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Előzmények 

Az Európai Unióban a régiók közötti társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése - a 

szolidaritás elve szerint - nem várható kizárólag a piaci mechanizmusoktól, ezért Közösségi 

téren is történnek erőfeszítések ennek mérséklésére. A kohéziós célú fejlesztéspolitikai 

beavatkozások Magyarországon is egyre jelentősebb szerepet töltenek be, ezért kiemelt 

szempontként kell kezelni hozzájárulásukat a területi egyenlőtlenségek változásához.  

 

A II. Nemzeti Fejlesztési terv - Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban: ÚMFT) 

célrendszere hangsúlyozza, hogy „(…)a következő elveket tartjuk szem előtt a fejlesztések 

során: Azokat a fejlesztéseket kell támogatni, amelyeknek más területekre tovagyűrűző, 

multiplikátor hatásuk van.”. A területi kohéziót elsősorban horizontálisan kívánja elérni, ami a 

területi társadalmi-gazdasági különbségek csökkentésének – nem elsődleges fontossággal bíró 

- igényeként is értelmezhető.  

 

Joggal merül fel kérdés, hogy az ország egészének fejlődését szem előtt tartó és 

versenyképességet javítani szándékozó és ágazati prioritásokból építkező fejlesztéspolitika 

nem okozza-e a már meglévő hazai területi társadalmi-gazdasági különbségek további 

növekedését. Erre a programok területi szempontú értékelése adhatja a választ a fejlesztések 

várható hatásainak felmérésén keresztül.  

 

A korábbi vizsgálatok a beavatkozási eszközök hatásait vizsgálták, de döntően adott eszközre 

(pl. autópálya) vagy tématerületre (pl. turizmus) fókuszálva, illetve a terv egészének szintjén 

elsősorban a makrogazdasági hatásokkal foglalkoztak és kevésbé az egyes eszközök közötti 

lehetséges egymásra hatás vizsgálatával. E téren az eszközökre vonatkozó általános 

észrevételeken túl olyan vizsgálatra, ami figyelembe vette volna a tervben szereplő eszközök 

sajátosságait, még nem került sor a fejlesztési tervek esetében. 

 

Kutatási célom, hogy az ÚMFT beavatkozási eszközeit a működési mechanizmusán 

keresztül bemutassam; a várható területi allokáción keresztül láttassam potenciális szerepüket 

a térségek fejlődésében és becsüljem az adott eszköz-kombináció tagjai között fellépő 

lehetséges egymásra hatásokat. Dolgozatomban elsősorban az egyes eszközök, valamint az 

eszközök és a területiség közötti kapcsolatok bemutatására törekedem. Az egyes eszközök 

vizsgálataiból következő ismeretek alapul szolgálnak az eszközök közvetett (szinergia) 

kölcsönhatásainak értékeléséhez. 
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A kutatómunkám során két alapvető hipotézisből indultam ki.  

(1) Nagyságrendjük okán a piaci szereplők hozzák létre a nagytérségi területi társadalmi-

gazdasági egyenlőtlenségeket, így a közcélú beavatkozások csak mérsékelni tudják a 

következményeket. Azonban ennek módja nagymértékben függ attól, hogy a tervek mennyire 

veszik figyelembe a fejlesztési eszközök hatásmechanizmusát. 

 

(2) Az alapvetően ágazati fejlesztési logikán létrejött fejlesztési tervek sem tartalmukat, sem 

működési módjukat tekintve nem szolgálják a területfejlesztés közép- és hosszú távú céljait, 

amiben vélhetően jelentős szerepe van a fejlesztési tervek tartalmi összetételének is. 

 

 

I. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatás háttér-anyagait főleg az adott eszközökre vonatkozó korábbi kutatásoknak – a 

dolgozat céljának eléréséhez szükséges – tanulságai jelentik leginkább, de részben 

támaszkodom az értékelések témakörében született és relevánsnak tartott jelentések egyes 

megállapításaira is. 

