyei, részben a települési 

önkormányzatok, a területfejlesztési önkormányzati társulások részérıl bizonyos 

változtatások, átsorolások kezdeményezéséhez vezetett. A beérkezett javaslatok és szakmai 

követelmények alapján a KSH 1997. augusztus 1-jével módosította a statisztikai kistérségek 

rendszerét, a települések kistérségi besorolását. A felülvizsgálat nyomán a kistérségek száma 

138-ról 150-re nıtt, a változások 17 megyét érintettek. [9002/1997. (SK 1.) KSH közlemény] 

A KSH szakmai irányításával 2004-ben - a 2001. évi népszámlálás adatbázisán - újra sor 

került a statisztikai körzetek rendszerének felülvizsgálatára, ennek eredményeként 18 új 

kistérség jött létre, így összesen 168 kistérség fedte le az ország területét. 2007-tıl 174-re, 

2011-tıl pedig 175-re nıtt a kistérségek száma. 

 

Mint látható tehát, a kistérségi rendszer változásának állandó eleme volt a területegységek 

számának változása. Ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen hatással volt a kistérségbeosztás 

változása a kedvezményezett kistérségek körének változására. 

 

1997 és 2007 között 138-ról 174-re nıtt a kistérségek száma. Az új kistérségek létrehozását 

követıen a kedvezményezett kistérségek listája is frissítésre került. A legtöbb esetben, amint a 

7. számú táblázat is mutatja, a kistérségbesorolás nem jelentett változást kedvezményezettség 

szempontjából. Egyrészt már korábban sem kedvezményezett kistérségekbe tartozó 

települések alkottak új kistérséget, erre példa a fejlett fıvárosi agglomeráció felosztása. Más 

esetekben az új kistérség valamennyi települése már a korábbi besorolás szerinti is 

kedvezményezett kistérség tagja volt, így jött létre az országosan is legelmaradottabb 

Bodrogközi vagy az Abaúj-Hegyközi kistérség. 

Igazán érdekes azon kistérségek köre, ahol az új kistérség létrejötte a kedvezményezettség 

változásával is együtt járt. Látható, hogy ezek a változások gyakorlatilag egyirányúak voltak. 

Mindössze két esetben jelentette a kedvezményezetti státusz elvesztését. A 2004-ben létrejött 

önálló Gyulai kistérség egy települése (Lıkösháza) volt korábban kedvezményezett 

kistérségben (Mezıkovácsházai), mely státuszt elvesztett, ráadásul településként sem 

számított annak. Nagyobb változás volt a Pannonhalmi kistérség esetében, ahol korábban 

valamennyi település kedvezményezett kistérségbe tartozott (a Téti, illetve Zirci 

kistérségekbe). A változás nyomán összesen 18 településbıl mindössze három maradt 

kedvezményezett településként. 
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7. táblázat: Az új kistérségek létrehozásának hatása a kedvezményezett kistérségek körére, 1997-2007 
Újonnan létrejött kistérségek (helyezés a kistérségek rangsorában 

az elmaradottság komplex indikátora alapján) 
Az új kistérség kedvezményezettsége a 

létrehozása elıtt és után 1997  
(138⇒⇒⇒⇒150 kistérség) 

2004 
(150⇒⇒⇒⇒168 kistérség) 

2007 
(168⇒⇒⇒⇒174 
kistérség) 

teljes egésze a kistérség 
létrehozásával 
párhuzamosan vált 
kedvezményezetté 

Téti (69) 
İriszentpéteri (109) 
Lengyeltóti (116) 
 

Balatonföldvári (33) 
Abai (106) 
Szentlırinci (125) 
Hajdúhadházi (157) 

Pacsai (109) 
Zalakarosi (103) 
Kadarkúti (151) 

nagyobb része a kistérség 
létrehozásával 
párhuzamosan vált 
kedvezményezetté 

Törökszentmiklósi (113) Békési (117) 
Derecske-Létavértesi 
(120) 

 Bıvülı 
kedvez-
ményezettség 

nagyobb része már a 
kistérség létrehozását 
megelızıen is 
kedvezményezett volt 

Baktalórántházai (123) Bélapátfalvai (121)  

teljes egésze már a 
kistérség létrehozását 
megelızıen is 
kedvezményezett volt 

Szentesi (102) Mezıtúri (103) 
Ibrány-Nagyhalászi 
(135) 
Tokaji (159) 
Mezıcsáti (164) 
Abaúj-Hegyközi (168) 
Bodrogközi (167) 

Záhonyi (123) 

Változatlan 
kedvez-
ményezettség teljes egésze már a 

kistérség létrehozását 
megelızıen sem volt 
kedvezményezett  

Budaörsi (1) 
Dunakeszi (3) 
Pilisvörösvári (4) 
Szentendrei (6) 
Esztergomi (12) 
Gyáli (21) 
Csepregi (31) 

Veresegyházi (22) 
Ercsi (30) 
Adonyi (54) 
 

Érdi (3) 
Hévízi (11) 

nagyobb része már a 
kistérség létrehozását 
megelızıen sem volt 
kedvezményezett 

 Gyulai (63)  

Szőkülı 
kedvez-
ményezettség teljes egésze a kistérség 

létrehozásával vesztette 
el kedvezményezettségét 

 Pannonhalmai (74)  

 

A változások nagyobb része viszont egyértelmően bıvítette a kedvezményezett kistérségek 

körét, az új kistérségek tíz esetben is teljes egészében korábban nem kedvezményezett 

térségek településeibıl álltak, nem egyszer rögtön a kistérségek legkevésbé fejlett harmadába 

tartozva. Ilyen volt például a Szentlırinci kistérség leválasztása a Pécsitıl, a Hajdúhadházi 

elkülönítése a Debrecenitıl, vagy legutóbb a Pacsai kistérség létrehozása. Történt mindez 

annak ellenére, hogy például a 2004-es változást megelızıen a folyamat elején a KSH 

alapelvei közt szerepelt, hogy nem kíván támogatni kifejezetten „pénzszerzés célú” kistérség-

alkotási kezdeményezéseket (KOVÁCS, 2002). 
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2007-ben további, nem támogatott javaslatok is születtek, aminek kapcsán a 

törvénymódosítás indoklása is utalt az elmaradott státuszra, mint a változtatások 

mozgatórugójára. Így például a Lövı-Iváni kistérség kapcsán az elıterjesztés utalt rá (bár a 

kezdeményezés hivatalos indokai közt nem szerepelt), hogy nem garantálható, hogy az új 

kistérség bekerülhetne a kedvezményezett kistérségek körébe, és „fontos, hogy ne az 

befolyásolja a lehatárolás módosításának kezdeményezését, hogy hogyan tudnak a települések 

további forrásokhoz hozzájutni” [T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról]. Összesen 

egyébként 58 kezdeményezés érkezett be; 14 új kistérség kialakítását, 41 település átsorolását, 

két kistérségben új székhely kijelölését, egy pedig a kistérség nevének megváltoztatását 

célozta (EGYED, 2009). A 2011-ben az Ajkai kistérségbıl leválasztott Devecseri kistérség 

mint természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség a 

leghátrányosabb helyzető kistérségekkel azonos elbírálás alá került. A kistérség létrehozását 

egyébként 30 település már 2007-ben kezdeményezte, de az akkori elutasítás szerint az 

újonnan létrehozandó és maradó kistérség székhelye egymáshoz igen közel van, valamint az 

Ajkai kistérség mőködıképessége a döntés támogatásával jelentısen elnehezülne. Jelenleg 

(2011 novemberében) az Országgyőlés elıtt van a kormány törvényjavaslata a kistérségek 

lehatárolásának módosításáról [T/4860. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról]. Ez néhány 

település átsorolása mellett egy új kistérség létrehozását javasolja, az (egyébként jelenleg is 

leghátrányosabb helyzető) Ibrány-Nagyhalásziból leválasztandó Kemecse-Demecseri 

kistérségét, Kemecse központtal. A Devecserihez hasonlóan ez a változtatás is felmerült már 

korábban. 2007-ben azonban a kormányelıterjesztés végül nem támogatta, egyrészt mert az új 

kistérség kilenc településébıl hat nem támogatta a javaslatot, továbbá, arra hivatkozva, hogy a 

több pólusú kistérség feldarabolása nem indokolt, az új kistérségben lévı városok 

vonzáskörzeti funkciója csekély, nem kistérségi szintő, különösen Kemecse nem mutat 

centrumfunkciókat. 

 

Országosan két olyan település akadt, amelynek a kistérséghatárok változásakor 

mindhárom alkalommal megváltozott kistérségének elmaradotti besorolása. Ezek közül Izsák 

1997-ben a Tiszakécskeibıl átkerült a Kiskırösi kistérségbe, így 1998-tól elmaradott kistérség 

tagja lett. Ez utóbbi státuszát 2004-ben elvesztette, majd 2007-ben visszanyerte, bár ekkor 

már nem változott a kistérség határa. Doboz esetében sokkal szorosabb volt az összefüggés. A 

község 1997-ben a Békéscsabai-békés-mezıberényi kistérség után a Sarkadi tagja lett, így lett 
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elmaradott térségi szinten. 2004-ben ismét Békéscsaba megváltozott terület kistérségébe 

került, ezzel elvesztve azt a státuszát, hogy elmaradott kistérség települése. 2007 óta pedig 

ismét elmaradott kistérség, a Békési tagja. 

 

Települési szinten is történtek változások, 2006-ig 93 új település jött lére, korábbi 

községegyesítések megszőntetésével, városhoz csatolás megszőntetésével. Az esetek több 

mint háromnegyedében (74 alkalommal) az új település(ek) ugyanúgy nem volt(ak) települési 

szinten kedvezményezett(ek) mint korábban az anyatelepülés. Másik 17 esetben már korábban 

is kedvezményezett településbıl jött(ek) létre új, szintén kedvezményezett település(ek). 

Mindössze két esetben volt változás. A Tiszavasvárból 2000-ben kivált Szorgalmatos a 

következı települési szintő lehatárolásnál vált kedvezményezetté, de ugyanekkor ez a korábbi 

anyatelepülés esetében is megtörtént, azaz nem az új község létrehozása eredményezett 

változást. Érdemi változás a Bicskébıl kivált Óbarok esetében következett be, ugyancsak 

2000-ben. Ez volt az egyetlen eset, hogy az új község létrehozása hozta el a kedvezményezetti 

státuszt, igaz, utóbbi 2006-tól már nem áll fenn. Annak, hogy települési szinten kisebb 

hatással volt a beosztás változásának a kedvezményezetti státuszra, az is oka lehet, hogy az 

önkormányzati törvény kimondja, hogy az új községnek képesnek kell lenni feladatainak 

teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül. [1990. évi LXV. törvény a 

helyi önkormányzatokról].   

 

IV.2.5. A kedvezményezettség típusai 

 

Amint a fentiekben már áttekintésre került, a kedvezményezettségnek több típusa is volt az 

idık során, mind a térségek, mind pedig a települések szintjén. Térségi (körzet, statisztikai 

kistérség) szinten kezdetben az elmaradottság, illetve a foglalkoztatási helyzet alapján történt 

a kedvezményezett területek lehatárolása. A 10. számú ábrán átható, hogy az átfedés (a 

népességszám alapján) 1993-1995-ben több mint egyharmados volt, jelentıs volt továbbá a 

kizárólag a munkanélküliség alapján lehatárolt területeken élık aránya a kedvezményezett 

térségekben élık közt. Az elmaradottság önmagában tehát alig tett hozzá a térségi szinten 

lehatárolt területeken élık számához. 

 

1996-tól újabb két típus (ipari szerkezetátalakítási, vidékfejlesztési) került alkalmazásra, ez 

2001-ig eredményezett nagyon jelentıs átfedéseket az egyes típusok között. Ezt jelzi, hogy 
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1998-ban a kedvezményezett területek népességarányosan fele tartozott kizárólag egy típusba 

(azon belül is meghatározóan az elmaradott térségekbe), a kedvezményezett népesség másik 

fele több típus alapján is támogatható kistérségben élt. Ez ráadásul nem csak két típusba 

tartozást jelentett, a népesség majd 40%-a három kategória szerint is kedvezményezett 

térségben élt, sıt 1996-ban hat kistérség mind a négy kategóriába beletartozott. Azaz az 

alkalmazott módszer alapján a Sásdi, Edelényi, Enyingi, Kisbéri, Pásztói és a Tiszafüred-

kunhegyesi kistérség egyaránt küzdött ipari és vidékfejlesztési gondokkal, magas 

munkanélküliséggel és általános elmaradottsággal. 

10. ábra: Kedvezményezett kistérségben (körzetben) élık megoszlása a kedvezményezettség típusa 
szerint, 1991-2007 

 

2001-tıl a magas munkanélküliségi kategória a korábban tapasztalt átfedések miatt 

megszőnt, ezáltal egyszerősödött a kép, de az elmaradottság és a rurális jelleg közt továbbra is 

jelentıs volt az átfedés. Így 2004-ben a kedvezményezett kistérségek lakóinak 70%-a mind az 

elmaradottság, mind a rurális mutatók miatt kedvezményezett területen élt. 2007-tıl végképp 

letisztult a kép, hiszen kizárólag a komplex elmaradottság határozta meg a 

kedvezményezettséget. 

Ha az egyes típusok önálló kategóriaként való létjogosultságát vizsgáljuk, látható, hogy az 

1990-es évek elején a magas munkanélküliségő kategória átfedésmentessége kisebb volt, mint 

az elmaradott típusé. A további két típus megjelenésével jelentıs nıtt az átfedés, így 1997-ben 

például csak az elmaradott típusnak voltak önálló „képviselıi” a kistérségek közt, a másik 

három típus kizárólag a többivel átfedésben létezett. 
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Az elmaradott térségek 1995-ig értelemszerően csak a magas munkanélküliségőekkel 

lehettek átfedésben, ami 1993 után igen jelentıs volt (11. sz. ábra). Az elmaradott térségek 

(népességarányosan) 10-20 százaléka volt kizárólag az elmaradottság miatt támogatott, a 

többi a munkanélküliség miatt is az volt. 1996 után elsısorban a vidékfejlesztési térségekkel 

mutatott jelentıs átfedést az elmaradottság, ami kiegészült a magas munkanélküliségő és az 

ipari szerkezetátalakítási típusokkal is. A tisztán csak elmaradott kistérségben élık arányának 

átmeneti növekedését követıen 2004-re ismét 20% alá csökkent arányuk. 

11. ábra: Kistérségi (körzet) szinten lehatárolt kedvezményezett típusok átfedésmentessége, 1991-2007 

 

 

A vidékfejlesztési térségek önmagukban egyáltalán nem vagy csak alig játszottak szerepet a 

kedvezményezettség meghatározásában. Az ebbe a típusba tartozó térségek az 

elmaradottságuk, és/vagy a magas munkanélküliségük miatt eleve kedvezményezettnek 

számítottak. 1997-98-ban egyetlen kistérség sem akadt, amely pusztán a rurális jellegnek 

köszönhetıen került volna be a támogatható területek közé, de a kizárólag vidékfejlesztési 

kistérségekben élık aránya a többi évben sem haladta meg a 15%-ot az összes (részben vagy 

kizárólag) rurális kistérségben élık között. 

A magas munkanélküliségő térségek önálló típusként történı szerepeltetésének igazán 

addig volt létjogosultsága, amíg e mellett csak az elmaradott térségek köre létezett. 1996-ot 

követıen viszont igen jelentıs volt az átfedés elsısorban a vidékfejlesztési és az elmaradott 

kistérségek halmazával. 1997-ben például a 37 magas munkanélküliségő kistérségbıl egy sem 

akadt, amely ne lett volna valamely más szempontból is kedvezményezett. 
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Az ipari szerkezetátalakítás térségei közé 1996-ban tartozott a legtöbb (17) kistérség, 

ugyanakkor ezek közül csak három nem tartozott valamelyik másik típusba is. Ezt követıen 

1997-ben 2, majd 6-6 kistérség tartozott ebbe a körbe, de 2001-ben és 2004-ben is már csak 

az Oroszlányi volt kizárólag ipari szerkezetátalakítási gondjai miatt kedvezményezett. Mind a 

kistérségek alacsony száma, mind pedig a többi típussal való átfedés miatt indokolt volt a 

kedvezményezett típus megszőntetése. 

Települési szinten annyival volt egyszerőbb a helyzet, hogy kezdetben csak az 

elmaradottság okán határoltak le területeket (a munkanélküliség alapján, körzet szinten 

határozták meg a támogatható területeket), majd ez követıen is csak egy újabb típus, a magas 

munkanélküliségő került bevezetésre.  

Innentıl kezdve a kedvezményezett településeken élık közelítıleg 40%-a volt kétszeresen 

kedvezményezett. A többi olyan településen élt, amely tisztán egyik vagy másik típusba 

tartozott, ezen belül jóval többen voltak, akik tisztán magas munkanélkülisége miatt lehatárolt 

településen éltek. Ez esetben tehát a kistérségi szintnél inkább indokoltabb volt a 

munkanélküliség alapján önálló típust meghatározni.  

Sıt, mivel a kedvezményezett településeken élık összesen 80-90%-a részben, vagy teljes 

egészében a magas munkanélküliségnek köszönhetıen került ebbe a körbe, települési szinten 

elegendı lett volna ennek a kategóriának a használata. Ezt támasztja alá, hogy 2006 óta 

összesen 310 olyan település van, amely elmaradott település, de nem sújtja magas 

munkanélküliség, ugyanakkor többségük (188) eleve kedvezményezett kistérségbe tartozik. 

Tehát összesen 122 település van (összesen 96,4 ezer lakossal), amelyik nem 

kedvezményezett térségben található és nem a magas munkanélküliség, hanem a komplex 

elmaradottság miatt kedvezményezett. 

 

 

IV.3. A KOMPLEX KISTÉRSÉGI ELMARADOTTSÁG INDIKÁTORAI 

 

Amint a fentiekben ismertetett módszertanokból kiderül, 1993 óta Országgyőlési 

határozatok rögzítették az elmaradottság mérésének módját, az alkalmazott mutatók körét. A 

8. számú táblázat összefoglalja, az elmúlt másfél évtizedben hogyan alakult a komplex 

mutatóban szereplı alapmutatók köre: 
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8. táblázat: A komplex kistérségi elmaradottság mérésénél alkalmazott mutatók, 1993-2007 
Mutató 1993 1996 1997 2001 2004 2007 megjegyzés 

vándorlási egyenleg + + + + + + 1993:'80-89, 1997:'95-99, 
2001:'90-99 között 

60 évnél idısebbek aránya + +   + +   

települések átlagos lélekszáma      + +   

halálozási ráta      + + +  

vitalitási index  

   +     + 1997: 18-39 éves és a 18-
59 éves korosztály 
hányadosa 2007: x-15/60-
x éves 

urbanitás/ruralitás index  
   +     + 120 fı/km2-nél nagyobb 

népsőrőségő településen 
élı népesség aránya 

D
em

og
rá

fi
a 

népsőrőség fı/km2    +     

kutatók, fejlesztık száma 1000 lakosra       + + +  

 népesség átlagos iskolai végzettsége 

+ + +      elvégzett átlagos 
osztályszám a 10 évesnél 
idısebb (1996-ig a 7 éves 
és idısebb) népesség 
körében 

18-x éves, legalább középiskolai 
érettségivel rendelkezık aránya 

     +  

H
u

m
án

 e
rı

fo
rr

ás
 

 egyetemi és fıiskolai tanulók aránya     +       

aktivitási ráta      +  

tartósan (180 napon túl) munkanélküliek 
aránya  

+ + + + + + 1993:'92-es, 
1997:'94,'95,'96-es 
2001:'99-es adat 

munkanélküliek aránya     + + + +  

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya      +  

rendszeres szociális segélyben 
részesítettek évi átlagos száma 1000 
lakosra 

     +  

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesítettek aránya a 0-24 éves 
népességbıl 

     +  

ipari foglalkoztatottak számának változása    +      1990-95 között 

 mezıgazdasági aktív keresık aránya  + + +     + népszámlálásból (1990) 
2007: foglalkoztatottból 

 ipari aktív keresık aránya    +       

F
og

la
lk

oz
ta

tá
s,

 s
zo

ci
ál

is
 h

el
yz

et
 

 tercier szektor aktív keresık aránya   + +     + 2007: foglalkoztatottból 

gazdasági szervezetek száma 1000 lakosra    + + + + + 2001-ben csak a mőködı 

gazdasági szervezetek számának változása  
   + + + + 2001-ben csak a mőködı 

1997: '95-99, 2001:' 92-95 
között 2007: mőködı 

szja alapot képezı jövedelem összege egy 
állandó lakosra 

  + + + + +  

szja összege egy állandó lakosra  +  +       

kiskereskedelmi boltok száma 1000 
lakosra 

   + + + +  

vendégéjszakák száma 1000 lakosra    + + + +  

mezıgazdasági egyéni vállalkozások 
száma 1000 lakosra  

   +       

gazdasági szervezetek és egyéni 
vállalkozások száma egy km2-re  

   +       

külterületi szántók átlagos aranykorona 
értéke  

+ +         

G
az

d
as

ág
 

önkormányzatok helyi adóbevétele      +  
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Mutató 1993 1996 1997 2001 2004 2007 megjegyzés 
telefonfıállomások száma 1000 lakosra + + + + + +  

személygépkocsik száma 1000 lakosra  + + + + + + 2007: kor szerint súlyozott 

közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások 
aránya 

+ + + + + +  

újonnan épített lakások aránya 

+ + + + + + 1993:'80-891996:’90-94 
1997:'90-95 között épült 
összes 2001:'90-99 között 
épült 3-x szobás 2007: 3-x 
szobás 

csatornahálózat hossza 1 km vízvezeték-
hálózatra 

  + + + + + 2007: zárt közcsatorna-
hálózatba kapcsolt lakások 
aránya 

vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások 
aránya  

  + + + + + 1996: bekapcsolt 
települések aránya 

komplex életminıségi elérési mutató      + + + 2007: a hétköznapi elérés 
mutatója 

rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont 
lakások aránya 

     +  

kábeltelevízió elıfizetıinek 1000 lakosra 
jutó száma 

     +  

szélessávú internet elıfizetık 1000 lakosra 
jutó száma 

     +  

In
fr

as
tr

u
k

tú
ra

 

gyorsforgalmi csomópontok elérés 
mutatója 

     +  

Azonos színnel az egy mutatócsoportba tartozó mutatók 

 

Mindezek alapján az 1993 óta vizsgált tényezık négy csoportba sorolhatóak aszerint, hogy 

milyen szerepük volt a komplex mutató kialakításában. 

Az idınként kis mértékben változó mutatóval nyomon követett tényezık közé tartoztak a 

demográfiai helyzet, a munkanélküliségi ráta, egy lakosra jutó jövedelem, személygépkocsi 

ellátottság és több lakásmutató is (lakásépítés, ivóvíz-, telefonellátottság). 

Az 1993 óta csaknem folyamatosan vizsgált tényezık legtöbbje csak egy-egy évben nem 

szerepelt mutatóval a kijelöltek közt. Ennek oka sokszor az, hogy a tízévenként esedékes 

népszámlálási adathoz volt kötött (pl. iskolázottság, foglalkozási szerkezet). 

Az újonnan bekerült tényezık egyrészt felértékelıdı infrastrukturális elemekhez (kábel tv, 

internet) kötıdtek, másrészt bevonásukkal a gazdasághoz köthetı tényezık súlyát igyekeztek 

növelni (kutatás-fejlesztés, gyorsforgalmi elérés). 

A teljes egészében kikerülı mutatók közt a szántók átlagos aranykorona értékét lehet 

megemlíteni, amely a mezıgazdaság adottságainak volt mutatója. 

Látható tehát, hogy bár idıben jelentısen ingadozott az alkalmazott mutatók köre, a 

komplex elmaradottság meghatározásánál relevánsnak tekintett tényezık köre nagyon komoly 

állandóságot mutat, legfeljebb újonnan fontossá váló, és az adatgyőjtésbe bevont, a 

térszerkezetet alakító tényezık megjelenése bıvítette a mutatókört (9. sz. táblázat).  
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9. táblázat: A komplex kistérségi elmaradottság mérésénél vizsgált tényezık, az alkalmazás 
gyakorisága szerint, 1993-2007 

Típus Mutató 

Folyamatosan vizsgált tényezık  

 

− vándorlás 
− korszerkezet 
− urbanitás, településszerkezet 
− munkanélküliség 
− jövedelmi viszonyok 
− gépkocsi ellátottság 
− lakásépítés üteme 
− ivóvíz ellátottság 
− telefonellátottság 

Idınként mellızött tényezık 

− iskolázottság 
− foglalkoztatási szerkezet 
− vállalkozássőrőség 
− turizmus (forgalom) 
− kiskereskedelem 
− gázellátottság 
− csatornázottság 

Újonnan bekerülı tényezık 

− kutatás-fejlesztés 
− szociális támogatások 
− helyi adók 
− hulladékgyőjtés 
− elérhetıség 
− kábeltelevízió ellátottság 
− internet ellátottság 

Kikerülı tényezık − szántók átlagos aranykorona értéke 

 
Az Eurostat Regionális Statisztikai Évkönyve a legfontosabbnak tartott társadalmi, 

gazdasági indikátorokat közli regionális szinten évrıl-évre a hetvenes évektıl kezdve. 2000-ig 

külön kiemelt fejezetben kaptak helyet az ún. fı indikátorok. Összehasonlítva a hazai 

kistérségek fent részletezett összetett vizsgálatánál alkalmazottakkal, ezek között a 

kilencvenes években végig megtalálhatóak voltak a népességváltozás, népsőrőség, 

korszerkezet, aktivitás, munkanélküliség, foglalkoztatási szerkezet, csecsemıhalandóság, 

születési ráta indikátora a fajlagos (népességre, foglalkoztatottra vetített) GDP mellett.  

(SZABÓ, 2005) Az Eurostat kiadványában fı indikátornak jelöltek közt a GDP mellett a 

társadalmi, foglalkoztatási mutatók dominálnak, a hazai kistérségi vizsgálatoknál állandóan 

szerepet kapó infrastrukturális indikátorok nem jelentek meg. Az Eurostat Regionális 

Statisztikai Évkönyv is reagált az egyes tényezık szerepének változására, így megszőnt az 

energia blokk és bekerült a kutatás-fejlesztés. Amíg nálunk a szántók aranykorona értéke 

idıvel kikerült az elmaradott térségek lehatárolásánál alkalmazottak közül, addig lévén az EU 

fontos szakpolitikája az Eurostat regionális adatsoraiban fontos szerepet kapott. 
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IV.3.1. A leggyakrabban használt mutatók által leírt egyenlıtlenségek 

 

A kedvezményezett térségek lehatárolása során elvárt olyan mutatók alkalmazása, 

amelyek: 

- a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból legfontosabb tényezıket írják le 

- összhangban vannak a területfejlesztési támogatások céljaival 

- jelentıs területi egyenlıtlenséget mutatnak 

 

Utóbbi szempontból célszerő megvizsgálni, hogyan változtak egyes alapvetı társadalmi, 

gazdasági, infrastrukturális mutatók egyenlıtlenségei. A kiválasztott mutatók esetében a 

1990-2006 közti idıszakra vonatkozóan (illetve amely évekre az adott adat rendelkezésre állt) 

számítottam egyenlıtlenségi mutatót (súlyozott relatív szórás), a települések, illetve a 

különbözı számú kistérségek (138, 150, 168, 174) vonatkozásában. 

 

A kistérségi szintő egyenlıtlenségek vizsgálatánál az összehasonlíthatóság miatt a 174 

kistérség szintjén végeztem el az összevetést, melynek eredményeit a 12. sz. ábra mutatja. 

Jól látható, hogy az idıszak során végig az igen erıs területi koncentrációt mutató turizmus 

indikátorát (kereskedelmi vendégéjszakák aránya) jellemezte a legnagyobb egyenlıtlenség 

kistérségi szinten. A többi mutató esetében a súlyozott relatív szórás jóval kisebb. 

Egyenletesen alacsony egyenlıtlenséget hordozott a halálozási ráta. A kilencvenes évek elején 

a területi egyenlıtlenségek meghatározó differenciáló elemét jelentették az infrastrukturális 

mutatók, így különösen a csatornázottság, gázellátottság, vezetékes telefonellátottság. 

