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Vezetői összefoglaló 
A Budapest Intézet a Forster Központ (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ) megbízásából kidolgozta az európai uniós forrásból 
finanszírozott kulturális örökségvédelmi beruházások kontrollcsoportos (tényellentétes) 
hatásvizsgálatának módszertanát. Olyan módszertani keretet dolgoztunk ki, ami publikusan 
elérhető település-szintű adatok vizsgálatán alapul és a későbbiekben, a hatások 
kimutathatóságához szükséges idő elteltével használható lesz kulturális örökségvédelmi 
beruházások hatásvizsgálatának elvégzésére. A projekt második lépésében az általunk 
kidolgozott módszert alkalmaztuk a 2004-2013 közötti időszakban megkezdett beruházások 
vizsgálatára. 

Egy potenciális vizsgálathoz szükséges információk elérhetőségét figyelembe véve a 
kulturális örökségvédelmi beruházások oksági, gazdasági-társadalmi hatását az alábbi 
módszertan alapján javasoljuk vizsgálni. Javasoljuk, hogy a vizsgált kimeneti változókat a 
majdani értékelő egy indexre aggregálja, hogy a statisztikai tesztelés egyszerűbb legyen. 
Javasoljuk, hogy az oksági hatást az alapján identifikálja az értékelő, hogy az adott, 
műemlékkel bíró településen a beruházást korábban (kezelt csoport) vagy később (kontroll 
csoport) eszközölték-e. Az identifikáció ez esetben azon a feltevésen alapszik, hogy míg az 
a döntés, hogy egy település kap-e beruházási pénzt, nem véletlenszerű, az időzítés igen. A 
települések közötti időben állandó különbségek kezelésére különbségek különbsége 
módszert vagy fix hatás panel modellt javaslunk. 

Tekintettel arra, hogy a beruházások lebonyolítása óta alig pár év telt csak el (a projektek 
nagy része 2009 után történt), ráadásul az adatokban a projektekről szóló döntés dátumát 
látjuk csak, a beruházások oksági hatása az általunk vizsgált időszakban település-szintű 
gazdasági és társadalmi mutatókkal egyelőre nem kimutatható. A hatásvizsgálatot a 
bemutatott módszertan alapján érdemes néhány év múlva is lefuttatni, amikor a hosszabb 
távú hatások is megmutatkozhatnak. 

Módszertanunkat a 2004-2013 időszak alatt elindított beruházásokon felhasználva azt 
kaptuk, hogy a kiinduló különbségek különbsége és fixhatás modelljeink inszignifikáns, nulla 
körüli eredményeket mutattak. Számos egyéb modellspecifikációt is készítettünk, 
amelyekkel megnéztük, hogy a hatás eltérő-e aszerint, hogy a támogatást milyen típusú 
szereplő kapja (önkormányzat, non-profit, vállalkozás, költségvetési szerv), hogy a 
beruházás milyen típusú szolgáltatásokat fejleszt (csak műemlékfelújítás, turisztikai 
szolgáltatások, kapcsolt egyéb szolgáltatások – pl. szálláshely, wellness). Azt is megnéztük, 
hogy a településméret befolyásolja-e a beruházások hatását, illetve, hogy számít-e, hogy a 
támogatott település környezetében (kistérségében) összesen hány műemlék található, 
amivel egy adott környék vonzerejét próbáltuk megragadni. Az összes specifikációnk 
megerősítette azt az eredményt, hogy a beruházásoknak hatása egyelőre nem kimutatható.  

A tanulmány készítése során az elérhető adatok hiányosságai korlátozták lehetőségeinket. 
Általános probléma volt a „finomabb”, tehát olyan mutatók hiánya, amelyek viszonylag 
rövidebb távon változhatnak egy-egy beruházás hatására (pl. vendégéjszakák száma, 
vendéglátóhelyek bevételei). Ezen hiányosságok orvosolására megfogalmaztunk néhány 
olyan javaslatot, amelyek segítenék a hatások későbbi precízebb elemzését. 

- Javasoljuk, hogy a T-Star településszintű adatbázis adatgyűjtési procedúrájába olyan 
ösztönzők kerüljenek, melyek megbízhatóbb adatokat eredményeznek. Jelenleg az 
önkormányzatok jegyzik be az adatbázisban szereplő mutatók nagy részét, melyek 
minőségét rontják az önkormányzathoz be nem jelentett, vagy hiányosan 
dokumentált adatok (pl. a vendégéjszakák száma különböző típusú szálláshelyeken 
sokszor inkonzisztens mintázatokat mutat, a non-profit szervezetek száma helyi 
terepmunkánk alapján nem tükrözi a valóban működő szervezetek számát). Emellett 
az egyéb érintett szereplők sem érdekeltek az adatok pontos közlésében (pl. a 
szállásadók gyakran nem a valós vendégéjszaka adatot jelentik be).  
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- Javasoljuk, hogy az egyébként meglevő hivatalos cégregiszteres mérlegadatokból 
számolható árbevétel-adatok elérhetőek legyenek éves, település, szektor és méret 
szintű bontásban (paneladatbázisként). Egy ilyen adatbázis számos tanulmány 
fontos forrása lehetne. Jelenleg egy ilyen adatbázis egyszeri összeállítása hónapokig 
húzódó folyamat. További nehézség az adatokkal, hogy ezek székhely alapúak, 
viszont a vállalatok telephelyei – ahol esetleg a bevételek ténylegesen keletkeznek – 
nem egyeznek a székhellyel. 

- Javasoljuk, hogy a pályázatok elbírálási rendszerébe eleve építsenek be későbbi 
hatásvizsgálatokat könnyen lehetővé tevő elemeket. Ilyen lenne, ha az elbírálási 
szempontok egy pontszámba lennének összegezve, amelyek nyilvánosan elérhetőek 
adatbázis formátumban; ha a nem nyert pályázatok adatai is elérhetőek lennének; és 
ha a támogatást nyert projektek befejezési dátuma megtisztított adatként 
rendelkezésre állna.  
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1. Bevezetés 
A Budapest Intézet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ megbízásából kidolgozta a Magyarországon 2004 és 2013 között megvalósult, 

európai uniós forrásból finanszírozott kulturális örökségvédelmi beruházások 

kontrollcsoportos (tényellentétes) hatásvizsgálatának módszertanát. Olyan módszertani 

keretet dolgoztunk ki, ami publikusan elérhető település-szintű adatok vizsgálatán alapul és 

a későbbiekben, a hatások kimutathatóságához szükséges idő elteltével használható lesz 

kulturális örökségvédelmi beruházások hatásvizsgálatának elvégzésére. A projekt második 

lépésében az általunk kidolgozott módszert alkalmaztuk a 2004-2013 közötti időszakban 

lezajlott beruházások vizsgálatára. Tekintettel arra, hogy a beruházások lebonyolítása óta 

alig pár év telt csak el, a beruházások oksági hatása az általunk vizsgált időszakban 

település-szintű gazdasági és társadalmi mutatókkal egyelőre nem kimutatható. A 

hatásvizsgálatot a bemutatott módszertan alapján érdemes néhány év múlva is lefuttatni, 

amikor a hosszabb távú hatások is megmutatkozhatnak. 

2. A kulturális örökségvédelmi beruházások hatásai 
A kulturális örökségvédelmi beruházásoknak számos lehetséges, pozitív és negatív hatását 

az 1. ábra mutatja be (McLoughlin, Sodagar, és Kaminski 2006 alapján). A szakirodalomban 

általában a hatások négy fő csoportját különböztetik meg: egyéni, társadalmi, gazdasági és 

környezeti hatásokat (McLoughlin, Sodagar, és Kaminski 2006; Bowitz és Ibenholt 2009; 

Throsby 2012). Ezek a hatások természetesen nem teljesen függetlenek egymástól, oda-

vissza hatnak egymásra is. A növekvő turizmus, mint gazdasági hatás, például pozitív és 

negatív irányba egyaránt befolyásolhatja a környékbeli lakosok életminőségét (egyéni 

hatás), a vendéglátók megnövekedett bevételei (pozitív) vagy az érkező látogatók okozta 

nagyobb zajterhelés (negatív) révén.  
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1. ábra. A kulturális örökségvédelmi beruházások lehetséges hatásai 

 

Forrás: (McLoughlin, Sodagar, és Kaminski 2006, 51, Figure 2 (A socio-economic benefit 

and impact framework (modified from The Outspan Group 1999: 7)); Bowitz és Ibenholt 

2009; Throsby 2012; Ecorys 2013)  

Tanulmányunkban a következő kérdésre keressük a választ:  

1. Milyen módszertani keretben lehet a műemlékvédelmi beruházások társadalmi-

gazdasági hatásait megbecsülni; 

2. Milyen publikusan elérhető adatok ragadhatják meg ezeket a társadalmi-gazdasági 

hatásokat; és 

3. Kimutatható-e a 2004-2013 közötti magyar műemlékvédelmi beruházások 

társadalmi-gazdasági hatása?  

Ahogy az 1. ábra is jól szemléleti, az ilyen típusú beruházások hatása nagyon sokféle lehet. 

Az általunk kidolgozott módszertan azt a hipotézist teszteli, hogy kimutatható-e bármilyen, 

település-szintű társadalmi és gazdasági mutatókkal megragadható általános hatás a 

műemlékvédelmi beruházások következtében. Módszertanunkkal (részletesebben kifejtve ld. 
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alább, a Módszertani háttér, Az indexszámítás módszertana, Modellek és eredmények c. 

fejezetekben) olyan dimenziókat tudtunk vizsgálni, amelyek kvantitatív (számszerűsíthető) 

mutatókkal kifejezhető, elérhető már meglevő adatbázisból és időben visszamenőlegesen is 

meg tudjuk figyelni (a használt adatokról bővebben ld. Adatok c. fejezet). 

3. Módszertani háttér 
A tényellentétes állapothoz való hasonlításon alapuló hatásvizsgálat (Program Evaluation, 

Impact Assessment) azt vizsgálja, hogy mennyiben járult hozzá (vagy hozzájárult-e 

egyáltalán) egy program vagy beavatkozás – esetünkben a kulturális örökségvédelmi 

beruházások – bizonyos célindikátorok eléréséhez. A hatásvizsgálat lényege, hogy az adott 

program nettó hatását úgy mérje, hogy minden egyéb olyan tényezőt kiszűr, amely hatással 

lehet a vizsgált indikátorokra. A beavatkozások hatását nem egyszerűen a beruházás előtti 

és a beruházás utáni megfelelő mutatószám (például a vendégéjszakák száma vagy a non-

profit szervezetek száma) különbségeként definiáljuk: az elérendő célt ugyanis nem csupán 

maga a beruházás, hanem azon kívül is számos más olyan tényező befolyásolhatja, amelyet 

az előtte-utána típusú összevetés esetén tévesen a beruházás hatásának tudnánk be. A 

tényellentétes állapot az esetünkben azt próbálja megragadni, hogyan alakult volna az 

egyes települések gazdasági-társadalmi helyzete, amennyiben a műemlékvédelmi 

beruházások nem valósultak volna meg (de minden más ugyanúgy történt volna)? 

Természetesen ezt az állapotot nem tudjuk megfigyelni, hiszen csak arra az állapotra, 

teljesítményre vonatkozóan van adatunk, amely ténylegesen bekövetkezett, a „mi történt 

volna, ha” helyzetre nincsen. (Scharle és mtsai. 2013). 

A tényellentétes állapot modellezésére kontrollcsoportot kell keresnünk. A kontrollcsoportnak 

olyannak kell lennie, hogy hitelesen jellemezze azt az állapotot, ami a támogatásban 

részesülő településeken valósult volna meg, ha nem lettek volna ott műemlékvédelmi 

beruházások.  