 

A térségfejlesztési cél tesztelése során az ÚMFT áttekintése után elkülönítésre kerülnek a 

működési hatásmechanizmus alapján homogénnek tekinthető beavatkozási eszközök 

csoportjai. Meghatározásra kerülnek a működésükhöz szükséges jelentősnek tartott 

keretfeltételek és várható területi allokációjuk, valamint a térségfejlődésre gyakorolt befolyás 

módja. Az eszközök lehetséges közvetlen egymásra hatásának bemutatása mellett kísérlet 

történik a közvetett kapcsolatok leírására is. 

 

 

II. A kutatási eredmények összefoglalása 

 

A kutatás hozzáadott-értékét egyrészt a fejlesztési eszközök hatásmechanizmus szempontú 

leírása és ezen ismereteknek egyedi alkalmazási módja, másrészt az eszközök egymásra 

hatásának vizsgálata jelenti, ahol jelenkori példán keresztül történt kísérlet a térségfejlesztési 

cél tesztelésére. 
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(1) Az egyes ágazati fejlesztési prioritások a területi egyenlőtlenségeket figyelembe nem véve 

határozzák meg az ország területén létrejövő beavatkozásokat, melyek egységes keretbe 

rendezve alkotják az ÚMFT stratégia alapját. Az ágazatok által kisebb jelentőségűnek 

minősített, illetve a településfejlesztéssel összefüggő eszközök alkotják a területfejlesztési 

politika eszközeit, melyek az ágazati fejlesztésekkel összefüggésben nem koordináltan 

kerülnek felhasználásra. 

 

(2) A rendelkezésre álló források nagyságrendjüket tekintve alkalmasak lennének – 

amennyiben az anyagi ágakban történik felhasználásuk – a fejlettségi különbségek 

mérséklésére, de ennek gátat szab a támogatási (téma)területeken várható rendkívül 

egyenlőtlen allokáció. A terv logikája szerint az adott (régió, megye, kis-) térség városainak 

társadalmi-gazdasági téren megvalósuló fejlesztése „kisugárzó erőt” fejt ki a többi településre. 

Azonban ez olyan fejlesztések megvalósítását kívánja elsősorban, melyek közép- vagy 

hosszútávon érdemben megváltoztathatják a térségi szereplők közötti funkcionális 

kapcsolatokat vagy nagyságrendjük okán az érintett szférában fejlődés indulhat meg.  

 

(3) Komplex beavatkozások esetén is lehetséges az előretekintő alakító szemléletű, aggregáló 

(bottom up) megközelítést alkalmazó tematikus értékelés elvégzése a területi 

egyenlőtlenségekre vonatkozóan, aminek alapját az egyedi, hatásaikat tekintve homogén 

beavatkozási eszközök jelentik. A tapasztalatok alapján történő összegzés a területi 

szempontból jelentős eszközök alkalmazását igazolhatja. 

 

Az értékelés elvi menetét tekintve először makroszinten történik, ahol a beruházás-típusú 

fejlesztésekről eldöntésre kerül, hogy lehetnek-e érdemi hatásai a fejlettség területi 

egyenlőtlenségeire. Mikroszinten az egyes eszközök egyedi hatásai alapján meghatározhatóvá 

válnak azon térkategóriák, ahol várható, hogy a területi egyenlőtlenségek változnak. A 

szintézis kialakítása során az egyes eszközök „egyedi” hatásmechanizmusa és térbeni 

megjelenése alapján a potenciális egymásra hatások kerülnek azonosításra, ami a terv 

esetleges szinergiahatásait jellemzi.  

 

(4) Makroszinten az összes ÚMFT forrás kétharmada (kb. 4.500 mrd Ft) tekinthető olyan 

forrásnak, amelyek a területi társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket közvetlenül vagy 

közvetve befolyásolhatják. Az egyes (téma)területekre allokált fejlesztési források 

nagyságrendjüket tekintve jelentős és meghatározó mértékben növelik a K+F+I és 
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alapkutatásra, gazdaságfejlesztésre, közlekedésre és környezetvédelemre, míg kisebb 

mértékben a humán erőforrások fejlesztésére fordítható forrásokat. 