Azonban a kilencvenes évek infrastruktúra fejlesztéseinek köszönhetıen ezek az 

egyenlıtlenségek folyamatosan csökkentek, amiben (különösen az ivóvíz, földgázellátottság 

esetében) a kedvezményezett térségeket preferáló területfejlesztési támogatásoknak is jelentıs 

szerepük volt. Az évtized elején a területfejlesztés jelentıs részben válságkezelést folytatott, 

kihelyezett kormányüléseken születtek döntések az érintett elmaradott, válsággal küzdı 

megyékre kidolgozott programokról. A források elsısorban az infrastruktúra kiépítését, a 

közlekedési kapcsolatok javítását szolgálták (RECHNITZER és SMAHÓ, 2011). 
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12. ábra: Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatók egyenlıtlenségei a 174 kistérség szintjén, 
1990-2006 

 

Mára az ivóvíz-ellátottság kistérségi szinten alig mutat egyenlıtlenséget (szinte 100%-ossá 

vált), és egyre kisebbek a gázellátottságban, csatornázottságban meglévı különbségek is. A 

vezetékes telefonellátottság differenciáltsága a 2000-es években ismét növekedésnek indult, 

viszont a mobil technológia elterjedésével a tényezı jelentısége számottevıen csökkent. Ezek 

az infrastrukturális mutatók tehát jelentısen befolyásolják ugyan az életkörülményeket, de 

egyre kisebb a jelentıségük a kistérségi területi különbségek alakulásában.  

Folyamatosan nıtt viszont a munkaerıpiaci helyzet által leírt területi differenciáltság. A 

kilencvenes évek közepétıl, végétıl egyre nagyobbak a kistérségi szintő területi különbségek 

a munkanélküliség (különösen a tartós munkanélküliség) tekintetében, illetve a részben 

migrációs folyamatokat, részben vagyoni különbségeket kifejezı lakásépítési dinamikát 

illetıen. A fajlagos jövedelmeket tekintve enyhén növekedtek az egyenlıtlenségek, de 

különösen a többi mutatóhoz viszonyított nagysága feltőnı. 1992-ben még az egyik 

legalacsonyabb volt (az azóta enyhén kiegyenlítıdést mutató gépkocsi ellátottsággal együtt), 

és alacsonyabb bármelyik infrastrukturális mutatónál. 2006-ra viszont már az ivóvíz-, a 

telefon-, és a gázellátottság esetében is kisebbek voltak a területi különbségek, mint jövedelmi 

szempontból. 

 

A fenti összehasonlítás a 174 kistérség szintjén készült. Érdemes ugyanakkor megnézni, 

hogy a kistérségek számának változása hogyan befolyásolta az egyenlıtlenségek mértékét. 

Ennek érzékeltetésére a 13. számú ábra azt mutatja, hogy a kiválasztott mutatók 2006-os 
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adatai milyen egyenlıtlenségeket mutatnak a 138, 150, 168, és 174 kistérség szerinti 

besorolás szerint. 

13. ábra: Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatók egyenlıtlenségei 2006-os adatok alapján 
eltérı számú kistérség szintjén 

 

Látható, hogy a legtöbb esetben a nagyobb számú kistérségre elvégzett számítások nem 

eredményeztek nagyobb egyenlıtlenségi mutatót, ez csak az igazán nagy differenciáltságot 

mutató turizmus, illetve lakásépítési indikátorok esetében volt érvényes. A mutatók 

legtöbbjénél mérsékelten kisebbek voltak a nagyobb számú kistérségre elvégzett vizsgálatok. 

Ennek oka az lehet, hogy noha a kistérségek számának növelése részben épp a fejlett 

elmaradott térségek jobb szétválasztását célozta, az új kistérségek jellemzıen kis 

népességőek, ami a súlyozott relatív szórás értékeit nem növelte. 

 

Települési szinten vizsgálva az egyenlıtlenségeket, azok mértéke értelemszerően jóval 

nagyobb, ugyanakkor azok tendenciája és az egyes mutatók közti különbségei hasonlóak a 

kistérségi szinten tapasztaltakhoz (14. sz. ábra). 
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14. ábra: Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatók egyenlıtlenségei a települések szintjén, 
1990-2006 

 

 

IV.3.2. Az elmaradottság mérésénél többszörösen figyelembe vett tényezık 

 

A mutatók számát vizsgálva érdemes elemezni, hogy melyek voltak azok a tényezık, 

amelyet több olyan mutatóval is leírtak, amelyek közt olyan szoros volt a kapcsolat, hogy egy-

egy újabb beemelése nem befolyásolta a számítás eredményét. A 10. számú táblázat mutatja, 

hogy az ugyanazon tényezıt leíró mutatók alapján kialakított kistérségi rangsor közt milyen 

erıs volt a korreláció. 

A kezdeti idıszakban az egy fıre jutó jövedelem mellett az egy fıre jutó személyi 

jövedelemadó is szerepet kapott a jövedelmi viszonyok vizsgálatában. Látható azonban, hogy 

a korreláció olyan szoros volt, hogy nem volt érdemes mindkét mutatót alkalmazni. A 

folyamatosan szerepeltetett (lakosságra vetített) vállalkozás sőrőség mellett rövid ideig a 

vállalkozások területi sőrősége is szerepet kapott a mutatók közt, ami viszont a népsőrőséghez 

hasonló sorrendet eredményezett. Az ugyancsak alapmutatónak tekinthetı munkanélküliség 

mellett a tartós munkanélküliség is rendre szerepet kapott a komplex mutató számításánál, sıt 

volt, amikor három különbözı évre vonatkoztatott adata is alkalmazásra került. A 

rangkorrelációs számítások ugyanakkor azt mutatják, hogy érdemben azonos egyenlıtlenséget 

jelzı információkról volt szó. 

2007-ben a mutatók száma 31-re nıtt és különösen a foglalkoztatással, szociális helyzettel 

kapcsolatos mutatók váltak hangsúlyossá. Ugyanakkor látható, hogy a korábban is használt 
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munkanélküliségi mutatókhoz képest nem hoztak újat, és az új segélyezéssel kapcsolatos 

mutatók egymással is igen erısen korreláltak. 

10. táblázat: A hasonló tényezıket leíró mutatók közti rangkorreláció, 1997-2007 
Tényezı Mutatók Lehatárolás R 

1997 0,981 Jövedelem egy lakosra jutó jövedelem / 
egy lakosra jutó szja 1998 0,976 

1997 0,917 
Területi koncentráció 

népsőrőség / 
gazdasági szervezetek, egyéni 
vállalkozások területi sőrősége 

1998 0,888 

1997 0,940-0,963* 
1998 0,822-0,958* 
2001 0,978 

Munkanélküliség 
munkanélküliségi ráta / 
tartós munkanélküliségi ráta 

2007 0,978 
aktivitási ráta / 
foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

2007 -0,946 

Aktivitás 
aktivitási ráta / 
munkanélküliségi ráta 

2007 -0,847 

rendszeres szociális segélyben 
részesülık aránya / 
munkanélküliségi ráta 

2007 0,959 

rendszeres szociális segélyben 
részesülık aránya / 
tartós munkanélküliségi ráta 

2007 0,955 

Szociális segélyezés 

rendszeres szociális segélyben 
részesülık aránya / 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülık aránya 

2007 0,922 

* a tartós munkanélküliség három év mutatójával szerepelt 

 

IV.3.3. A mutatócsoportok jelentısége 

 

Az alkalmazott mutatókat 1997 után csoportokba rendezték, aminek a számítás során is 

lényeges szerepe volt. Elıször ugyanis a csoportokon belül alakítottak ki komplex mutatót, 

majd ezek értékeit átlagolták. Tehát a csoportok száma és az azokban szereplı mutatók száma 

érdemben befolyásolta az eredményt. 

2001-ben az 1997-ben külön csoportot alkotó demográfiai és egyéb csoportba tartozó 

mutatók összekerültek „társadalmi-szociális mutatók” néven (11. sz. táblázat). A 

foglalkoztatási szerkezet mutatói nem csak önálló csoportként szőntek meg, de az egyes 

mutatók is kikerültek az alkalmazandók közül. A gazdasági és infrastrukturális csoportokból 

kikerült például az egyéni mezıgazdasági vállalkozások fajlagos száma, bekerültek újabb 

mutatók (elérés), de lényeges változást jelentett, hogy a személygépkocsi ellátottság a 
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csoportosítás szerint infrastrukturális helyett immár társadalmi-szociális mutató lett 

(véleményem szerint indokoltan). 

11. táblázat: Az elmaradottságot meghatározó mutatók besorolása mutatócsoportok szerint, 1997-
2007 

Mutatócsoport Tényezı 
1997 2001 2007 

mortalitás  társadalmi-szociális társadalmi 
vándorlás demográfia társadalmi-szociális társadalmi 
lakásállomány megújulása egyéb társadalmi-szociális társadalmi 
személygépkocsi-ellátottság infrastruktúra társadalmi-szociális társadalmi 
fajlagos jövedelem gazdaság gazdaság társadalmi 
urbanitás/ruralitás egyéb  társadalmi 
népsőrőség demográfia   
korszerkezet demográfia társadalmi-szociális szociális 
iskolázottság egyéb  szociális 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya   szociális 
szociális segélyezettek aránya   szociális 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesítettek aránya 

  szociális 

településszerkezet  társadalmi-szociális  
felsıoktatásban résztvevık aránya egyéb   
munkanélküliség a foglalkoztatás változása 

és a munkanélküliség 
 foglalkoztatás 

tartós munkanélküliség a foglalkoztatás változása 
és a munkanélküliség 

 foglalkoztatás 

aktivitási ráta   foglalkoztatás 
vállalkozássőrőség gazdaság gazdaság gazdaság 
vállalkozássőrőség dinamikája gazdaság gazdaság gazdaság 
1000 lakosra jutó tudományos kutatók, 
fejlesztık  

 gazdaság gazdaság 

turisztikai vendégforgalom infrastruktúra infrastruktúra gazdaság 
kiskereskedelmi-boltellátottság infrastruktúra infrastruktúra gazdaság 
mezıgazdasági aktív keresık aránya foglalkozási szerkezet  gazdaság 
tercier szektor aktív keresık aránya foglalkozási szerkezet  gazdaság 
fajlagos helyi adóbevétel   gazdaság 
fajlagos szja gazdaság   
vállalkozások területi sőrősége gazdaság   
mezıgazdasági egyéni vállalkozások 
1000 lakosra jutó száma 

gazdaság   

ipari aktív keresık aránya foglalkozási szerkezet   
ipari foglalkoztatottak számának 
változása 

a foglalkoztatás változása 
és a munkanélküliség 

  

telefonellátottság infrastruktúra infrastruktúra infrastruktúra 
ivóvíz ellátottság infrastruktúra infrastruktúra infrastruktúra 
közmőolló infrastruktúra infrastruktúra infrastruktúra 
vezetékes-gázellátottság infrastruktúra infrastruktúra infrastruktúra 
komplex elérhetıség  infrastruktúra infrastruktúra 
gyorsforgalmi elérhetıség   infrastruktúra 
kábel tv ellátottság   infrastruktúra 
internet ellátottság   infrastruktúra 
hulladékgyőjtés   infrastruktúra 

 
2007-ben 2001-hez képest újra kettévált (így nagyobb súlyú lett) a társadalmi-szociális 

csoport, utóbbi területen nıtt jelentısen a mutatók száma is. Érdekes, és nehezen indokolható, 
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hogy a szétválásnál a fiatalodási indexet szociális mutatónak minısítették, míg más 

demográfiai mutatók (halálozás, vándorlás) maradtak társadalmiak. Szintén a szociális 

mutatók közé sorolták a visszatérı tényezınek számító iskolázottság mutatóját. 

Az iskolázottsághoz hasonlóan ismét megjelentek a foglalkoztatási szerkezet mutatói, de 

már nem önálló csoportként, hanem a gazdaság részeként. Logikusan az infrastruktúra 

mutatói közül a gazdaságéba került a kiskereskedelem, turizmus mutatója, a jövedelmi mutató 

pedig gazdaságiból társadalmi lett. 

Amint látható tehát, idınként jelentısen változott a mutatócsoportok száma, az oda tartozó 

mutatók köre. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy az egyes térségek mely tényezık szerint 

kerültek a legnagyobb eséllyel az elmaradott kistérségek közé. 

Ennek érdekében a legtöbb mutatót alkalmazó 2007-es lehatárolás által használt 

csoportokon belül az ott szereplı mutatók szerint kialakult sorrendeket átlagoltam, és annyi 

kistérséget tekintettem elmaradottnak, ahány együttes népessége elérte a hivatalosan 

lehatároltakét. Azaz egy egyszerő módszerrel, az alapmutatók sorrendjének átlagolásával 

elıállítottam egy-egy komplex mutatót mind az öt csoportra. Az alkalmazott népességkorlát 

pedig megegyezett a hivatalosan lehatárolt kistérségek népességével. 

A 174 kistérségbıl 47 egyik csoport alapján sem volt tekinthetı elmaradottnak, míg 61 

mind az öt csoport alapján az volt, ami közel kétharmada a hivatalosan elmaradott 94 

kistérségnek (12 sz. táblázat). 

A négy csoport mutatói alapján elmaradottak is egytıl egyig tagjai voltak a hivatalosan 

lehatárolt körnek. Itt figyelemre méltó, hogy a négy csoport közül a szociális és a 

foglalkoztatási csoport mindig megtalálható volt az elmaradottságot eredményezık között. 

A két illetve három csoport alapján elmaradott kistérségek közül azok tartoztak a 

hivatalosan is elmaradottak közé, ahol a társadalmi és az infrastrukturális mutatók csoportja 

közül legalább az egyik elmaradottságot eredményezett. A két-három mutatócsoport alapján 

elmaradott, de hivatalosan nem lehatárolt 13 kistérség közül 11-nél a foglalkoztatási csoport 

volt az egyik, amelyik alapján nem teljesítette a feltételt. Az egy csoport alapján elmaradott 

kistérségek legtöbbje (a 19-bıl 13) kizárólag a gazdasági mutatók alapján teljesítette a 

feltételt. Mivel azonban összességében ez alulreprezentált terület volt, ezek egyike sem került 

a hivatalosan lehatároltak közé a komplex mutatón alapuló számítások szerint. Az egy csoport 

alapján elmaradott kistérségek közül csak a Hódmezıvásárhelyi és a Kaposvári került a 

hivatalosan lehatároltak közé.  
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12. táblázat: Elmaradottság a 2007-es lehatárolás során alkalmazott mutatócsoportokban szereplı 
mutatók rangsorátlagai alapján 

Elmaradottság az egyes mutatócsoportokon belüli 
rangsorátlagok alapján (1=igen, 0=nem) 

Hivatalos lehatárolás 
szerint (kistérség, db) 

Elmara-
dottságot 

eredményezı 
mutató-

csoportok 
száma 

Gazdaság 
Infra-

struktúra 
Társa-
dalom 

Szociá-
lis 

Foglalkoz-
tatás 

Nem 
elmaradott 

Elmaradott 

0 0 0 0 0 0 47  
1 0 0 0 0 13  
0 1 0 0 0 2  
0 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 4  

1 

0 0 0 0 1  1 
1 1 0 0 0 5 1 
1 0 1 0 0 1  
1 0 0 1 0 1  
1 0 0 0 1   
0 1 1 0 0  1 
0 1 0 1 0   
0 1 0 0 1   
0 0 1 1 0 1  
0 0 1 0 1   

2 

0 0 0 1 1   
1 1 1 0 0 3 2 
1 1 0 1 0   
1 1 0 0 1 1  
1 0 1 1 0   
1 0 1 0 1   
0 1 1 1 0  3 
0 1 1 0 1   
0 1 0 1 1   

3 

0 0 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 0   
1 1 1 0 1   
1 1 0 1 1  2 
1 0 1 1 1  7 

4 

0 1 1 1 1  13 
5 1 1 1 1 1  61 

összesen 0 0 0 0 0 80 94 

 

 

IV.3.4. Az alkalmazott mutatók frissessége 

 

A lehatárolás során alkalmazott mutatók nem csak tartalmukban, hanem az adatok 

jellegében (statikus, dinamikus), azok frissességében is különbözıek voltak. A 13. sz. táblázat 

összefoglalja, hogy az elmaradottság összetett méréséhez használt mutatók, a lehatárolás 

idıpontjához képest mikori adatgyőjtés eredményei voltak. Látható, hogy az adatok többsége 

két évvel korábbi állapotot tükröz. Ez alól jelentıs kivételt jelent a 2004-es lehatárolás, mely 

az elızı, 2001-es adatait használta, de már az újabb kistérséghatárokra. Hasonló, de jóval 
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kisebb csúszást eredményezett, amikor az 1998-ban életbe lépı új kistérségbeosztásra 

végeztek számításokat az egy évvel korábban meghatározott mutatókör felhasználásával.  

A tárgyévhez ennél közelebbi adatok csak elvétve kerültek felhasználásra. Jellemzıen a 

munkanélküliségi adatok esetében volt lehetıség a lehatárolás évéhez kötıdı adatok 

felhasználására, illetve ilyenek voltak 2007-ben az elérési adatok is. 

A foglalkoztatási szerkezetre, iskolázottságra vonatkozó adatok csak a népszámlálásokhoz 

kötıdıen állnak rendelkezésre, ezért a lehatárolás idıpontjától függıen, ezek akár 6-8 évvel 

korábbi állapotokat tükröztek. Az egy-egy év állapotát leíró mutatók mellett idıszaki, illetve 

változásmutatók is rendszeresen helyet kaptak a vizsgálatokban. Több évi átlagot számoltak a 

vándorlási egyenleg esetében, míg az új lakások számbavételénél is több éves idıszakot 

vettek figyelembe, teljesen indokoltan. A változás mérése pedig a gazdasági szervezetek 

illetve egyes szektorok foglalkoztatott aránya esetében került elıtérbe. 

13. táblázat: Az elmaradott kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók száma, az adatfelvétel 
idıpontja szerint, 1993-2007 

n. 
évi 

n-1. 
évi 

n-2. 
évi 

n-3. 
évi 

n-4. 
évi 

n-5. 
évi 

n-6. 
évi 

n-7. 
évi 

n-8. 
évi 

Lehatárolás 
éve 

állapot mutató 

Idıszaki 
mutató 

Változás 
mutató 

1993 1 1 2 5      2  
1996   10    3   2 2 
1997  2 14 2    6  2 2 
1998   2 14 2    6 2 2 
2001   16       2 1 
2004      16    2 1 
2007 3 3 16 1   5   2 1 

 



67 
 

V. ALTERNATÍV LEHETİSÉGEK AZ ELMARADOTTSÁG 
MÉRÉSÉRE 

 
V.1. A KOMPLEX ELMARADOTTSÁG KIFEJEZÉSE EGY MUTATÓVAL 

 

A kistérségi fejlettség/elmaradottság mérésére az idık során változó számú mutató került 

alkalmazásra, amelyekbıl bonyolultabb (faktoranalízis) vagy egyszerőbb (pontozásos) 

módszerekkel állították elı a fejlettséget kifejezı komplex mutató értékét. Mindez indokolt 

abból a szempontból, hogy a területi fejlettség több dimenziós és sok mutatóval jellemezhetı 

összetett jelenség (NEMES NAGY, 1998). Ugyanakkor ha nem területi kutatásokhoz, hanem 

közpolitikai döntésekhez, közösségi források felhasználásához kapcsolódik, fontos 

szempontként jelenik meg az egyszerőség, közérthetıség is. Ennek kapcsán felmerül az a 

kérdés, hogy az alkalmazott alapmutatók közül melyek azok, amelyek a leginkább korreláltak 

a végsı komplex mutatóval, akad-e olyan mutató, amely akár már önmagában is alkalmazható 

lett volna a fejlettségi sorrend meghatározásához. 

Ennek érdekében korrelációs vizsgálatokat végeztem az elmaradott térségek lehatárolása 

során alkalmazott alapmutatók és a komplex mutató alapján kialakult kistérségi sorrend 

között. Azért nem a mutatók értékei közötti korrelációt vizsgáltam, mert az elmaradottság 

meghatározása szempontjából a térségek sorrendjének van jelentısége, nem a köztük lévı 

különbségek nagyságának. 

 

1993-ban (majd 1994-ben és 1995-ben is) 11 mutató alapján határozták meg a fejlettséget 

a foglalkoztatási körzetek szintjén. A felhasznált mutatók közül a legerısebb rangkorrelációt 

az egy fıre jutó személyi jövedelemadó mutatta (ezt késıbb az egy fıre jutó jövedelem váltja 

fel), de igen erıs volt az iskolázottság és egy infrastrukturális mutató (az ivóvíz-ellátottság) 

kapcsolata is a fejlettség komplex mutatójával. A komplex fejlettségi sorrendtıl leginkább a 

mezıgazdasági adottságokra utaló mutató alapján kialakult sorrend tért el (ez a mutató késıbb 

más okból kikerült az alkalmazottak közül) (14. sz. táblázat). 
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14. táblázat: Az elmaradott kistérségek lehatárolásánál alkalmazott alapmutatók és a komplex 
fejlettségi mutató közti rangkorreláció, 1993-2007 

Mutató 1993 1996 1997 2001 2007 
vándorlási egyenleg 0,720 0,681 0,632 0,724 0,583 
60 évnél idısebbek aránya -0,497 -0,339   -0,302  
települések átlagos lélekszáma      0,400  
halálozási ráta      -0,564 -0,629 
vitalitási index     0,296   -0,207 
urbanitás/ruralitás index     0,678   0,675 
népsőrőség fı/km2    0,699   
kutatók, fejlesztık száma 1000 lakosra       0,575 0,471 
népesség átlagos iskolai végzettsége 0,860 0,888 0,800    
18-x éves, legalább érettségivel rendelkezık aránya     0,800 
egyetemi és fıiskolai tanulók aránya     0,476    
aktivitási ráta      

tartós munkanélküliek aránya  
-0,735 -0,788 0,798-

0,7372 
-0,861 -0,898 

munkanélküliek aránya     0,752 -0.855 -0,919 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya     -0,900 
rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma 
1000 lakosra 

    -0,876 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 
0-24 éves népességbıl 

    -0,915 

ipari foglalkoztatottak számának változása    -0,033    
mezıgazdasági aktív keresık aránya  -0,705 0,723 -0,728   -0,594 
ipari aktív keresık aránya    0,410    
 tercier szektor aktív keresık aránya   0,588 0,522   0,253 
gazdasági szervezetek száma 1000 lakosra    0,746 0,823 0,863 0,863 
gazdasági szervezetek számának változása     -0,026 0,708 0,385 
szja alapot képezı jövedelem összege egy állandó lakosra   0,917 0,837 0,871 0,911 
szja összege egy állandó lakosra  0,868  0,828    
kiskereskedelmi boltok száma 1000 lakosra    0,510 0,360 0,349 
vendégéjszakák száma 1000 lakosra    0,519 0,458 0,335 
mezıgazdasági egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra     -0.760    
gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások száma egy km2-re     0,823    
külterületi szántók átlagos aranykorona értéke  0,382 0,265      
önkormányzatok helyi adóbevétele     0,827 
telefon-fıállomások száma 1000 lakosra 0,542 0,618 0,493 0,835 0,711 
személygépkocsik száma 1000 lakosra  0,564 0,738 0,688 0,816 0,904 
közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 0.854 0.693 0,656 0,544 0,522 
újonnan épített lakások aránya 0,494 0,354 0,394 -0,239 0,654 
csatornahálózat hossza 1 km vízvezeték-hálózatra  0.659  0,537 0,682 0,446 
vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások aránya   -0,0903  0,269 0,474 0,470 
komplex életminıségi elérési mutató       0,664 -0,392 
rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya      0,236 
kábeltelevízió elıfizetıinek 1000 lakosra jutó száma      0,560 
szélessávú internet elıfizetık 1000 lakosra jutó száma      0,866 
gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója      -0,454 

 
1996-ban 15 mutató segítségével végzett faktoranalízis eredményezte a komplex mutatót, 

amely alapján lehatárolták az elmaradott kistérségeket.  A korábban alkalmazott egy lakosra 

                                                 
2 három év adatát külön is figyelembe vették 
3 települések szintjén mért bekötési arány 
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jutó személyi jövedelemadó helyett az annak alapját képezı jövedelem került a kiválasztott 

mutatók közé. Ez a 15 mutató közt a legerısebb rangkorrelációt mutatta a komplex mutatóval. 

A leggyengébb kapcsolat pedig egy újonnan alkalmazott mutató, a vezetékes gázellátottság 

esetében volt. Ennek oka az lehet, hogy nem a lakások szintjén számolták, hanem a bekötött 

települések aránya szerepelt az alapmutatók közt, ami csak azt mutatta, adott településen 

elérhetı-e az infrastruktúra. Összehasonlítva a gázhálózatba kötött települések, illetve lakások 

arányát, a következı jelentıs eltérés figyelhetı meg az 1994-es adatok alapján. Ha 

önmagában a településszintő bekötési arány határozta volna meg az elmaradottságot, 42 

kistérség került volna lehatárolásra (15. sz. táblázat). Viszont ezek közül tíz a lakásokra 

vetített gázfogyasztók száma alapján már nem lett volna elmaradott. Több megyeszékhely 

esetében (Salgótarján, Gyır, Pécs, Zalaegerszeg) a környezı aprófalvak miatt a kistérség 

településeinek csak 4-12%-a volt bekötve a hálózatba. Viszont a lakások szintjén 

(köszönhetıen a nagyváros mutatóinak) 33-60%-os volt a bekötési arány. Ugyanakkor 19 

kistérségben a lakások bekötési aránya (maximum 27%) okot adott volna az elmaradottságra, 

noha a települések negyedében-ötödében (a Sárbogárdi esetében 91,7%-ában) volt vezetékes 

gáz. 

15. ábra: Elmaradott térségek a komplex fejlettségi mutató és az egy fıre jutó szja alapján, 1996 

mindkét módszertan szerint elmaradott (42)
csak komplex fejlettségi mutató alapján elmaradott (9)
csak jövedelmi mutató alapján elmaradott (9)
egyik módszertan szerint sem elmaradott (78)

 

Az 51 elmaradott kistérségbıl 42 kizárólag jövedelem mutatója alapján is elmaradott lett 

volna, népességszámot tekintve ez 79%-os átfedést jelentett (15. sz. ábra). További kilenc 

esetben ez újabb kistérségek elmaradottá válását jelentette volna, igaz ezek (a Kisvárda-
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Záhonyi és a Kiskunfélegyházai kivételével) már egyéb okból is kedvezményezettek lettek 

volna. Ez a kilenc kistérség komplex mutatója alapján azért nem lett volna elmaradott, mert 

infrastruktúrájukat tekintve (ivóvíz-, telefonellátottság) kedvezıbb helyet foglaltak el a 

kistérségi rangsorban. Másik kilenc (egy kivételével kelet-magyarországi) kistérségben 

viszont az általános fejlettségi szint volt alacsonyabb annál, mint amit az egy lakosra jutó 

jövedelem jelzett. (Leggyakrabban az ivóvíz-, telefon-, személygépkocsi-ellátottság volt 

kedvezıtlenebb). 

 

1997-ben 28 mutató alapján alakult ki a komplex mutató értéke. Az alkalmazott mutatók 

közül két jövedelmi mutatta a legfontosabb összefüggést a végsı sorrenddel (egy fıre jutó 

jövedelem, illetve egy fıre jutó szja), de igen magas volt még a rangkorreláció a 

vállalkozássőrőség és az iskolázottság esetében is. A komplex mutató kiszámításánál már nem 

csak állapot-, hanem változásmutatókat is alkalmaztak, így a vállalkozássőrőség és az ipari 

keresık arányának változását jelzı indikátorok is szerepet kaptak. Azonban az ezek által 

meghatározott sorrendet összevetve a komplex fejlettség sorrendjével, a kapott korreláció 

messze a legalacsonyabb, gyakorlatilag nulla. 

Amennyiben csak az egy lakosra jutó jövedelem mutatója alapján határolták volna le az 

elmaradott kistérségeket, a következı eredmény született volna (azonos népességkorlát 

mellett). 

A 77 komplex mutató alapján lehatárolt kistérségbıl 67 pusztán a jövedelmi sorrend 

szerint is elmaradottnak minısült volna, ez népességszám szerint 83%-os átfedést jelentett 

volna. Az országban hét olyan kistérség lett volna, amely kizárólag az egy lakosra jutó 

jövedelem alapján lett volna elmaradott, komplex mutatója szerint nem. (Ezek egyébként a 

többi kedvezményezett térségtípusba sem tartoztak bele). Ezekre jellemzı tehát, hogy bár 

jövedelmi mutatóik viszonylag kedvezıtlenek voltak, egyéb mutatóiknak köszönhetıen nem 

kerültek az elmaradott kistérségek közé. Egyes urbanizáltabb térségekben (pl. Komlói, 

Kisvárda-Záhonyi) a vállalkozássőrőség, illetve közmőmutatók voltak kedvezıbbek, máshol a 

turizmus, kiskereskedelem (Fonyódi-Lengyeltóti) eredményezett a jövedelminél elıkelıbb 

helyezést a kistérségek rangsorában. (A Kisvárda-Záhonyi 44, a Komlói 34 hellyel volt 

hátrébb a jövedelmi rangsorban, mint komplex mutatója szerint.) 