Tanulmányunkban a kulturális örökségvédelmi támogatást 2010. évvel bezárólag elnyerő 

településeket (kezelt csoport) olyan településekkel hasonlítjuk össze, amelyeken szintén 

történtek hasonló támogatásokból finanszírozott beruházások, de azok 2010 után valósultak 

meg (tényellentétes állapot, kontrollcsoport). A tényellentétes hatásvizsgálat tervezésénél a 

kontrollcsoport gondos kiválasztása alapozza meg leginkább az eredmények 

megbízhatóságát. Ha a támogatást elnyerő településeket egyszerűen olyan településekkel 

hasonlítanánk össze, ahol nem történtek hasonló beruházások, nem valószínű, hogy 

megbízható eredményeket kapnánk, mivel a támogatást kapó és a támogatást nem kapó 

települések között olyan strukturális különbségek lehetnek, amelyeket nem tudunk 

megfigyelni és így torzíthatják a becslésünket. Például, könnyen lehet, hogy egy olyan 

település, ahol megvalósul valamilyen örökségvédelmi beruházás eleve jobban szervezett, 

jobb formális és/vagy informális kapcsolati hálóval rendelkezik, esetleg nagyobb az országos 

ismertsége. Ezek a tényezők pedig önmagukban hatással lehetnek a kimeneti változóinkra 

(pl. hozzájárulnak az alacsonyabb munkanélküliséghez, magasabb vállalati aktivitáshoz, 

több látogatóhoz). Erre kínál megoldást kontrollcsoport-választásunk, amelyben a kezelt és 

a kontrollcsoport is a támogatást elnyerő települések közül kerül ki, a különbség csak abban 

van, hogy mikor valósult meg a beruházás. Tehát a támogatást már elnyerő településeket 

olyanokhoz hasonlítjuk, amelyek időben később kapták meg a támogatást, és feltesszük, 
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hogy az a tény, hogy egy település 2010 előtt vagy után kap ilyen támogatást, véletlenszerű 

(exogén).  

Ez az összevetés csak akkor helyes, ha a két csoport települései minden megfigyelhető és 

nem megfigyelhető ismérvükben hasonlóak egymáshoz. Természetesen ellenőrizni csak a 

megfigyelhető ismérveiket tudjuk, ezek alapján a két csoport között szignifikáns különbségek 

nincsenek. (lásd 2. táblázat a Egyensúly a kontroll és kezelt csoportok között (Balance 

vizsgálat) c. fejezetben) A nem megfigyelhető ismérveik közötti hasonlóság nem tesztelhető, 

de az általunk használt becslési módszertan (különbségek különbsége) érvényességéhez 

elegendő, ha ezek a nem megfigyelhető különbségek, ha léteznek is, időben nem változnak. 

Ezt a feltevésünket a Közös trend feltétel c. fejezetben ellenőrizzük.  

4. Adatok 
A hatásvizsgálatban a 2004 és 2013 között operatív programok1 vagy a Norvég Alap 

támogatásával támogatást nyerő kulturális örökségvédelmi beruházások hatását mérjük fel 

település-szintű adatokon. A beruházások elkészülésének idejéről nem volt információnk, 

2004 és 2013 között a támogatási döntések születtek, melynek tudjuk a pontos dátumát. 

Mivel Budapest teljesen egyedülálló helyzetű az országban, nem tudnánk hozzá megfelelő 

összehasonlításai alapot találni és méreteit tekintve is nehéz lenne eltekinteni a 

beruházáson kívüli hatásoktól, ezért az elemzésből kihagyjuk. A Forster Központon 

keresztül a Miniszterelnökség felelős főosztályától (volt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 

kapott örökségvédelmi beruházásokról szóló beruházásszintű adatokból településszintű 

adatokat készítettünk. Ha egy településen több beruházási döntés is született egy évben, 

akkor a kapott támogatások összegét rendeltük a település mellé. A mintában szerepeltek 

olyan települések, amelyeknek a 2004-2013 periódus alatt 2010 előtt és után is megítéltek 

támogatásokat. Ezekben az esetekben a beruházások hatását nem lehet függetleníteni 

egymástól, így ezeket a településeket kihagytuk az elemzésből. Egészen pontosan végül 

csak olyan települések szerepelnek a mintánkban, amelyekben vagy csak 2004-2010 alatt 

vagy csak 2011-2013 alatt született műemlékvédelmi beruházásról szóló döntés (összesen 

170 település).  

Az alábbi táblázatban (1. táblázat) összefoglaltuk, hogy milyen kimeneti változókat és milyen 

kontroll változókat használtunk. A kimeneti változók azok a változók, amelyeknél 

megvizsgáljuk, hogy a beruházások gyakoroltak-e valamilyen hatást rájuk. Összesen nyolc 

mutató esetében vizsgáltuk, hogy van-e hatás. Mivel ilyen nagyszámú kimeneti változó 

esetén megnő annak a valószínűsége, hogy véletlenül szignifikáns hatást találunk, a 

használt változókból egy komplex indexet készítünk, és azt vizsgáljuk, hogy erre 

összességében van-e valamilyen hatása a beruházásoknak (Anderson, 2008) (az 

indexszámítás módszertanáról részletesen ld. a Az indexszámítás módszertana c. fejezetet). 

Mielőtt a kimeneti változóinkat kiválasztottuk, összegyűjtöttük a potenciálisan használt 

kimeneti mutatók széles körét (ld. F1. függelék) és ezekből az alapján válogattunk, hogy 

milyen adatok érhetőek el nyilvános forrásokból település szinten. A tanulmány írásának 

korábbi szakaszaihoz és a kutatási tervhez képest a végső számításainkhoz nem 

                                                           
1 2004-2007 alatt: Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Programok (AVOP) és Regionális Operatív 
Programok (ROP), 2007-2013 alatt: 7 regionális operatív program. 
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használtunk fel minden kimeneti mutatót. A vendégéjszakák száma, a szállásférőhelyek 

száma és az adófizetők száma mutatókat adathiány miatt nem vettük figyelembe, a non-

profit szervezetek számát azért hagytuk ki, mert az adatsor nem volt megbízható (siroki 

műhely, 2015. március 30.). A vendégéjszakák száma mutatónál továbbá az is problémát 

jelentett, hogy a szállásadók gyakran nem a valós vendégéjszaka számokat jelentik le. 

Felmerült a helyi – elsősorban a vendéglátás, építőipar és kiskereskedelem szektorbeli – 

vállalkozások árbevétel adatait is felhasználjuk az elemzéshez. Ez az adat jelenleg egyrészt 

nem érhető el felhasználásra kész formátumban. Másrészt, az árbevétel adatok használata 

azért is nehézkes, mivel azok székhely alapúak, ám a vállalatok telephelyei gyakran nem 

egyeznek meg azok székhelyével, így nem lehetünk biztosak benne, hogy az adatok,  

amiket látunk, valóban az adott településre vonatkoznak-e. 

A március 30-i siroki műhely számos tanulsággal szolgált a használt változók pontosságával 

és megbízhatóságával kapcsolatban. Kiderült, hogy a valóság gyakran nem tükröződik a 

számokban. Például, az el- és odavándorlások esetében problémát jelenthet, hogy a 

bejelentett lakosok a valóságban nem laknak az adott településen, csak valamilyen 

adminisztratív előnyt érvényesítenek az átiratkozással (pl. magasabb segélyt). Az egyes 

település-specifikus sajátosságokat a vizsgált 170 településen egyesével nem lenne 

lehetőségünk ellenőrizni, de módszertanunk lehetővé teszi, hogy a megfigyelt településeket 

érő azonos befolyásoló tényezők hatásait kiszűrjük az elemzésből. Fontos, észben tartani az 

esetleges torzításokat az elemzés készítésekor és az eredmények értelmezésekor, ám az 

ezek szerencsére nem jelentenek komoly problémát, mivel a legtöbb esetben országos 

szintű hatásokról van szó, tehát feltételezhetjük, hogy nagyjából hasonló módon érinti a 

különböző településeket.  

1. táblázat. Kimeneti és kontroll változók 

Kimeneti változók 

Élveszületések száma      

Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes összesen) 

Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes összesen)     

Összevont adóalap összege (2013-as 1000Ft) 

Kiskereskedelmi üzletek száma     

Vendéglátóhelyek száma      

Regisztrált vállalkozások száma     

Regisztrált munkanélküliek száma összesen    
 

Kontroll változók 

Településméret 

Régió 

Romák aránya a településen 

Egyéb infrastrukturális beruházások OP támogatással* 

Budapesttől és a legközelebbi autópályától vett távolság 

Kistérségben található műemlékek száma 
 

Adatok forrása: kimeneti változók – T Star (KSH), településméret 
és régió – T Star (KSH), romák aránya – 2011-es népszámlálás 
(KSH), egyéb infrastrukturális beruházások – Miniszterelnökség 
(volt NFÜ) adatkérés, távolságadatok – TEIR, kistérségi 
műemlékek száma – Forster 
*Az egyéb infrastrukturális beruházások 2007-2013 között a 
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Közlekedés Operatív Program (KÖZOP), a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program (GOP) 1., 2. és 3. prioritása, a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) 1., 2., 3. és 6. prioritása 
keretében megvalósult beruházásokat tartalmazzák. A 2004-2006 
időszakra a Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program 
(GVOP), a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 
(KIOP) és a Regionális Operatív Program (ROP) 3. prioritása alatt 
megvalósult beruházásokat vettük egyéb infrastrukturális 
beruházásnak.  

 

A kontroll változók olyan változók, amelyek a műemlékvédelmi beruházások mellett hatással 

lehetnek a kimeneti változóinkra. Ezeket a változókat azért vesszük bele számításainkba, 

hogy így kiszűrjük ezek hatását és el tudjuk különíteni a beruházások hatásától. Például, ha 

egy településen a műemlékvédelmi beruházáson kívül új utakat is építettek, lehet, hogy az új 

kiskereskedelmi üzletek nem a műemléken végzett felújítás hatására települtek oda, hanem 

a jobb megközelíthetőség volt a fő vonzerő. A településméret vagy a régió 

kontrollváltozóként való alkalmazása amiatt is fontos, mivel a hatások eltérhetnek aszerint, 

hogy mekkora az érintett település. Ha ezeket a kontrollokat nem alkalmazzuk, előfordulhat, 

hogy a mért hatás valójában nem a beruházások hatását mutatja, hanem valamiféle 

településméret szerinti szelekciót (pl. ha a nagyobb városokban eleve kedvezőbbek a 

használt kimeneti mutatók). 

Egyensúly a kontroll és kezelt csoportok között (Balance vizsgálat) 

A 2. táblázat a kezelt és kontrollcsoport leíró statisztikáit mutatja be. Ebben a táblázatban 

azt is ellenőrizni tudjuk, hogy a két csoport között a beruházások előtt voltak-e szignifikáns 

különbségek (ún. balance vizsgálat). A Kontroll és a Kezelt oszlopokban az adott mutatók 

átlagos értékei láthatóak, a következő két oszlop a csoportokba tartozó települések számát 

mutatja. T-teszt segítségével ellenőriztük, hogy a két településcsoport nem tér-e el 

szignifikánsan egymástól. A táblázat utolsó oszlopa 1-essel jelöli, ha a két csoport között 

szignifikáns különbség látható, azonban ez a legtöbb változó esetében nem jellemző.  

2. táblázat. Leíró statisztikák a kezelt és kontrollcsoport adatairól 

 
Kontroll Kezelt N(Kontroll) N(Kezelt) p-érték Különbözik? 