 

A GMR-Hungary-féle allokáció szerint az egyes megyék számára évente kb. 100-200 mrd Ft 

értékű beruházás megvalósítását, a fejlettségtől függetlenül egyes megyék (Békés, Nógrád, 

Tolna, Szabolcs-Sz.-B., Zala) beruházásainak megduplázódását(!) jelentheti, amennyiben 

minden forrás az anyagi ágakban kerül felhasználásra. Ez mindenképpen jelentősnek, bár 

némileg illuzórikusnak tűnik, főleg az NFT I. keretében történt kifizetések területi 

megoszlását figyelembe véve.  

 

(5) A fejlettség, illetve az egyes térségekben megvalósuló beruházások kapcsolatát megyei 

szinten korrelációs vizsgálattal tekintve a területi fejlődés lényeges tényezője az 

eszközberuházás volumene. Eszerint a GDP/fő-ben kifejezett egyenlőtlenségek változása 

inkább várható a termelőeszközök beruházásai, mint az épület (vagy egyéb infrastruktúra) 

beruházásoktól. Különösen az ipari eszközberuházások esetében erős a kapcsolat, ami a két 

évvel való időbeni eltolás esetén még erősödik is. 

 

(6) Az eszközberuházásoknak a területi egyenlőtlenségre gyakorolt szerepe lineáris 

regresszióval került becslésre. A vizsgálat alapján az eszközberuházások volumene csak egyes 

időszakokban (2000-2002 és 2004-06 között) magyarázza érdemben a megyei GDP/fő 

értékeket. Különösen az 1999-2000-ben és a 2003-05 közötti időszak eszközberuházásai 

jelentenek érdemei magyarázóerőt. Az ebben az időszakban létrejött termelő befektetések 

megyei allokációja nemcsak az azonos, de egy, illetve két évvel későbbi időszakban 

kapcsolatba hozható az aktuális év értéktermelésével. Az eredmények Budapest nélkül és az 

eszközberuházás helyett az ipari beruházásokat tekintve is hasonlóan alakulnak az egyes 

éveket tekintve, de mindkét esetben a magyarázó erő erősebb, mint alapesetben. Mindez 

megerősíti, hogy a (piaci alapú és állami) termelőeszköz-beruházások térbeli allokációjának 

befolyásolásán keresztül a megyei fejlettségi különbségek is érdemben változhatnak.  

 

(7) A fejlesztési források minőségi összetételét tekintve szükséges volt az egyes fejlesztési 

eszközök egyedi hatásainak vizsgálata is. A gazdaságfejlesztés terén legjelentősebb eszközök 

a nagyvállalatok számára nyújtott adókedvezmények voltak, míg a vállalkozások fejlesztése 

terén az Egyedi kormánydöntések (EKD). A közvetlen vállalkozásfejlesztés térségi hatásai 

elsősorban a fejlett régiókban jönnek létre. A vállalkozások közötti együttműködések 
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(klaszterek) létrejötte főleg azon térségekhez köthető, ahol már kialakult a szükséges vállalati 

kultúra és elért egy bizonyos nagyságrendet a hasonló tevékenységet végző vállalkozások 

száma.  

 

A vállalati K+F tevékenység támogatása inkább a megyeszékhelyeken működő és export-

orientált termelő vállalatok további fejlődését segíti elő, ami legfeljebb a munkaerő 

alkalmazásával mutathat tovaterjedő hatásokat. A közös (egyetem-vállalkozás) részvétellel 

létrejövő kutatási központok és innováció-transzfer szervezetek az egyetemek közelségében 

jönnek létre, ami a vidéki felsőoktatási centrumok K+F-ben betöltött szerepét erősítheti.  

Jelentős szerepe lehet a hazai viszonyok között a szinte minden kistérségben jelen levő ipari 

parkok és inkubátorházak hálózat-fejlesztésének.  