Ezzel szemben tíz olyan kistérség akadt, amely önmagában az egy lakosra jutó jövedelem 

mutatója alapján nem került volna az elmaradottak közé, igaz ezek közül hat valamely egyéb 

szempont miatt egyébként kedvezményezett lett volna. Jellemzıjük, hogy a jövedelmi 

pozíciójuknál jóval rosszabb helyzetben voltak egyéb mutatóikat tekintve, így jellemzıen az 
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új lakásépítést, ivóvíz-ellátottságot tekintve (különösen az Alföld érintett kistérségei), vagy a 

munkanélküliségi helyzet volt jóval kedvezıtlenebb (Salgótarjáni, Kazincbarcikai kistérség). 

1998-ban ugyanez a 28 mutató került alkalmazásra, de már nem 138, hanem 150 

kistérségre kiszámítva. A mutatók sorrendjét illetıen gyakorlatilag nem történt változás. A 

fejlettségi sorrendet meghatározó mutatók esetében a korreláció azonban mértékét tekintve 

szorosabbá vált, ami vélhetıen annak köszönhetı, hogy a kistérségek számának növekedése 

azt is eredményezte, hogy élesebben különváltak a fejlettebb és elmaradottabb kistérségek. 

15. táblázat: Elmaradott kistérségek száma a hivatalosan használt komplex fejlettségi mutató és az egy 
fıre jutó jövedelem alapján, 1993-2007 

 

Mindkét 
módszer 
szerint 

elmaradott 

Csak 
komplex 
fejlettségi 

mutató 
szerint 

elmaradott 

Csak 
jövedelmi 

mutató 
szerint 

elmaradott 

Egyik 
módszer 

szerint sem 
elmaradott 

Összesen 

1993 (11 mutató) * 18 15 14 129 176 

1996 (15 mutató) 42 9 9 78 138 

1997 (28 mutató) 67 10 7 54 138 

1998 (28 mutató) 72 11 5 62 150 

2001 (19 mutató) 79 11 7 53 150 

2004 (19 mutató) 75 14 11 68 168 

2007 (31 mutató) 86 8 8 72 174 

*foglalkoztatási körzet, a jövedelmi mutató az egy fıre jutó szja 

 

Ha megvizsgáljuk miként alakult volna az elmaradott kistérségek köre kizárólag az egy 

fıre jutó jövedelem szerint, elmondható, hogy a 83 hivatalosan lehatárolt kistérségbıl 72 a 

jövedelem alapján is az lett volna, ez 85%-os átfedés népességszám szerint. Öt kistérség lett 

volna „nyertese” egy tisztán jövedelmi mutatóra épülı lehatárolásnak, ebbıl három Pest 

megyében található (Dabasi, Nagykátai, Ceglédi). A legnagyobb különbség (hasonlóan 1997-

hez) a Kisvárdai kistérség esetében volt, mely 51 hellyel szerepelt elırébb komplex mutatóját 

tekintve, mint a jövedelem alapján. Az öt kistérségbıl egyedül a Komlói az, amely végül nem 

elmaradottsága, hanem ipari szerkezetátalakítási gondjai miatt vált kedvezményezetté. 

Ezzel szemben 11 másik kistérség kiesett volna az elmaradott körbıl, ha kizárólag az egy 

lakosra jutó jövedelem szintje alapján húzzák meg a határt, ráadásul a Salgótarjáni kivételével 

(amely ipari szerkezetátalakítási is volt), ez egyúttal a kedvezményezettség elvesztését is 

jelentette volna. Ezeknek a kistérségeknek elsısorban infrastrukturális, lakásépítései mutatói 

voltak jóval kedvezıtlenebbek. A legnagyobb különbség a Tiszaújvárosi kistérség esetében 
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volt, mely az egy lakosra jutó jövedelem szerint a 15., komplex mutatóját tekintve viszont 

csak a 69. helyen állt. 

 

2001-ben valamivel egyszerőbbé vált a módszer, és csak 19 mutató került alkalmazásra. 

Ezek közül ismét a jövedelmi mutató jelezte a legerısebb összefüggést (a rangszámok szerint) 

a komplex mutatóval, a vállalkozássőrőség és a munkanélküliség mutatóval együtt. 

Összességében a 90 elmaradott kistérségbıl (ugyanolyan népességkorlátot alkalmazva) 79 a 

jövedelmi mutató kizárólagos alkalmazása esetén is elmaradottnak minısült volna, ami az 

elızıekben vizsgáltakhoz hasonlóan magas, 87%-os átfedést jelent a népesség száma szerint. 

Hét kistérség a komplex mutatója szerint nem, de az egy lakosra jutó jövedelem alapján 

elmaradott lett volna. Így lényegesen rosszabb pozíciót ért el a jövedelmi rangsorban, mint a 

komplex mutatója alapján a Fonyódi és Dabasi kistérség (62, illetve 53 hely különbség).  

Másik 11 kistérség viszont kikerült volna az elmaradottak közül, ha a komplex mutató 

helyett önmagában csak az egy lakosra jutó jövedelem lett volna a lehatárolás ismérve. Ezek a 

Dunántúl északi térségében alkottak összefüggı területet, jellemzıen a jövedelminél 

kedvezıtlenebb vállalkozássőrőségi, gázellátottsági mutatókkal. A komplex mutató alapján 

elfoglalt pozíció a Kisbéri kistérség esetében 60, a Tiszaújvárosinál 55 hellyel volt rosszabb, 

mint a jövedelmi rangsor szerint. Igaz elıbbi mint vidékfejlesztési térség egyébként is 

kedvezményezettnek számított volna. 

 

2004-ben ugyanezek mutatók alapján már 168 kistérségre készültek el a számítások. A 

komplex mutatót korábban leginkább meghatározó tényezık szerepe még erısebbé vált. 

A 89 elmaradott kistérségbıl 75 akkor is elmaradott lett volna, ha kizárólag a jövedelmi 

mutató került volna alkalmazásra. 11 kistérség kizárólag a jövedelmi mutatójának 

köszönhetıen vált volna kedvezményezetté. Ezek a szinte kivétel nélkül alföldi térségekben 

található kistérségek ugyanis az egyéb társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatók alapján 

kedvezıbb pozíciót foglaltak el a kistérségek rangsorában. Ezzel szemben (elsısorban Észak-

Magyarországon, a Dunántúlon) összesen 14 olyan kistérség található, mely az egy lakosra 

jutó jövedelmek alapján viszonylag kedvezı helyzetben voltak, de a fejlettséget mérı 

komplex mutatójuk alapján már elmaradottnak számított. 

 
2007-ben minden korábbinál több, 31 mutató határozta meg a komplex mutatót. Azonban 

ez sem változtatott azon, hogy a rangkorrelációs számítások szerint a jövedelmi viszonyok 



73 
 

alapján kialakult sorrend volt az egyik, amelyik leginkább hasonlított a komplex mutató 

alapján kialakítottra. Sıt a kapcsolat szorossága minden korábbinál nagyobb volt. 

A gyermekvédelmi támogatásban részesülık aránya és a munkanélküliség esetében ugyan 

kis mértékben magasabb volt a rangkorreláció. Azért azonban, hogy összevethetı legyen a 

korábbi évek eredményeivel, ismét azt volt érdemes megnézni, miként alakult volna az 

elmaradott kistérségek köre, ha azt kizárólag egy fıre jutó jövedelem határozta volna meg. A 

94 elmaradottból 86 ez esetben is elmaradottnak minısült volna, népességarányosan 86%-os 

lett volna az átfedés. Nyolc kistérség kizárólag a jövedelmi mutató alapján lett volna 

elmaradott, a döntıen Pest, Bács-Kiskun megyében található, illetve dél-balatoni kistérségek 

infrastrukturális, vagyoni mutatói (gépkocsi-ellátottság) ugyanis kedvezıbbek voltak annál, 

mint amit a (hivatalos) jövedelemadatok mutatnak (16. sz. ábra). Másik nyolc kistérségben 

viszont a kedvezıtlenebb infrastrukturális, vagy elérési mutatók eredményeztek a 

jövedelminél rosszabb pozíciót. 

16. ábra: Elmaradott térségek a komplex fejlettségi mutató és az egy fıre jutó jövedelem alapján, 
2007 

mindkét módszertan szerint elmaradott (86)
csak komplex fejlettségi mutató alapján elmaradott (8)
csak jövedelmi mutató alapján elmaradott (8)
egyik módszertan szerint sem elmaradott (72)

 

Az elmaradott térségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók száma tehát 1993 és 2007 

között 11 és 31 között változott. 1997-ben például 15-rıl 28-ra nıtt, majd négy évvel késıbb 

ismét jelentısen (19-re) csökkent. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a fejlettség összetett 
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vizsgálata során alkalmazott mutatók körének bıvítése, csökkentése, mennyiben befolyásolja 

a lehatárolások eredményeit.  

Ennek érdekében a 2007-ben létezı 174 kistérség szintjén végeztem összehasonlító 

elemzést, az egyes korábbi idıpontokban meghatározott mutatók bevonásával. Azaz abból 

indultam ki, mintha 2007-ben az 1993-ban, 1996-ban stb. meghatározott mutatók használatát 

írták volna elı. Az adatokat a 2007-ben elérhetı idıpontokra számítottam ki, népszámlálási 

adatok esetében 2001-es adatokkal dolgoztam. A mutatók legtöbbje azonos tartalommal 

rendelkezésre állt, néhány esetben kellett kisebb módosítással élni, így például az elvégzett 

átlagos osztályszám 1990-es adatát a 2001-es népszámlálás adatai közül a 18-x éves 

érettségizettek arányával pótoltam. 

Az összehasonlíthatóság miatt azonos módszert alkalmaztam a komplex mutató elıállítása 

során, fıkomponens analízissel egy faktort alakítottam ki. A faktorértékek alapján 

meghatározható volt a kistérségek rangsora. Ezek közül a legrosszabb mutatóval rendelkezık 

kerültek az elmaradottak közé úgy, hogy össznépességük legalább elérje a 2007-ben 

hivatalosan lehatárolt kistérségek össznépességét (3 millió 152 ezer fı). Hatodik módszerként 

egyetlen mutató (a már említett egy lakosra jutó jövedelem) alapján is elvégeztem a 

lehatárolást hasonló népességkorlát alkalmazásával. 

Korrelációszámítással kimutatható az egyes rangsorok közti összefüggés.  

16. táblázat: Rangkorreláció a 174 kistérség különbözı számú mutató alapján felállított fejlettségi 
rangsorai között, 2007 

 
11 mutató 
(1993-as 
módszer) 

15 mutató 
(1996-os 
módszer) 

28 mutató 
(1997-es 
módszer) 

19 mutató 
(2001-es 
módszer) 

31 mutató 
(2007-es 
módszer) 

1 mutató (egy 
lakosra jutó 
jövedelem) 

11 mutató (1993-
as módszer) 

1,000 0,989 0,982 0,969 0,976 0,919 

15 mutató (1996-
os módszer) 

0,989 1,000 0,988 0,969 0,974 0,903 

28 mutató (1997-
es módszer) 

0,982 0,988 1,000 0,977 0,984 0,912 

19 mutató (2001-
es módszer) 

0,969 0,969 0,977 1,000 0,983 0,891 

31 mutató (2007-
es módszer) 

0,976 0,974 0,984 0,983 1,000 0,934 

1 mutató (egy 
lakosra jutó 
jövedelem) 

0,919 0,903 0,912 0,891 0,934 1,000 

 

Látható, hogy bármilyen összehasonlításban igen erıs a korreláció, ez részben összefügg 

azzal, hogy több mutató folyamatosan szerepelt a kiválasztottak közt (16. sz. táblázat). 

Ugyanakkor még így is feltőnı, hogy 2007-ben akár 11, akár 31, akár csak egy mutatót 
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alkalmazva, gyakorlatilag azonos fejlettségi sorrendet kapunk. (Igaz, hogy a 2007-ben 

hivatalos lehatárolás pontozásos módszert alkalmazott, csoportokba rendezve a mutatókat, de 

az így kialakult, illetve a fıkomponens analízissel kialakított sorrend közti korreláció 0,978 

volt) 

Megvizsgálva az egyes módszerek közti átfedéseket kistérségenként, megállapítható, hogy 

a népesség 27%-a a fenti 6 módszer bármelyike alapján elmaradottnak minısülne, 63%-a 

pedig egyik módszer szerint sem (17. sz. táblázat). A 2007-ben lehatárolt 94 kistérségbıl 86 

bármelyik másik lehatárolás mutatóköre szerint is elmaradott lett volna. 

17. táblázat: Elmaradott kistérségek száma, népessége, különbözı számú mutatót alkalmazó 
módszerek alkalmazásával, 2007 

kistérség népesség Elmaradottságot eredményezı 
módszerek száma a 6 vizsgált 

közül darab % fı % 

6 85 48,9 2 707 055 26,9 

5 6 3,4 232 486 2,3 

4 2 1,1 143 900 1,4 

3 5 2,9 305 971 3,0 

2 3 1,7 108 933 1,1 

1 8 4,6 219 869 2,2 

0 65 37,4 6 347 944 63,1 

összesen 174 100,0 10 066 158 100,0 

 

Települési szinten is vizsgálható, hogy mennyire alkalmas az egy fıre jutó jövedelem mint 

alapmutató a komplex mutató által végzett lehatárolás megközelítésére. A módszer azonos 

volt: összevetettem az adott évben hivatalosan lehatárolt elmaradott települések körét a 

fajlagos jövedelem alapján lehatárolttal (azonos népességkorláttal). Minden esetben a 

lehatárolás idıpontjában elérhetı (azaz két évvel korábbi) jövedelemadatot vettem 

figyelembe. Az átfedés ebben az esetben már jóval kisebb volt. 1993-ban közel egyenlı 

arányban voltak a csak jövedelmi, a csak komplex mutató szerint és a mindkét módszerrel 

elmaradott településeken élık (17. sz. ábra). Az átfedés annak ellenére volt csekély, hogy a 

komplex elmaradottságot csak 11 mutató határozta meg. A legnagyobb, közel 60%-os átfedés 

1996-ot jellemezte, azt követıen 45-50%-os volt a közös halmaz nagysága a népesség száma 

alapján. A csak egy-egy típusba tartozó településeken élık száma pedig közel megegyezı 

volt. A kistérséginél kisebb átfedést okozhatja, hogy települési szinten jóval mozaikosabb a 

kép, különösen kisebb településeken egy-egy mutató értéke nagyobb idıbeni változást 

mutathat. 
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17. ábra: Átfedés a komplex mutató és az egy fıre jutó jövedelem alapján lehatárolt elmaradott 
települések között, 1993-2006 

  

A 2006-os lehatárolás szerint a települések több mint fele (1837) egyik szempont szerint 

sem számított volna elmaradottnak. A Dunántúl északi részének (elsısorban, Fejér, Vas, 

Veszprém megyék) elmaradott települései jellemzıen komplex mutatójuk alapján számítottak 

volna elmaradottnak, de csak a fajlagos jövedelem alapján nem lettek volna azok (18. sz. 

ábra). Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagy számban találhatók 

(összefüggı területet alkotva) azok a települések, melyek jövedelmi mutatójuk alapján a 

legelmaradottabbak közé tartoztak, de komplex fejlettségi mutatójuk szerint nem voltak azok 

(miközben egyébként kistérségi szinten mindkét szempont szerint azok voltak). 

 

 Az egy fıre jutó jövedelem mint egyetlen mutató ahogy azt láttuk, különösen kistérségi 

szinten csaknem annyira lenne alkalmas az elmaradott kistérségek lehatárolására, mint a több- 

kevesebb indikátor felhasználásával kialakított komplex mutató. Ezért sem lehet véletlen, 

hogy a területi egyenlıtlenségek vizsgálata során a szakirodalomban is gyakran alkalmazott 

mutató, a komplex mutatók kialakítása mellett. (MAJOR és NEMES NAGY, 1999, NEMES 

NAGY, JAKOBI, és NÉMETH, 2001). 
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18. ábra: Elmaradott települések a komplex fejlettségi mutató és az egy fıre jutó jövedelem alapján, 
2006 

Jelmagyarázat

mindkét szempont alapján elmaradott

csak komplex fejlettségi mutató alapján elmaradott

csak jövedelmi mutató alapján elmaradott

egyik szempont alapján sem elmaradott

 

 

V.2. A KOMPLEX ELMARADOTTSÁG TÉNYEZİNKÉNTI VIZSGÁLATA 

 

A mutatószám növelésének indokoltságát vizsgálhatjuk a szerint is, hogy adott évben az 

egyes térségek hány mutató önálló alkalmazása esetén váltak volna elmaradottak. Ennek 

vizsgálatához sorrendbe állítottam a térségeket az egyes mutatók szerint, és a legrosszabb 

értéktıl kezdıdıen kumuláltam népességüket egészen addig, amíg legalább el nem érte a 

hivatalosan lehatárolt elmaradott térségek népességét. 

 

1996-ban az egyik legkevesebb számú (15) mutató határozta meg az elmaradottságot. A 

kistérségek közül egy sem volt, amelyik mindegyik alapján az elmaradottak közé került volna. 

A legtöbb (13) mutató alapján a Kunszentmárton-tiszaföldvári minısült elmaradottnak (itt a 

települési gázellátottság és a szántók aranykorona értéke volt „túl kedvezı”). Ezzel szemben 

15 olyan kistérség volt, amelyik egyetlen szempont alapján sem tartozott a legrosszabb 

mutatójú kistérségek közé. A 15-bıl 11 Budapest, illetve valamely megyei jogú város térsége 

(a többi a Kıszegi, Váci, Siófok-Balatonföldvári, Gárdonyi kistérségek). Összességében azok 

a kistérségek, amelyek legalább tíz szempontból elmaradottak voltak, végeredményben is 

annak számítottak, míg, amelyek öt vagy kevesebb mutató szerint voltak kedvezıtlen 

helyzetőek nem tartoztak a hivatalosan lehatárolt elmaradott kistérségek közé (19. sz. ábra). A 
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6-9 mutató alapján elmaradott kistérségek közt is csak néhány akadt, amelyik 

végeredményben nem volt kedvezményezett, ezek: 

− 9 mutató szerint: Kisvárda-záhonyi 

− 8 mutató szerint: Szobi 

− 7mutató szerint: Akai, Lenti, Kazincbarcikai 

− 6 mutató szerint: Dabasi, Marcali, Celldömölki, Zirci, Kiskunfélegyházai 

19. ábra: Kistérségek megoszlása a kedvezményezettséget eredményezı mutatók száma alapján, 1996 

 

Szám szerint a legtöbb mutatót 2007-ben alkalmazták: 31 mutató határozta meg az 

elmaradottságot. Ekkor sem akadt olyan kistérség, amely valamennyi mutató alapján 

teljesítette volna a feltételeket. Az országban akadt viszont három olyan kistérség, ahol 30 

mutató alapján teljesült a feltétel. A Bácsalmási és Jánoshalmai kistérségekben a vándorlási 

egyenleg, a Mezıkovácsházaiban pedig a hulladékgyőjtésbe kapcsolt lakások aránya volt 

kedvezıbb annál, hogy kizárólag az alapján bekerüljenek a legelmaradottabb kistérségek 

közé. Az elmaradott kistérségek legtöbbje (42) 23-26 mutató alapján is elmaradott lett volna, 

azaz az elmaradottság legtöbbször összetetten jelentkezik.  

A hivatalos lehatárolás szerint elmaradott és nem elmaradott kistérségek közti határ a 15 

mutatónál húzódott (20. sz. ábra). Azok a kistérségek, amelyek legalább 16 mutató szerint a 

legrosszabb helyzetőek közé tartoznak, négy kivételével hivatalosan is elmaradottak voltak. 

Ezek (Kiskunfélegyházai, Nagykátai, Ceglédi, Celldömölki) közös jellemzıje, hogy a végsı 

elmaradottságot meghatározó sorrendben nagyon közel voltak ahhoz, hogy bekerüljenek a 
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lehatároltak közé. Másrészt pedig a komplex mutatót erıteljesen befolyásoló tényezıket 

tekintve (munkanélküliség, szociális helyzet) kevésbé volt jelentıs az elmaradottságuk.  

Ezzel szemben három olyan kistérség akadt, amelyik a mutatók kevesebb, mint fele szerint 

volt elmaradott, de végül mégis a hivatalosan lehatároltak közé kerültek a komplex mutató 

alapján. A 31-bıl mindössze 13 mutató alapján volt elmaradott, de végül még a 47 

leghátrányosabb helyzető kistérség közé is bekerült a Salgótarjáni kistérség. Itt a 

foglalkoztatási, demográfiai mutatók igen kedvezıtlenek, de az infrastrukturális mutatók 

viszonylag kedvezıek voltak. A feltételeket 11 mutató esetében teljesítı Hódmezıvásárhelyi 

kistérség esetében a foglalkoztatási mutatók nem, de egyéb jövedelmi, vagyoni 

(személygépkocsi-ellátottság, lakásépítés) már kedvezıtlenebbek voltak. A Kaposvári 

kistérség pedig csak hat mutató szerint volt a legkedvezıtlenebb helyzető, de ebbıl három 

(munkanélküliség, tartós munkanélküliség, szociális segélyezettek) nagyon erısen 

meghatározta a komplex mutatót (igaz így is „csak” 92. helyen került a 94 lehatárolt kistérség 

közé). 

20. ábra: Kistérségek száma az elmaradottságot önállóan eredményezı mutatók száma alapján, 2007 

 

 

Mindössze öt kistérség nem került egy szempont szerint sem az elmaradottak közé (Gyıri, 

Veszprémi, Egri, Nyíregyházai, Debreceni). A legnagyobb kontraszt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében figyelhetı meg. A megyeszékhely kistérsége egy mutató alapján sem tekinthetı 

elmaradottnak, míg a megye többi kistérsége 19-27 mutató szerint is annak számított. 1-2 

mutató esetében még az ország legnagyobb városai is teljesítették az elmaradottság feltételeit. 
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Budapesten az azóta már pozitívvá vált vándorlási egyenleg és a korszerkezet volt 

kedvezıtlen országos összehasonlításban. Pécs esetében szintén a korszerkezet és a 

gyorsforgalmi utak elérhetısége indokolta volna önmagában az elmaradott státuszt. Szegeden 

a magas bázisról induló vállalkozássőrőség viszonylag alacsony öt éves növekedése, 

Székesfehérváron a hulladékgyőjtés mutatója volt az egyetlen, amely elmaradottságot 

eredményezett volna. 

Amint a fentiekbıl is látszik, az elmaradottságot akár azzal az egyszerő módszerrel is 

meghatározhatjuk, hogy az egyes kistérségek a kiválasztott mutatók közül hány szerint 

teljesítik az elmaradottság feltételeit. Az eredmény nem sokban különbözne a hivatalos 

lehatárolás eredményétıl. 

 

Egy másik lehetséges, igen egyszerő módszer az egyes mutatók szerint sorrendbe állítani a 

kistérségeket, a sorrendeket átlagolni és az átlagos sorrend szerint meghatározni a 

legkedvezıtlenebb helyzető kistérségek körét. Mint a 18. számú táblázatban látható, az 

átfedés minden esetben közel vagy több mint 90%-os volt, ha az érintett népességet nézzük. A 

legmagasabb épp a legtöbb és a legkevesebb mutatót alkalmazó lehatárolásoknál. 

18. táblázat: Elmaradott kistérségek a hivatalos módszertan és a mutatórangsorok átlaga alapján, 
1996-2007 

Év 
Mutatók 

száma 

Hivatalosan 
elmaradott 
kistérség 

Mutatórangsorok átlaga 
alapján elmaradott 

kistérség 

Átfedés (hivatalosan 
elmaradott 

népessége=100%) 
1996 15 51 49 94 
1997 28 76 72 87 
1998 28 83 78 90 
2001 19 90 85 93 
2007 31 94 92 95 

 

1996-ban a sorrendek rangsora szerint a hivatalosan lehatároltak közül csak a 

Hajdúböszörményi és Nagykátai kistérségek nem kerültek volna az elmaradottak közé. Közös 

bennük, hogy a 100%-os települési gázellátottság eredményezett e téren holtversenyben elsı 

helyezést a rangsorban, ami az átlagban is megmutatkozott. 2007-ben pedig a Kaposvári és 

Hódmezıvásárhelyi nem került volna az elmaradottak közé a hivatalosan lehatároltak közül. 
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V.3. ELMARADOTT ÉS „ÖNHIKIS” TELEPÜLÉSEK 

 
A települések szintjén az elmaradottság statisztikai mutatókon alapuló meghatározásán túl 

létezik egy másik az elmaradottságot jelzı kategória is, az önhibáján kívül hátrányos helyzető 

településeké. A helyi önkormányzat önállósága és mőködıképessége megırzése érdekében - a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - 

kiegészítı támogatást igényelhet a feladatai mőködtetéséhez kapcsolódó hiányra. Az igénylés 

szabályait a költségvetési törvény határozza meg. A jelenlegi szabályok szerint a támogatásról 

a belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter együtt dönt a Belügyminisztérium által 

mőködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján. A különbség tehát az elmaradott települések 

lehatárolásához képest, hogy évente változó listáról van szó, a lehatárolás alapját nem 

egységes statisztikai adatokon nyugvó módszer, hanem egyéni kérelmek elbírálása képezi. 

Ezért aztán nem meglepı, hogy az elmaradott, illetve „önhikis” települések között jelentıs 

különbséget találunk. 

Egyrészt igaz, hogy a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatóik alapján nem 

elmaradott települések önkormányzatai is részesülnek az „önhiki” forrásokban. Másrészt 

viszont több olyan település sem kerül be ebbe a körbe (számuk évi 400-700 között mozgott), 

amely elmaradottnak számít (21. sz. ábra). Mindez azt jelzi, hogy az „önhiki” az 

önkormányzatok alulfinaszírozottságát fejezi ki inkább, mintsem általános elmaradottságukat. 

21. ábra: Átfedés az elmaradott és „önhikis” települések között, 1993-2007 
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V.4. A TELEPÜLÉSI SZINTŐ ELMARADOTTSÁG KISTÉRSÉGI 
„AGGREGÁLÁSA” 

 

A kistérségi szintő fejlettség meghatározásának egy lehetséges, szintén egyszerősítı 

módja, ha az elmaradott települések, vagy az azokban élık aránya alapján határoljuk le a 

kedvezményezett kistérségeket. Ha a 2006-ban lehatárolt elmaradott települések aránya 

alapján sorrendbe állítjuk a kistérségeket, népességarányosan a 2007-es hivatalos 

lehatárolással egyezıen meghúzva a határt, eredményül 86 kistérség határolható le 

elmaradottsága miatt. Ezekben az elmaradott települések aránya legalább 26,7% (1997-ben 

hasonló módszerrel 30,3%-os, 2001-ben 25%-os, 2004-ben 28%-os határ adódik). 

Összehasonlítva a hivatalos kistérség szintő lehatárolás eredményével, a következı állapítható 

meg.  

A 94 kistérségbıl 75 az elmaradott települések aránya alapján is elmaradott lenne (ez 

népességarányosan 81,3%-os átfedést jelent). 19 kistérség úgy számít elmaradottnak, hogy 

településeik kevesebb mint 26,7%-a elmaradott. Ezek közül nyolc közel megfelelne annak a 

feltételnek, hogy az elmaradott települések aránya meghaladja a 20%-ot. A legnagyobb 

eltérést az Abai és a Hajdúböszörményi kistérség mutatja, ahol a kistérség 9, illetve három 

településébıl önállóan egyik sem elmaradott a 2006-os lehatárolás szerint, de kistérség 

szinten mindkettı bekerült a 2007-ben lehatárolt körbe. A  kivételek másik csoportját az a 11 

kistérség jelenti, amely annak ellenére nem számít elmaradottnak, hogy a településeinek több 

mint 26,7%-a elmaradott. Utóbbiak aránya ebben a csoportban a legtöbbször 40% alatt marad, 

de a Kiskunfélegyházi és a Tiszaújvárosi kistérség esetében a települések többsége elmaradott 

(56, ill. 63%). Közös jellemzıje ennek a 11 kistérségnek, hogy népességül legalább 

egynegyede a legnagyobb településen él, melynek relatív fejlettsége kistérségi szintő 

számításoknál ellensúlyozza a kisebb települések elmaradottságát. 