Támogatások (települési szintre aggregálva) 

Támogatási összeg (2013-as 
1000Ft)   

439,761.61 356,022.08 63 107 0.3093 0 

Egy főre eső támogatási összeg 
(2013-as 1000Ft)   

199.70 103.90 63 107 0.1308 0 

Hány beruházás történt adott 
évben, adott helyen 

1.13 1.23 63 107 0.1817 0 

Kiugró értékek 

4 milliárdnál nagyobb 
támogatás    

0.00 0.00 63 107 . 0 

3 milliárdnál nagyobb 
támogatás    

0.00 0.00 63 107 . 0 

2 milliárdnál nagyobb 
támogatás    

0.02 0.01 63 107 0.7051 0 

1 milliárdnál nagyobb 
támogatás    

0.10 0.03 63 107 0.0593 0 

Kedvezményezett besorolása 

Non-profit       0.24 0.32 63 107 0.2842 0 
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Önkormányzat       0.57 0.67 63 107 0.3201 0 

Vállalkozás       0.13 0.11 63 107 0.7850 0 

Költségvetési szerv      0.11 0.07 63 107 0.4227 0 

Egyéb       0.08 0.01 63 107 0.0167 1 

Demográfiai adatok (Egy főre eső adatok – állandó népességet leszámítva, 2003) 

Állandó népesség száma     8,754.29 6,205.09 63 107 0.0698 0 

Élveszületések száma      0.01 0.01 63 107 0.6624 0 

Odavándorlások száma (állandó 
és ideiglenes 0ssy.( 

0.05 0.05 63 107 0.7956 0 

Elvándorlások száma (állandó 
és ideiglenes összesen)     

0.04 0.04 63 107 0.9496 0 

Átlagéletkor (*2005) 39.25 39.02 63 107 0.4949 0 

Gazdasági adatok (Egy főre eső adatok, 2003) 

Adófizetők száma (közcélú 
fogl.-ban résztvevők nélkül)    

0.40 0.39 63 107 0.5248 0 

Összevont adóalap összege 
(2013-as 1000Ft) 

718.70 702.55 63 107 0.6644 0 

Összes személyi jövedelemadó 
(2013-as 1000 Ft) 

131.13 126.26 63 107 0.6723 0 

Kiskereskedelmi üzletek száma     0.02 0.02 63 107 0.9102 0 

Vendéglátóhelyek száma      0.01 0.01 63 107 0.6273 0 

Vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken   

5.93 7.08 41 55 0.8118 0 

Vendégéjszakák száma a 
közösségi szálláshelyeken   

0.47 1.29 14 29 0.1373 0 

Regisztrált vállalkozások száma 
az építőiparban   

0.01 0.01 63 107 0.3294 0 

Regisztrált vállalkozások száma 
a kereskedelemben   

0.02 0.01 63 107 0.1281 0 

Regisztrált vállalkozások száma 
a szálláshely-
szolgáltatásban/vendéglátásban 

0.01 0.00 63 107 0.4009 0 

Regisztrált vállalkozások száma     0.09 0.08 63 107 0.2166 0 

Regisztrált non-profit 
szervezetek száma    

0.01 0.01 63 107 0.8164 0 

Regisztrált munkanélküliek 
száma összesen    

0.05 0.05 63 107 0.6416 0 

Településméret (az adott méretkategóriába eső települések aránya) 

Budapest       0.00 0.00 63 107 . 0 

Megyeszékhely       0.02 0.01 63 107 0.7051 0 

Város    0.57 0.37 63 107 0.0122 1 

Falu – 10 ezer fő fölött   0.00 0.01 63 107 0.4445 0 

Falu – 5-10 ezer fő 0.03 0.04 63 107 0.8486 0 

Falu – 2-5 ezer fő 0.13 0.19 63 107 0.3118 0 

Falu – 1-2 ezer fő 0.14 0.19 63 107 0.4637 0 

Falu -1000 fő alatt 0.11 0.20 63 107 0.1500 0 

Régió (az adott régióba eső települések aránya) 

Közép-Magyarország       0.13 0.16 63 107 0.5733 0 

Közép-Dunántúl       0.11 0.10 63 107 0.8660 0 
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Nyugat-Dunántúl       0.10 0.19 63 107 0.1100 0 

Dél-Dunántúl       0.21 0.07 63 107 0.0116 1 

Észak-Magyarország       0.22 0.14 63 107 0.1716 0 

Észak-Alföld       0.14 0.22 63 107 0.1970 0 

Dél-Alföld       0.10 0.11 63 107 0.7311 0 

Elérhetőségi adatok (TEIR, 2008, km) 

Leggyorsabb út a 
megyeszékhelyig 

43.21 41.29 63 107 0.5694 0 

Leggyorsabb út autópálya-
csomópontig 

43.89 41.58 63 107 0.6432 0 

Leggyorsabb út Budapestig 159.29 171.76 63 107 0.3291 0 

Iskolai végzettség (2011-es népszámlálás adatai) 

Egyetemi végzettségűek aránya 0.11 0.10 63 107 0.3968 0 

Érettségivel rendelkezők aránya 0.21 0.21 63 107 0.4775 0 

Középiskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

0.47 0.47 63 107 0.7764 0 

Egyéb 

Romák aránya az adott 
településen (2011-es 
népszámlálás)   

0.04 0.05 63 107 0.5596 0 

A háziorvosi ellátásban 
megjelentek és meglátogatottak 
száma (2003) 

51,627.34 37,773.95 58 95 0.0566 0 

 

Közös trend feltétel 

A különbségek különbsége módszer alkalmazásához szükségünk van arra, hogy a vizsgált 

kimeneti mutatók időbeli trendje a beavatkozás hiányában (azaz a beavatkozás előtt) a két 

csoportban párhuzamos legyen. Ha ez teljesül, akkor hihetjük el, hogy a beruházások 

hiányában a két csoport jellemzői átlagosan ugyanúgy mozdultak volna el, azaz a kontrol 

csoport valóban megfelelő. A hatásvizsgálatban használt kimeneti változók nem mindegyike 

elérhető a beavatkozások előtti időszakra, ezért ezt a feltételt csak a változók egy szűkebb 

körére tudjuk ellenőrizni2. A következő ábrákon tehát az 1990-től folyamatosan elérhető 

kimeneti változók időbeli alakulását vetjük össze 1990 és 2004 között a kezelt és a 

kontrollcsoportban.  

                                                           
2 Éppen ezért használtuk az előző fejezetben bemutatott egyensúlyi elemzést. 
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2. ábra. A közös trend feltétel ellenőrzésére használt ábrák. (Minden ábrán az egy főre jutó 
adatok láthatóak) 

  

  

 

Megjegyzés: Az el- és odavándorlások az 

ideiglenes és állandó lakcímbejelentéseket 

tartalmazza. 

 

5. Az indexszámítás módszertana 
Tanulmányunkban számos lehetséges változó (ld. előző fejezetek) közül próbáljuk 

azonosítani azokat, amelyekre kimutatható, hogy hatottak rájuk az örökségvédelmi 

beruházások. Ilyen sok kimeneti változó hatásbecslése esetén olyan módszertani problémák 

merülnek fel, amelyek megkérdőjelezik a használt statisztikai tesztek helyességét. Ennek 

kiküszöbölésére (Anderson (2008) alapján) a használt változókból egy komplex indexet 

készítünk, és azt vizsgáljuk, hogy erre van-e valamilyen hatása a beruházásoknak. Az 
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indexben az egyes változók aszerint vannak súlyozva, hogy mennyi új információt 

hordoznak a többi változóhoz képest, így az erősen együtt mozgó változók kisebb súllyal 

kerülnek a számításba. Az index arra is használható, hogy egy-egy település esetén sűrítve 

ragadja meg az ott történt változásokat, minden lehetséges szempontot figyelembe véve, 

amelyre hatást remélünk. 

Az index kiszámításához először biztosítanunk kell, hogy az összes változó olyan 

formátumban szerepeljen, hogy a nagyobb értékek kedvezőbb állapotnak felelnek meg. 

Ehhez a munkanélküliség és az elvándorlás változók mínusz egyszeresét vettük. Ezután 

standardizáljuk3 a változókat, így biztosítva, hogy a változók összevethető skálán 

szerepeljenek. Ez a lépés nagyon fontos, ezáltal tudjuk a sokféle mértékegységű (forint, fő, 

vállalat) változónkat egységes formára hozni, így a változások összehasonlíthatóak lesznek 

egymással. A standardizáláshoz egy olyan keresztmetszeti mintát készítettünk, amelyben 

minden településnél az összes megfigyelt évben szereplő értékek átlaga szerepel. Ezen a 

mintán vettük a változók átlagát, és a kontrollcsoportra vetített szórást, majd ezekkel a 

paraméterekkel standardizáltunk. Így az összes változó olyan formátumban áll 

rendelkezésünkre, hogy az átlagos értéktől való eltérést mutatja, mértékegysége pedig a 

kontrollcsoport szórása.  

Az így kapott standardizált mutatókból elkészítettünk egy ún. kovariancia-mátrixot. A 

kovariancia-mátrix egy-egy eleme az adott sorban és oszlopban szereplő két mutató közötti 

kovarianciát mutatja meg, azaz azt, hogy a két mutató mennyire mozog együtt. Ezután a 

kovariancia-mátrix inverzét vesszük (lásd F2. számú függelék), így a mátrix minden eleme 

fordítottan lesz arányos az adott két mutató közötti kovarianciával. Tehát minél inkább együtt 

mozog a két változó, annál kisebb érték szerepel majd a mátrix adott cellájában.  

Az index kiszámításához súlyozást használtunk, tehát nem minden változó egyenlő súllyal 

szerepel benne (Anderson 2008). A súlyokat az inverz kovariancia-mátrix elemeinek 

soronkénti összeadásával és az súlyok összegével való leosztással kaptuk (F2. számú 

függelék). Ennek eredményeképp, egy változó annál nagyobb súlyt kap, minél kevésbé 

mozog együtt a többi mutatóval, tehát minél több ’új’ információt tartalmaz a többi változóhoz 

képest.  

Az indexszámítás elsődleges célja, hogy kezelje a több hipotézis együttes kezelésekor 

jelentkező statisztikai torzítást (multiple testing, lásd Anderson (2008)). Minél több kimeneti 

változóra tesztelünk egy modellt, annál nagyobb lesz annak a valószínűsége, hogy 

véletlenül szignifikáns hatást találunk. Ha az egyes kimeneti változókat egy indexbe 

aggregáljuk, az elvégzett statisztikai tesztek száma 1-re csökken, és a probléma megszűnik. 

A módszer másik előnye, hogy lehetővé teszi a beruházások általános hatásának 

tesztelését.  

                                                           
3A standardizálás során minden változót egy 0 átlagú, 1 standard hibájú új változóra transzformálunk. 

X változó standardizált változata 𝑍 =
𝑋−𝜇

𝜎
, ahol 𝜇 a populációs átlag és 𝜎 a populációs szórás. 



 

15 

Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet | www.budapestinstitute.eu | Dohány utca 84. II. em. 16., Budapest, 1074 

6. Modellek és eredmények 
A következőkben bemutatjuk azokat az ökonometriai modelleket, amelyekkel a beruházások 

hatását becsüljük. Módszertanunkban egy általánosított különbségek különbsége4 

(generalized difference-in-differences, DiD, Angrist és Pischke 2009) modellspecifikációból 

indulunk ki, és ennek variációit becsüljük. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a becslésből 

kiszűrjük az általános gazdasági tendenciákat, időbeli trendeket, amelyek a beruházásoktól 

függetlenül is hatottak volna a vizsgált kimeneti mutatóinkra. Az adatokban ugyanis 

megfigyeljük, hogy a vizsgált időszak alatt milyen változások történtek a kontroll 

településeken és ehhez hasonlítjuk azt, hogy milyen változások történtek az időszak első 

felében támogatást nyerő településeken.  

Mielőtt a modellek részletes tárgyalásába kezdenénk, érdemes egy pillantást vetni a 

kimeneti változóink 2012-es értékeire a kontroll és a kezelt csoportban, melyet a 3. 

táblázatban foglaltunk össze. A táblázat felépítése megegyezik a 2. táblázat felépítésével, 

melyet arra használtunk, hogy ellenőrizzük, hogy a kontroll és kezelt csoport hasonló volt-e 

a beruházásokat megelőzően. A 3. táblázat alapján látható, hogy a két csoport kimeneti 

mutatói között nem volt szignifikáns eltérés 2012-ben.  

3. táblázat. A kimeneti változók értéke a kontroll és a kezelt csoportban 2012-ben 

 Kontroll Kezelt N(Kontroll) N(Kezelt) p-érték Különbözik? 

Létszám 63.00 107.00 . . . . 

