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I. BEVEZETÉS 

 
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.  

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
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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. 

 

II. CÉLKITŐZÉSEK 

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

kérdésekre kerestem a választ: 

- Milyen 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?   

- 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? 
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III. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

A fejlesztéspolitikai lépéseknek, amelyek esetén a fejlesztéspolitika módszertant határoz 

meg, indikátorokat rögzít a területi különbségek azonosítására, két fı típusa: a 

kedvezményezett területek lehatárolása, illetve a decentralizált források területi allokációja. 

 

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

térségek (kistérségek, települések) jelentették. 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. A hazai gyakorlatban a területfejlesztésért felelıs kormányzati szervnek a Központi 

Statisztikai Hivatallal közösen nyilvános módszertani füzetet kell készítenie a 

kedvezményezett térségek lehatárolásáról. Mivel a részletesebb módszerek ezekben a 

kiadványokban jelentek meg, ezek szintén az adatok forrását jelentették.  

  

Megvizsgáltam a kedvezményezett térségek által 1996-2008 között felhasznált 

területfejlesztési források nagyságát, célonkénti összetételét is, ehhez az ezen tárgyban 

készített elemzések szolgáltattak alapanyagot. A két Országos Területfejlesztési Koncepció 

(1998, 2005) és annak felülvizsgálati dokumentumai alapján vizsgáltam a kedvezményezett 

térségek megjelenítését, alkalmazásának eredményességét a területfejlesztési politikában. 

Indokolt volt vizsgálni azt is, hogy a területpolitika által használt indikátorok milyen 

összefüggésben vannak azoknak a támogatásoknak a céljaival, amelyekkel kapcsolatban 

meghatározzák a területi preferenciákat. 

 

A vizsgálat tárgyát képezte, hogy a hazai gyakorlatban alkalmazott mutatók milyen területi 

egyenlıtlenségeket mutattak, ez hogyan változott az idık során.  

Összehasonlító számításokat, elemzéseket készítettem annak bemutatására, mennyiben 

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

változásával. Összevetésre kerültek az indikátorkészlet, módszerek, valamint a befolyásolni 

kívánt területfejlesztési támogatások céljai. Bemutatásra kerül, mennyiben eredményezne 

mást eltérı mutatók és módszerek alkalmazása. Vizsgálat tárgyát képezte, hogy van-e 

egyetlen olyan mutató, amellyel viszonylag csekély információvesztéssel csaknem azonos 
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eredményt kapunk. 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. 

Vizsgáltam a szakirodalomban egyes kutatók által alkalmazott azon mutatóköröket, 

módszereket, melyek a komplex fejlettség kimutatását célozták.  

További vizsgálati szempont volt, hogy lehet-e „aggregálni” a módszereket. 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? 

Korrelációs vizsgálatok tárták fel, 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.  

 

A kedvezményezettség egy idıben területileg több szintő is lehet. 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. A korábbi lehatárolásnál 

alkalmazott mutatókkal, módszerekkel vizsgáltam, hogy egy nem kedvezményezett kistérség 

felosztása révén létrejövı kistérségek közül hány lett az önállóvá válás eredményeként 

elmaradott.  

 

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. A regionális forrásallokáció nemzetközi 
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összehasonlítása során az uniós tagállamok Interneten hozzáférhetı Nemzeti Stratégiai 

Referencia Keretei voltak a felhasznált források.  

 

IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

 

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, az elıször 1986-ban 

lehatárolt települések közül 571-bıl 358 folyamatosan beletartozott ebbe a körbe. 

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 mellett települési szinten is jelenlévı kedvezményezettség nem növelte 

jelentısen az ilyen területek nagyságát. Ugyanakkor a kettıs lehatárolás a támogatások 

oldaláról annyiban indokolt volt, hogy a 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). 
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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. 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 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. Elsısorban a foglalkoztatás, szociális ellátások területén volt jellemzı, hogy 

több egymással szorosan összefüggı mutatókat vettek figyelembe, melyek gyakorlatilag 

ugyanazt a területi egyenlıtlenséget írták le (pl. munkanélküliség, tartós munkanélküliség, 

aktivitás, segélyezés). 

 

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). A lehatárolások során felhasznált adatok többsége két évvel 

korábbi állapotot tükröz. A tárgyévhez ennél közelebbi adatok csak elvétve kerültek 

felhasználásra.  

A kutatás során megvizsgáltam, milyen alternatív módszerekkel lehetne kifejezni az egyes 

hazai kistérségek elmaradottságát. Ennek során igazolódott az a hipotézisem, hogy a jelenleg 

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.  
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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 

 

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 
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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 

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. 
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