 

A kistérségek lehatárolásának másik, szintén települési szinten mért elmaradottságon 

alapuló módja, ha a települések aránya helyett, az elmaradott településeken élı népesség 

aránya alapján húzzuk meg a határvonalat. Eszerint a 94 hivatalosan lehatárolt kistérségbıl 

80 ugyanúgy bekerült volna az elmaradott körbe (népességarányosan ez még az elızınél is 

nagyobb, 83,4%-os arányt jelent). Maga a határ 7,9%-nál húzódik (1997-ben hasonló 

módszerrel 7,8%-os, 2001-ben 5,4%-os, 2004-ben 7,9%-os határ adódik). 14 kistérségben 

ennél kevesebben élnek elmaradott településen, noha a kistérség egésze annak számít 

(közülük tíz az elmaradott települések aránya szerint sem lenne elmaradott). 11 másik 
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kistérség pedig úgy nem számít elmaradottnak, hogy az ilyen településeken élık aránya 

nagyobb, mint 7,9% (a Bajai és Tiszaújvárosiban például a népesség több mint ötöde 

elmaradott település lakója, de a kistérség maga nem az.) 

Az egyes kistérségek 2007-ben kistérségi szinten meghatározott elmaradottságát érdemes 

összevetni azzal, hogy a 2006-ban lehatárolt elmaradott települések, illetve az azokban élık 

aránya alapján (azonos népességkorláttal) is elmaradottak lettek volna-e (22. sz. ábra). 

Eszerint a kistérségek több mint egyharmada (66 kistérség) egyik szempont alapján sem lenne 

elmaradott. Ennél is több (71) kistérség az, amelyik nem csak kistérségi szinten elmaradott, 

hanem az elmaradott települések és az azokban élık aránya alapján is. Tehát a kistérségek 

78%-ában az elmaradottságot kistérségi vagy települési szinten vizsgálva egyaránt kedvezı 

vagy kedvezıtlen helyzetőnek minısülnek. Tíz kistérségben a települési szinten mért 

elmaradottság nem éri el a lehatároláshoz szükséges mértéket, de a kistérségi szinten mért 

mutatók alapján a hivatalosan lehatároltak közé került. Közülük hat közel állt ahhoz, hogy ne 

kerüljön be az elmaradott kistérségek közé, hiszen az elmaradott kistérségek legfejlettebb 15 

kistérsége közé tartoztak. A legnagyobb kontraszt a Baktalórántházai kistérség esetében 

tapasztalható, amely országosan a 26. legelmaradottabb kistérség, de 19 településébıl csak 2 

számít elmaradottnak (igaz 19-bıl 16 magas munkanélküliséggel sújtott). 

22. ábra: A kistérségi és települési szinten mért elmaradottság térségi különbségei, 2007 

mindhárom szempont alapján elmaradott (71)
csak mint kistérség elmaradott (10)
mint kistérség és az elmaradott településeken élık aránya alapján elmaradott (9)
mint kistérség és az elmaradott települések aránya alapján elmaradott (4)
az elmaradott települések‚ és az ott élık aránya alapján elmaradott (8)
csak az elmaradott településen élık aránya alapján elmaradott (3)
csak ez elmaradott települések aránya alapján elmaradott (3)
semmilyen szempont alapján nem elmaradott (66)  
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 Három-három kistérségre jellemzı, hogy nem elmaradott kistérségek, de vagy az 

elmaradott települések (Ajkai, Békéscsabai, Ceglédi), vagy az ilyen településeken élık aránya 

(Balassagyarmati, Hajdúszoboszlói, Gyulai) számít kedvezıtlennek. Elıbbi három a kistérségi 

rangsorban csak 7-13 helynyire volt attól, hogy az elmaradottak közé kerüljön. A 

Hajdúszoboszlói pedig úgy került az adott kategóriába, hogy bár a kistérségek legfejlettebb 

harmadába tartozik, és csak négybıl egy települése elmaradott (Hajdúszovát), viszont annak 

viszonylag magas a népességsúlya kistérségen belül (9,3%). További nyolc kistérségben 

kizárólag a települési szintő elmaradottság aggregálása hoz kedvezıtlen eredményt, kistérségi 

szintő mutatóik alapján nem elmaradottak. Ennek oka, hogy kis- és középvárosi központjuk 

legalább a kistérség népességének negyedét koncentrálja, ami ellensúlyozza a többi kisebb 

település kedvezıtlenebb mutatóit. 

 

V.5. KOMPLEX FEJLETTSÉGI VIZSGÁLATOK A TERÜLETI 
FOLYAMATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEKBEN 

 

A területi folyamatok nyomon követése során az egyes, területi szempontból releváns 

tényezık önálló elemzése, értékelése mellett elengedhetetlen az egymásra ható tényezık 

együttes hatásának összetett vizsgálata. A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. 

évi XXI. törvény értelmében a kormány négyévente beszámol az Országgyőlésnek a területi 

folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesülésérıl. Az ennek 

megfelelıen elkészített, a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika 

érvényesülésérıl szóló országgyőlési jelentések (2001, 2005) egyaránt tartalmaztak összetett, 

társadalmi-gazdasági térszerkezetet bemutató térképeket, elemzéseket. Ezek során az állapot 

és a változás együttesen került értékelésre. Ezek alapján határozta meg a megújított Országos 

Területfejlesztési Koncepció az elmaradott térségeket, külön fejlesztési célokat határozva 

meg.  

 

Az elsı 2001-ben elfogadott jelentés külön is értékelte a kistérségek gazdasági és a 

társadalmi státuszát. Ezek kombinálásával jött létre a társadalmi-gazdasági térszerkezet 

mutatója. (A 2005-ös jelentésben nem készült ilyen összevont fejlettségi vizsgálat). A 

komplex fejlettséget tehát nem külön kiválasztott alapmutatók felhasználásával mérte, hanem 

a két összetett vizsgálat eredményének kombinálásával (19. sz. táblázat). 

A komplex fejlettség öt kategóriája került kialakításra az alapján, hogy a kilenc társadalmi 

és az öt gazdasági státusz csoport melyikébe tartoznak a kistérségek (JELENTÉS, 2001). 



85 
 

19. táblázat: A területi folyamatokat értékelı Országgyőlési Jelentés által alkalmazott fejlettségi 
kategóriák, 2001 

Gazdasági státusz Társadalmi státusz Társadalmi-gazdasági státusz 

− dinamikusan fejlıdı − javuló magas 
− változatlan magas 
− romló magas 

− dinamikusan fejlıdı, magas státuszú 

− dinamikusan fejlıdı 
− fejlıdı 
− felzárkózó 

− javuló közepes − fejlıdı, emelkedı 

− felzárkózó 
− stagnáló 

− változatlan közepes 
− romló közepes 
− javuló alacsony 

− felzárkózó, közepes 

− stagnáló 
− revitalizálódó 

− javuló alacsony 
− változatlan alacsony 

− stagnáló alacsony 

− stagnáló − romló alacsony − elmaradott alacsony 

 

Az alkalmazott módszer több szempontból is sajátos volt, mivel nem önálló összetett 

mutató kialakítását jelentette, hanem két összetett vizsgálat eredményét vonta össze. Ennek 

során, nem a társadalmi és gazdasági státusz kistérségi értékei kerültek matematikai 

módszerrel összevonásra, hanem az egyes típusokba tartozás került kombinálásra.  

23. ábra: Elmaradott kistérségek a területi folyamatokat értékelı Országgyőlési Jelentés alapján, 
2001 

Ogy. Jelentés szerint 

alacsony ill. közepes társadalmi-gazdasági státuszú (68)

a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 
szerint társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérség (90)

 

Mivel öt gazdasági, kilenc társadalmi típus volt, kategóriánként változó, hogy melyik 

(társadalmi, gazdasági) státusz volt hangsúlyosabban meghatározó. A bonyolultságot növelte, 

hogy társadalmi státuszmutatókban az állapot és a változás egyaránt kifejezıdött. 

Összességében az Ogy. Jelentés szerint legelmaradottabb (alacsony, illetve közepes státuszú) 
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68 kistérségbıl csak négy nem tartozott a hivatalosan elmaradott kistérségek közé; a Miskolci, 

Nyíregyházi, Hajdúszoboszlói és Tapolcai (23. sz. ábra). 

A 2009-ben idıszerővé váló újabb jelentés készítése során is nyilvánvalóvá vált, hogy az 

egyes tématerületek (pl. gazdaság, társadalom) egyenlıtlenségeinek leírása mellett szükség 

van egy olyan komplex kistérségi mutató kialakítására is, amely valamennyi szférát érintve 

kifejezi az egyes térségek fejlettségét, elmaradottságát. 

Ennek keretében egy önálló komplex mutató került kialakításra. Tématerületenként 2-3 

alapmutató került kiválasztásra, amelyek együttesen leírják a kistérségek fejlettségét, és 

ezekbıl állt elı a komplex fejlettségi mutató. Elınye volt a módszernek, hogy elıállítása 

független az egyes tématerületek komplex mutatóitól, így kiszámítása viszonylag gyorsan 

elvégezhetı, egyszerőségi okán értelmezése is könnyő.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján mind a négy tématerület esetében azonosíthatóvá váltak 

azok az alapmutatók, amelyek a legjobban leírják a tématerület komplex fejlettségét (VÁTI, 

2008). Ennek figyelembevételével ki lehetett választani tématerületenként azokat a mutatókat, 

amelyek a legjobban leírják a társadalom, gazdaság, mőszaki infrastruktúra, környezet 

kistérségi egyenlıtlenségeit. Szempont volt ugyanakkor az is, hogy a kiválasztott mutató az 

adott tématerület releváns tényezıjéhez illeszkedjen, illetve hogy maga az adat megbízható 

legyen. 

Az alapmutatók számának csökkentése pedig azt a célt szolgálta, hogy az adat egyszerően 

elıállítható, értelmezhetı legyen. Mindezek alapján a kiválasztott mutatók az alábbiak voltak: 

− egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

− ezer fıre jutó mőködı társas vállalkozások száma 

− egy lakosra jutó személyi jövedelemadózás alá vont belföldi nettó jövedelem  

− száz 15-59 éves lakosra jutó regisztrált munkanélküliek száma 

− közcsatorna-hálózatba bevont lakások aránya 

− megyeszékhely átlagos elérhetısége a kistérség településeirıl 

A komplex fejlettségi térkép alapján a fejlett kistérségek a fıváros agglomerációjában és 

annak Balaton felé és a Duna mentén elnyúló zónáiban, valamint a nyugati országhatár 

mentén voltak találhatóak. Máshol kizárólag megyeszékhelyek kistérségei tartoztak ebbe a 

körbe (24. sz. ábra).  

Közép-Magyarországon, Közép-, és Nyugat-Dunántúlon szinte egyáltalán nem volt 

alacsony fejlettségő kistérség. Ugyanakkor Dél-Dunántúlon és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében több alacsony fejlettségő kistérségre további relatív visszaesés volt jellemzı az 
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idıszakban. Romlott munkaerıpiaci pozíciójuk, nem zárkóztak fel a jövedelmeket tekintve, 

infrastruktúrájuk átlagnál kevésbé fejlıdött. 

24. ábra: Elmaradott kistérségek a területi folyamatokat értékelı Országgyőlési Jelentés alapján, 
2009 

Ogy. Jelentés szerint 

alacsony társadalmi-gazdasági státuszú (58)

a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

szerint leghátrányosabb helyzető kistérség (47)

 

Ugyan a VÁTI által alkalmazott módszer 2007-es adatokra támaszkodott, a KSH pedig 

2005-ös adatokat használt fel, a területi különbségeket tekintve a két éves eltérés nem jelent 

olyan akadályt, amely lehetetlenné tenné az összehasonlítást. A hat kiválasztott mutató 

segítségével kialakított komplex kistérségi mutató alapján kialakult kistérségi rangsor és a 

kedvezményezett kistérségek lehatárolásához megállapított rangsor között igen szoros 

összefüggés mutatható ki (25. sz. ábra). Ez azt jelenti, hogy sikerült megfelelni az 

egyszerőség szempontjának, ugyanakkor az így leírt egyenlıtlenségek nagyon nagy 

mértékben megfeleltek a kedvezményezett lehatárolás során végzett összetett értékelések 

eredményének. 

Összevetve a 2007-tıl hivatalos 94 elmaradott kistérséget, és a VÁTI kutatás során 

kialakított komplex kistérségi fejlettségi mutató alapján a lista utolsó 94 helyén szereplı 

körrel, elmondható hogy 94-bıl 88 esetben átfed a kétféle lehatárolás eredménye. Azaz a hat 

mutatós vizsgálat során is jól azonosíthatóak az ország elmaradott térségei. A leghátrányosabb 

helyzető kistérségeknél 47-bıl 39, a 33 komplex programmal segítendı leghátrányosabb 

helyzetőbıl 29 az Országgyőlési Jelentés módszerével is azonosítható volt. 
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25. ábra: Kistérségi komplex fejlettségi rangsor a KSH 31 és a VÁTI 6 mutatója alapján, 2007, 2009 

 

 

V.6. KOMPLEX TÉRSÉGI FEJLETTSÉG MÉRÉSE A SZAKIRODALOMBAN 

 

A hivatalos, KSH által végzett lehatárolások mellett a területi különbségek kutatásával 

foglalkozó szakemberek is idırıl-idıre kialakították a maguk fejlettségi mutatórendszerét. 

Ezek az alkalmazott mutatók számában, az egyes tényezıcsoportok súlyában sokszor 

jelentısen eltértek a KSH által alkalmazott módszertıl. Ezért áttekintettem, milyen egyéb 

tényezık és hozzájuk kapcsolható mutatók jelentek meg a szakirodalomban, illetve ha 

összevethetı, mennyiben különböztek az így kapott eredmények a kormányrendeletekben 

lehatárolt kistérségek köréhez képest. 

 

A területi kutatások során alkalmazott mutatókör, a módszerek változása összhangban volt 

azzal, hogy az egyes idıszakokban mely tényezık milyen mértékben alakították a 

térszerkezetet. Az egyenlıtlenségek tényezıinek három típusa különíthetı el: hagyományos, 

átalakuló (máshogy hat, mint eddig), továbbá új, korábban nem létezett (JAKOBI, 2001).  

Az 1971-ben jóváhagyásra került Országos Településhálózatfejlesztési Koncepció 

meghatározta az egyenlıtlenségek kezelésének dimenzióit, azáltal, hogy a településhálózati 

egyenlıtlenségekre vezette vissza a területi egyenlıtlenségeket. Ezzel összefüggésben 

indultak meg az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében az elmaradott területekkel 

kapcsolatos kutatások. Az elmaradott területek lehatárolása alapvetıen települési (28 mutatót 

alkalmazva) volt, de e mellett járási szintő vizsgálatok is folytak (66 mutató). Ezek térképi 
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összevetésével kerültek meghatározásra a járások határaival részben/egészben egybeesıen az 

elmaradott területek (BELUSZKY, 1976). Az életkörülményeket a demográfiai, vándorlási, 

foglalkoztatási, iskolázottsági mutatókkal, a lakásviszonyok, infrastruktúra és alapfokú 

intézményellátottság indikátoraival mérték. Járási szinten a tényezık között már megjelent a 

közlekedésföldrajzi helyzet, városi funkciók, intézményellátottság is. 

A nyolcvanas években ENYEDI és RECHNITZER mezıgazdasági példákon (ENYEDI és 

RECHNITZER, 1987), NEMES NAGY és RUTTKAY mőszaki újításokon keresztül 

elemezte a terjedési folyamatokat (NEMES NAGY és RUTTKAY, 1987). Kilencvenes 

években a külföldi tıke valamint a munkanélküliség mint válságtényezı jelent meg 

hangsúlyosan a vizsgálatokban, a kétezres évek elején pedig az innováció, az információs 

társadalom (JAKOBI, 2001). 

 

A kilencvenes évek végi térszerkezet meghatározó elemei a fıváros kiugró fejlıdése, a 

nyugati térségek növekvı elınye, az erısödı kistérségi, településhálózati tagoltság voltak. A 

térszerkezeti különbségek mindössze kilenc mutatóval történı feltárását célozta FALUVÉGI 

évtized végi kutatása. Kilenc mutatót alkalmazott a 150 kistérségre 1998-as bázison; külföldi 

tıke, fajlagos jövedelem és annak változása, mőködı gazdasági szervezetek fajlagos száma és 

annak változása, munkanélküliség, nyolc éves vándorlási egyenleg, telefon-, gépkocsi 

ellátottság (FALUVÉGI, 2000). Az elemzésnél tehát fıleg a jövedelem és a gazdaság jelent 

meg a tényezık közt. Mutatónként 3-3 vidéki átlag feletti, illetve alatti kategória került 

kialakításra, a kistérségek ezek alapján pontokat kaptak, majd ezek átlaga alapján alakított ki 

öt kategóriát (a felsı kettı összevonva). Az általa lemaradónak minısített 30 kistérség közül 

(ahol a jelzıszámok zöménél legalább 15%-os az elmaradás a vidéki átlagtól) 25 a 2001-ben 

(döntıen 1999-es adatokra támaszkodó) végzett hivatalos lehatárolás alapján is az utolsó 30-

ban volt a kistérségek rangsorában. Az átfedés tehát annak ellenére jelentıs volt, hogy 

kutatása során mindössze feleannyi mutatót alkalmazott, mint a KSH (19). 

 

Ezzel szemben a hivatalos lehatároláshoz képest kétszerannyi mutatót alkalmazott 

DOBOSI az 1999. évre elvégzett vizsgálata során. 250 mutatóból kiindulva 36 maradt a végsı 

kiválasztás során: 3 demográfia, 4 munkanélküliségi, 9 gazdasági, 20 infrastrukturális. 

Újszerő elem volt például a munkanélkülieken belül a szellemi foglakozásúak aránya, a 

mozilátogatások, a moziférıhelyek fajlagos száma, a felsıoktatási hallgatók fajlagos száma, a 

mőködı korházi ágyak ezer fıre jutó értéke, az egy osztályra jutó általános iskolai tanulók, a 

kölcsönzött könyvtári egységek fajlagos száma. A hivatalos területfejlesztési politika által 
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alkalmazottakhoz képest jóval hangsúlyozottabban jelentek meg a humán erıforrásokkal, 

szolgáltatásokkal kapcsolatos mutatók (DOBOSI, 2003). Többféle módszerrel dolgozva 

alakított ki komplex fejlettséget. A 2001-ben 1999-es mutatók alapján elvégzett kutatás 

eredményeként az általa lehatárolt 40 legfejletlenebb kistérségbıl 35 a 2001-ben elvégzett 

hivatalos lehatárolás szerint is az utolsó 40 között volt. A kistérségi rangsorszámokból megyei 

átlagokat is számolt. Ez utóbbi a megyei GDP-vel összevetve, szoros rangkorrelációt 

eredményezett (0,83). 

 

Ugyancsak a fejlettség humán tényezıinek terén jelentett többletet TÁNCZOS et. al. 

kutatása (TÁNCZOS, EGRI, TÖRİCSIK, 2009) A 1992-2006 közti fejlettségi különbségek 

tendenciáit kívánták feltárni, azt, hogy milyen összefüggés van a rendszerváltás utáni 

fejlettségi állapot és az azóta bejárt fejlıdési pálya közt. Áttekintett tanulmányok alapján és 

saját megfontolások szerint 140 településszintő adatot, ebbıl 220 viszonyszámot aggregáltak 

kistérségi és magasabb szintre (Budapestet kivéve). Ezekbıl szakmai, matematikai 

módszerekkel (faktoranalízis) 34 mutató maradt meg. Amiben más volt, mint a hivatalos 

lehatárolás: a vállalkozássőrőséget nemzetgazdasági áganként külön vizsgálták, a 

munkanélküliek számát iskolai végzettségenként viszonyították a teljes munkaképes korú 

népességhez. A turizmusnál külön vizsgálták a belföldi és külföldi vendégéjszakákat. Teljesen 

új elemként jelent meg a humántıke dimenziója olyan mutatókkal, mint szakképzett bölcsıdei 

gondozók, pedagógusok száma (óvoda, általános-, középiskola külön) a megfelelı 

korosztályhoz viszonyítva, háziorvosok vagy épp mozilátogatók ezer fıre jutó száma. 

 

Szintén kilencvenes évek végi adatokkal (1997 és 2001) végzett vizsgálatot BÍRÓ és 

MOLNÁR a komplex és az infrastrukturális fejlettségre vonatkozóan. A komplex fejlettségnél 

kiindulásként hat mutatócsoportot alakítottak ki (20 demográfia, 30 életminıség, 22 gazdaság, 

11 infrastruktúra, 31 jövedelem, 22 közigazgatás). A hivataloshoz és az általában használthoz 

képest eltérést jelentett, hogy jövedelemnél nyugdíj- és járulékjellegő kifizetések, illetve 

egyéb rászorultságtól függı jövedelmek is kiválasztásra kerültek. A közigazgatás fejlettségét 

pedig az önkormányzati bevételi, kiadási adatok jellemezték (BÍRÓ és MOLNÁR, 2004). Az 

összesen 136 mutató közt az életminıségi és a jövedelmi csoport volt a leghangsúlyosabb (30, 

illetve 31 mutató). Ebbıl a csoportonkénti faktoranalízis 107-et hagyott meg, ebbıl nyolc a 

külön vizsgált infrastrukturális volt, a maradék 99 lett a komplex fejlettségi mutató. Az 1997-

es vizsgálat alapján a 25 legfejletlenebb kistérségbıl mindössze 11 volt az 1998-ban (zömmel 

1997-es adatokat alapján) lehatárolt társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérség 
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közül az utolsó 25 között. A csekély mértékő átfedés mögött az állhat, hogy BÍRÓ és 

MOLNÁR összetett mutatója nem tartalmazott infrastrukturális mutatókat. A 2001-es adatok 

alapján az általuk meghatározott 34 kistérség  legfejletlenebb közül viszont 27 már hivatalos 

lehatárolás szerint is az utolsó 34 között volt (igaz utóbbi, 1999-es adatokat használt). A 

korrelációs vizsgálatok alapján egyébként gyenge-közepes kapcsolat volt az infrastruktúra és 

a komplex fejlettség között. A leginkább elmaradott kistérségekkel külön is foglalkoztak 

vizsgálva, hogy az öt fejlettségi csoport mutatói alapján hány alapján számítanak az utolsó 

harminc közé.  Összesen 14 került mind az öt alapján a legrosszabbak közé, ezek közül a 

2001-es hivatalos lista alapján mindegyik elmaradott volt, sıt a Szobi és İriszentpéteri 

kivételével mindegyik a 30 legelmaradottabb között volt. 

 

A kilencvenes évekre vonatkozóan FALUVÉGI regionális és kistérségi szinten vizsgálta a 

társadalmi, gazdasági fejlettséget. A kiindulásként kiválasztott 60, fejlettséggel kapcsolatos 

változót faktoranalízissel 40-re csökkentette. Ami újszerőnek tekinthetı a hivatalos 

lehatárolásokhoz képest, az a társas vállalkozások exportjának fajlagos nagysága, ezen belül a 

külföldi tulajdonúak részesedése. A népsőrőséget csak beépített területekre vetítette, az 

elérésnél figyelembe vette a nyugati határ elérését, valamint a mutatók közé emelte a 

szakorvosi rendelıintézeti rendelési idı fajlagos nagyságát (FALUVÉGI, 2004). Az elemzés 

nyomán azonosítható 30 legelmaradottabb kistérség közül 21 a 2001-es hivatalosan elvégzett 

lehatárolás alapján is a 30 legutolsó közt volt. A kutatás során, egyedülálló módon a 

gyorsforgalmi hálózat 2012-re megvalósuló fejlesztésnek a kistérségi mutatóra gyakorolt 

hatását megbecsülve, elırejelzést is adott a 2010-re várható fejlettségre is. 

 

A hivatalos lehatárolás 2001-es módját rögzítı országgyőlési határozat által meghatározott 

19 mutatóból indult ki kutatása során HAHN, aki azonban néhányat elhagyott ezek közül. 

Mivel 1995-re és 2001-re is elvégezte a vizsgálatokat, így a változásmutatókat nem vette 

figyelembe. A korábban általam is említett, kevés kistérségben mérhetı kutatói létszámmal 

sem dolgozott. Véleményem szerint ugyancsak pozitívum, hogy az átfedések miatt a 

munkanélküliség mellett a tartós munkanélküliséget külön nem vette be a mutatók közé. Az 

elérési mutató pedig nehéz számíthatósága miatt került ki az általa használtak közül. Végül 

csak tíz mutatót számolt ki, melyek közt a társadalom, gazdaság, infrastruktúra közül egyik 

terület sem volt túlreprezentált. A komplex fejlıdés dinamikáját vizsgálva bemutatta a 

fejlıdés tényezıit is (HAHN, 2004). 
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Az MTA Alföldi Tudományos Intézete a magyarországi perifériák típusait, megjelenését 

vizsgálta. Ennek keretében az 1997-es és 2001-es idıpontokra 30 mutató alapján faktor- és 

klaszteranalízist végeztek (CSATÁRI és TÓTH, 2006). A 30 mutató között szinte kizárólag 

olyan mutatók szerepeltek, amelyek a KSH által a komplex elmaradottság méréséhez 

használtak közül is ismerısek, az egyetlen újszerő kivételt a mozilátogatások 

lakosságszámhoz viszonyított száma jelentett. A másik kisebb különbség, a városi népesség 

aránya ugyanakkor nagyon hasonló a KSH által használt urbanitás/ruralitás index-hez. Ez 

alapján 40 ún. periférikus kistérséget határoltak le, ahol jelentıs az elvándorlás, az elöregedés, 

gyenge az elérhetıség, alacsony a vállalkozói és gazdasági aktivitás, alacsony a városlakók 

aránya. A 2001-es évre vonatkozó eredményük a KSH 2001-ben (igaz 1999-es vagy korábbi) 

lehatárolásával vethetı össze, mindkettı 150 kistérségre készült. Az RKK 40 periférikus 

kistérségébıl 27 a KSH listáján is az utolsó 40 között szerepelt, és egy kivétellel valamennyi 

bekerült a hivatalosan elmaradottak közé. Az egyetlen jelentıs eltérés, hogy míg az RKK 

vizsgálatában a Hajdúszoboszlói kistérség is periféria, addig a KSH által elvégzett hivatalos 

lehatárolás szerint a 37. legfejlettebb kistérség volt, így nem került az elmaradottak közé. 

 

Ennél is kevesebb számú mutatóval, de ugyancsak több évre (1996, 2003) vonatkozóan 

tárta fel ZSÚGYEL a kistérségek (Budapest nélkül) komplex fejlettségét és azok változását. A 

gazdasági teljesítmény általános mutatószámának a villamosenergia-fogyasztást és a 

vezetékestelefon-ellátottságot tekintette, bár (miként ezt ı is megállapítja a relatív szórások 

változásának elemzésekor) utóbbi ekkorra már egyre kevésbé volt differenciáló tényezı 

(ZSÚGYEL, 2007). A lakosság gazdasági aktivitását a munkanélküliek arányával fejezte ki. 

A jövedelemmutatók közül az egy fıre jutó adóalap és az adó összegét is figyelembe vette. 

Azaz ez a tényezı kétszeresen is megjelent, noha ı is megállapította, hogy a köztük lévı 

korrelációs együttható rendkívül magas (0,986 és 0,981). Jóléti mutatóként a lakások és 

gépkocsik számát is figyelembe vette. Azaz, bár csökkentette a mutatók számát, maradtak 

egyre kisebb különbségeket leíró, illetve egymással átfedı mutatók. Ugyanakkor egyes 

tényezık (demográfia, humán erıforrások, infrastruktúra) teljességgel hiányoztak. 