Regisztrált munkanélküliek száma 
összesen    

-0.07 -0.07 63 107 0.8638 0 

Regisztrált vállalkozások száma     0.16 0.16 63 107 0.8253 0 

Vendéglátóhelyek száma      0.01 0.01 63 106 0.7061 0 

Összevont adóalap összege (2013-as 
1000Ft) 

743.66 733.98 63 107 0.7726 0 

Élveszületések száma      0.01 0.01 62 105 0.2941 0 

Kiskereskedelmi üzletek száma     0.01 0.01 63 106 0.2639 0 

Odavándorlások száma (állandó és 
ideiglenes összesen) 

0.05 0.05 63 107 0.1246 0 

Elvándorlások száma (állandó és 
ideiglenes összesen)     

-0.05 -0.05 63 107 0.1303 0 

Komplex index -0.01 0.03 63 107 0.1354 0 

 

Egyszerű különbségek különbsége  

Először a legegyszerűbb lehetséges különbségek különbsége (difference-in-differences) 

modellt becsüljük viszonyítási alapként. Ehhez két időszakra bontottuk a támogatást nyerő 

beruházásokat (2004-2010 és 2011-2013), így képezve a kezelt és kontrollcsoportot. Kezelt 

csoportnak azokat vettük, ahol 2004-2010 folyamán született műemlékvédelmi beruházási 

döntés, és ezeket a településeket olyan kontroll-településekkel vetjük össze, ahol hasonló 

beruházások időben később, a 2011-2013 időszak alatt kezdődtek. A vizsgált időszakra a 

2004-2013 időszakra terjedő kimeneti változókat is leegyszerűsítettük két időszakra. Ehhez 

                                                           
4 Hasonló módszertant használ többiek között  Card és Krueger (1993), Kiel és McClain (1995), Pope 
és Pope (2012) és Pischke (2007). 
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a használt mutatók települési átlagait használtuk az első (2004-2010) és második (2011-

2013) időszak alatt.  

Modellünk formálisan a következő: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑡 + 𝛽2𝐾𝑒𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖 + 𝛾𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 + 𝜹𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍

+ 𝜀𝑖𝑡 
(1)  

,ahol 

 az 𝑦𝑖𝑡 értékei a kimeneti mutató i településre és t időpontra vonatkozó értéke; 

 az 𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑡 változó értéke 0, ha a 2004-2010 időszakra vonatkozik a megfigyelés és 

1, ha a 2011-2013 időszakra vonatkozik a megfigyelés; 

 a 𝐾𝑒𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖 változó értéke 0, ha az adott településen 2010 után történt beruházási 

döntés és 1, ha az adott településen 2004 és 2010 között történt beruházási döntés; 

 a 𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 változó az 𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑡 és a 𝐾𝑒𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖 változók szorzataként 

(interakciójaként) áll elő, ez a fő magyarázó változó,  

 a 𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍 a kontrollváltozókat jelöli, melyek a következők:  

 régió,  

 településméret,  

 romák aránya,  

 volt-e egyéb egyéb operatív programok keretében történt beruházás, 

 Budapesttől és a legközelebbi autópályától vett távolság,  

 a kistérségben található műemlékek száma a kistérségben található összes 

település arányában („műemlék intenzitás”). 

Ebben a modellben a 𝛾 együttható lesz az, amely megragadja a beruházás hatását.  

Az 4. táblázatban a legegyszerűbb különbségek különbsége modellek eredményeit mutatjuk 

be. Az egyes és a négyes oszlop a kontrollváltozók nélküli becslés eredményét mutatja. Az 

első esetben a kétértékű támogatás változó hatását mérjük, az utóbbi esetben pedig a 

támogatási összegek szerepelnek a magyarázó változóban. A kezelést mutató változók 

együtthatói minden esetben inszignifikáns, nullához közeli értékek. Ezek a modellek azt 

mutatják, hogy a támogatásoknak nincs hatása a komplex indexre, amely magában foglalja 

az összes kimeneti változónkat. 

4. táblázat. Különbségek különbsége modellek 

 1 2 3 4 5 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi támogatás  0.003 -0.004 -0.111   

0.902 0.888 0.461   

Kapott más OP-ból támogatást  -0.058 -0.154   

 0.153 0.302   

Műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is kapott 

  0.117   

  0.439   

Műemlékvédelmi támogatás    0.000 0.000 
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összege (1000 Ft)    0.134 0.163 

Egyéb támogatások összege 
(1000 Ft) 

    0.000* 

    0.022 

Településméret (8 kategória)      

Régió      

Romák aránya      

Budapesttől való távolság (km)      

Autópályától való távolság (km)      

"Műemlék-intenzitás"      

Mintaelemszám 340 340 340 340 340 

Szignifikanciaszintek jelölése: 
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

 

Fixhatás panel modell 

Ezután egy ún. fixhatás modellt avagy általánosított különbségek-különbsége modellt 

(Angrist és Pischke, 2008) becslünk. A fixhatás modell lényege, hogy kiszűri a települési 

szinten állandó hatásokat, tehát a települések minden olyan jellemzőjére kontrollál, amelyek 

időben állandóak (pl. földrajzi elhelyezkedés, település méretkategóriája, időben állandó 

nem megfigyelhető változók). Ebből adódóan a fixhatás modell jellegzetessége, hogy 

kontrollváltozóként csak időben változó mutatókat vonhatunk be, ugyanis a települések 

közötti időben állandó jellemzők hatását a modell eleve kiszűri. Ilyen kontrollváltozó az 

egyéb infrastrukturális beruházások vagy a környékbeli felújítási programok léte. 

A fixhatás modell formálisan az alábbi módon írható fel: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐴𝑖 + É𝒗𝒕𝜷𝒕 + 𝛾𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 + 𝑿𝒊𝒕𝜹 + 𝜀𝑖𝑡 (2)  

,ahol 

 az 𝑦𝑖𝑡 értékei a kimeneti mutató i településre és t időpontra vonatkozó értéke; 

 az 𝐴𝑖 értékek a település-fixhatásokat jelölik, amelyek magukban foglalják a település 

összes olyan jellemzőjét, amely időben nem változik és a települések között 

különbségekhez vezet (pl. régió, méret, távolság az autópályától),  

 az É𝒗𝒕 változók az egyes évekre vonatkozó kétértékű változók, melyek értéke 1, ha a 

megfigyelés a t. évből származik, egyébként 0; 

 a 𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 változó értéke minden évben 0, ha az adott településen 2010 után 

történt beruházás és a 1 (vagy a beruházási összeg) 2011-től kezdve, ha az adott 

településen 2004 és 2010 között történt beruházás; (tehát a település kezelt 

településnek számít) 

 az 𝑿𝒊𝒕 vektorban szerepelnek az időben változó település-szintű kontrollváltozók, ami 

gyakorlatilag az egyéb operatív programokban kapott támogatások létét vagy a 

támogatások összegét jelenti.  

Ismét a 𝛾 együttható fogja megragadni a beruházások hatásait.  
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A fixhatás-modelleknél alapvetően kétféle specifikációt néztünk meg. Az egyik esetben (5. 

táblázat A.) a kezelést jelző változót („Kapott-e műemlékvédelmi támogatást?”) a kezelt 

csoport esetében 2011-2013-as időszakra vettük 1-nek, tehát azt feltételeztük, hogy a 2011 

előtt beruházások hatásai egységesen 2011-2013 alatt jelentkeznek. A másik típusú 

modellnél (5. táblázat B.) minden beruházás esetében a támogató szerződés aláírásának 

éve után két évvel kezdtük el a beruházások hatását mérni. Ezekben a modellekben 

kihasználjuk a beruházások időbeli szóródását is. Az eredmények ebben a variációban is 

arra utalnak, hogy a beruházásoknak nem volt hatása a vizsgált mutatókra. Az egyedüli 

szignifikáns eredmény – ami azonban szintén egy 0 együtthatóra vonatkozik – az egyéb 

támogatások összegénél látható az 5. táblázat A. részének ötös oszlopában. 

5. táblázat. Fixhatás modellek 

A. Fixhatás modell. A kezelés hatását minden „kezelt” településen 2011-2013 
időszakban várjuk. 

 1 2 3 4 5 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi támogatás  0.003 -0.008 -0.172   

0.925 0.818 0.438   

Kapott más OP-ból támogatást  -0.095 -0.240   

 0.095 0.274   

Műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is kapott 

  0.179   

  0.424   

Műemlékvédelmi támogatás 
összege (1000 Ft) 

   0.000 0.000 

   0.147 0.091 

Egyéb támogatások összege (1000 
Ft) 

    0.000** 

    0.006 

Mintaelemszám 1700 1700 1700 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

B. Fixhatás modell. A kezelés hatását minden településen az első beruházás utáni 
2. évtől kezdődően várjuk. 

  1 2 3 4 5 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi támogatás  -0.026 -0.027 0.033     

0.254 0.237 0.367     

Kapott más OP-ból támogatást   -0.013 0.015     

  0.569 0.515     

Műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is kapott 

    -
0.083* 

    

    0.019     

Műemlékvédelmi támogatás összege 
(1000 Ft) 

      0.000 0.000 

      0.106 0.129 

Egyéb támogatások összege (1000         0.000 
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Ft)         0.235 

Mintaelemszám 1700 1700 1700 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése: (az 
együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

 

Egyéb modellspecifikációk 

Az előző két alfejezetben bemutatott alapmodelleken kívül egyéb modellspecifikációkat is 

készítettünk. Ezek a modellek jelen esetben robusztussági ellenőrzésként használhatóak, 

tehát segítenek meggyőződni arról, hogy az eredményeink mennyire függenek az egyes 

specifikációktól. Ha nagyjából hasonló, egymással összeegyeztethető eredményeket látunk 

sokféle modellben, az eredményünk „robusztusabb”, hihetőbb. A későbbiekben egy ismételt 

futtatásnál segíthetnek a becsült hatások magyarázatainak tisztázásában, olyan tényezők 

azonosításában, amelyek hozzájárulhatnak a műemlékvédelmi beruházások pozitív 

hatásaihoz. 

Heterogén kezelés 
A meglevő beruházási adatainkat kétféle módon próbáltuk szétbontani egy-egy dimenzió 

mentén, hogy megnézzük, a különböző típusú beruházásoknak eltérő hatásai vannak-e: 

aszerint, hogy milyen típusú szerv kapta a támogatást (pl. vállalkozás, önkormányzat) és 

aszerint, hogy a támogatás milyen szolgáltatások fejlesztésére ment (pl. csak felújítás, 

turisztikai, egyéb szolgáltatás is).  

Elsőként a beruházások adatbázisában nyilvántartott „besorolás” szerint csoportosítottuk a 

mintát. A „besorolás” azt mutatja meg, hogy ki kapta meg a támogatási összeget. Ebből 

ötféle kategória van: 1) Non-profit szervezet, 2) Önkormányzat, 3) Vállalkozás, 4) 

Költségvetési szerv és 5) Egyéb. Mivel a mintánk település-szintű, míg a „besorolás” 

beruházásonként értelmezhető, ezért az öt kategóriára egy-egy kétértékű (dummy) változót 

készítettünk és ezeket az eredeti magyarázóváltozónkkal (𝑻á𝒎𝒐𝒈𝒂𝒕á𝒔𝒊𝒕) összeszorozva 

kaptuk az öt új magyarázó változót. Azok a településeken tehát, ahol 2011 előtt az 

önkormányzat és egy non-profit cég is kapott műemlékvédelmi beruházásra szóló 

támogatást mindkét típusú kezelésből részesültek, így az „önkormányzat”- és a „non-profit”-

dummyra is 1-es értéket kapnak. 

A minta besorolás szerinti megoszlását a 6. táblázat tartalmazza. Az összes megfigyelt 

beruházás legnagyobb része – 49,33%-a – az önkormányzaton keresztül valósult meg 

 

6. táblázat. A minta megoszlása a beruházások besorolása szerint 

 Beruházások Települések 

 Összes Minta Kontroll Kezelt 

 Darab % Darab % Darab % Darab % 

Non-profit 100 26.81 49 24.75 15 14.02 33 30.84 

Önkormányzat 184 49.33 108 54.55 34 31.78 62 57.94 

Vállalkozás 35 9.38 20 10.1 7 6.54 12 11.21 
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Költségvetési 
szerv 

41 10.99 15 7.58 7 6.54 8 7.48 

Egyéb 13 3.49 6 3.03 5 4.67 1 0.93 

Összesen 373 100 198 100 63 100 107 100 

Megjegyzés: Összesen 388 műemlékvédelmi beruházást figyelünk meg 2004 és 2013 
között. Ezek közül 15 beruházás nem az operatív programok keretében valósult meg, 
ezeknél nem látjuk a besorolást.  

 

A beruházási projekteket a beruházás jellege szerint is csoportosítottuk. A kapott 

adatbázisban minden beruházási projekthez tartozott egy rövid szöveges leírás arról, hogy 

pontosan mit fognak megvalósítani a projekt keretében. Ezekből a leírásokból indultunk ki a 

csoportosításhoz. A leírásokból látható volt, hogy a beruházási projektek igen sokfélék 

voltak, a templomfelújítástól wellness-szálloda építéséig sokféle beavatkozást láthatunk. 