A logisztikai központok fejlesztése a kitüntetett (közlekedés)földrajzi helyekhez köthető, míg 

a szélessávú infrastruktúra létrejöttének támogatása a hátrányos helyzetű térségekre nézve 

jelent előnyt. 

 

(8) A sajátos, hatásmechanizmusát tekintve vonzerő-fejlesztésen alapuló beavatkozások, mint 

a turisztikai vonzerő fejlesztés és a város-rehabilitáció egyaránt csak kitüntetett fölrajzi helyek 

pl. városok és helyszínek fejlesztéséhez járul hozzá. A turisztikai vonzerő és fogadóképesség 

javítása elsősorban a meglévő desztinációk versenyképességét szolgálja és térben egyenlőtlen 

módon megy végbe, míg a település rehabilitáció a települések funkcionális központjaira 

korlátozódik elsősorban életminőség-javító célzattal. 

 

(9) A közlekedésfejlesztés terén kvantitatív módon került kimutatásra, hogy – akár egy rövid 

időszakot is tekintve – a főútvonalaktól max. 30 km-ig terjedő sávban lévő települések 

fejlődési üteme több tényezőt (népesség, munkanélküliség, vállalkozás, jövedelem) tekintve is 

kedvezőbben alakul, mint a közlekedésföldrajzi szempontból „árnyékterületen” lévő 

települések társadalmi-gazdasági élete. Ez az elsőrendű úthálózat újabb elemeinek létrehozása 

melletti érvnek tekinthető, ami azonban csak kisebb részben valósul meg (mint gyűrűs 

elemek) az ÚMFT-ben, szemben a karbantartásokkal és útjavításokkal. 

 

(10) Az egyes ágazati beavatkozások esetében a terv további hozzáadott-értékét jelentik a 

fejlesztési projektek közvetlen egymásra hatásán kívül a közvetett kapcsolódások, a szinergia 

hatások. Matematikai eszközökkel becsülve ezek mértékét az ÚMFT példáján megállapítható, 

hogy az (instabil) rendszer szinten az ún. közvetítő eszközök dominálnak, míg az egyes 
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eszközök szintjén a legjelentősebb közvetítő eszközök egymással lépnek közvetett 

kapcsolatba és közöttük alakulnak ki a legnagyobb mértékű szinergiahatások. Ezek az 

eszközök az ipari parkok, egyetemmel közös kutatási központok, a gyorsforgalmi úthálózat 

gyűrűs elemei, az innováció-transzfer központok és a vállalkozások közös K+F és logisztikai 

beruházásai. 

 

 

III. Következtetések 

 
A térségfejlesztési cél tesztelése során egyértelművé vált, hogy a területi egyenlőtlenségek 

mérséklése során kiemelt jelentőséggel bír a fejlesztési tervek tartalmi összetétele. A terv 

elsősorban épületberuházás-jellegű eszközökkel végzi feladatát, így a cél elsősorban a 

források felhasználása lehet. Ennek során a beruházás-orientált fejlesztéspolitika döntően a 

már fejlett térségek és szereplők/csoportok további támogatását szolgálja.  

 

Ahhoz, hogy az ország egészére vagy egyes térségeire megfogalmazott felzárkóztatás célja 

teljesüljön elsősorban az ágazati fejlesztések területi szempontú koordinációjára van szükség, 

melynek során az egyik lehetséges területfejlesztési stratégia a nagytérségi vagy jelentős 

ágazati fejlesztésekhez történő igazodás a regionális hatókörben lévő eszközökkel; azok 

hatásainak erősítése vagy mellékhatásaik csökkentése érdekében.  

 

Mivel a komplex beavatkozások révén létrejött változások nem írhatók le csak a tervnek 

tulajdoníthatóan létrejövő változások eredőjeként, ezért fontos a változások létrejöttéhez 

szükséges körülmények azonosítása is, melyek ahhoz szükségesek, hogy a várt hatások 

megjelenjenek. E szükséges, de hiányzó feltételek inkább csak hozzájárulnak a változásokhoz, 

mint kimutathatóan okozzák, de a tervezés során ezek figyelembe vétele is szükséges.  
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