 

LİCSEI és SZALKAI a helyzeti és fejlettségi centrum-periféria relációk vizsgálata során 

tíz mutató faktoranalízissel történı összevonásával vizsgálta a gazdaság fejlettségét. A 

mutatók a vállalkozói aktivitás (egyéni, ill. társas), a foglalkoztatás (álláskeresık, adózók 

aránya), a korszerkezet, az iskolázottság, a jövedelmi viszonyok, a telefon- és gépkocsi 

ellátottság, a helyi adók területi különbségeit írták le a 168 kistérség szintjén, a 2006-os 
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mutatók alapján. A hivatalos lehatárolással történı összevetését nehezíti, hogy utóbbiból 168 

kistérségre a 2004-es, zömmel 2001-es adatokon alapuló lehatárolás áll rendelkezésre. A 

vizsgálat végén egyenlı számú osztályközbe sorolt kistérségek közül a fejlettségük szerint 

utolsó 84-bıl 79, a 2004-es hivatalos lehatárolás során is elmaradottnak minısült. Kivételt 

csak a Kiskırösi, Adonyi, Hajdúböszörményi, Ceglédi és Nagykátai kistérség képezett. Ez 

jelzi egyrészt a területi egyenlıtlenségek idıbeli stabilitását (a két lehatárolás során 1999-es 

illetve 2006-os adatok kerültek felhasználásra), illetve, hogy kevesebb számú mutatóval is 

csaknem azonos eredményő lehatárolás végezhetı el (LİCSEI és SZALKAI, 2008). 

 

LUKOVICS és KOVÁCS 2011-ben publikált kutatása a hazai kistérségek 

versenyképességi különbségeit tárta fel. Ehhez nagyon nagy számú, 78 indikátort választottak 

ki. Ezek egyrészt részletesebben, több mutatón keresztül írták le azokat a tényezıket, 

melyeket a KSH is rendszeresen számba vett a hivatalos lehatárolás során. Másrészt olyan 

kiegészítı elemeket is figyelembe vettek, mint a bőnözés, ingázás, civil szervezetek, 

exportorientáltság, szabadalmak. Összességében a KSH összetett mutatójához képest nagyobb 

súllyal voltak jelen a gazdasági szervezetekkel (12 mutató), kutatás-fejlesztéssel (6), vagy 

eléréssel (5) kapcsolatos mutatók. Az egydimenziós skálázás 78 standardizált változóra 

történı alkalmazása lehetıséget adott egy komplex versenyképességi rangsor felírására. Ezt 

összevetve a 2007-es hivatalos lehatárolás során kialakult sorrenddel, a következı mondható 

el. Ugyanazon népességkorlát alkalmazásával a versenyképességi rangsor szerint 97 kistérség 

lett volna elmaradott. Ezek közül 84 a KSH által felállított komplex fejlettségi rangsor szerint 

is az lett volna. Ráadásul a hiányzó 13-bıl hét a 97 legkevésbé versenyképes kistérség 

listájának elsı hét helyén szerepelt, azaz ebbıl a szempontból is épphogy csak elmaradott 

volt. Nagy különbséget jelzett viszont a Hévízi kistérség, mely a versenyképességi listán az 

utolsó, a fejlettségi listán viszont a 11. volt (LUKOVICS és KOVÁCS, 2011). 

 

Amint az eddig felsorolt példákból is látszik, a gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási 

mutatók által dominált hivatalos lehatárolásokkor használt mutatókörhöz képest a kutatók 

elsısorban a társadalom kapcsán tértek el. Ezt esetenként az tette lehetıvé, hogy a vizsgálat 

csak néhány mintaterületre terjedt ki. Így például az Integrált jóléti rendszerek programmal 

kapcsolatban végzett vizsgálat során olyan egyedi adatfelvétellel (Kispest, Kecskemét és 9 

kistérség) győjtött adatokat is figyelembe tudtak venni, mint például a társadalmi kapcsolatok 

(barátok), lakóhelyhez kötıdés (RÁCZ, KOÓS, és NEUMARK, 2006). 
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Hasonló célból vázolt fel új módszert KOZMA is, aki a HDI-hez hasonló módszerrel 

igyekezett a gazdasági, egészségi, kulturális értelemben vett fejlettség harmóniáját, 

diszharmóniáját igyekszik érzékelhetıvé tenni. Ugyanakkor nem volt célja nemzetközileg is 

összehasonlíthatót alkotni. Elképzelése szerint nagyjából azonos arányban három 

mutatócsoport indikátorai határozhatják meg a komplex fejlettséget: a gazdaság, a fizikai 

jólét, a kulturális és társadalmi életminıség (KOZMA, 2004). Olyan, a hazai hivatalos 

gyakorlatban nem alkalmazott mutatókat is felsorolt a kívánatosak között, mint káros 

szenvedélyek gyakorisága, élelmiszerfogyasztás, munkakörülmények, kulturális fogyasztás 

(bulvár, lektőr), világlátottság, a „megjelenés színvonala”. Összesen 95 lehetséges ismérvet 

sorolt fel, de maga a számítás nem készült el hozzá, ilyen értelemben inkább 

gondolatébresztınek tekinthetı. 

 

Egyes kutatások nem az ország egészére, hanem csak egy-egy régiójára, megyéjére 

vonatkozóan vizsgálták az elmaradottságot. G. FEKETE Észak-Magyarországra kiterjedı 

vizsgálatában az elmaradottság öt tényezıjét azonosította: demográfia, elszigeteltség, 

jövedelemtermelı képesség, életkörülmények, környezeti erıforrások hasznosítása. Ezekhez 

14 perifériamutatót rendelt, melyek fele (8) a jövedelem és demográfia tényezıihez 

kapcsolódott (G. FEKETE, 2006). A települési fejlettség mérésére alapozva többféle 

módszerrel négy kistérségi sorrendet alakított ki, ennek átlaga alapján újabb sorrend állt elı.  

Az általa kimutatott végsı sorrendet összevetve a KSH által (2004-ben 1999-es adatok 

alapján) elvégzett hivatalos lehatárolással, 0,637-es rangkorrelációt mérhetünk. Számottevı 

eltérés, hogy eredményei alapján sokkal elmaradottabbak például Tiszaújváros, 

Kazincbarcika, Sátoraljaújhely és Balassagyarmat kistérségei. 

 

BÁLINT 2004-ben publikált kutatása a Dél-Dunántúl kistérségei és települési 

egyenlıtlenségeit tárta fel a mesterségesen képzett fıkomponens értékek alapján (BÁLINT, 

2004). A vizsgálathoz 41 mutatót használt fel. A KSH által alkalmazott mutatókörhöz képest 

jóval több volt a társadalmi tényezıkhöz köthetı. Így például a szellemi foglalkozású 

munkanélküliek aránya, a halálozások korcsoportos bontása, a válások száma, az 

országgyőlési és önkormányzati választásokon mutatott részvétel. Hiányzott ugyanakkor a 

vándorlás mint alapmutató. A szolgáltatások közt megjelent az orvosok és a gyógyszertárak 

száma (igaz, nem a népességre, hanem területre vetítve). A vállalkozássőrőséget 

szektoronként is vizsgálta, ugyanakkor a turizmus nem jelent meg a tényezık között. Az 

infrastrukturális mutatók gyakorlatilag megfeleltek a hivatalos lehatárolásnál használtaknak. 
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Az így kialakult sorrend igen szoros korrelációt (0,946) mutatott az ugyanezen 

kistérségbeosztásra 2004-ben elvégzett KSH lehatárolás régiós sorrendjével (elıbbi 2002-es, 

utóbbi 1999-es adatokra támaszkodott). Az elsı 6 helyen mindkét rangsorban a három 

megyeszékhely és három Balaton-parti kistérség (Balatonföldvári, Siófoki, Fonyódi) 

szerepelt, utóbbiak a KSH-nál kissé elırébb. Ez a turizmusmutató figyelembevételével 

függhet össze, illetve, hogy a KSH mutatói közt nem volt akkora súlyuk a nagyobb 

városokban kedvezıbb társadalmi mutatóknak. Sásd és Sellye mindkét listán az utolsó két 

helyen szerepelt. A KSH listája alapján a régió 24 kistérségébıl 16 számított elmaradottnak. 

Az utolsó 16 helyen BÁLINT vizsgálatánál is ugyanezek a kistérségek szerepeltek, egy 

kivétellel. Az általa alkalmazott módszer alapján a Komlói helyett a Bonyhádi lett volna 

elmaradott. BÁLINT is felvetette az egyetlen (jövedelmi) mutató alkalmazásának lehetıségét. 

Ennek kapcsán megállapította, hogy a fejlettség nem ragadható meg egyetlen dimenzió 

mentén. Összehasonlítva komplex vizsgálatának eredményét és egy fıre jutó személyi 

jövedelmek 2002-es adatai alapján felállított dél-dunántúli sorrendet, a következı állapítható 

meg. A rangkorreláció 0,849-es értéket mutat, a komplex fejlettség alapján felsı és alsó 

negyedben szereplı 6 kistérségbıl négy tartozott volna oda a jövedelmi mutató szerint is. 

Utóbbi alapján a Paksi kistérség az elsı (a komplex fejlettség alapján a 7. volt a hivatkozott 

vizsgálatban), jóval hátrébb (5-7 hellyel) szerepeltek viszont a Komlói valamint a Fonyódi és 

Balatonföldvári kistérségek. 

 

Egy másik vizsgálat még kisebb egységre, egy megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén) készült 

el, kutatva a kistérségek közti különbségeket (KOVACSICSNÉ NAGY, 2006). A 

hagyományosak mellett olyan mutatók alapján dolgozott, mint az idısek klubja férıhelyeinek 

az öregkorúakhoz viszonyított száma, a 100 bölcsıdei, óvodai férıhelyre jutó beírt gyermekek 

száma. Döntıen humán infrastruktúra, illetve lakáskörülmények szerepeltek a tényezık 

között. Minden egyes mutatót a megyei átlaghoz viszonyított, ezen értékek 

négyzetösszegeibıl vont négyzetgyök eredményezte a komplex mutatót. Mivel nem súlyozott 

a mutatók között és a sorrend mellett az átlagtól való eltérés nagyságát is figyelembe vette, 

egy szélsıséges érték is jelentısen befolyásolhatta a végeredményt. Így mivel az idısek 

klubja férıhelyeinek a megfelelı korosztályhoz viszonyított száma a Bodrogközi kistérségben 

közel ötszöröse a megyei átlagnak, így összességében ez a lett a 2. legfejlettebb kistérség a 

megyében, miközben az elmaradott kistérségek listáján az utolsó elıtti a megyében, sıt az 

országban is. Ennek az egy mutatónak köszönhetıen az említett kutatásban a Bodrogköz 

Miskolcot is megelızte, dacára annak, hogy csatorna, bölcsıde, kereskedelmi szállásférıhely 
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egyáltalán nem volt a kistérségben, és a 21 vizsgált mutató további egyharmadában a 

legrosszabb megyei értékkel bírt. Ezek alapján nem meglepı, hogy a rangkorreláció a 

hivatalos listán elfoglalt sorrendekkel alig 0,444 volt. 

 

Egy Pest megyére vonatkozó elemzés 27 mutató alapján vizsgálta a megye kistérségeinek 

fejlettségét 1998-as adatok alapján (SIPOS, 2002). A kiválasztott mutatók gyakorlatilag 

mindegyike megtalálható volt a komplex fejlettségi mutató kialakítása során a KSH által 

alkalmazottak közt. Kivételként, plusz mutatóként került be a természetes szaporodás, illetve 

a szállásférıhelyek kapacitása. Utóbbi a vendégforgalomhoz hasonlóan nem csak fajlagos 

(1000 lakosra vetített) mutatójával került figyelembevételre, hanem abszolút értékben. Ez 

azért lényeges, mert SIPOS valamennyi mutató értékét a megyei átlaghoz viszonyította, azaz 

a vendégéjszakák abszolút száma esetében egy súlyozatlan átlaghoz (összes éjszaka száma 

osztva a kistérségek számával). A fajlagos vendégéjszakák száma alapján például a Szobi 

kistérség országosan is a 14. legkedvezıbb mutatóval bírt, míg a Budaörsi csak 47. volt ezen a 

listán. Mivel azonban SIPOS az abszolút számokat is az átlaghoz viszonyította, ez 

értelemszerően a tízszer népesebb Budaörsi kistérségnek kedvezett, amelynek „faktorértéke” 

ebben a mutatócsoportban meghaladta a Szobi kistérségét. Az egymással kapcsolatban lévı 

mutatók közt faktorokat létrehozva, faktoronként is vizsgálta az egyenlıtlenségeket, igaz az 

elérhetıség például önállóan alkotott faktort, a munkanélküliségi ráta és a tartós 

munkanélküliek egymással szorosan összefüggı aránya pedig egy másikat. Bár a faktor 

elnevezést használta, a módszert tekintve valójában az átlaghoz viszonyított értékek 

mutatócsoportonkénti összeadásáról volt szó. Ezek végsı összegzése adta meg a kistérségek 

összetett fejlettségét. Ez alapján az öt legfejlettebb térség (Budaörsi, Pilisvörösvári, 

Szentendrei, Dunakeszi, Gödöllıi) ugyanaz, mint a hivatalos lehatárolás során kapott 

eredmény, és az azt követı két-két kategóriába is ugyanazon kistérségek kerültek, mint a KSH 

által végzett vizsgálat eredményeként. 
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V.7. GDP ÉS A KOMPLEX KISTÉRSÉGI FEJLETTSÉG 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 1994-re vonatkozóan közölt elıször területi, megyei szintő 

GDP adatokat, de már korábban is történtek kísérletek a területi GDP becslésére, tekintettel 

arra, hogy a fejlettség legáltalánosabban használt mutatójáról van szó (NEMES NAGY, 

1995). A GDP mint komplex fejlettségi mutató alkalmazhatóságát vizsgálva a kistérségi 

komplex mutatók értékeit (népességgel súlyozva) átlagoltam megyei szintre. Az így kapott 

sorrendet vetettem össze a GDP/fı értékek alapján felállítható sorrenddel (20. sz. táblázat). 

20. táblázat: Megyei szintő fejlettség a fajlagos GDP és a kistérségi szintő fejlettség aggregálása 
alapján, 1996-2007 

Elmaradott kistérségek 
lehatárolásának  közzététele 

(év) 

A kistérségi számításnál 
figyelembe vett 

adatok vonatkoztatási 
idıpontja (év) 

Mutatók száma 
Rangkorreláció a 
megyék sorrendje 

alapján 

1996 1994 15 0,770 
1997 1995 28 0,677 
1998 1995 28 0,580 
2001 1999 19 0,850 
2004 1999 19 0,833 
2007 2005 31 0,941 

 

Látható, hogy a kilencvenes évek második felétıl a komplex vizsgálatnál alkalmazott 

mutatók számának megugrásával csökkent a két megyei rangsor közti hasonlóság. (Ennek oka 

az is, hogy 1996 és 1997 esetében a budapesti agglomeráció a fıvárossal együtt szerepelt a 

kistérségi lehatárolás során. Az általam végzett összehasonlítás során értéküket – más 

megoldás híján - Budapesthez rendelve Pest megye többi térsége alapján lényegesen 

kedvezıtlenebb aggregált fejlettségi mutatóhoz jutott). A 2000-es évektıl azonban 

egyértelmően szorosabbá vált a kapcsolat, annak ellenére, hogy elıbb jelentısen csökkent, 

majd nıtt a vizsgálatba vont mutatók száma. A 2005-ös adatok alapján például tökéletesen 

egyezik a lista elején (Budapest) és végén (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád) szereplı 

megyék köre. További kilenc megye pedig csupán egy-egy hellyel szerepel máshol a két 

rangsorban. Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén 4-4 hellyel állt elırébb a GDP alapján, 

mint a komplex kistérségi vizsgálat szerint, míg Pest megye esetében ugyanolyan nagyságú, 

de fordított elıjelő volt a különbség. Pest esetében a korábbi években is megfigyelhetı volt a 

GDP alapján mért kedvezıtlenebb pozíció, míg Tolna (a paksi atomerımőnek köszönhetıen) 

lényegesen elırébb szerepelt, mint a komplex mutató alapján. 
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Mivel a megye, régió szintjén az egy fıre jutó GDP a leginkább elfogadott mutató, ezért 

próbálják meg ezt kistérségi szintre is becsülni, ezt célozta KISS kutatása is (KISS, 2003). A 

kistérségi becslés alapproblémája, hogy a GDP a termelés helyéhez kötıdik, míg az általuk 

alapként használt szja a lakóhelyhez (ez fıleg Budapest, Pest megye vonatkozásában jelentett 

gondot). A GDP szükségképpen polarizáltabb, mint egy olyan komplex, amiben jövedelem, 

fogyasztás, infrastruktúra mutató van, elınye ugyanakkor, hogy a pénzegységekhez kötött 

fejlettségi szintek könnyen értelmezhetık  (MTA RKK, 1993). 

A megyék GDP-jének kistérségi dezaggregációjának eredményeként a rangkorreláció, a 

hivatalosan (2001-ben 1999-es adatok alapján) lehatárolt kistérségekkel 0,777 volt, a 90 

hivatalosan elmaradottból 77, a kistérségi GDP szerint is az lett volna. Pest megyében a 

becsült GDP alapján (a mindkét rangsorbanm 2. Budaörs kivételével) mindegyik kistérség 

hátrább szerepelt a rangsorban, átlagosan 44 hellyel, sıt nyolc a kistérségi GDP alapján 

elmaradott lett volna! Jellemzıen az elmaradott megyék kistérségei voltak azok, ahol a GDP 

alapján kedvezıbb kép rajzolódott ki (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Békés több kistérsége). 

 

A kilencvenes évek végének területi szerkezetét feltáró kutatások közül ADLER et al. 

1998-ra 34 mutatóból számítottak települési fejlettséget (a fıváros nélkül). Ennek során 11 

gazdasági, 5 jóléti, 5 infrastrukturális, 5 demográfiai, 8 önkormányzati faktorba tartozó 

mutatót alkalmaztak. A hivatalos lehatároláshoz képest eltérést jelentett, hogy önkormányzati 

bevételek, támogatások, kiadások fajlagos értékei hangsúlyosan szerepeltek a mutatók között 

(ADLER, BARTA, BENYÓ, és BÍRÓ, 2001). A demográfiánál a hagyományos mutatók 

mellett megjelent az óvodába, iskolába járók és a megfelelı korosztályba tartozók aránya is. 

A jövedelmeken túl figyelembe vették a társadalmi juttatásokat is (nyugdíjak különbözı 

típusai, segélyek). Az infrastruktúránál az elvezetett szennyvíz aránya, említhetı mint új elem, 

a gazdaságnál pedig az árbevétel és költség adatok, de szerepelt például az értékcsökkenési 

leírás is. Az öt faktor alapján külön és komplexen is elemezték a települési eredményeket. 

Ezekbıl megyei átlagokat is számoltak megyei jogú városok, városok, illetve községek 

értékei alapján, külön-külön és együtt is. Az összesített megyei átlagokat a fajlagos GDP 

értékekkel lehet összevetni. Ez alapján az általuk települési szintrıl aggregált fejlettségi 

mutató és a fajlagos GDP alapján mért megyei rangsorok közt a rangkorreláció 0,822 volt. 

Szinte hasonló eredményt hozott DOBOSI már említett kistérségi eredményeinek megyei 

aggregálása is. A kistérségi rangsorszámok átlaga alapján számított megyei átlagok sorrendjét 

a GDP-vel összevetve a rangkorreláció 0,83 volt. 
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FALUVÉGI már említett 2002-es vizsgálata során megyére, régióra is kiszámította a 

súlyozott faktorértékeket, ennek sorrendjét összevetette a GDP/fı értékek alapján kialakulttal. 

A rangkorreláció a két rangsor között az ı adatai alapján kiszámolva 0,874 volt. A komplex 

mutató alapján Budapest után a legfejlettebb megye Pest volt, amely a GDP alapján felállított 

rangsorban csak a 10. helyen állt. Ezzel szemben Tolna az egy fıre jutó GDP alapján volt 

kedvezıbb helyen (9), mint a komplex mutató szerint (14). 

 

V.8. AZ ELMARADOTTSÁG MÉRÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZEREK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
Amint a fentiekben is látszott, a területfejlesztési politika által hivatalosan alkalmazott 

számítások mellett, azoknál egyszerőbb módszerek is léteznének ez elmaradottság komplex 

mérésére. Ezek eredményeinek összehasonlítása során összesen 12 módszer eredményeit 

vetettem össze a 2007-ben létezı 174 kistérség szintjén. Valamennyi esetben sorrendbe 

állítottam a kistérségeket és a legfejletlenebbtıl kezdve addig kumuláltam népességüket, amíg 

az legalább elérte a hivatalosan elmaradottnak minısülı 94 kistérség népességét. A 12 

összehasonlított módszer az alábbi volt: 

− az 1993-as lehatárolás 11 mutatója alapján, fıkomponens analízissel 

− az 1996-os lehatárolás 15 mutatója alapján, fıkomponens analízissel 

− az 1997-es lehatárolás 28 mutatója alapján, fıkomponens analízissel 

− a 2001-es lehatárolás 19 mutatója alapján, fıkomponens analízissel 

− a 2007-es lehatárolás 31 mutatója alapján, fıkomponens analízissel 

− a 2009-ben elkészített területfejlesztési Országgyőlési Jelentés hat mutatója alapján, 

fıkomponens analízissel 

− 1 mutató, az egy fıre jutó bruttó belföldi jövedelem (2005) alapján 

− az elmaradott települések aránya (2006) alapján 

− az elmaradott települések élı lakónépessége aránya (2006) alapján 

− a 2007-es lehatárolás 31 mutatója szerint felállított sorrendek átlaga alapján 

− a 2007-es lehatárolás 31 mutatója szerint felállított sorrendek öt mutatócsoportonként 

kiszámolt átlagainak összesítése alapján 

− az elmaradottságot önállóan eredményezı mutatók száma alapján (a 2007-es lehatárolás 

31 mutatója szerint külön-külön felállított sorrendek alapján) 

Amint látszik, az összevetett módszerek között, akadt kevesebb, illetve több (6-31) 

alapmutató felhasználásával elıállított komplex mutató, illetve egyetlen indikátorral operáló 

is. Szerepelt benne az összevonást egyszerőbb módszerrel, a sorrendek átlagolásával elvégzı 
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számítási módszer (a sorrendeket adott esetben csoportokba rendezve, átlagolva). Más 

módszerek pedig a települési elmaradottság aggregálását valósítják meg. A 12 különbözı 

módszer alapján kialakult sorrend az alábbi összefüggést mutatta a 2007-ben elvégzett 

hivatalos lehatárolás eredményével. 

21. táblázat: Rangkorreláció a 174 kistérség különbözı módszerek alapján felállított fejlettségi 
rangsorai és a hivatalos lehatárolás eredménye között, 2007 

Módszer alapja R 

A módszer szerint 
elmaradott a 94 

hivatalosan elmaradottból 
(kistérség, db) 

Mutatók szerinti rangsorok mutatócsoportonkénti átlaga 0,984 92 

31 mutató (2007-es módszer) 0,978 92 

19 mutató (2001-es módszer) 0,974 91 

Mutatók szerinti rangsorok átlaga 0,968 92 

28 mutató (1997-es módszer) 0,965 91 

11 mutató (1993-as módszer) 0,958 91 

15 mutató (1996-os módszer) 0,949 91 

6 mutató (Ogy. Jelentés) 0,942 87 

Elmaradottságot önállóan eredményezı mutatók száma 0,940 91 

1 mutató (egy lakosra jutó jövedelem) 0,911 87 

Elmaradott településeken élık aránya 0,857 80 

Elmaradott települések aránya 0,819 75 

 

Látható, akár már a mutatónkénti sorrend átlagolása is nagyon hasonló eredményt hozna, 

mint a nagy számú mutató alkalmazása, de a települési elmaradottság aggregálása sem 

eredményezne gyökeresen mást az elmaradottság alternatív számbavételi módszerei között.  

22. táblázat: Elmaradott kistérségek száma, népessége, különbözı módszerek alkalmazásával, 2007 
kistérség népesség Elmaradottságot eredményezı 

módszerek száma a 12 vizsgált közül darab % fı % 

12 65 37,4 2 025 659 20,1 
11 14 8,0 441 108 4,4 
10 9 5,2 372 347 3,7 
9 4 2,3 187 322 1,9 
8 1 0,6 75 406 0,7 
7 0 0,0 0 0,0 
6 4 2,3 268 816 2,7 
5 0 0,0 0 0,0 
4 2 1,1 67 704 0,7 
3 6 3,4 178 868 1,8 
2 5 2,9 266 697 2,6 
1 7 4,0 271 147 2,7 
0 57 32,8 5 911 084 58,7 

összesen 174 100,0 10 066 158 100,0 
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A vizsgált 12 módszerbıl nyolc esetében a 94 hivatalosan lehatárolt kistérségbıl 91-92 

számított volna elmaradottnak (21. sz. táblázat). Összesen 65 kistérség bármelyik módszer 

választása esetén is elmaradott lenne, 57 pedig egyik esetén sem. Így az ország népességének 

79%-a számára bármelyik fenti módszer alkalmazása pontosan ugyanazt az eredményt hozta 

volna az elmaradott státuszt illetıen (22. sz. táblázat).  

Egy-két módszer szerint még olyan népesebb, fejlettebb városok térségei is az 

elmaradottak közé kerülhetnének, mint például Hajdúszoboszló, Paks, Tiszaújváros, 

Hódmezıvásárhely vagy Kaposvár kistérsége (26. sz. ábra). A módszer megválasztásnak 

igazán nagy jelentısége azoknál a kistérségeknél lehetne, melyek csak 4-8 módszer szerint 

lennének elmaradottak. Ilyenek Pest elmaradottabb kistérségei (Szobi, Nagykátai, Ceglédi) a 

Bajai, a Balassagyarmati, Celldömölki és az Ajkai. Ezek közül a Szobi hivatalosan 

elmaradottnak számít, a Balassagyarmati és Bajai épphogy nem került be a 94 elmaradott 

kistérség közé (96. és 97. helyen). A Nagykátai, Ceglédi valamint a Celldömölki és Ajkai 

pedig regionális szempontból minısült elmaradottnak, csakúgy mint az általam vizsgált 12 

szempont közül három szerint elmaradott Lenti, Téti kistérségek. Azaz a valóságban is 

nagyon közel voltak az elmaradott státuszhoz és egy részük legalább regionális szinten annak 

minısült. 

26. ábra: Elmaradott térségek lehatárolásának összehasonlítása a 2007-es kistérségek szintjén 
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VI. INDIKÁTOROK HASZNÁLATA A HAZAI DECENTRALIZÁLT 
FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ALLOKÁCIÓJÁNÁL 

 

Az indikátorok használatának a kedvezményezett területek meghatározása mellett a másik 

fı célja a decentralizált támogatási források térségi felosztásának támogatása. 

Az 1996-tól a megyei területfejlesztési tanácsok a TFC, TEKI keretében decentralizált 

forrásokhoz jutottak. Ezek megyék közti felosztását évrıl évre kormányrendeletek rögzítették. 

1996-2000 között a TFC decentralizált részét az alábbi elvek szerint osztották fel. 20%-át a 

megyék lakónépessége alapján, tehát gyakorlatilag normatív támogatásként, 30%-ban a 

megyék egy fıre jutó GDP-je alapján. (1996-ban az 1994-es GDP-t vették alapul. Ennek 

kiszámítása elıtt történt egy kísérlet a megyék fejlettségének 24 mutató segítségével történı 

mérésére is.) A decentralizált források felét pedig a megyék kedvezményezett térségeiben élı 

lakónépesség szerint osztották fel. Utóbbinál azt vették figyelembe, hogy az országos 

arányhoz képest hányan laknak kedvezményezett területen. A számítás azonban különbéget 

tett a kedvezményezettség oka szerint is: így az elmaradott térségek 1-szeres, a tartós 

munkanélküliség által sújtottak 0,8-szoros, az ipari válság-, illetve a rurális térségek 0,7-

szeres szorzóval kerültek figyelembe vételre. 

2001-tıl a felosztás módszere megváltozott (23. sz. táblázat). A TFC-bıl a megyék mellett 

a régiók is kaptak forrásokat. Ezek 50%-át a lakónépesség, 20%-át a régiók fejlettsége 

(kedvezményezett térségekben élık aránya), 30%-át normatív alapján osztják fel a PHARE 

támogatásból kimaradt régiók között. A megyei keret felosztásánál használt indikátorok, 

számítási módszere nem változott. 2008-tól további változásként csökkent a népességszám 

szerepe, amit részben a településszám vett át. Kisebb súlya lett a GDP-n keresztül mért 

fejlettségnek és nagyobb a kedvezményezett térségekben élık arányának. 