Ennyire különböző típusú beruházásoktól meglepő lenne azt várnunk, hogy hasonló hatásuk 

van a vizsgált kimeneti mutatóinkra, eddigi modelljeink pedig az összes típusú beruházást 

egyfélének kezeli, illetve ezek átlagos összes hatását becsli meg. A leírások alapján a 

fejlesztett szolgáltatások jellegére vonatkozó három-értékű változót készítettünk az alábbiak 

szerint: 

1. A beruházás egy adott műemlék felújítását és/vagy energetikai szempontú 

fejlesztését tartalmazza (pl. a település főterén álló templom renoválása, a főtér 

területrendezése), 

2. A beruházás a felújítás helyett (mellett) kapcsolódó turisztikai szolgáltatás 

fejlesztését (is) tartalmazza (pl. új múzeum létesítése, meglevő múzeum új 

részleggel való bővítése, interaktív szimuláció készítése), 

3. A beruházás a felújítás és kapcsolódó turisztikai szolgáltatások helyett (mellett) 

egyéb nem szorosan a műemlékhez kapcsolódó szolgáltatásokat is tartalmaz (pl. 

szálláshely nyitása, étterem nyitása, wellness fürdő létesítése). 

Mintánkban összesen négy településen 15 olyan beruházás van, melyhez nem tartozott 

leírás. Hasonlóan a „besorolás” szerinti heterogén kezeléshez, a szolgáltatás típusára is 

külön kétértékű változókat készítettünk, amelyek minden település esetén megmutatják, 

hogy 2011 előtt volt-e adott típusú beruházás a településen.   

7. táblázat. A minta megoszlása a beruházási projektekben támogatott szolgáltatások jellege 
szerint 

 Beruházások Települések 

 Minta Kontroll Kezelt 

 Darab % Darab % Darab % 

Nincs információ 15 7.39 11 17.46 4 3.74 

Csak felújítás 125 61.58 35 55.56 74 69.16 

Turisztikai szolgáltatás 52 25.62 16 25.40 34 31.78 

Kapcsolt egyéb 
szolgáltatás 

11 5.42 5 7.94 6 5.61 

Összesen 203 100 63 100 107 100 
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A heterogén kezelést egyszerű különbségek különbsége modellen és a fixhatás modellen 

becsültük, ahogy az alábbi két egyenlet mutatja.  

Különbségek 
különbsége 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑡 + 𝛽2𝐾𝑒𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖 + 𝜸𝑻á𝒎𝒐𝒈𝒂𝒕á𝒔𝒊𝒕 ∙ 𝑪𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒋

+ 𝜹𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍 + 𝜀𝑖𝑡 (3)  

Fixhatás 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐴𝑖 + É𝒗𝒕𝜷𝒕 + 𝜸𝑻á𝒎𝒐𝒈𝒂𝒕á𝒔𝒊𝒕 ∙ 𝑪𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒋 + 𝑿𝒊𝒕𝜹 + 𝜀𝑖𝑡 (4)  

A (3) és (4) számú egyenletek megegyeznek az (1) és (2) számú egyenletekkel, annyi 

különbséggel, hogy az eddigi egyetlen „kezelés”-változó (𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡) helyett most – rendre 

– 5 ill. 4 „kezelés”-változó szerepel a modellekben, amelyek az eredeti 𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 változó 

és a 𝑗 darab csoportváltozó (besorolást vagy szolgáltatástípust jelző kétértékű változók) 

szorzataiként áll elő. 

A heterogén kezelés modelljeink eredményei az alábbi két táblázatban láthatóak (8. táblázat 

és 9. táblázat). Ezekkel a modellekkel kimutatható lenne, ha az eddig kapott nulla 

együtthatós eredményeink mögött csoportonként eltérő – pl. csak felújítás esetén 0, de 

kapcsolt egyéb szolgáltatások esetén szignifikáns pozitív hatás – rejlene. Egy ilyen esetben 

ugyanis az ellentétes irányú hatások az eddigi modelljeinkben „kioltanák” egymást és így 

kapjuk a 0 együttható eredményként. A becsült együtthatókban látható ugyan némi eltérés 

az egyes csoportonként, azonban az együtthatók ezekben a modellekben is jellemzően 

inszignifikáns, nullához közeli értékeket mutatnak, ami arra utal, hogy a „besorolás” és a 

támogatott szolgáltatások jellege mentén nem látunk különbséget a hatásokban.  

8. táblázat. Heterogén kezelés a támogatást elnyerő szerv besorolása szerint 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH 

Kimeneti változó Komplex index 

Non-profit 0.035 0.025 0.032 0.023 

0.161 0.361 0.345 0.535 

Önkormányzat -0.04 -0.041 -0.041 -0.044 

0.147 0.126 0.242 0.202 

Vállalkozás 0.024 0.035 0.038 0.035 

0.534 0.372 0.426 0.452 

Költségvetési szerv -0.002 0.002 -0.004 -0.008 

0.977 0.973 0.964 0.922 

Kapott egyéb támogatást       

Településméret (8 kategória)   
     

Régió   
     

Romák aránya        

Budapesttől való távolság 
(km) 

  
 

    

Autópályától való távolság   
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(km) 

"Műemlék-intenzitás"        

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás  

 

9. táblázat. Heterogén kezelés a támogatott szolgáltatások jellege szerint 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH 

Kimeneti változó Komplex index 

Nincs információ -0.086 -0.053 -0.12 -0.113 

0.101 0.286 0.098 0.113 

Csak felújítás -0.009 -0.008 -0.01 -0.017 

0.688 0.736 0.757 0.605 

Turisztikai szolgáltatás 0.015 0.004 0.025 0.015 

0.576 0.886 0.543 0.711 

Kapcsolt egyéb szolgáltatás 0.005 0.027 0.009 0.022 

0.921 0.596 0.909 0.777 

Kapott egyéb támogatást   
    

Településméret (8 kategória)        

Régió   
     

Romák aránya        

Budapesttől való távolság 
(km) 

  
 

    

Autópályától való távolság 
(km) 

  
 

    

"Műemlék-intenzitás"        

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás 

 

 

Minta megbontása  
Ha olyan tényezők hatását szeretnénk felmérni, amelyek időben változatlanok, ezeket nem 

tudjuk az eddigi modelljeinkben változóként szerepeltetni, mivel a fixhatás modellekben csak 

időben változó kontroll-változók lehetnek. Az ilyen változók hatásainak (településméret, 

környékbeli műemlékek száma) méréséhez felbontottuk a mintát almintákra és az egyes 

almintákon külön-külön becsültük meg a már bemutatott modelljeinket.  
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Ennek a módszernek az a legfőbb korlátja, hogy elegendő nagyságú almintáink maradjanak 

a szétbontás után is. A T-Star adatbázisban szereplő nyolcértékű településméret változóból 

ezért 3 csoportot képeztünk 

Településméret szerint a mintát három csoportra osztottuk: 

1. Városok 

2. Falvak (2000 fő fölött) 

3. Falvak (2000 fő alatt) 

Ha a műemlékvédelmi beruházásoktól a turizmus fellendülésén keresztül remélünk hatást, 

érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen mechanizmus vezethet a kimeneti változók 

javulásához. Mivel sokszor kisebb településekről van szó, vagy olyan fejlesztésekről, 

amelyek önmagukban nem akkora súlyúak, hogy turisták csak emiatt ellátogassanak az 

adott helyszínre (pl. templomfelújítás, falu főterének területrendezése). Ezért érdemes 

számításba vennünk valahogy a környék egyéb látnivalóit is. Hipotézisünk az, hogy ha egy 

környéken több látnivaló van, akkor egy ottani fejlesztés nagyobb pozitív hatást tud elérni, 

mint egy egyébként kevesebb látnivalóval kecsegtető környéken történt beruházás. Ennek 

megragadására elkészítettük egy ún. „műemlék-intenzitás” nevű változót. Ezt a változót úgy 

hoztuk létre, hogy kistérségi szinten elosztottuk a kistérségben található azon települések 

számát, ahol műemlékek találhatóak az összes kistérségi település számával. Magyarán, az 

így nyert változónk azt ragadja meg, hogy egy adott kistérségben relatíve mennyi látnivaló 

van. A műemlék-intenzitás alapján kétfelé bontottuk a mintát úgy, hogy nagyjából 

ugyanakkora almintákat kapjunk. Nagyobb vonzerejűnek azokat a településeket vettük, 

amelyek olyan kistérségben helyezkednek el, ahol a „műemlék-intenzitás” magasabb 0.7-

nél, a maradék településeket az alacsonyabb vonzerejű településeknek vettük.   

Hasonlóan a heterogén kezeléssel becsült modellekhez, a minta valamilyen szempont 

szerinti megbontása is azt a célt szolgálja, hogy ezen szempontok mentén megnézzük, hogy 

eltér-e a műemlékvédelmi beruházások hatása. A „heterogén kezelés”-modellekkel 

ellentétben itt nem a támogatott beruházások mentén, hanem a mintában szereplő 

települések mentén bontjuk meg a mintát.  

10. táblázat. Minta megbontása településméret szerint 

 1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FE FE FE(-2) FE(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Városok -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.046 0.008 

 0.633 0.638 0.716 0.716 0.14 0.858 

Mintaelemszám 156 156 780 780 780 780 

Falvak (2000 fő fölött) -0.012  -0.012 0.000 0.002 -0.037 

 0.751  0.81 0.999 0.961 0.582 

Mintaelemszám 70 70 350 350 350 350 

Falvak (0-2000 fő) -0.046 -0.124 -0.046 -0.152 -0.028 -0.022 

 0.466 0.457 0.58 0.5 0.561 0.648 

Mintaelemszám 114 114 570 570 570 570 
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Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Városok 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -
0.001* 

 0.503 0.741 0.621 0.703 0.053 0.042 

Mintaelemszám 156 156 780 780 780 780 

Falvak (2000 fő fölött) 0.000 0.000 0.000 -
0.000* 

0.000 0.000 

 0.996 0.053 0.982 0.028 0.92 0.503 

Mintaelemszám 70 70 350 350 350 350 

Falvak (0-2000 fő) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0.411 0.741 0.47 0.506 0.162 0.202 

Mintaelemszám 114 114 570 570 570 570 

Kapott egyéb támogatást  
     

Településméret (8 kategória)  
     

Régió  
     

Romák aránya  
     

Budapesttől való távolság 
(km) 

 
 

    

Autópályától való távolság 
(km) 

 
 

    

"Műemlék-intenzitás"       

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás, FH(-2) – fixhatás modell 
két évvel késleltetett támogatás-változóval. 

 

11. táblázat. Minta megbontása a kistérségben található műemlékek száma szerinti 
alacsonyabb és magasabb vonzerejű kistérségekben levő településekre 

  1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FE FE FE(-2) FE(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Alacsonyabb vonzerejű 
kistérségek 

-0.002 0.057 -0.002 0.149* -0.065 0.011 

-0.952 -0.244 -0.963 -0.036 -0.072 -0.847 

Mintaelemszám 150 150 750 750 750 750 

Magasabb vonzerejű 
kistérségek 

0.003 -0.124 0.003 -0.199 0 0.05 

-0.946 -0.411 -0.959 -0.377 -0.987 -0.24 

Mintaelemszám 190 190 950 950 950 950 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Alacsonyabb vonzerejű 
kistérségek 

0.000* 0 0.000* 0 0 0 

-0.038 -0.304 -0.049 -0.182 -0.348 -0.712 

Mintaelemszám 150 150 750 750 750 750 

Magasabb vonzerejű 
kistérségek 

0 0 0 0 0 0 

-0.386 -0.657 -0.444 -0.394 -0.196 -0.197 
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Mintaelemszám 190 190 950 950 950 950 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 
kategória) 

           

Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

           

Autópályától való távolság 
(km) 

           

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek 
jelölése:  

(az együtthatók alatt a p-
értékek láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás, FH(-2) – fixhatás modell 
két évvel késleltetett támogatás-változóval. 