A TEKI kezdettıl fogva teljes egészében decentralizálásra került, és nem volt 

népességarányosan elosztott része. 1996-ban az elosztás alapja 50-50 százalékban a megyék 

egy fıre jutó GDP-je, valamint a kedvezményezett térségek lakónépessége volt. Utóbbiak 

négy típusa közül csak a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, valamint a jelentıs 

munkanélküliséggel sújtottakat vette figyelembe.  
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2001-tıl a TEKI esetében ellentétben a TFC/TRFC-vel, megnıtt a kedvezményezett 

térségek lehatárolásának szerepe, hiszen a decentralizált források 50 helyett 70%-át e szerint 

osztják el. Tehát a megyei szinten és csak egy mutatóval mért különbségekkel szemben 

felértékelıdött a kistérségi szinten több mutatóval mért területi egyenlıtlenségeké, ennek 

eredményeképp már számottevıen nagyobb mértékő volt az elosztás differenciáltsága, mint a 

TFC esetében. Változás továbbá, hogy nem volt jelentısége a kedvezményezettség típusának. 

23. táblázat: A Terület-, és régiófejlesztési célelıirányzat (és jogelıdjeinek) decentralizált keretének 
felosztásánál alkalmazott mutatók, 1996-2009 

Év Megyék között Régiók között 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

− 20% lakónépesség, 
− 30% GDP/fı 
− 50% kedvezményezett térségekben élık 

aránya (a térségtípusokban élık eltérı 
súllyal: elmaradott-1, tartós 
munkanélküliséggel sújtott-0,8, rurális és 
ipari válságtérség 0,7-0,7) 

 

2001 
2002 
2003 

− 20% lakónépesség, 
− 30% GDP/fı 
− 50% kedvezményezett térségekben élık 

aránya 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

− 30% lakónépesség 
− 50% GDP/fı 
− 20% kedvezményezett térségekben 

élık aránya 

2008 
2009 

 

− 20% lakónépesség 
− 40% GDP/fı 
− 30% kedvezményezett térségekben 

élık aránya 
− 10% településszám 

1998-tól mőködik a Céljellegő decentralizált támogatások rendszere, amely teljes 

egészében felosztásra kerül a megyék és a fıváros (késıbb a régiók)  között. Ami a felosztás 

elveit illeti, az összeg 40%-át a lakónépesség, 20%-át pedig az önkormányzatok száma szerint 

osztották el, 60%-ban tehát a normativitás elve érvényesül. A fennmaradó 40% pedig egy 

mutató, az önkormányzatok átengedett jövedelemadó összegének eltérése alapján került 

elosztásra. Mindezek eredményeképp a források alig több mint 10%-át kellett volna 

átcsoportosítani a megyék közt, hogy teljesen megfeleljen a népességarányos felosztásnak. 

2006-tıl mőködik a „Leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának 

támogatása” elıirányzat, mely teljes egészében az érintett kistérségekben élık arányában 

került felosztásra a megyék között, ennek következtében az elızıekben említett 

elıirányzatokhoz képest erısebb koncentrációt mutat. 
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A 2005-tıl regionális szintre decentralizált „Települési hulladékközszolgáltatás fejlesztése” 

elıirányzat régiónkénti felosztása a költségvetési törvény szerint a területi 

hulladékgazdálkodási tervekrıl szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben meghatározott 

települési szilárd- és folyékony hulladék mennyiségek, valamint a 2005. január 1-jei 

lakosságszámok arányában történt. 

Ugyancsak 2005-tıl kaptak decentralizált forrást a régiók a „Települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása” elıirányzat keretében, 

a felosztás alapja a „helyi közutak adatai” elnevezéső jelentésben meghatározott, 2003. 

december 31-ei állapotnak megfelelı burkolatterülete arányában - a forgalomsőrőséget 

különbözı súlyokkal kifejezve történt. 

 

Együttesen vizsgálva a szőken vett területfejlesztési forrásokat, azok kiegyenlítı hatását 

befolyásolja az egyes elıirányzatok nagysága és az, hogy egymáshoz képest milyen 

területeket preferálnak. Így a közel normatív CÉDE bevezetésével mérséklıdött a 

decentralizált területfejlesztési források allokációjának egyenlıtlensége (27. sz. ábra). A 

leginkább differenciáló, és viszonylag nagy összegő LEKI megjelenése ugyanakkor a TRFC 

források növekedésével párhuzamosan, jelentısen növelte a régiók közti egyenlıtlenségeket a 

források fajlagos nagyságát illetıen. 2008-09-ben a TEKI kiegyenlítı szerepe valamelyest 

csökkent, a CÉDÉ-é nıtt, és különösen a TRFC keretek megoszlása vált egyenletesebbé. 

Utóbbi oka, hogy jelentısen változott a felosztás módszere. 

27. ábra: Hazai decentralizált területfejlesztési támogatások allokációjának egyenlıtlenségei. 1996-
2009 
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VII. INDIKÁTOROK HASZNÁLATA A 2007-2013-AS EURÓPAI 
UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ALLOKÁCIÓJÁNÁL  

 
Az Európai Unió egyik legfontosabb célja a közösségi források felhasználása során a 

gazdasági és szociális kohézió erısítése. Ennek egyik feltétele, hogy a rendelkezésre álló 

források a tagállamok és a régiók között differenciáltan kerüljenek felhasználásra.  

A jelen fejezet célja annak bemutatása, mik voltak a kohéziós politika 2007-2013 közt 

rendelkezésre álló fejlesztési forrásai és azok felosztásának ismérvei. Továbbá, hogy az egyes 

tagállamok milyen módszer alapján allokálták a támogatási kereteket az érintett régióik 

között, és ennek módszere milyen legitimációval, nyilvánossággal bírt. A metodikai 

összehasonlítást követıen pedig az kerül értékelésre, hogy a végül meghatározott fejlesztési 

források milyen összhangban vannak a fejlettség területi mutatóival, és az egyes 

tagállamokban milyen mértékőek a regionális egyenlıtlenségek. 

 

VII.1. A KOHÉZIÓS POLITIKA ESZKÖZEI  

 

Az Európai Unió a kohéziós politika keretében az aktuális programozási idıszakában, 

2007-2013 között a következı célterületeket határozta meg a Strukturális és Kohéziós Alapok 

által finanszírozott fejlesztések esetében (28. sz. ábra). 

 

VII.1.1. Konvergencia célkitőzés  

 

A célkitőzés arra irányul, hogy ösztönözze a növekedést és a foglalkoztatást, külön 

hangsúlyt helyezve az innovációra és a tudásalapú társadalomra, a gazdasági és társadalmi 

változásokhoz való alkalmazkodóképességre, a környezetvédelemre és a közigazgatás 

hatékonyságára. 

A támogatásra jogosultak azok a NUTS 2 szintő régiók, ahol a vásárlóerı-paritáson 

számított egy fıre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75%-át. 2013-ig 

fokozatosan csökkenı átmeneti támogatást kapnak azon régiók, melyek jogosultak lennének, 

ha a támogatási küszöb az EU-15 átlag GDP-jének 75%-a lenne az EU-25-é helyett (phasing 

out/fokozatos kivonás). 

A támogatásra jogosult térségek közé beletartoznak azok a tagállamok is melyek 

jogosultak a Kohéziós Alap támogatásaira, azaz a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el 
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az uniós átlag 90%-át. Az alap terhére fokozatosan csökkenı átmeneti támogatást kapnak 

azon tagállamok, melyek jogosultak lennének a támogatásra, ha a támogatási küszöb nem az 

EU-25, hanem az EU-15 átlagának 90%-a lenne. 

A célkitőzés pénzügyi eszköze az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 

Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA), forrásai a kohéziós politika forrásainak 81,5 

%-át teszik ki. 

28. ábra: A kohéziós politika célterületei, 2007-2013 

 

Forrás: A kohéziós politika 2007–2013, Kommentárok és hivatalos szövegek 
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VII.1.2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitőzés 

 

A célkitőzés célja, hogy felkészülve a gazdasági és társadalmi változásokra erısítse a 

régiók versenyképességét és vonzerejét, illetve növelje a foglalkoztatási rátáját. 

A támogatásra minden olyan régió jogosult, mely nem esik a konvergencia célkitőzés 

vagy annak átmeneti támogatási hatáskörébe. Átmeneti támogatásban részesülnek azon NUTS 

2 régiók, melyek a korábbi (2007 elıtti) 1. célkitőzés hatálya alá estek, de az egy fıre jutó 

GDP meghaladja az EU-15 átlagának 75%-át (phasing in/fokozatos bevezetés). A kohéziós 

politika forrásainak 16%-át felhasználó célkitőzés pénzügyi eszköze az ERFA és az ESZA. 

 

VII.1.3. Területi együttmőködés célkitőzés 

 

A kohéziós politika harmadik célkitőzése a határokon átnyúló, a transznacionális és a 

régiók közti együttmőködés elısegítése. A támogatásra jogosult régiók a konvergencia vagy a 

regionális versenyképesség és foglalkoztatás címén is támogatottak lehetnek. 

A határokon átnyúló együttmőködés esetében jogosult minden NUTS 3 szintő, belsı és 

egyes külsı szárazföldi határok mentén, illetve a tengeri határok mentén fekvı, egymástól 

legfeljebb 150 km távolságra található régió.  

A transznacionális együttmőködésre minden régió jogosult, de a Bizottság a tagállamokkal 

történt egyeztetés után tizenhárom együttmőködési térséget határozott meg. 

Az interregionális együttmőködésre, hálózatépítésre, tapasztalatcserére pedig valamennyi 

európai régió jogosult. Pénzügyi eszköze az ERFA. A kohéziós politika forrásainak 2,5%-át 

teszi ki. 

 

VII.2. A TAGÁLLAMOK KÖZTI FORRÁSFELOSZTÁS MÓDSZERTANA 

 

Elsı lépésben az egyes tagállamok rendelkezésre álló forrásait határozták meg, bonyolult 

számítási módszer alapján, mely a különbözı fejlettségi szintő régiókban élık aránya alapján 

tett különbséget az országok közt. Azaz már az országok közti felosztást is a regionális szintő 

különbségek határozták meg. Ennek azért van jelentısége, mert néhány ország ezt a módszert 

vette alapul a belsı felosztás esetében is. 

 

Az Európai Unió Tanácsa rendeletben állapította meg a strukturális alapok és a Kohéziós 

Alap célkitőzéseit, és jogosultsági kritériumokat, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
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forrásokat és az ezek szétosztására vonatkozó feltételeket. [A TANÁCS 1083/2006/EK 

RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 

az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl] 

 

VII.2.1. Konvergencia régiók 

 

A konvergencia célkitőzés alapján támogatásra jogosult régiókkal rendelkezı tagállamok 

esetében alkalmazott elosztási menete a következı volt. A tagállamok támogatása a jogosult 

régióik számára kiosztott források összegével egyenlı. A régiók támogatását azok 

viszonylagos regionális és nemzeti prosperitása, valamint munkanélküliségi rátája alapján kell 

kiszámítani, az alábbi módszer szerint. 

1. Az érintett régió népességét megszorozták az adott régió és az EU-25 átlaga közti 

vásárlóerı-paritáson mért, egy fıre jutó GDP különbséggel. 

2. A fenti  módszerrel meghatározott abszolút összeghez egy olyan százalékos szorzót 

rendeltek; ami tükrözi a tagállam EU-25  átlagához viszonyított prosperitását a következık 

szerint: ha a tagállam egy fıre jutó GDP-je a közösségi átlag: 

- 82 %-a alatt helyezkedik el, a szorzó: 4,25 % 

- 82 és 99 %-a között helyezkedik el, a szorzó: 3,36 % 

- 99 %-ánál magasabb, a szorzó: 2,67 % volt. 

A 2. lépésben kapott összeghez adott esetben hozzá adtak egy „prémiumösszeget” (700 

€/munkanélküli), minden olyan munkanélküli után, amennyivel a régió munkanélküli 

lakosainak száma meghaladja azt a számot, ahány akkor lenne, ha az összes uniós 

konvergencia régiók átlagának megfelelı lenne a munkanélküliségi ráta. 

A felosztás tehát alapvetıen a GDP-n keresztül mért fejlettségi különbségekre épült, ezt 

nem lineárisan, hanem progresszíven érvényesítették, azaz az átlagnál jóval fejletlenebb 

régiók alapján arányaiban nagyobb részesedés jellemezte a tagállamokat. A számítás során kis 

mértékben a munkanélküliség is szerepet kapott. 

 

VII.2.2. Átmeneti támogatásban részesülı konvergencia régiók 

 

Az átmeneti támogatásban részesülı konvergencia régiók (phasing out/fokozatosan kiesık) 

esetében a következıképp történt a keretek meghatározása. 2007-ben támogatásuk a 2006-os 
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egy fıre esı egyéni támogatásuk mértékének 80 %-a, amely azt követıen lineárisan csökken, 

amíg 2013-ban el nem éri a „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” célkitőzéshez 

szükséges egy fıre jutó nemzeti átlagos támogatási szintet. (Azon régiók esetében, amelyek 

2000–2006 között az 1. célkitőzés alapján nem voltak jogosultak, vagy 2004-ben váltak azzá, 

a 2007-es kiindulópont az 1999-es módszer alapján kiszámított, 2006-os egy fıre esı elméleti 

támogatásuk 90 %-a, a régió egy fıre esı GDP-szintjének a 15 tagú EU átlagának 75 %-ának 

való megfeleltetésével). Az így kapott összeghez adott esetben hozzá kell adni egy 

prémiumösszeget (600 €/munkanélküli), minden olyan munkanélkülire alkalmazva, 

amennyivel a régió munkanélküli lakosainak száma meghaladja azt a számot, ahány akkor 

lenne, ha a munkanélküliség az összes uniós konvergencia régiók átlagának megfelelı lenne. 

Amennyiben egy adott tagállamban ezek a fokozatosan kiesı régiók 2006-ban az akkori 1. 

célkitőzés keretében teljes mértékben támogatásra jogosult régiók teljes népességének 

legalább egyharmadát képviselik, a támogatás aránya 2007-ben a 2006-os egy fıre esı egyéni 

támogatásuk mértékének 80 %-a, 2008-ban 75 %-a, majd évenként 5 százalékponttal 

csökkenve, 2013-ban 50 %-a. 

 

VII.2.3. Versenyképességi régiók 

 

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitőzés keretében támogatásra 

jogosult régiók esetében alkalmazott elosztási módszer az alábbi volt. A tagállamok 

támogatása a jogosult régióik számára kiosztott források összegével egyenlı. Az alkalmazott 

mutatók és súlyuk pedig a következı volt: 

- 50 % össznépesség 

- 20% munkanélküliek száma a csoportátlagnál magasabb munkanélküliségi rátával 

rendelkezı NUTS 3 szintő régiókban 

- 15% a 70 %-os foglalkoztatottsági ráta eléréséhez szükséges állások száma 

- 10% az alacsony végzettségő foglalkoztatottak száma  

- 5% alacsony népsőrőség 

A részesedéseket ezután a régió viszonylagos prosperitásával összhangban kiigazították (a 

teljes részesedés minden régió esetében 5 %-kal nıtt vagy csökkent aszerint, hogy az egy fıre 

jutó GDP-je a csoport egy fıre jutó átlagos GDP-jénél alacsonyabb vagy magasabb). 
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A keretek meghatározásánál törekedtek a viszonylagos állandóság biztosítására is, így a 

tagállamok részesedése nem lehet kevesebb, mint a 2. és 3. célkitőzés alapján az összes 

támogatásból való 2006-os részesedésük kétharmada. 

A felosztás módja tehát jóval összetettebb volt, mint a konvergencia célkitőzés esetében, 

felerészt normativitás jellemezte, felerészt pedig a foglalkoztatottság, munkanélküliség 

különbözı mutatói határozták meg. 

 

VII.2.4. Átmeneti támogatásban részesülı versenyképességi régiók 

 

Az átmeneti támogatásban részesülı („phasing in”) régiók esetében 2007-ben a 2006-os 

egy fıre esı egyéni támogatásuk mértékének 75 %-a, amely azt követıen lineárisan csökken, 

amíg 2011-ben el nem éri a „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” célkitőzéshez 

szükséges egy fıre jutó átlagos támogatási szintet. (Azon régiók esetében, amelyek 2000–

2006 között az 1. célkitőzés alapján nem voltak jogosultak, vagy 2004-ben váltak azzá, a 

2007-es kiindulópont az 1999-es módszer alapján kiszámított, 2006-os egy fıre esı elméleti 

támogatásuk 90 %-a, a régió egy fıre esı GDP-szintjének a 15 tagú EU átlagának 75 %-ának 

való megfeleltetésével). Az így kapott összeghez, a konvergencia régiókhoz hasonlóan adott 

esetben hozzá kell adni egy 600 euró prémiumösszeget, minden olyan munkanélkülire 

alkalmazva, amennyivel a régió munkanélküli lakosainak száma meghaladja azt a számot, 

ahány akkor lenne, ha a munkanélküliség az összes uniós konvergencia régió átlagának 

megfelelı lenne. 

 

VII.2.5. Kohéziós Alap forrásai 

 

A Kohéziós Alapból támogatásra jogosult tagállamok esetében alkalmazott elosztási 

módszer az alábbi volt. A teljes pénzügyi keret elméleti összegét úgy számították ki, hogy a 

támogatás 44,7 € összegő, egy fıre jutó átlagos mértékét megszorozták a támogatásra jogosult 

népesség számával. A teljes elméleti pénzügyi keretbıl a jogosult tagállamok elsıdleges 

részesedése a népességük, területük és nemzeti prosperitásuk alapján, az alábbi lépések 

alkalmazásával meghatározott százalékos arány szerint alakult: 

1. A tagállam népességének és területének az összes jogosult állam össznépességéhez és 

összterületéhez viszonyított aránya számtani átlagának kiszámítása. Amennyiben egy 

tagállamnak a teljes népességbıl való részesedése legalább ötszörösen meghaladta az 
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összterületbıl való részesedését, rendkívül magas népsőrőséget mutatva, akkor kizárólag a 

népességbıl való részesedését vették figyelembe. 

2. Az így kapott százalékos adatokat kiigazították egy együtthatóval, amely azon 

százalékos arány egyharmadának felel meg, amely arányban az adott tagállam vásárlóerı-

paritáson mért, egy fıre jutó bruttó nemzeti jövedelme meghaladta az összes jogosult tagállam 

átlagát vagy amennyivel alatta maradt (az átlag=100%). 

Annak érdekében, hogy tükrözıdjenek a 2004. május 1-jén vagy azt követıen csatlakozó 

tagállamok jelentıs közlekedési és környezetvédelmi infrastrukturális szükségletei, esetükben 

a Kohéziós Alap aránya a teljes pénzügyi támogatáson belül (Strukturális alapok és Kohéziós 

Alap) átlagosan egyharmad lesz az idıszak során. A többi tagállam pénzügyi keretét 

közvetlenül a fent ismertetett elosztási módszerrel kell levezetni. 

A Kohéziós Alapból a konvergencia célkitőzés alapján nyújtott átmeneti támogatásban 

részesülı tagállamok esetében a kiosztott összeg hét éven keresztül fokozatosan csökken. 

 

VII.2.6. Az európai területi együttmőködés célkitőzés forrásai 

 

A kohéziós politika harmadik célterülete az „európai területi együttmőködés” célkitőzés 

esetében az elosztás normatív alapú volt. A határokon átnyúló alkotóelem esetében a NUTS 3 

szintő szárazföldi és tengeri határmenti területek régiói népességének az összes jogosult régió 

teljes népességéhez viszonyított aránya alapján határozta meg. (Az EU-15 és az EU-12 

közötti, valamint az EU-25 és az EU-2 közötti, korábbi szárazföldi határok mentén levı 

régiók esetében a támogatás mértéke 50 %-kal magasabb volt, mint a többi érintett régió 

esetében). A transznacionális alkotóelem esetében pedig az adott tagállam népességének az 

összes érintett tagállam teljes népességéhez viszonyított aránya alapján történt a támogatások 

felosztása. 

 

VII.2.7. Egyedi kiegészítı támogatások, kivételek 

 

Amint a fentiekben ismertetett módszerekbıl is látszik, a felosztás ismérveinek 

megállapításánál érvényesültek olyan szempontok, amelyek finomították az elsıdlegesen 

meghatározott feltételeket, például átmeneti támogatást biztosítva. Emellett, mivel a 

megállapodás a tagállamok közti alku eredménye volt, számos esetben egyedi, személyre 

szabott többlettámogatást is kaptak egyes régiók, illetve tagállamok. Ezek csaknem 
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valamennyi tagállamot érintik, a legtöbb esetben konkrét összeggel egészítve ki a fenti 

képletek alapján meghatározott támogatást, néhány esetben pedig kiterjesztve az átmeneti 

támogatás idejét és így összegét is. A kiegészítı támogatások a legtöbb esetben indoklás 

nélkül szerepelnek a rendeletben, vagy olyan utalással, mint „sajátos helyzet”. 

Így kiegészítı támogatásban részesültek: 

- azok a lengyel „konvergencia” régiók  ahol az egy fıre esı GDP (PPS) az öt 

legalacsonyabb a 25-tagú EU-ban 

- Közép-Magyarország 

- Prága 

- Németország keleti tartományai  

- a három önálló NUTS 2. régiónak minısülı balti állam 

- Spanyolországban a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla. Továbbá a vállalkozások által 

végzett, és azok javát szolgáló kutatás, fejlesztés és innováció elısegítése 

- Olaszország 

- Franciaországban „sajátos körülményeinek elismeréseként” Korzika és a francia 

Hainaut  

- EU korábbi külsı határain elhelyezkedı osztrák „versenyképességi” régiók 

- Bajorország  

- a svéd „versenyképességi” régiók 

- a Szerzıdés 299. cikkében meghatározott legkülsı régiók, valamint az Ausztria, 

Finnország és Svédország csatlakozási szerzıdéséhez csatolt 6. jegyzıkönyv 2. 

cikkében megállapított feltételeknek megfelelı, NUTS 2. régiók 

- Az érintett ír és északír régiók, a „európai területi együttmőködés” célkitőzés 

keretében az észak-írországi békefolyamat PEACE-programját támogatandó 

Továbbá Ciprusra 2011 helyett 2013-ig vonatkozik, hogy az átmeneti támogatás („phasing 

in” régió) 2007 után lineárisan csökken, amíg el nem éri a „regionális versenyképesség és 

foglalkoztatottság” célkitőzéshez szükséges egy fıre jutó átlagos támogatási szintet. 

Itä-Suomi és Madeira régiókra, pedig amelyek továbbra is „phasing in” régiónak 

számítanak, vonatkoznak a „phasing out” régiókra átmeneti pénzügyi szabályok. 
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VII.3. NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERETEK ÉS OPERATÍV 
PROGRAMOK 

 

Az EU tagállamok a 2007-2013-as idıszakra kidolgozták az EU források felhasználásához 

szükséges Nemzeti Stratégiai Referencia Kereteiket. Az országos szintő ágazati programok 

mellett, regionális programokat is megalkottak.  

A „konvergencia” célkitőzés keretében benyújtott operatív programokat legalább a NUTS 

2 szintő régiók szintjén kellett kidolgozni. A célkitőzés keretében, a Kohéziós Alap 

hozzájárulásával megvalósítandó operatív programokat pedig nemzeti szinten kellett 

kidolgozni. 

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitőzés keretében benyújtott operatív 

programokat (Bizottság és a tagállam eltérı megállapodásának hiányában) az ERFA 

finanszírozásában részesülı régiók esetében, a tagállam sajátos intézményrendszerének 

megfelelıen a NUTS 1 vagy NUTS 2 szintő régiók szintjén kellett kidolgozni. Amennyiben 

azokat az ESZA finanszírozza, a tagállam az ennek megfelelı szinten dolgozta ki a 

programokat (24. sz. táblázat). 

A regionális programok száma alapján a tagállamok a következı csoportokba sorolhatóak: 

- Csak ágazati országos programok: 

Jellemzıen a kis területő tagállamok: Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, 

Luxemburg, Málta 

- Ágazati programok, melyek egyike egy közös regionális fejlesztési program: 

Kis és közepes területő olyan országok, ahol minden régió konvergencia cél alá esik: 

Bulgária, Románia, Szlovénia 

- Csak regionális programok: 

Belgium, Szlovákia, Finnország, Egyesült Királyság 

- Ágazati és regionális programok egyaránt: 

az összes többi tagállam 

Ezen kívül olyan egyedi sajátosságok is tapasztalhatóak, mint például hogy Lengyelország 

a 16 régió mellett külön egy Kelet-Lengyelországra vonatkozó több régiós programot is 

kidolgozott, Szlovákia pedig a három konvergencia régióra közös programot alakított ki. 

Egyes esetekben, így Görögországban a regionális programok közt akad, amelyik olyan 

területegységekre vonatkozik, melyek különbözı célterület alá tartoznak. 
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24. táblázat: EU tagállamok operatív programjai, 2007-2013 
Regionális OP-k 

Konvergencia cél Versenyképesség cél 
ERDF ESF ERDF ESF 

ország 
Összes 

OP 
Országos 

OP 
OP 

Érintett 
régió OP 

Érintett 
régió 

BEL 10  1 1 1 3 5 5 
BUL 7        7a       
CZE 17 8 7  7 1 1 1 
DEN 2 2       
GER 36 2 6 6 6 11 11 11 
EST 3 3       
IRL 3 1    2  2 
GRE 13 8 3  3 2  2 
SPA 45 7 8 8 8 11 11 11 
FRA 36 2 4 4 4 26b  22 
ITA 66 24 5 5 5 16 16 16 
CYP 2 2       
LEU 3 3       
LTV 4 4       
LUX 2 2       
HUN 15 8 6  6 1  1 
MLT 2 2       
NED 5 1    4  4 
AUT 11 1 1 1 1 8  8 
POL 21 5c 16  16    
POR 14 5 5 1 5 2 1 2 
RUM 7 7a       
SLO 3 3a       
SVK 10  1d  3 1  1 
FIN 7     5 2e 5 
SWE 9 1    8  8 
UK 22 1f 3 2 3 13 3 13 
a Ebbıl egy területfejlesztési OP 
b Ebbıl négy multiregionális 
c Ebbıl egy Kelet-Lengyelország  
d A három konvergencia régióra egy közös 
e Ebbıl egy a négy szárazföldi régióra közös 
f kvázi országos, multiregionális „Anglia és Gibraltár” 
 

VII.4. A TAGÁLLAMOKON BELÜLI FORRÁSFELOSZTÁS MÓDSZEREI 

 

Az alkalmazott módszerekrıl változó részletesességgel szólnak a dokumentumok. Maguk 

az NSRK-k természetesen minden esetben tartalmazzák a részletes pénzügyi táblákat, de a 

számítás módszere változó részletezettséggel és nyilvánossággal jelenik meg.  A dokumentum 

tartalmazza például Lengyelország és Hollandia esetében, Szlovéniában külön részletes 

kormányhatározatban van, de a legtöbb helyen legfeljebb külön kérésre szolgáltattak róla 

információt. Az adatgyőjtés eredményeként az érintett (tehát regionális programokat is 

kidolgozó) tagállamok közül 12 országra vonatkozóan sikerült információt szerezni. Ezek a 

módszerek elérhetısége alapján az alábbi csoportokba sorolhatóak: 
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- a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret tartalmazza (Lengyelország, Hollandia, 

Franciaország, Svédország) 

- az érintett régiókra közösen készített Regionális Operatív Program ismerteti 

(Románia, Szlovákia) 

- külön módszertani ismertetıben szerepelt (Egyesült Királyság) 

- külön jogszabályi háttere volt (Szlovénia) 

- a tervdokumentumok nem tartalmazták, a megalkotásukért felelıs hivatalok adtak 

tájékoztatást (Magyarország, Németország, Portugália, Spanyolország) 

A többi tagállam esetében az interneten hozzáférhetı megfelelı tervdokumentumok nem 

tartalmaztak módszertani leírást, és megkeresésre sem szolgáltattak információt. Az 

összehasonlító vizsgálatokat az is megnehezítette, hogy egyes esetekben (fıleg a nagyobb 

tagállamok) NSRK-i csak nemzeti nyelven érhetıek el az interneten teljes szövegükkel 

(spanyol, olasz, francia dokumentumok). További gondot jelent, hogy az esetek többségében, 

ha fel is sorolta a dokumentum a módszert, abban csak olyan megnevezéssel szerepeltek az  

indikátorok, mint például „munkanélküliség”, de nem szerepelt minden esetben, hogy 

pontosan milyen korosztályra, milyen évre (évekre) vetítve. 

 

VII.4.1. Magyarország 

 

Hazánk hét régiója közül Közép-Magyarország a versenyképesség és foglalkoztatás, míg a 

többi a konvergencia célkitőzés alá esik. Maga az NSRK, illetve az egyes ROP-ok nem 

tartalmazzák a hat konvergencia célterület alá esı régió közti felosztás módját. Utóbbira 

vonatkozóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht mint a 

területfejlesztésért felelıs kormányzati háttérintézmény készített szakértıi javaslatot az 

Országos Területfejlesztési Hivatal megbízásából. A szakértıi anyag áttekintette a mőködı, 

regionális szintre decentralizált nemzeti támogatások felosztásánál alkalmazott módszereket.  

A VÁTI komplex mutatót alkotó forrásfelosztási tényezıinek kialakítása során a következı 

regionális forrásfelosztási szempontok kerültek elemzésre: területi felzárkóztatás, térségi 

versenyképesség, térségi adottságok és fejlesztési igények, normativitás (VÁTI, 2006). A 

fenti elemzési szempontok vizsgálata alapján kerültek meghatározásra a VÁTI modell 

komplex mutatójában használt súlyozott tényezık. 

A. Területi felzárkóztatás 

- GDP/fı (súlya: 30%) 
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- a regisztrált munkanélküliek (vagy B változatban az aktív korú nem foglalkoztatottak 

aránya (súlya: 20%) 

- az elmaradott településen élık aránya (súlya: 10%) 

B. Térségi versenyképesség 

Áttekintve a lehetséges mutatókat, versenyképességi tényezık nem kerültek be a javasolt 

komplex mutató kosarába a következı problémák miatt. Regionális szinten a területi rendszer 

versenyképességére utal(hat) az adott térség forrás-abszorpciós képessége. A már több mint 

egy évtizede jelentısen differenciált területfejlesztési források miatt azonban területileg eltérı 

projektfejlesztési és pályázati kultúra alakult ki az ország egyes térségeiben. Továbbá 

részletes értékelés e témában ekkor még nem készült és az I. NFT tapasztalatai sem kerültek 

ekkor még teljes körő kiértékelésre. Fontos versenyképességi tényezı lehetett volna, hogy a 

térségére kiterjedı dinamizáló erı, azaz a régió növekedési dinamikája állandó-e? A hazai 

térségek fejlıdés dinamikája azonban olyan változatosan alakult az elmúlt években, tartós 

tendenciák nem rajzolódnak ki. 

C. A térségi adottságokhoz és fejlesztési igényekhez igazodó tematikus forrásfelosztás 

Az ehhez a tényezıhöz rendelt mutatók szintén nem kerültek be a javasoltak közé, a 

következık miatt. A gyakorlatban még csak megközelítıleg megbízható tematikus 

forrásfelosztást is nehéz készíteni, hiszen a fejlesztési igényekhez (keresleti oldal) és a 

fejlesztési adottságokhoz (primer kínálati oldal) a szükséges adatok országos összefüggésben 

többnyire hiányoznak, míg az egyes területek esetén a felosztás nehezen számszerősíthetı és 

olykor meglehetısen szubjektív tényezıkön nyugszik. Csak kifejezetten nagyobb léptékő 

tématerületek szerint (pl. infrastruktúra, humánerıforrás) lehet indokolt e tényezıket is a 

forrásfelosztás kialakítása során figyelembe venni, mindezt azonban gyakorlati szempontból 

egyszerőbb és célravezetıbb a normatív megközelítésekkel együtt kezelni (ld. lentebb).  

D. Normatív tényezık: 

- lakosságszám (súlya: 30%) 

- településszám (súlya: 10%) 

 

A fenti szakértıi javaslat alapján végül a hat régió forrásainak felosztásánál az alábbi 

indikátorok kerültek meghatározásra, a következı súlyokkal (a módszertanról a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség adott tájékoztatást). 

- 20% lakosságszám 

- 10% településszám 
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- 20% munkanélküliség 

- 10% elmaradott településeken élık száma 

- 40% GDP/fı 

A felosztás során egyedi szempont is érvényesült, Dél-Dunántúl külön 51 millió eurós 

forrásból részesült (ezt elıször elkülönítették, majd felosztották a forrásokat a hat régió 

között). 

A felosztás tehát jelentıs részben a GDP-vel mért fejlettség volt, de a normativitás 

szempontja is érvényesült. Utóbbi nem csak a népesség számán, hanem a települések számán 

keresztül is megjelent mint szempont. Ez a többi említett országhoz képest jelentıs eltérés, 

összefüggésben van az ország elaprózott településszerkezetével, illetve azzal, hogy a 

támogatások kedvezményezettjei jelentıs részt az önkormányzatok lesznek. Hangsúlyos elem 

volt a munkanélküliség, ami a többi tagállamban inkább a versenyképességi és foglalkoztatási 

célterület által érintett régiók közti differenciálásnál jelent meg. A komplex fejlettség csak 

10%-os súllyal szerepel az indikátorok közt, de nem térségi, hanem települési szinten mérve e 

tekintetben szintén nem találni hasonló példát a többi tagállam következıkben ismertetett 

módszerei között. 

 

VII.4.2. Példák az Európai Unió más tagállamaiból 

 

Lengyelország 

 

Az ország valamennyi NUTS 2 régiója a konvergencia célterület alá esik, ezekre külön 

operatív programok kerültek kidolgozásra. Azzal az indoklással, hogy az egész ország 

fejlettsége elmarad az EU-25-ök átlagától, ezért a régiók között nem tettek jelentıs 

különbséget a fejlettség alapján. Így gyakorlatilag csak a normativitás szempontja 

érvényesült, a felosztás során alkalmazott mutatók és súlyok a következı volt: 

- 80% népességszám 

- 10% népességszám (de csak azon régiók közt, melyekben a GDP/fı az országos átlag 

80%-a alatt van) 

- 10% népességszám (de csak azon „poviat”-ok közt, ahol a munkanélküliségi ráta az 

utolsó három év mindegyikében az országos átlag legalább 1,5-szerese volt 

A fenti felosztás az NSRK-ban ismertetett módszere tehát erısen normatív volt, kis 

mértékben azonban lehetıvé tette, hogy az egy fıre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta 
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alapján legfejletlenebb térségek viszonylagosan nagyobb forráshoz jussanak. Utóbbi célt 

szolgálta az is, hogy a 16 regionális OP mellett, Kelet-Lengyelország fejlesztésére önálló 

Operatív Program került kidolgozásra (GOVERNMENT OF POLAND, 2006). 

 

Szlovénia 

 

Szlovénia az NSRK keretében három operatív programot dolgozott ki, ezek egyike célozta 

a regionális fejlesztést. Ugyan a kis területő országban nem készültek külön operatív 

programok az egyes területegységekre, a regionális fejlesztés operatív programjára szánt 

forrásokat indikatívan felosztották a két NUTS 1 és a 12 NUTS 2 szint között. Ennek alapja 

az egyes térségek fejlettségi osztályozása volt. Az ország ugyanis kormányhatározatban 

rendelkezett a régiók osztályozásáról  amelynek a közösségi források felosztásánál is szerepet 

kapott [Decision on classification of development regions according to their development 

level for programming period 2007-2013]. Az ebben ismertetett módszer az egyik 

legpontosabb volt a vizsgált tagállamok közt, és tartalmazta a számítás részeredményeit is. 

Az osztályozás során az indikátorok három blokkját alakították ki. 

A. fejlettségi indikátorok: 

- GDP/fı 

- bruttó hozzáadott érték/foglalkoztatott 

- bruttó jövedelem/fı 

- munkahelyek száma/aktív népesség (elıbbi a munkahelyek, utóbbi lakóhely szerint 

lokalizálva, így figyelembe véve a munkaerı-áramlást) 

B. ún. ”hiányossági” (elmaradottságot merı) indikátorok: 

- öregségi index (öregkorúak száma/gyerekkorúak száma) 

- munkanélküliségi ráta (gazdaságilag aktívak számára vetítve) 

- foglalkoztatottsági ráta (15-64 évesekre vetítve) 

C. fejlıdési lehetıségek 

- elvégzett átlagos osztályszám (15-x éves korosztályban) 

- településsőrőség (terület/lakos) 

- Natura 2000 területek aránya 

- csatornahálózatba kötött lakások aránya 

A társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti mutatók alkalmazása igen összetett 

mutatót eredményezett, ezeket azonos súllyal kezelve, standardizált értékeik számtani átlagát 
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véve rangsorolták a NUTS szinteket. Az egyes mutatók értékeinél legtöbbször három éves 

átlagokat számoltak (2002-2004 illetve a GDP esetében 2001-2003), kivéve a C. pontban 

szereplı egy évre mért mutatókat. A számítási módszer, illetve annak kormányhatározatban 

részletezett módja (mellékletben feltüntetve az egyes részeredményeket), a többi országhoz 

viszonyítva az egyik legpontosabb és legnyilvánosabb módszertani alkalmazás volt. 

A számításnak voltak elızményei. Az 1993-as kiegyensúlyozott területi fejlıdésrıl szóló 

törvény tartalmazta elıször a „fejlıdési deficit index” fogalmát, ezt követıen került sor annak 

kidolgozására. A 2001-es országos szinten készült Regionális Fejlesztési Stratégia két fı 

szempontot vett figyelembe: a speciális fejlıdési problémákkal küzdı településeken élık 

aránya, illetve a régiók fejlıdési lehetıségének szintézise határozta meg az osztályozást. 

Ennek hátránya volt, hogy a települési szintő meghatározás rendkívül kicsi és heterogén bázist 

eredményezett, összesen 36 indikátort tartalmazott, amik nem minden esetben voltak 

elérhetıek, nemzetközileg nem voltak összehasonlíthatóak. Ezért került sor az új index 

kidolgozására a Gazdaságkutató Intézet által. 

 

Szlovákia 

 

Az ország egy operatív programot dolgozott ki az egyetlen versenyképességi cél alá esı 

régióra (Pozsony), a három konvergencia régióra pedig egy közös OP készült 

(GOVERNMENT OF SLOVAKIA, 2006). Ez utóbbi a NUTS 3, illetve NUTS 2 

területegységek közti indikatív felosztás módszerét is tartalmazza. Az egyeztetések során ez 

volt az egyik leginkább vitatott tématerület, a társadalmi, gazdasági partnerek nem is tudtak 

közös álláspontot kialakítani, így nemzeti szinten született meg a döntés. A NUTS 3 szinten 

elvégzett forrásfelosztás alapja a régiók népessége és GDP-je volt, a következı képlet alapján: 

Részesedés a keretbıl(%)= részesedés a népességbıl (%)×[100/egy fıre jutó GDP(országos 

átlag %-a)]×0,5. 

Az egy fıre jutó GDP esetében a vásárlóerı paritáson mért értékeket, és az utolsó elérhetı 

három év adatát vették figyelembe. Összességében tehát a normativitás és a GDP-vel mért 

fejlettség együttesen érvényesült mint szempont. 

 

Románia 

 

Románia az NSRK-án belül hét operatív programot alakított ki. Ezek egyike a 

Területfejlesztési OP, mely az ország teljes területére készült, közösen a 8, egyaránt 
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konvergencia célterület alá esı régióra. Az operatív program fı célja a kiegyensúlyozott és 

fenntartható társadalmi, gazdasági, területi fejlıdés. A ROP-ban leírtak szerint a cél 

elérésének egyik eszköze, hogy (noha a régiók nem rendelkeznek önálló OP-kkal) 

elkészítettek a régiók között egy indikatív forrásfelosztást  (GOVERNMENT OF ROMANIA, 

2006). Ez két mutatón alapult: 

- GDP/fı 

- népsőrőség 

A GDP, mint az egyik legáltalánosabb mutató került kiválasztásra, biztosítva, hogy a 

fejletlenebb régiók több forráshoz jussanak. Annak érdekében pedig, hogy a legjobban 

prosperáló (a népességet leginkább koncentráló) régiókat  kompenzálják, a népsőrőség 

mutatóját is figyelembe vették. A felosztást a ROP Monitoring Bizottság folyamatosan 

felülvizsgálja, megújítja, figyelembe véve a régiók igényeit, abszorpciós kapacitásait. 

 

Németország 

 

Németországban az egykori keletnémet területek (Berlin kivételével), valamint nyugaton 

Lüneburg tartoznak a konvergencia célterület alá (részben átmeneti támogatásban részesülve). 

A hat konvergencia régió mindegyike 1-1 ERFA és ESZA forrásból finanszírozott 

programmal rendelkezik (hasonló kettıség figyelhetı meg a 11 versenyképességi régiónál). A 

Gazdasági és Technológiai Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a konvergenciai régiók 

a központi kormányzat beleszólása nélkül megegyeztek egymással a felosztásról, figyelembe 

véve sajátosságaikat. Az eredmény alig különbözött attól, mint az EU által a tagállamok közti 

felosztás módja alapján lett volna. 

A versenyképességi régiók szintén tárgyalásos úton egyeztek meg olyan mutatókat 

alkalmazva mint GDP, foglalkoztatottság, munkanélküliség, utóbbi korösszetétele. 

 

Portugália 

 

Az ország szintén többféle célterület alá esı területegységekkel rendelkezik. Az öt 

konvergencia és a két versenyképességi régióra készültek regionális operatív programok, az öt 

országos („ágazati”) mellett. A régiók közti forrásfelosztás módszerérıl az NSRK nem 

tartalmaz információt. Az NSRK-t menedzselı szervezet (Observatório do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional) tájékoztatása szerint a következı metódust követték. 

Néhány régió esetében már egyedi státusza adta, hogy az EU tagállamok közti felosztást 
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követıen adott volt részesedésük, ilyen Madeira (versenyképességi „phasing in” régió), 

Lisszabon (versenyképességi), Algarve (konvergencia „phasing out” régió). A többi 

konvergencia régió között belsı egyeztetések nyomán alakult ki a felosztás, amely során 

gazdasági és társadalmi indikátorok mellett olykor sajátos földrajzi szempontok is 

alkalmazásra kerültek. Így például a domborzat mutatói, melyek Alentejo-nak kedveztek. 

 

Spanyolország 

 

Az ország Portugáliához hasonlóan mind a négy célterület típussal rendelkezik, összesen 

(az ágazati OP-kkal együtt) 45 operatív programot dolgoztak ki. A teljes szövegével csak 

spanyol nyelven elérhetı NSRK nem említi a régiók közti felosztás módszerét. Az illetékes 

kormányzati szerv (Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium, Közösségi Alapok Igazgatósága) 

tájékoztatása szerint az országon belüli felosztás alapja az EU által a tagállamok közti 

felosztás során érvényesített kritériumok voltak. Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy 

Spanyolországban is több esetben kaptak kiegészítı támogatást régiók (lásd VII. 2.7. fejezet). 

 

Hollandia 

 

Az ország négy regionális programot dolgozott ki, a négy a versenyképességi cél alá 

tartozó régiójára, ezeket a programokat az ERFA finanszírozza. A felosztás módjának leírása 

szerepel magában az NSRK-ban (GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS, 2006). 

A felosztás fı elve ennek megfelelıen a versenyképesség fokozása volt. A régiók közti 

felosztás alapja az a módszer volt, melyet az EU a tagállamok közti felosztásra dolgozott ki, 

így a hollandiai forrásallokációt a következı mutatók és súlyok határozták meg: 

- 50 % össznépesség 

- 20% munkanélküliek száma a csoportátlagnál magasabb munkanélküliségi rátával 

rendelkezı NUTS 3 szintő régiókban 

- 15% a 70 %-os foglalkoztatottsági ráta eléréséhez szükséges állások száma 

- 10% az alacsony végzettségő foglalkoztatottak száma 

- 5% alacsony népsőrőség 

A részesedéseket ezután a régió viszonylagos prosperitásával összhangban kiigazították (a 

teljes részesedést minden régió esetében 5 %-kos bonus/malus-szal növelték vagy 

csökkentették aszerint, hogy az egy fıre jutó GDP az országos átlagot jelentı GDP-jénél 

alacsonyabb vagy magasabb). 
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Arra hivatkozva, hogy az északi területeken a gazdaság erısen függ a gyáripartól, és épp 

rosszul teljesít, ez a régió 2010-ig többletforrásokhoz jutott, a tudásorientált gazdaság 

erısítése érdekében, 2011-tıl viszont tisztán a fenti képlet érvényesült, azaz a felosztást a 

normativitás és a foglalkoztatottság/munkanélküliség határozta meg. Mindez tehát az jelenti, 

hogy a rögzített képlet mellett megjelent bizonyos kivétel alkalmazása is. 

 

Egyesült Királyság 

 

Az ország alapvetıen versenyképességi célterület alá esı régiókkal rendelkezik, mindössze 

három olyan területegységre (West Wales and the Valleys, Highlands and Islands, Cornwall 

and the Isles of Scilly) kellett operatív programot kidolgozni, amelyek (részben átmenetileg) 

konvergencia célterület alá tartoznak.  

A régiók közti felosztás módját egy külön dokumentum tartalmazta, amely az NSRK 

tervezéséhez kapcsolódó konzultációk folyamatát, eredményét mutatja be (GOVERNMENT 

OF THE UNITED KINGDOM, 2006). 

Az ERFA-ból finanszírozott források felosztásánál a következı metódust követték. Az 

indikátorokból kosarat képeztek, a pontozás eredményeképp, és akik a legkevesebb pontot 

kapták, azok jutottak a legtöbb forráshoz. Alapvetıen versenyképességgel összefüggı 

mutatókat kerestek, a normativitás kevésbé érvényesült: 

- 10% népességszám 

- 20% üzleti kutatás- fejlesztési ráfordítás 

- 20% induló vállalkozások száma 

- 20% legalább 2. szintő végzettséggel rendelkezık száma 

- 30% bruttó hozzáadott érték/foglalkoztatott 

Mindezeken kívül egy 20%-os „sapkát” is alkalmaztak. Ez azt jelenti, hogy egyik térség 

részesedése sem lehet 20%-kal több vagy kevesebb, mint 2000-06 között volt. (Észak-

Írországra, amely akkor nem Objektiv1, hanem Objektiv2 régió volt, kiszámolták akkori 

feltételezett részesedését. Gibraltár, melyre vonatkozóan nem voltak adatok, csakúgy, mint az 

elızı programozási idıszakban, népességarányosan jutott forráshoz.) Itt tehát megjelent a 

viszonylagos állandóság biztosítása mint szempont. 

Ezt megelızıen más módszerekkel is kísérleteztek. Ezek egyike az EU által a tagállamok 

közt alkalmazott módszer volt. Ezt azért vetették el, mert nem tartalmaztak olyan, szerintük 

fontos kulcsindikátorokat, mint termelékenység, innováció, vállalkozásokkal kapcsolatos 

mutatók. 
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Felmerült továbbá olyan indikátorok bevonása is, mint elérhetıség, háztartási jövedelmek, 

kézmőipar szerepe, etnikai mutatók. Végül ezeket a nehezen mérhetıség, adathiány, átfedés 

más mutatókkal miatt kizárták az alkalmazandók közül. 

A Szociális Alapból (ESZA) származó források felosztásánál a programok iránti igényeket 

igyekeztek felmérni, ezért a munkanélküliek és az alacsony végzettségőek száma határozta 

meg a felosztott keretek nagyságát, a következık szerint: 

- 50% munka nélkül lévık száma 

- 25% végzettséggel nem rendelkezık száma 

- 25% alacsony (2.szint alatti) végzettségőek száma 

A 20%-os „sapka” itt is alkalmazásra került, és Gibraltár esetében is az ERFA-nál 

ismertetett módszert alkalmazták. 

 

Franciaország 

 

A felosztás módszerét itt is az ország NSRK-ja tartalmazta, igaz ez utóbbi csak nemzeti 

nyelven elérhetı teljes terjedelmében. (GOUVERNEMENT FRANÇAIS, 2007).  

Az ország négy konvergencia célkitőzés alá esı régiója (a tengerentúli területek: 

Guadelope, Francia Guyana, Martinique, Réunion) egy-egy  ERFA, illetve ESZA forrásból 

finanszírozott operatív programmal rendelkezik. A forrást elıbb a régiók között osztotta el a 

kormányzat a helyi hatóságokkal konzultálva, majd a régiók ERFA és ESZA programjai közti 

felosztásra került sor, a prefektusok által a helyi szereplıkkel konzultálva. 

A versenyképesség és foglalkoztatás célterület érinti az ország szárazföldi régióit. A 22 

régióra 1-1 regionális operatív program készült, továbbá elfogadtak négy multiregionális 

programot sajátos tájegységekre (Alpok, Massif Central, Loire- völgy, Rhone-völgy). 

A 22 régió közötti forrásmegosztás módja a következı volt. Az ERFA keret esetében 

(források 56%-a) a következı indikátorokat alkalmazták (azonos súllyal): 

- népességszám és népsőrőség 

- munkanélküliek többletszáma (az országos átlagnak megfelelı rátához képest) 

- GDP/fı 

- régiók forrásai a 2000-2006 közti idıszakhoz képest 

A felosztást tehát a normativitás mellett a fejlettség két alapmutatója, a GDP/fı és a 

munkanélküliség határozta meg, de az állandóság biztosítása érdekében a korábbi idıszak 

forrásnagysága is figyelembe veendı szempont volt. Utóbbit erısítette, hogy a regionális 

keretek értékcsökkenését 30%-ban maximálták. 
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Az ESZA források esetében a számítás módszere összetettebb volt. Két feltételt 

alkalmaztak, azokat 2/3-1/3 arányban alkalmazva: 

A. foglalkoztatási indikátorok 

- tartós munkanélküliségi ráta 

- ifjúsági munkanélküliségi ráta 

- foglalkoztatottsági ráta 

- férfi és nıi foglalkoztatottság közti különbség 

- „beilleszkedési minimum jövedelem”-ben részesülık aránya („revenue minimum 

d’insertion”: olyan „jövedelempótló támogatás”, amit a munkával nem rendelkezı, de 

munkanélküli segélyre nem jogosultak kapnak) 

B. forrásfelhasználás képessége a 2000-2005 közti idıszak ESZA forrásai (3. célterület) 

esetében 

Gyakorlatilag tehát a munkanélküliség indikátorai és a korábbi idıszak forrásfelhasználása 

határozta meg a felosztást. Csakúgy, mint az ERFA esetében itt is igyekeztek csökkenteni a 

különbséget a jelenlegi és korábbi programozási idıszak forrásai között, ezért egy -25%-os 

„biztonsági sávot” alkalmaztak. 

 

Svédország 

 

Az ország NSRK-jában ismerteti a források régiók közti felosztásának módját. Az ESZA 

forrásokra egy nemzeti OP készült. Ennek forrásait az Irányító Hatóság a Monitoring 

Bizottsággal konzultálva allokálja a régiók között. Az ERFA esetében a nyolc régió önálló OP 

keretében hajtja végre a fejlesztéseket. A felosztás alapja (Hollandiához hasonlóan, az ott 

ismertetett módon) az a módszer, amely alapján az EU felosztotta a forrásokat az országok 

között  (GOVERNMENT OF SWEDEN, 2006). Svédország csatlakozási szerzıdése alapján a 

négy legészakibb megye kapcsán – alacsony népsőrőségükre való tekintettel – további ERFA 

támogatásban részesült. E támogatás összege lakosonként évi 35 euró, bármilyen egyéb 

támogatáson felül, amelyre e régiók egyébként jogosultak. Ezt a pluszforrást a két érintett 

régió közt osztották fel.  
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VII.4.3. A régiók számára elıirányzott keretösszegek differenciáltsága 

 

Mint látható, a tagállamok különbözı módszerek szerint allokálták forrásaikat a regionális 

operatív programok közt, illetve esetenként a közös területfejlesztési operatív programjukon 

belül az egyes területegységek közt. Ezért érdemes elemezni, hogy az allokációk eredménye 

mennyiben más, mintha normatív alapon osztották volna fel, illetve milyen kapcsolatban van 

a GDP-vel. 

A konvergencia célterület alá esı régiók közti differenciáltságot ebben az esetben a 

Hoover-index-szelmértem, azt fejezve ki, hogy mennyiben tér el az egyes régiók részesedése 

a népesség és a támogatási összeg, illetve a GDP és a támogatási összeg alapján. Mivel a 

tervezés, a keretek felosztásának kialakítása 2006-ra esett, ezért 2005 évi népesség és a 

vásárlóerı paritáson mért GDP adatokat használtam.  

A kohéziós politika legnagyobb része (85%-a) a konvergencia régiók felzárkóztatását 

szolgálja. Ezen régiók közt a differenciáltság jóval kisebb volt, akár a népesség, akár a GDP 

eloszlásához képest. A 10-bıl hét tagállamban a források kevesebb, mint 10%-át kellett volna 

máshogy átcsoportosítani a régiók közt ahhoz, hogy eloszlása megegyezzen a népességével. A 

legnagyobb differenciáltság Portugáliát jellemezte, de a Hoover-index (melynek értéke 0-100 

közt lehet) itt is csak 17% volt. A hat érintett magyar régió közt ez az érték megegyezik a 

lengyellel (7,8), tehát az egy fıre jutó támogatási keret alig különbözik a régiókban. 

A GDP-hez képest már nagyobb volt a különbség, de a maximum érték itt is csak 21% 

(Görögország), tehát a konvergencia régiók közt alig tettek különbséget a tagállamok. A 

decentralizáció jegyében ugyan létrehoztak önálló regionális programokat, vagy legalább is 

készítettek indikatív felosztást a régiók közt. Mivel azonban a fı cél ezen régiók 

felzárkóztatása a fejlett régiókhoz,  nem pedig az egyes tagállamokon belül a fejletlen régiók 

közti különbségek csökkentése, ezért csaknem normatív alapon osztották fel a rendelkezésre 

álló összegeket. 

 

A kohéziós politika másik eszközére a versenyképesség, foglalkoztatás célterületére jóval 

kisebb forrás jutott, ezeket azonban sokkal inkább differenciálták az érintett régiók között. 

Akár a népességhez, akár a GDP-hez viszonyítva a legkisebb különbséget Hollandia 

esetében lehetett tapasztalni, igaz a Hoover-index értéke még így is nagyobb, mint a 

konvergencia régiókkal rendelkezı országokban tapasztaltnál. A népességhez viszonyítva a 

legtöbb esetben a támogatások 20-40%-át kellene átcsoportosítani egy teljesen normatív 

felosztás eléréséhez. A GDP-hez képest pedig még nagyobb volt a különbség. A kevés forrást 
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tehát az érintett tagállamok sokkal jobban differenciálták, erısebben érvényesült az országon 

belüli kiegyenlítés szándéka. Ezt erısítette, hogy az egy fıre jutó GDP alapján a tagállamok 

belül valamivel nagyobban a különbségek a versenyképességi régiók, mint a konvergencia 

régiók közt. A versenyképességi régiók közt találhatók például az egyes országok 

legfejlettebb, centrum térségei, amelyek fejlettsége extrém módon kiugró még a többi 

régióhoz képest is, és ezek a régiók fejlettségükhöz képest kevés támogatást kaptak. A 

legnagyobb különbség például az Egyesült Királyságot jellemzi, ahol különösen London és 

Délkelet-Anglia esetében volt kiugró a GDP és a támogatási keretbıl való részesedés 

különbsége. Finnország és Svédország esetében az északi alacsony népsőrőségő területeknek 

juttatott plusz támogatás járult hozzá jelentısen a kimagasló differenciáltság kialakulásához. 

 

VII.5. A HAZAI FORRÁSFELOSZTÁS ALTERNATÍVÁI  

 

A hazai konvergencia régiók közti forrásmegosztásra, a végeredményben alkalmazott 

mellett egyéb módszerek is kínálkoztak volna. Ezek egy részét a VÁTI Kht szakértıi 

anyagban foglalta össze (VÁTI, 2006), ezt néhány továbbival egészítettem ki. 

A lehetséges kritériumok az alábbi fı csoportokba sorolhatók: 

− normativitás: népesség-, településszám 

− fejlettségi mutatók: GDP/fı, fajlagos jövedelem, foglalkoztatottság, munkanélküliség 

mutatói 

− kistérségi, települési fejlettségbeli különbségek: kedvezményezett, elmaradott 

kistérségekben, településeken élık aránya 

− hazai decentralizált területfejlesztési források allokációs képletei: TRFC, TEKI, CÉDE, 

LEKI 

A vizsgált mutatók, módszerek alapján, a 2006-ban elérhetı idıszakra vonatkozóan álltak elı, 

az egyes konvergencia régiókon belüli regionális forráseloszlás különbségeinek alternatívái. 

 

A végeredményben kialakult különbségek alapján, a ROP-ok forrásainak elosztásánál a 

népességarányokhoz képest jelentısen elmaradó részesedése lett Nyugat-, és Közép-

Dunántúlnak, kismértékben a Dél-Alföldnek, míg a többi három régió viszonylagosan 

nagyobb keretekhez jutott. 