 

Összes támogatás hatása  
Az eddig bemutatott modellek a műemlékvédelmi beruházások hatására fókuszáltak. Miután 

ezek a modellek nem mutattak kimutatható pozitív hatásokat, megfogalmazódott bennünk az 

a hipotézis, mely szerint a nulla hatások mögött a műemlékvédelmi beruházásokra szóló 

támogatások és az egyéb támogatások – amelyekre kontrollálunk – hasonló 

hatásmechanizmusa állhat. Előfordulhat, hogy a műemlékvédelmi támogatások és az egyéb 

támogatások nem térnek el annyira egymástól, hogy ezeket indokolt lenne külön-külön 

kezelni (egyiket magyarázó, másikat kontrollváltozóként). Lehetséges, hogy ezek a 

támogatások lényegében együttesen tudnak valamilyen hatást elérni azzal, hogy a 

támogatások révén az adott településre áramlik „pénz”, aminek tovacsorduló hatásai 

lehetnek. Ebből kifolyólag megvizsgáltuk, hogy az összes támogatás együttes hatása 

kimutatható-e. Ha látnánk ilyen pozitív hatást, akkor elmondhatnánk, hogy a kulturális 

örökségvédelmi beruházásoknak addicionális hatása nincsen az összes támogatás 

egyébként pozitív hatásain felül.  

A 12. táblázat bemutatja az összes támogatás együttes hatására vonatkozó 

eredményeinket. Az általunk vizsgált kimeneti mutatókra modellspecifikációink nem 

mutatnak ki hatást, eredményünk szignifikáns 0.  

12. táblázat. Összes támogatás hatása 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-
2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Összes támogatás (egy főre eső) 0.000* 0.000* 0.000* 0.000 

0.021 0.042 0.021 0.228 

Településméret (8 kategória)        

Régió        

Romák aránya        
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Budapesttől való távolság (km)        

Autópályától való távolság (km)        

"Műemlék-intenzitás"        

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás, FH(-2) – 
fixhatás modell két évvel késleltetett támogatás-változóval. 

 

Interakciós modellek 
A vizsgálat során a további heterogén hatások felderítéséhez további interakciós modelleket 

is készítettünk. Ehhez olyan települési jellemzőket használtunk, amelyek befolyásolhatják a 

műemlékvédelmi beruházások hatását. Az alábbi változókat vizsgáltuk meg így: 

- környékbeli (adott kistérségben levő) műemlékek száma,  

- környékbeli műemlékek száma az összes kistérségben található településhez képest 

(„Műemlékintenzitás”), 

- autópályától vett távolság, 

- Budapesttől vett távolság, 

- összes személyi jövedelmadó, 

- állandó népesség. 

Az interakciós modellekkel azt vizsgáljuk, hogy ha két településen szinte teljesen 

ugyanolyan beruházás történt, és az egyetlen különbség a két helység között csak az adott 

változóban van, akkor pusztán ebből adódóan van-e különbség a beruházások hatásában. 

Például, elképzelhető, hogy egy gazdaságilag eleve rosszabb helyzetben lévő településen 

nagyobb hatása van egy beruházásnak, mivel egy rosszabb kiinduló helyzethez képest 

„könnyebb” eredményt elérni. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy eleve jobb anyagi 

helyzetben levő településen jobban tud érvényesülni a beruházások hatása. 

Interakciós 
modellek 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑡 + 𝛽2𝐾𝑒𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖 + 𝛽3𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝑉á𝑙𝑡𝑜𝑧ó𝑖

+ 𝛾𝑇á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖𝑡 ∙ 𝑉á𝑙𝑡𝑜𝑧ó𝑖 + 𝜹𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍 + 𝜀𝑖𝑡 (5)  

Az interakciós modellek eredményeit a F3. függelékben mutatjuk be. Szignifikáns nullától 

különböző eredményeket egyedül a Budapesttől vett távolság modelljeiben látunk. Ezen 

eredmények alapján (F3. függelék első táblázata) készítettük el a 3. ábraát, amely azt 

mutatja, hogy a becsült együtthatók alapján hogyan alakul a beruházás hatása a 

Budapesttől való távolság függvényében. Az ábrán hat modellspecifikáció eredményeit 

tüntetjük fel, melyek lényegében hasonló eredményeket mutatnak: minél messzebb van a 

település Budapesttől, annál nagyobb hatása van a műemlékvédelmi beruházásoknak, és a 

Budapest közvetlen környezetében levő műemlékberuházások esetében ez a hatás még 

negatív. A negatív hatás nehezen magyarázható, ezért a kérdéskör mélyebb megértéséhez 

és ezen eredmények robosztusságának ellenőrzéséhez további modellspecifikációkat 

készítettünk a Budapesttől való távolság hatásának méréséhez.  
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3. ábra. Műemlékvédelmi beruházások hatása a Budaesttől való távolság függvényében 

 

Budapesttől vett távolság hatása 
Az interakciós modelljeink közül a Budapesttől vett távolságot alkalmazó modell volt az, ahol 

nullától eltérő eredményt kaptunk, így kipróbáltunk még néhány specifikációt az így kapott 

eredmények robosztusságának ellenőrzéséhez. Háromféle modellt készítettünk: 

1. A Budapesttől vett távolság alapján három almintára bontottuk a mintánkat (<100 km, 

100-200 km, 200< km távolság). 

2. Készítettünk egy kétértékű változót, amely 0-val egyenlő, ha a település 150 km-nél5 

közelebb van Budapesthez, és 1-gyel egyenlő, ha a település ennél messzebb van 

Budapesttől; majd ezt a változót interakciós tagként szerepeltettük a modellünkben 

(ld. Interakciós modellek c. fejezet). 

3. A korábbi interakciós modellünket kiegészítettük egy négyzetes taggal, így a lineáris 

függvényforma helyett egy flexibilisebb függvényformával jellemezzük a Budapesttől 

vett távolság hatását a beruházási hatásokra. 

Az első modellcsoportból nem adódtak szignifikáns eredmények. A második 

modellcsoportban születtek szignifikáns eredmények, ezek azonban az eddig látott 

interakciós eredményeken túl nem mondanak többet, csak megerősítik azokat. Eszerint a 

Budapesttől távolabbi beruházások esetében a komplex indexre nagyobb hatást látunk a 

kontrollcsoporthoz képest. A négyzetes taggal kiegészített modellekben az új négyzetes 

tagok együtthatói nem szignifikáns nulla értékek lettek.  

Összességében azt a következtetést vonhatjuk le a Budapesttől való távolság szerint 

heterogén hatásokkal kapcsolatban, hogy a beruházások hatása függhet a települések 

                                                           
5  A becslést 100km-es és 200km-es felosztással is elvégeztünk, de nem kaptunk tartalmilag más 
eredményt 
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elhelyezkedésétől, de a hatás az egyes specifikációk között nem robosztus, ezért 

messzemenő következtetések levonására nem alkalmas.  

Alternatív kontrollcsoport  
Eredeti modelljeinkben kontrollcsoportként olyan településeket használtunk, amelyeken volt 

ugyan műemlékvédelmi beruházás, de időben később történt a kezelt csoporthoz képest. 

Ahogy a 3. fejezetben bővebben kifejtettük, erre azért volt szükség, mert feltehetően azok a 

települések, ahol volt valamilyen műemlékvédelmi beruházás, eltérnek a többi településtől 

bizonyos nem megfigyelhető tulajdonságok szerint (pl. polgármester motiváltsága a 

település szépítésére).  

Az eredeti kontrollcsoporton túl ennek ellenére a kezeltekhez egy olyan mintát is 

hasonlítottunk, ahol kontrollcsoportként azokat a településeket vettük, ahol van műemlék, de 

a vizsgált időszakban nem történt beruházás. Ezzel a módszerrel kiszűrjük a települések 

hasonlóságát, hiszen csak olyan településeket vizsgálunk, ahol van műemlék, viszont nem 

tudjuk kezelni azt, hogy a beruházások helyszíne valószínűleg nem véletlenszerűen 

választódik ki. Emiatt a kapott együtthatóink nem értelmezhetőek a beruházások hatásaként. 

Előfordulhat, hogy a kapott eredmények, valami olyan szelekciós különbséget jeleznek, 

amely már a beruházások előtt is megvolt valamilyen egyéb tényező folytán (pl. 

polgármester motiváltsága, erős civil csoportok). 

Ezek a modellek sem mutatnak ki szignifikáns eltéréseket a kontroll- és kezelt csoport 

gazdasági-társadalmi jellemzőinek változása között, ami azt jelzi, hogy a korábbi 

eredmények a kontrolcsoport-választás módszerétől függetlenül robosztusak.6 

13. táblázat. Modellbecslések az alternatív kontrollcsoport használatával 

 1 2 3 4 

 KK KK FH FH 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi támogatás  -0.006 -0.020 -0.006 0.000 

-0.682 -0.326 -0.764 -0.998 

Kapott más OP-ból támogatást   0.017   -0.008 

  -0.383   -0.767 

Mintaelemszám 6132 6102 42924 42924 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege (1000 Ft) 

0.000 0.000 0.000 0.000 

-0.471 -0.795 -0.727 -0.902 

Egyéb támogatások összege 
(1000 Ft) 

  0.000**   0.000 

  -0.007   -0.099 

Mintaelemszám 6099 6095 42655 42655 

Településméret (8 kategória)        

                                                           
6 Két következő módszert is kipróbáltunk még. Az egyik lényege, hogy oly módon súlyozza át a 
kontrollcsoportban szereplő településeket a modellekben, hogy a kezelt és a kontrollcsoport egyensúlya még 
jobb legyen (entropy balancing, lásd Hainmueller (2012)) Az átsúlyozás nem változtatott az eredményeken. A 
másik módszer a kvantilis regresszió, ami a kimeneti változó eloszlásának egyes szakaszaiban vizsgálja a hatást 
– ez sem hozott szignifikáns eredményeket. Ezeket az eredményeket terjedelmi korlátok miatt itt nem 
közöljük, de a szerzőktől természetesen elkérhetők. 
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Régió        

Romák aránya        

Budapesttől való távolság (km)        

Autópályától való távolság (km)        

"Műemlék-intenzitás"        

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Jelmagyarázat: KK – különbségek különbsége, FH – fixhatás, FH(-2) – fixhatás 
modell két évvel késleltetett támogatás-változóval. 

7. Konklúzió, javaslatok 
Tanulmányunkban település-szintű adatokon tényellentétes hatásvizsgálati keretben 

vizsgáltuk, hogy a 2004-2013 időszak alatt Európai Uniós és Norvég Alapból származó 

forrásokból támogatott műemlékvédelmi beruházásoknak volt-e mérhető társadalmi-

gazdasági hatása. A hatást egy nyolc mutatóból készített komplex indexre becsültük meg, 

ezzel a külön becslésekből eredő statisztikai hibát orvosoltuk és tartalmilag azt vizsgáltuk, 

hogy a beruházásoknak volt-e valamiféle átlagos pozitív hatása.  

A kiinduló különbségek különbsége és fixhatás modelljeink inszignifikáns, nulla körüli 

eredményeket mutattak. Számos egyéb modellspecifikációt is készítettünk, amelyekkel 

megnéztük, hogy a hatás eltérő-e aszerint, hogy a támogatást milyen típusú szereplő kapja 

(önkormányzat, non-profit, vállalkozás, költségvetési szerv), hogy a beruházás milyen típusú 

szolgáltatásokat fejleszt (csak műemlékfelújítás, turisztikai szolgáltatások, kapcsolt egyéb 

szolgáltatások). Azt is megnéztük, hogy a különböző településméretek befolyásolják-e a 

beruházások hatását, illetve, hogy számít-e, hogy a támogatott település környezetében 

(kistérségében) összesen hány műemlék található, tehát, amivel egy adott környék 

vonzerejét próbáltuk megragadni. Az összes specifikációnk megerősítette azt az eredményt, 

hogy a beruházásoknak az általunk használt adatokból és időintervallumra nincs kimutatható 

hatása.  

Azt is ellenőriztük, hogy, ha a műemlékvédelmi támogatások hatását együtt nézzük a többi 

támogatás hatásával, akkor látható-e valamiféle eredmény. Ha látnánk ilyesmit, elmondható 

volna, hogy a kulturális örökségvédelmi beruházásoknak van hatása egy település 

társadalmi-gazdaság mutatóira, de ez nem haladja meg az egyéb támogatások általános 

pozitív hatását. Az összes támogatás hatását mérő modelljeink szintén azt mutatják, hogy a 

vizsgált kimeneti mutatókra nincs hatása a támogatásoknak. 