A tényleges ROP arányokhoz képest egy másik normatív módszerrel (településszám) az 

aprófalvas, de fejlett dunántúli régiók jártak jobban jártak volna, különösen a több mint 
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kétszer akkora forráshoz jutó Nyugat-Dunántúl, míg a legnagyobb vesztes a két alföldi régió 

lett volna. 

A fejlettségi mutatók közül a kiugróan fejlett Nyugat-Dunántúl rosszabbul járt volna a 

fajlagos GDP kizárólagos alkalmazásával. De igaz ez Dél-Dunántúlra, Észak-Magyarországra 

is. Ennek oka, hogy a végül alkalmazott képletben olyan mutatók is szerepeltek, amelyek 

alapján e két régió a GDP-hez képest is kedvezıtlenebb helyzető (munkanélküliség, 

településszerkezet). 

A fajlagos jövedelmeket tekintve a GDP-hez képest kisebbek a különbségek, ezért a 

forrásallokáció sem lett volna annyira differenciált (25. sz. táblázat). 

25. táblázat: A hazai konvergencia régiók részesedése az ÚMFT konvergencia ROP forrásaiból eltérı 
módszerek alapján (%) 

felosztás alapja NYD KD DD DA ÉA ÉM összesen 

konvergencia régiók ROP kerete, 2007-2013 
(ROP0713) 10,8 11,8 16,4 17,4 22,7 21,0 100,0 

lakosság száma, 2005 (NÉP05) 13,7 15,2 13,5 18,7 21,2 17,6 100,0 
foglalkoztatási ráta, 2005 (FOGL05) 12,4 13,5 13,8 18,8 22,5 19,0 100,0 
CÉDE keret felosztási módszere, 2006 (CÉDE06) 13,1 11,6 16,1 17,6 22,6 19,0 100,0 
egy lakosra jutó nettó jövedelem, 2005 (JÖVPOP05) 11,6 12,6 13,9 19,9 23,7 18,3 100,0 
egy fıre jutó GDP, 2003 (GDPPOP03) 9,4 12,1 13,9 20,2 24,0 20,3 100,0 
települések száma, 2006 (TEL06) 22,1 13,6 22,1 8,6 13,2 20,5 100,0 
regisztrált munkanélküliek száma, 2005 IV.negyedév 
(RMN05) 8,6 10,0 15,2 16,8 25,6 23,8 100,0 
TEKI keret felosztási módszere, 2006 (TEKI06) 6,5 9,0 14,6 19,7 27,7 22,5 100,0 
TRFC decentralizált szakmai fejlesztési programok 
keretének felosztási módszere, 2005 (TRFC05) 6,6 7,8 14,4 18,1 30,8 22,3 100,0 
elmaradott települések népessége (7/2003 Korm. 
rendelet) (ELMT03) 4,9 3,3 18,0 16,5 27,6 29,6 100,0 
kedvezményezett kistérségek népessége, 2006 (64/2004 
Korm. rendelet) (KEDV06) 4,4 5,5 14,6 17,9 33,9 23,7 100,0 
elmaradott kistérségek népessége, 2006 (64/2004 
Korm. rendelet) (ELM06) 4,7 3,7 14,3 19,1 33,0 25,3 100,0 
LEKI keret felosztási módszere, 2006 (LEKI06) 0,5 0,0 12,5 13,0 41,6 32,4 100,0 

 

A munkanélküliségi ráta alapján Észak-Magyarország, és Észak-Alföld még nagyobb 

keretekhez jutott volna, még a végül megállapítottakhoz képest is, „köszönhetıen” tartósan 

súlyos foglalkoztatási problémáiknak, a foglalkoztatottság alapján a különbségek kisebbek 

lennének. 

A kedvezményezett vagy csak az elmaradott kistérségekben élık száma alapján még jobban 

differenciálódtak volna a források, hiszen ez esetben nem a régiók, hanem a kistérségek 

szintjén mért (jelentısebb) különbségek kaptak nagyobb szerepet. Így Közép-, és Nyugat-

Dunántúl feleannyi támogatást kapott volna, míg Észak-Alföld a hat régió forrásainak 

egyharmadát használhatta volna fel. 
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Az elmaradott települések népessége alapján Közép-Dunántúl még rosszabbul járt volna. 

A többi régió közül ez már Dél-Dunántúlnak kedvezıbb, Dél-Alföldnek kedvezıtlenebb lett 

volna, mint a kistérségi szintő elmaradottság alkalmazása. 

Az egyéb hazai területfejlesztési források allokációs képletei közül a CÉDE a leginkább 

normatív, és így hasonló a ROP-ok közti felosztásnál végül alkalmazotthoz. A TRFC, TEKI, 

LEKI (ebben a sorrendben) már lényegesen jobban differenciált volna kelet és nyugat közt. 

29. ábra: Hazai konvergencia régiók részesedése a 2. NFT forrásaiból, eltérı mutatók alapján 

 

 

A régiók közül az áttekintett alternatív módszerek közül Közép- és Nyugat-Dunántúl a 

normatívitással (népesség-, településszám) és a jövedelmi mutatóval kicsivel jobban járt 

volna, minden más esetben rosszabbul (29. sz. ábra). Észak-Magyarország a 

kedvezményezett, elmaradott településeken, kistérségekben élık száma alapján jutott volna 

lényegesen nagyobb forráshoz, Észak-Alföld szintén, de utóbbi már a GDP, vagy a jövedelmi 

mutatóval is több forráshoz jutott volna. A Dél-Dunántúl és Dél-Alföld esetében kisebb 

különbséget eredményezett volna egyéb módszerek alkalmazása. Összességében a végül 

alkalmazott mutató nem különbözik jelentısen a népességarányostól, az országon belüli 

különbségeket más módszerrel jobban ki lehetett volna fejezni. 
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VIII. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A kutatás során feltett kérdésekhez kapcsolódó vizsgálatok során elsı lépésben 

áttekintettem, hogy milyen források felhasználását befolyásolta a kedvezményezett térségek 

lehatárolása. 

Ez alapján megállapítható, hogy a „kedvezményezett térség” mint eszköz gyakorlatilag 

csak a területfejlesztés viszonylagosan jelentéktelen forrásainak felhasználását határozta meg. 

A hipotézisemet igazolva az ágazati szakpolitikák forrásait nem tudta orientálni, csupán az 

összes nemzetgazdasági beruházáshoz képest megyénként 0,5-2,5%-ot kitevı területfejlesztési 

támogatás felhasználására volt hatása. Ezen korlátok miatt sem válhatott eredményes a 

térségi felzárkóztatás céljának eszközévé. Ezt jelzi annak a hipotézisnek az igazolása, hogy az 

elmaradott térségek jelentıs állandósága is, az elıször 1986-ban lehatárolt települések közül 

571-bıl 358 folyamatosan beletartozott ebbe a körbe. 

Ugyanakkor a területfejlesztési politika esetében sem volt tökéletes a kedvezményezett 

térség mint eszköz mőködtetése. Az egyik legfontosabb forrás, a TFC/TRFC esetében 

folyamatosan voltak olyan kivételt jelentı feltételek, melyek lehetıvé tették a nem lehatárolt 

térségek pályázatainak támogatását.  

A kedvezményezett térségekben felhasznált támogatások leginkább vállalkozások 

foglalkoztatást bıvítı, megırzı fejlesztéseit, turisztikai beruházásait, a települések 

infrastrukturális beruházásait támogatták. Ezen tényezık mutatói tartósan részét is képezték a 

lehatárolások mutatórendszerének. Nem minden esetben volt egyértelmő kapcsolat a 

kedvezményezett térségek céljai, a lehatárolásukat meghatározó mutatók és a befolyásolt 

támogatások céljai között. Így a humánerıforrások mutatói megjelentek a feltételrendszer 

részeként, de a gyakorlatilag alig jutott rá támogatási forrás.  

A kilencvenes években a kistérségi, települési szinten lehatárolt kedvezményezett 

térségekben élık aránya folyamatosan nıtt, majd állandósult a népesség közel egyharmadát 

érintve. A kistérségi fejlettséghez hasonlóan készültek települési szintő lehatárolások is, ezek 

azonban nem mindig azonos idıpontban, így eltérı adatbázison készültek el. A kistérségi 

mellett települési szinten is jelenlévı kedvezményezettség nem növelte jelentısen az ilyen 

területek nagyságát. Ez 2007 óta 216 ezer embert érint 247 településen, tehát a kistérségi 

mellett fenntartott települési lehatárolás elenyészı települési, népességi kört érint. 

Ugyanakkor a kettıs lehatárolás a támogatások oldaláról annyiban indokolt volt, hogy a 
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kizárólag települési szinten preferált önkormányzatok kihasználták, hogy pályázhattak 

területfejlesztési forrásokra.  

A területi egyenlıtlenségek állandósulását jelzi, hogy a változó módszerek ellenére a 

lehatárolt területek jelentıs idıbeli állandóságot mutattak. A legtöbb esetben 

népességarányosan legalább 80%-os átfedés volt a megelızı lehatároláshoz képest, évente 

legtöbbször 100-200 település került a kedvezményezettek közé vagy került ki onnan 

(települési vagy kistérségi szinten). 

Sikerült igazolni azt a feltételezésemet, hogy a kistérségek határának változtatása, 

különösen új kistérségek létrehozása jelentıs részben a kedvezményezett státusz megszerzését 

célozza. Az újonnan létrehozott kistérségek szinte kivétel nélkül ennek köszönhetıen váltak 

kedvezményezetté. 

A komplex elmaradottságon kívül korábban egyéb típusai is voltak a 

kedvezményezettségnek, a köztük lévı túlzott átfedés azonban ezek fokozatos megszőnéséhez 

vezetett. A lehatárolásuknál alkalmazott mutatók közti átfedések miatt elıfordult, hogy nem 

volt olyan kistérség, amelyik a rurális vagy ipari szerkezetátalakítási jellege mellett ne 

tartozott volna legalább egy másik típusba. Sıt arra is volt példa, hogy egyszerre voltak 

kistérségek vidékfejlesztés és az ipari szerkezetátalakítás lehatárolt célterületei. Ráadásul az 

ezen térségtípusokhoz rendelt, az Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített célok 

között is komoly átfedés volt, és a feltételként rögzített mutatók sem voltak teljes 

összhangban a térségspecifikus célokkal. A többféle típus alkalmazását indokolatlanná tette az 

is, hogy a támogatási jogosultság során a típusnak nem volt jelentısége, csak a 

kedvezményezettségnek.  A különbözı típusú kedvezményezett térségek lehatárolása helyett 

az elmaradottság mértéke szerinti besorolás vált egyre hangsúlyosabbá, összhangban a 

területfejlesztési politika OTK-ban rögzített elveivel. 

A komplex elmaradottság vizsgálata során folyamatosan változott a tényezık köre, a 

mutatók száma. Gyakorlatilag állandó jelleggel a demográfiai helyzet, a munkanélküliség, a 

jövedelmi, vagyoni helyzet, a lakások infrastrukturális ellátottsága szerepelt a vizsgált 

tényezık között. 

A társadalmi, gazdasági, infrastrukturális mutatók mellett a környezeti állapotra vonatkozó 

adatok teljes egészében hiányoznak (a tématerülethez leginkább a csatornázottság 

infrastrukturális mutatója köthetı). A foglalkoztatási, infrastrukturális mutatókhoz képest a 

gazdasági mutatók is kevésbé voltak hangsúlyosak. Ezt erısítette az is, hogy elsısorban a 

foglalkoztatás, szociális ellátások területén volt jellemzı, hogy több egymással szorosan 
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összefüggı mutatókat figyelembe vettek, melyek gyakorlatilag ugyanazt a területi 

egyenlıtlenséget írták le (pl. munkanélküliség, tartós munkanélküliség, aktivitás, segélyezés). 

 

A komplex elmaradottsági mutató kialakítása több lépcsıben történt, így jelentısége volt 

annak is, hogy az egyes alapmutatók milyen csoportba kerültek. Mivel több csoportban 

jelentek meg, az egymással összefüggı társadalmi mutatók a komplex mutatóban 

felülreprezentálttá váltak. A csoportok száma idınként változott, de ami még inkább 

befolyásolhatta az eredményeket, hogy egyes mutatók mozogtak a csoportok között (pl. a 

jövedelmi helyzet elıbb gazdasági, majd társadalmi mutató, a vendégforgalom 

infrastrukturális késıbb gazdasági mutató). A legutóbb, 2007-ben lehatárolt kistérségek 

kétharmada mind az öt tényezıcsoport alapján elmaradottnak minısült, a kevesebb számú 

csoport alapján elmaradottak közül azoknak volt esélyük végeredményben elmaradottnak 

minısülni, ahol a foglalkoztatás, a szociális tényezıcsoportok alapján kedvezıtlen volt a 

helyzet. Ez is ezen területek túlreprezentáltságát jelzi. 

Az mindenképp pozitív, hogy új tényezık bevonásával megjelentek felértékelıdı 

infrastrukturális elemek (kábel tv, internet), illetve növelték a gazdasághoz köthetı tényezık 

súlyát (kutatás-fejlesztés, gyorsforgalmi elérés). Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is 

jelen vannak, ma már minimális területi egyenlıtlenséget mutató tényezık is (pl. vezetékes 

telefon, ivóvíz ellátottság). Azaz igazolódott az a hipotézis, hogy a komplex mutató 

számításánál olyan alapmutatók is szerepet kaptak, melyek idıvel már nem mutattak jelentıs 

területi különbséget. 

A lehatárolások során felhasznált adatok többsége két évvel korábbi állapotot tükröz. A 

tárgyévhez ennél közelebbi adatok csak elvétve kerültek felhasználásra. Jellemzıen a 

munkanélküliségi adatok esetében volt lehetıség aktuálisabb adatok felhasználására, illetve 

ilyenek voltak 2007-ben az elérési adatok is. Ezzel szemben 2004-ben 1990-es népszámlálási 

adatok is alkalmazásra kerültek, de a 2007-es lehatárolás is használ 2001-es népszámlálási 

adatokat a foglalkoztatási szerkezetre, iskolázottságra vonatkozóan. Az egy-egy év állapotát 

leíró mutatók mellett idıszaki illetve változásmutatók is rendszeresen helyet kaptak a 

vizsgálatokban. Több évi átlagot számoltak a vándorlási egyenleg esetében, míg az új lakások 

számbavételénél is több éves idıszakot vettek figyelembe, teljesen indokoltan. A változás 

mérése pedig a gazdasági szervezetek, illetve egyes szektorok foglalkoztatott aránya esetében 

került elıtérbe, de végeredményben kevésbé befolyásolta a komplex mutató értékét. 

A kutatás során megvizsgáltam, milyen alternatív módszerekkel lehetne kifejezni az egyes 

hazai kistérségek elmaradottságát. Ennek során igazolódott az a hipotézisem, hogy a jelenleg 
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használt 31 mutatóhoz képest a korábbi lehatárolások során alkalmazott kevesebb számú 

mutató alkalmazása is nagyon hasonló eredményt hozna. Megvizsgálva, hogy az egyes 

idıpontokban melyik alapmutató jelezte a komplex elmaradottsághoz leginkább hasonló 

sorrendet, legtöbbször az iskolai végzettség, munkanélküliség, jövedelmi, vagyoni, szociális 

helyzet mutatói mutattak a komplex fejlettséghez hasonló egyenlıtlenségeket. Igazolódott, 

hogy szélsıséges esetben akár egyetlen mutató, az egy fıre jutó jövedelem alapján is 

lehatárolható az elmaradott térségek legtöbbje, a 2007-ben 31 mutatóval lehatárolt 94-bıl 

például 86. Megyei szinten összehasonlítva a fajlagos GDP és a komplex kistérség aggregált 

mutatóját kimutatható volt, hogy a kettı közti kapcsolat idıvel egyre szorosabbá vált. 

A lehatárolt mutatókör redukálása mellett a komplex mutató elıállítása is egyszerősíthetı 

lenne. Így például a mutatónkénti sorrendek egyszerő átlagolása a jelenlegi 94 elmaradott 

kistérségbıl 92-t lehatárolna. Azok a kistérségek pedig, amelyek legalább a vizsgált mutatók 

fele szerint a legrosszabb helyzetőek közé tartoznak négy kivételével hivatalosan is 

elmaradottak voltak. 

Települési szinten ugyanakkor jóval kisebb volt az átfedés, így korlátozottabb lenne a 

jövedelmi mutató alkalmazhatósága, hasonlóan jelentısen különbözik az elmaradott és az 

önhibáján kívül hátrányos helyzető települések köre. A kistérségi szintő lehatárolásra 

ugyanakkor akár a települési szintő elmaradottság aggregálása is alkalmas lenne. 2007-ben 

az elmaradott kistérségek népességarányosan 81,3, illetve 83,4%-a lehatárolható lett volna az 

elmaradott települések, illetve az ott élık aránya alapján. 

Miközben a kedvezményezettséget települési, kistérségi szinten határozták meg, az e 

térségeknek elıirányzott források decentralizálása megyei és regionális szintre történt- A 

forrásallokáció során  figyelembe vett mutatók egyrészt a megyei, regionális szintő fajlagos 

GDP voltak, másrészt megjelent a kedvezményezett térségekben élık aránya is. 

Összességében a fı forrásnak tekinthetı TFC/TRFC, illetve TEKI források 20-30%-ban 

kerültek más térségbe, mint ami népességarányosan indokolt lett volna. Igazán jelentısen a 

csak leghátrányosabb térségeknek rendelkezésre álló LEKI forrásokat sikerült területileg 

koncentrálni.  

Noha az Európai Unió egyik legfontosabb, a fejlesztéspolitikában is érvényesítendı elve a 

nyilvánosság, a források allokációja során ez korlátozottan érvényesült. Amíg közösségi 

szinten nagyon pontosan (rendeletben) rögzített a tagállamok közti forrásfelosztás módja, 

addig ez a tagállamok szintjén nem minden esetben van így. Az EU-s regionális programok 

közti, országon belüli allokáció módszertana nem minden esetben jelent meg a 

tervdokumentumokban (NSRK-k, ROP-ok), vagy ha igen nem tartalmazta az indikátorok 
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pontos megnevezését, az adatok idıpontját, idıtávját, a számítások részeredményeit. Meg kell 

említeni továbbá, hogy a meghatározott feltételeken túl mind a tagállamok közötti, mind a 

tagállamokon belüli felosztás során érvényesültek egyedi szempontok, sajátos lobbiérdekek. 

A rendelkezésre álló információk alapján a tagállamok a következı csoportokba 

sorolhatóak az alkalmazott módszertanok alapján: 

- EU tagállamok közti felosztásra alkalmazott módszerének átvétele az országon belüli 

allokációra (Hollandia, Spanyolország, Svédország) 

- népességszám és egy fejlettségi mutató (GDP vagy munkanélküliség) alkalmazása 

(Lengyelország, Románia, Szlovákia) 

- régiók közti tárgyalásos egyeztetés során kialakított felosztás (Németország, 

Portugália) 

- sokváltozós, összetett módszertannal komplex mutató elıállítása (Magyarország, 

Szlovénia, Franciaország, Egyesült Királyság) 

 

Végeredményben a felosztás eredményeképp a kohéziós politika fı területét kitevı 

konvergencia célkitőzés keretében támogatott régiók közt, tagállamokon belül alig voltak 

különbségek, bármilyen módszert is alkalmaztak. Ez egy egyrészt annak köszönhetı, hogy 

eleve kisebbek voltak a különbségek illetve, hogy az elosztás erısen normatív volt. Ezek a 

források tehát elsısorban az EU átlaghoz való közelítést, mintsem az elmaradott tagállamok 

fejletlen régiói közti közelítést szolgálják. A versenyképességi, foglalkoztatási régiók közti 

felosztás már jóval differenciáltabb volt a tagállamokon belül (a nagyobb különbségek okán 

is), igaz, ezek az elızınél kisebb forrást jelentettek. 

 

Összegezve a kutatás eredményeit a hazai területfejlesztési politika számára a 

kedvezményezett térségek mint eszköz alkalmazását tekintve az alábbi javaslatokat tartanám 

megfontolandónak: 

- A területfejlesztés közvetlen forrásai nem alkalmasak a területi folyamatok érdemi 

befolyásolására. Éppen ezért szükséges lenne a decentralizált fejlesztési források 

nagyságát mind nagyobb mértékben bevonva az ágazati forrásokat.  

- A térségi (gazdaság) fejlesztési forrásokat több évre elıre rögzített összeggel, 

programszerően kellene felhasználni, ezeket regionális szintre decentralizálva. 

Felosztásuk során a felzárkóztatás (fajlagos GDP) és normativitás (lakosságszám) 

szempontját egyformán érvényesíteni kellene, elıbbit jobban (pl. 70:30% arányban). 
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- Központilag továbbra is szükséges meghatározni az elmaradott kistérségek körét 

(népesség legfeljebb harmada). Ezek esetében nem csak a területfejlesztés, hanem más 

ágazati források kapcsán mind szélesebb körben szükséges preferenciákat alkalmazni 

(nagyobb támogatási intenzitás, elbírálásnál többletpontszám stb.) 

- Az elmaradott kistérségeken belül továbbra is szükséges a leghátrányosabb helyzető 

(népesség 10%-a) kistérségek meghatározása. Ezek számára külön fejlesztési forrást 

kell biztosítani, melyet ezen kistérségek többéves komplex programok keretében 

használhatnának fel (ezek kidolgozását, lebonyolítását módszertanilag is támogatni 

szükséges). 

- A kistérségi szintő elmaradottság meghatározásának mutatórendszerét egyszerősíteni 

lehetne, a következık (a VÁTI-ban a legutolsó területfejlesztési Országgyőlési 

Jelentés elkészítésénél már tesztelt) mutatók felhasználásával:  

o egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

o ezer fıre jutó mőködı társas vállalkozások száma 

o egy lakosra jutó személyi jövedelemadózás alá vont belföldi nettó jövedelem  

o száz 15-59 éves lakosra jutó regisztrált munkanélküliek száma 

o közcsatorna-hálózatba bevont lakások aránya 

o megyeszékhely átlagos elérhetısége a kistérség településeirıl 

- A kedvezményezett térségek további (korábban alkalmazott) típusainak újbóli 

bevezetését nem tartom indokoltnak, ugyanakkor szükséges lenne az Országos 

Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott térségtípusok pontos, 

kormányrendeletben rögzített (kistérség-, településszintő) lehatárolása és ezek 

alkalmazása a források felhasználása során. 

- A fejlesztéspolitikában külön kellene választani a térségi hatással bíró területfejlesztési 

beavatkozásokat és a forráshiányos önkormányzatokat segítı településfejlesztési 

projekteket. Utóbbiakhoz kapcsolódva indokolt lehet az elmaradott kistérségek mellett 

meghatározni a rászoruló települések körét is. Ezen a szinten azonban a komplex 

elmaradottság helyett inkább olyan módszerre lenne szükség, amely egy-két mutatóval 

kifejezi a település, az önkormányzat hátrányos helyzetét (fajlagos jövedelem, helyi 

adó bevétel, forráshiányos lét). 

- A kistérségek beosztását továbbra is csak 3-4 évente legyen lehetséges módosítani, 

elkerülve, hogy mindez kizárólag az elmaradott státusz megszerzését, megırzését 

szolgálja. Ebbıl a szempontból kérdéses még az új járásrendszer és a statisztikai 

kistérségek viszonya. 
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jegyzékérıl szóló 161/1993. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

1994. ápr.8. 

61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek 
jegyzékérıl 

1995. máj.30. 

80/1996. (VI. 7.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek 
jegyzékérıl szóló 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

1996. jún.12. 

219/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl 

1997. jan.1. 

106/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett 
területeinek jegyzékérıl 

1997. jún.26. 

215/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 219/1996. (XII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról 

1998. jan1. 

19/1998. (II. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek 
jegyzékérıl 

1998. feb.12. 

180/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 219/1996. (XII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról 

2000. jan1. 

91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek 
jegyzékérıl 

2001. jún.23. 

7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl 

2003. jan.1. 

64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet a területfejlesztés kedvezményezett 
térségeinek jegyzékérıl 

2004. ápr. 18. 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl 

2006. nov 30. 

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 2007. nov.25. 
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XIII.2. A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEI 
MAGYARORSZÁGON 

30. ábra: Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések, 1986 

Forrás:2015/1986 (XI.5.) MT.határozat

 

31. ábra: A területfejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló támogatásban részesíthetı települések, 
1991 

Jelmagyarázat

Elmaradott térségek települései

Munkahelyteremtı beruházások szempontjából 

támogatható foglalkoztatási körzetek települései

mindkét szempontból támogatható

Forrás:12/1991. (VI. 13.) KTM-BM-MüM-PM együttes rendelet a területfejlesztést és 
munkahely-teremtést szolgáló támogatásban részesíthetı települések 1991. évre vonatkozó kijelölésérıl
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32. ábra: Az elmaradott területek fejlesztését és a munkahelyteremtést szolgáló területfejlesztési 
támogatásokban részesíthetı térségek, 1992 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 

nagyrészt kedvezıtlen adottságú térségek

Országos munkanélküliségi rátát 
kétszeresen meghaladó munkanélküliséggel 

sújtott foglalkoztatási körzetek

mindkét szempont szerint támogatható

Forrás:97/1992. (VI. 16.) Korm. Rendelet az elmaradott területek fejlesztését és a munkahelyteremtést 
szolgáló területfejlesztési támogatásokról

 

33. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett területei, 1993 

Jelmagyarázat

Forrás:161/1993. (XI. 17.) Korm. Rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékérıl

Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó

munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet

Gazdasági-társadalmi szempontból 

elmaradott foglalkoztatási körzet

mindkét szempontból támogatható körzet

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település  
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34. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett területei, 1994 

Jelmagyarázat

Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó

munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet

Gazdasági-társadalmi szempontból 

elmaradott foglalkoztatási körzet

mindkét szempontból támogatható körzet

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település

Forrás:52/1994. (IV. 8.) Korm. Rendelet a területfejlesztés kedvezményezett 
területeinek jegyzékérıl szóló 161/1993. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 

35. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett területei, 1995 

Jelmagyarázat

Forrás:61/1995. (V. 30.) Korm. Rendelet a területfejlesztés 
kedvezményezett területeinek jegyzékérıl

Országos átlagot 1,5-szeresen meghaladó

munkanélküli arányú foglalkoztatási körzet

Gazdasági-társadalmi szempontból 

elmaradott foglalkoztatási körzet

mindkét szempontból támogatható körzet

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település
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36. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 1996 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség

Ipari szerkezetátalakítás térségei

Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei

Jelentıs munkanélküliséggel sújtott térségek

Forrás:80/1996. (VI. 7.) Korm. Rendelet a területfejlesztés kedvezményezett 
területeinek jegyzékérıl szóló 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 

37. ábra: A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, 1997 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott település

Országos átlagot jelentısen meghaladó

munkanélküliséggel sújtott település

mindkét szempontnak megfelelı

Forrás:219/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl
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38. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 1997 

Jelmagyarázat

Forrás:106/1997. (VI. 18.) Korm. Rendelet a területfejlesztés 
kedvezményezett területeinek jegyzékérıl Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség

Ipari szerkezetátalakítás térségei

Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei

Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek

 

39. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 1998 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség

Ipari szerkezetátalakítás térségei

Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei

Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek

forrás:19/1998. (II. 4.) Korm. Rendelet a területfejlesztés 
kedvezményezett területeinek jegyzékérıl

 



148 
 

40. ábra: A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, 2000 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott település

Országos átlagot jelentısen meghaladó

munkanélküliséggel sújtott település

mindkét szempontnak megfelelı

Forrás:180/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló
 219/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

41. ábra: A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, 2003  illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések ,2003

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott település

Országos átlagot jelentısen meghaladó

munkanélküliséggel sújtott település

mindkét szempontnak megfelelı

Forrás:7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl
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42. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 2001 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség

Ipari szerkezetátalakítás térségei

Vidékfejlesztési térségek

Forrás:91/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a területfejlesztés 
kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl  

43. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 2004 

Jelmagyarázat

Forrás:64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet a területfejlesztés 
kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség

Ipari szerkezetátalakítás térségei

Vidékfejlesztési térségek
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44. ábra: A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, 2006 

Jelmagyarázat

Társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott település

Országos átlagot jelentısen meghaladó

munkanélküliséggel sújtott település

mindkét szempontnak megfelelı
Forrás:240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,

 illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl  

45. ábra: A területfejlesztés kedvezményezett kistérségei, 2007 

Forrás:311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

Hátrányos helyzető térség

Leghátrányosabb helyzető térség

Komplex programmal segítendı lehhátrányosabb helyzető térség

Jelmagyarázat