Kapott eredményeink mutathatják azt is, hogy a beruházásoknak valóban nincsen és nem is 

lesz hatása a kimeneti változóinkra. Egy másik magyarázat lehet az, hogy ezek a hatások 

még nem mutatkoznak meg, hiszen az említett beruházásokról szóló döntések többnyire 

2009 után születtek, a projektek megvalósulása pedig nagyjából átlagosan két évvel 

későbbre tehető.  Így a legtöbb vizsgált beavatkozás óta csak 2-3 év telt el, amit meg is 

tudunk figyelni az adatbázisunkban. Ezek alapján javasoljuk a hatásvizsgálat ismételt 

elvégzést néhány év múlva, amikor már hosszabb távú hatások is kimutathatóak lesznek.  

A tanulmány készítése során az elérhető adatok hiányosságai korlátozták lehetőségeinket. 
Általános probléma volt a „finomabb”, tehát olyan mutatók hiánya, amelyek viszonylag 
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rövidebb távon változhatnak egy-egy beruházás hatására (pl. vendégéjszakák száma, 
vendéglátóhelyek bevételei). Ezen hiányosságok orvosolására megfogalmaztunk néhány 
olyan javaslatot, amelyek segítenék a hatások későbbi precízebb elemzését. 

- Javasoljuk, hogy a T-Star településszintű adatbázis adatgyűjtési procedúrájába olyan 
ösztönzők kerüljenek, melyek megbízhatóbb adatokat eredményeznek. Jelenleg az 
önkormányzatok jegyzik be az adatbázisban szereplő mutatók nagy részét, melyek 
minőségét rontják az önkormányzathoz be nem jelentett, vagy hiányosan 
dokumentált adatok (pl. a vendégéjszakák száma különböző típusú szálláshelyeken 
sokszor inkonzisztens mintázatokat mutat, a non-profit szervezetek száma helyi 
terepmunkánk alapján nem tükrözi a valóban működő szervezetek számát). Emellett 
az egyéb érintett szereplők sem érdekeltek az adatok pontos közlésében (pl. a 
szállásadók gyakran nem a valós vendégéjszaka adatot jelentik be).  

- Javasoljuk, hogy az egyébként meglevő hivatalos cégregiszteres mérlegadatokból 
számolható árbevétel-adatok elérhetőek legyenek éves, település, szektor és méret 
szintű bontásban (paneladatbázisként). Egy ilyen adatbázis számos tanulmány 
fontos forrása lehetne. Jelenleg egy ilyen adatbázis egyszeri összeállítása hónapokig 
húzódó folyamat. További nehézség az adatokkal, hogy ezek székhely alapúak, 
viszont a vállalatok telephelyei – ahol esetleg a bevételek ténylegesen keletkeznek – 
nem egyeznek a székhellyel. 

- Javasoljuk, hogy a pályázatok elbírálási rendszerébe eleve építsenek be későbbi 
hatásvizsgálatokat könnyen lehetővé tevő elemeket. Ilyen lenne, ha az elbírálási 
szempontok egy pontszámba lennének összegezve, amelyek nyilvánosan elérhetőek 
adatbázis formátumban; ha a nem nyert pályázatok adatai is elérhetőek lennének; és 
ha a támogatást nyert projektek befejezési dátuma megtisztított adatként 
rendelkezésre állna.  
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F. Függelék 

F1. Potenciális kimeneti változók kezdeti listája 

Az alábbi táblázat köztes munkadokumentum. A tartalmazott információk pontatlanok lehetnek, de 

az érdeklődő olvasónak így is hasznára válhatnak.  

Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

Hatások az egyénre 

Kötődés – Élveszületések száma T-Star Demográfia   Tervez-e 

gyermekvállalást a 

közeljövőben? 

Ha nem releváns a 

kérdés életkor, 

családi helyzet, 

akármi miatt:  

Ön szerint 

mennyire jó hely *** 

a 

gyermekneveléshez? 

Ha gyereket 

vállalna, itt maradna, 

vagy inkább máshova 

költözne? 

 

Kötődés – Házasságkötések 

száma 

T-Star Demográfia     

Kötődés – Válások száma T-Star Demográfia     

Kötődés – Odavándorlások 

száma (állandó és ideiglenes 

vándorlások száma összesen) 

T-Star Demográfia   Kérdőív: Milyen 

szempontok alapján 

választott lakhelyet? 

 

Kötődés – Elvándorlások száma 

(állandó és ideiglenes 

vándorlások száma összesen) 

T-Star Demográfia   Megfordult-e a 

fejében, hogy 

elköltözzön innen? 

 

Kötődés – Állandó 

odavándorlások száma 

T-Star Demográfia     

Kötődés – Állandó elvándorlások 

száma 

T-Star Demográfia     

Kötődés – 

Terhességmegszakítások száma 

T-Star Demográfia     

Életminőség   Kérdőív: 

Emberek általános 

elégedettség az 

életükkel (0-10-es 

skálán) 

Szabadidős 

tevékenységekre 

fordított idő naponta 

 

Életminőség – Szavazók aránya7  TÁRKI (?)   

Életminőség – Alapvető 

közművek nélküli lakások száma 

   X  

Életminőség –Várható élettartam    X 

Életminőség - A háziorvosi / 

gyermekorvosi ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak száma összesen 

T-Star Egészségügy    

Életminőség – Magas 

vérnyomással küzdő emberek 

száma 

 OEP (?)   

Életminőség – Különböző 

betegségek előfodulása 

 OEP (?)   

„Nem-használati érték” (Non-

usevalue) (Esztétikai érték, 

  Kérdőív: Mennyire 

fontos a helyiek az 

 

                                                           
7 OECD Better Life Index egyik eleme. http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

megőrzés az eljövendő 

nemzedékek számára, 

önmagában a létezésből fakadó 

büszkeség érzés) 

adott objektum? 

Mennyire 

elégedettek a 

beruházás 

lefolyásával? 

Gazdasági hatások 

Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

Turizmus – Vendégek száma 

összesen a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

T-Star     

Turizmus – Külföldi vendégek 

száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

T-Star    

Turizmus – Vendégéjszakák 

száma összesen a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

T-Star    

Turizmus –Külföldiek által 

eltöltött vendégéjszakák száma 

összesen a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

T-Star    

Turizmus – környékbeli 

benzinkutak árbevétele 

  X   

Turizmus – Megjelenés turisztikai 

kiadványokban, online 

ajánlókban (ajánlott látnivalók, 

ajánlott túraútvonalak, stb.) 

 Nemzeti Turisztikai 

Adatbázis8 

Turisztikai 

kiadványok átnézése 

Interjú helyi 

turisztikai 

információs 

központokkal.  

Sajtófigyelés 

 

Turizmus – Online elérhető 

szálláshelyek száma  

 Nemzeti Turisztikai 

Adatbázis9 

Gyűjtés a szallas.hu 

oldalról 

 

Turizmus – Jegyeladások  Helyi 

látványosságoktól 

gyűjthető 

  

Turizmus – látogatók átlagos napi 

kiadása 

KSH becslések?  Kérdőív  

Vendéglátás – vendéglátóhelyek 

száma 

T-Star  Milyen gyakran jár 

étterembe? 

Hány étteremről tud 

a településen? 

 

Vendéglátás - Összes 

szolgáltatott víz mennyisége 

T-Star 

 

   

Vendéglátás – Éttermek forgalma  Céginformációs 

Szolgálat 

Kérdőív  

Turizmus – Látogatók 

elégedettsége 

  Kérdőív látogatáskor  

Turizmus – Műemlék vonzereje – 

milyen messziről érkeznek a 

látogatók? 

  Kérdőív, útiköltség 

számítása  

Ön szerint sok turista 

látogat el a 

településükre? 

 

Turizmus – A helyi T-Star    

                                                           
8 http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/regisztracio/regisztracio 
9 ld. előző lábjegyzet. 

http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/regisztracio/regisztracio
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

önkormányzatok helyi 

adóbevételeiből az 

idegenforgalmi adó  

Vállalati aktivitás – Beruházások 

(kiemelt iparágak10: építőipar, 

vendéglátás, kiskereskedelem) 

 Céginformációs 

Szolgálat 

  

Vállalati aktivitás – Bevételek 

(kiemelt iparágak: építőipar, 

vendéglátás, kiskereskedelem) 

 Céginformációs 

Szolgálat 

  

Vállalati aktivitás – ÁFA 

befizetések (kiemelt iparágak: 

építőipar, vendéglátás, 

kiskereskedelem) 

 NAV   

Vállalati aktivitás – 

Foglalkoztatottak száma (kiemelt 

iparágak: építőipar, vendéglátás, 

kiskereskedelem) 

 Céginformációs 

Szolgálat 

  

Vállalati aktivitás – Működő 

gazdasági szervezetek száma 

T-Star Gazdálkodó 

szervezetek  

   

Vállalati aktivitás – Regisztrált 

gazdasági szervezetek száma  

T-Star Gazdálkodó 

szervezetek 

(TAAP801) 

   

Vállalati aktivitás - A helyi 

önkormányzatok helyi 

adóbevételeiből az iparűzési adó 

T-Star    

Kiskereskedelem – üzletek száma 

a helyszín 1 / 5 / 10 km-es 

körzetében 

 Céginformációs 

Szolgálat - regisztrált 

székhelyadatokból, 

műemlék helyszínek 

koordinátáiból 

kiszámítható 

Helyszíni szemle 

Mindig ugyanabba az 

üzletbe jár vásárolni? 

Ön szerint elég üzlet 

van a településen? 

 

Kiskereskedelem – üzletek 

helyszínválasztásának 

szempontjai 

  Kérdőív: Szerepet 

játszott-e a 

helyszínválasztásban 

a kulturális örökség 

közelsége? 

 

Kereskedelem – Regisztrált 

vállalkozások száma a 

kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ágban  

T-Star    

Építőipar – Épített lakások száma 

(üdülők nélkül) 

T-Star  Tervez ingatlant 

építeni, felújítani? 

 

Építőipar – Lakáspiaci árindex   FHB index   

Építőipar – Az év folyamán a 

közüzemi ivóvízvezeték - 

hálózatba bekapcsolt lakások 

száma (életminőség) 

T-Star    

Építőipar – Az év folyamán a köz-

csatornahálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

T-Star    

Építőipar - Regisztrált 

vállalkozások száma az építőipar 

nemzetgazdasági ágban – GFO'11 

(TEÁOR '08: F gazdasági ág) 

T-Star    

                                                           
10 Ezeket a szektorokat külön-külön is érdemes megnézni. 
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

Jövedelem – Adófizetők száma T-Star    

Jövedelem – Személyi 

jövedelemadó-alap összege 

(előzetes adat) 

T-Star    

Jövedelem – Összes személyi 

jövedelemadó (előzetes adat) 

T-Star    

Jövedelem – Egy főre eső 

adóalap 

TEIR-NAV adatok, 

’Belföldi jövedelem’ 

1992-2012 

   

Jövedelem - Egy adózóra jutó 

jövedelem 

TEIR – NAV 

adatbázis, elérhető 

1992-2012 

   

Jövedelem – Egy lakosra jutó 

jövedelem 

TEIR-NAV    

Jövedelem – Egy adózóra jutó 

adó 

    

Jövedelem – Jövedelmi 

egyenlőtlenségek, jövedelmek 

szórása 

TEIR-NAV adatok 

jövedelem, SZJA 

összege, adófizetők 

száma sávonként 

   

Jövedelem – Személygépkocsik 

száma az üzemeltető lakhelye 

szerint 

T-Star    

Jövedelem – Gépjármű adó 

bevételek 

 TEIR (?)   

Jövedelem – A helyi 

önkormányzatok helyi adó 

bevételei 

T-Star    

Nyilvántartott álláskeresők 

száma (nem és iskolai végzettség 

szerinti bontásban) 

T-Star    

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma (nem szerinti 

bontásban) 

T-Star    

Foglalkoztatás – Közvetlenül a 

kulturális örökség helyszínen 

foglalkoztatottak száma 

  Kérdőív  

Foglalkoztatás – 

Foglalkoztatottak száma 

   X 

 

Munkaerőpiaci helyzet   Mennyire érzi 

bíztatónak 

munkapiaci 

helyzetét? 

 Van munkám és 
teljesen biztosnak 
érzem. 

 Van munkám, de 
félek, hogy 
elveszítem. 

 Nincs munkám, de 
valószínűleg hamar 
találok 

 Nincs munkám, 
reménytelennek 
találom, hogy  *** 
településen 
elhelyezkedjek. 

 

Bérek  Bértarifa (?)  X 

Más településekről bejáró    X  
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

dolgozók, ingázás 

Elérhetőség – buszjáratok / 

vonatjáratok száma naponta a 

településre 

 Volán? MÁV?   

Elérhetőség – elérhetőség 

járás/régió/ megyeközponttól, 

autópálya csomóponttól, vasúti 

csomóponttól 

TEIR    

Társadalmi hatások 

Működő (Regisztrált) nonprofit 

szervezetek száma  

T-Star    

Kultúra – A települési könyvtárak 

beiratkozott olvasóinak száma 

T-Star    

Kultúra – Múzeumi látogatók 

száma 

T-Star    

Kultúra – témában publikált 

akadémiai kutatások cikkek 

   X 

 

Kultúra – napilapokban / 

hetilapokban megjelent cikkek 

száma 

  Médiaelemzés 

(országos és helyi 

médiumok) 

 

Kultúra – kulturális programok, 

fesztiválok száma  

 Nemzeti Turisztikai 

Adatbázis11 

Gyűjtés turisztikai 

pontokból 

 

Kultúra – Kulturális programok, 

fesztiválok résztvevőinek száma 

  Kérdőív: szervezők  

Kultúra – Regisztrált 

vállalkozások száma a művészet, 

szórakoztatás, szabadidő 

nemzetgazdasági ágban 

T-Star    

Kultúra – kulturális örökség 

helyszínek száma a településen 

 Műemléki adatok 

(már megvan) 

  

Kultúra – helyiek ismeretei a 

település múltjáról 

  Kérdőív, interjú  

Közösségi összetartozás   Helyi adatgyűjtés  

Bűnözés  Rendőrség12   

Társadalmi befogadás – Szavazók 

száma 

 ? indexek?  

Társadalmi befogadás – vegyes 

(pl. roma és nem roma) 

házasságok/háztartások aránya 

 Népszámlálás (2001 

és 2011) 

  

Előítéletek   attitűdvizsgálat  

Környezeti hatások 

Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

Légszennyezés – apró-részecskék 

(szmog), kén-dioxid, szén-

monoxid, ózon 

Országos 

Légszennyezettségi 

Mérőhálózat13 

Budapestre - OMSZ14 

Országos 

Meteorológiai 

Szolgálat  

 Nincs település szintű 

adat. 

Rongálások, elhasználódás, 

állagromlás – karbantartásra 

  Helyi adatgyűjtés, 

kérdőív 

 

                                                           
11 http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/regisztracio/regisztracio 
12 http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/bunugyi-statisztikak  
13 http://www.levegominoseg.hu/automata-
merohalozat?city=2&startdate=20141212&enddate=20141212&AspxAutoDetectCookieSupport=1#mapContainer 
14 http://met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/ 

 

http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/regisztracio/regisztracio
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/bunugyi-statisztikak
http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat?city=2&startdate=20141212&enddate=20141212&AspxAutoDetectCookieSupport=1#mapContainer
http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat?city=2&startdate=20141212&enddate=20141212&AspxAutoDetectCookieSupport=1#mapContainer
http://met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/
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Mit szeretnénk mérni? Milyen mutatóval mérhető? 

Nyilvánosan 

elérhető mutató 

Megvásárolható/me

gszerezhető mutató 

Saját gyűjtéssel 

felvehető mutató 

Nem elérhető 

fordított kiadások 

Zsúfoltság, tömeg, dugó   Helyi adatfelvétel, 

autószámláló 

térfigyelő kamera 

felszerelése 

 

Illegális szemétlerakók száma?    X 
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F2. Inverz kovarianciamátrix 
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Regisztrált munkanélküliek 
száma (egy főre eső) 

3.252E+14        2.872E+14 1.412E-01 

Regisztrált vállalkozások 
száma (egy főre eső) 

-
1.079E+13 

1.306E+14       1.795E+14 8.826E-02 

Vendéglátóhelyek száma (egy 
főre eső) 

-
2.976E+13 

3.985E+13 6.636E+14      7.467E+14 3.671E-01 

Inflációval korrigált összevont 
adóalap összege (egy főre 
eső, 1000 Ft) 

-
1.382E+12 

7.357E+12 -
4.560E+12 

1.330E+14     1.406E+14 6.913E-02 

Élveszületések száma (egy 
főre eső) 

3.781E+12 1.015E+13 2.387E+13 1.390E+12 6.080E+13    1.118E+14 5.497E-02 

Kiskereskedelmi üzletek 
száma (egy főre eső) 

3.170E+12 -
1.086E+13 

2.564E+13 -
9.770E+12 

5.802E+12 2.740E+14   2.964E+14 1.457E-01 

Odavándorlások száma (egy 
főre eső) 

1.871E+13 1.278E+13 6.288E+13 1.627E+13 2.822E+11 6.485E+12 1.699E+14  2.599E+14 1.278E-01 

Elvándorlások száma (egy 
főre eső) 

-
2.173E+13 

3.912E+11 -
3.480E+13 

-
1.658E+12 

5.754E+12 1.989E+12 -
2.743E+13 

8.923E+13 1.174E+13 5.772E-03 

         2.034E+15 1.000E+00 

A táblázat az inverz kovariancia-mátrixot mutatja, amely alapján a mutatók súlyai születtek az index elkészítéséhez. A táblázat utolsó oszlopa 

mutatja a felhasznált súlyokat. A mutatók sorrendje a kapott súlyok szerint a legnagyobbtól a legkisebbig: 1) Vendéglátóhelyek száma, 2) 

Kiskereskedelmi üzletek száma, 3) Regisztrált munkanélküliek száma, 4) Odavándorlások száma, 5) Regisztrált vállalkozások száma, 6) 

Inflációval korrigált összevont adóalap összege, 7) Élveszületések száma, 8) Elvándorlások száma
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F3. Interakciós modellek eredményei  

 

Műemlékvédelmi támogatások hatása 

 1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Budapesttől vett távolság 

-0.000 -0.000         

(0.844) (0.815)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
Budapesttől vett távolság 

0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001** 0.001** 

(0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.003) 

Műemlékvédelmi támogatás 

-0.088** -0.097** -0.122** -0.132** -0.131*** -0.132*** 

(0.009) (0.005) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Budapesttől vett távolság 

0.000 0.000         

(0.283) (0.711)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * Budapesttől vett 
távolság 

0.000* 0.000* 0.000** 0.000* 0.000* 0.000* 

(0.019) (0.014) (0.006) (0.014) (0.024) (0.036) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege 

-0.001 -0.001* -0.001* -0.001* -0.001 -0.001 

(0.053) (0.038) (0.023) (0.044) (0.053) (0.068) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            

Régió            

Romák aránya            

Autópályától való távolság 
(km) 

  


        

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Legközelebbi autópályától 
vett távolság 

-0.000 -0.000         

(0.430) (0.141)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
Legközelebbi autópályától 
vett távolság 

0.001* 0.001 0.002* 0.001 0.001 0.001 

(0.021) (0.094) (0.030) (0.089) (0.284) (0.292) 
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Műemlékvédelmi támogatás 

-0.049 -0.045 -0.062 -0.060 -0.058 -0.058 

(0.128) (0.173) (0.154) (0.163) (0.119) (0.119) 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Legközelebbi autópályától 
vett távolság 

0.000 -0.000         

(0.496) (0.783)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * Legközelebbi 
autópályától vett távolság 

-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.987) (0.696) (0.891) (0.799) (0.288) (0.210) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege 

0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 

(0.497) (0.842) (0.564) (0.673) (0.890) (0.691) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            

Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

  


        

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

„Műemlékintenzitás” 

-0.008 0.018         

(0.862) (0.731)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
„Műemlékintenzitás” 

-0.030 -0.048 -0.054 -0.096 0.013 0.010 

(0.791) (0.671) (0.712) (0.510) (0.935) (0.950) 

Műemlékvédelmi támogatás 

0.024 0.029 0.041 0.058 -0.035 -0.034 

(0.777) (0.727) (0.716) (0.601) (0.781) (0.788) 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

„Műemlékintenzitás” 

0.017 0.044         

(0.704) (0.378)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * 
„Műemlékintenzitás” 

-0.001*** -0.001** -0.002*** -0.001** -0.001* -0.001 

(0.000) (0.005) (0.000) (0.007) (0.021) (0.054) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege 

0.001*** 0.001** 0.001*** 0.001** 0.001** 0.001* 

(0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.006) (0.025) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            
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Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

  


        

Autópályától való távolság 
(km) 

  


        

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Kistérségben található 
műemlékek száma 

-0.000 -0.001         

(0.485) (0.223)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
Kistérségben található 
műemlékek száma 

0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 

(0.117) (0.223) (0.159) (0.318) (0.238) (0.247) 

Műemlékvédelmi támogatás 

-0.033 -0.033 -0.039 -0.039 -0.067 -0.066 

(0.329) (0.343) (0.386) (0.394) (0.080) (0.081) 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Kistérségben található 
műemlékek száma 

0.001 -0.000         

(0.311) (0.975)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * Kistérségben 
található műemlékek száma 

-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

(0.058) (0.216) (0.092) (0.184) (0.452) (0.607) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege 

0.000* 0.000 0.000* 0.000 0.000 0.000 

(0.025) (0.117) (0.040) (0.070) (0.189) (0.264) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            

Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

  


        

Autópályától való távolság 
(km) 

  


        

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 5 6 
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Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Állandó népesség 

0.000 0.000         

(0.765) (0.127)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
Állandó népesség 

-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

(0.082) (0.276) (0.079) (0.343) (0.316) (0.332) 

Műemlékvédelmi támogatás 

0.018 0.007 0.024 0.005 -0.015 -0.017 

(0.550) (0.834) (0.545) (0.912) (0.592) (0.562) 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Állandó népesség 

-0.000 0.000         

(0.974) (0.147)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * Állandó népesség 

-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000* -0.000* 

(0.127) (0.093) (0.119) (0.074) (0.048) (0.039) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege  

0.000 0.000 0.000 0.000* 0.000* 0.000* 

(0.099) (0.079) (0.096) (0.038) (0.017) (0.014) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            

Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

  


        

Autópályától való távolság 
(km) 

  


        

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 5 6 

Modell típus KK KK FH FH FH(-2) FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Támogatás hatása 

Összes személyi 
jövedelemadó 

0.000 0.000         

(0.697) (0.053)         

Műemlékvédelmi támogatás * 
Összes személyi 
jövedelemadó 

-0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Műemlékvédelmi támogatás 

0.083* 0.075* 0.111* 0.095 0.059 0.058 

(0.015) (0.046) (0.012) (0.050) (0.109) (0.115) 

Egy főre eső támogatási összeg hatása 

Összes személyi -0.000 0.000         
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jövedelemadó (0.086) (0.986)         

Műemlékvédelmi támogatás 
összege * Összes személyi 
jövedelemadó 

-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000** -0.000** 

(0.203) (0.187) (0.079) (0.086) (0.005) (0.008) 

Műemlékvédelmi támogatás 
összege 

0.000 0.000 0.000* 0.000* 0.001** 0.001** 

(0.082) (0.089) (0.032) (0.028) (0.002) (0.003) 

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 1700 1700 

Kapott egyéb támogatást         

Településméret (8 kategória)            

Régió            

Romák aránya            

Budapesttől való távolság 
(km) 

  


        

Autópályától való távolság 
(km) 

  


        

"Műemlék-intenzitás"            

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-

értékek láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatások együttes hatása 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

Budapesttől vett távolság 
0.000 0.000     

(0.552) (0.835)     

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

-0.093** -0.089** -0.107** -0.152*** 

(0.002) (0.004) (0.007) (0.000) 

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * Budapesttől vett 
távolság 

0.000* 0.000** 0.001*** 0.001** 

(0.011) (0.009) (0.001) (0.007) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

Budapesttől vett távolság 
0.000 0.000     

(0.089) (0.518)     

Összes támogatás összege * 
Budapesttől vett távolság 

0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.647) (0.588) (0.477) (0.116) 

Összes támogatás összege 
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

(0.995) (0.923) (0.830) (0.229) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Autópályától való távolság (km)    
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"Műemlék-intenzitás"    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

Legközelebbi autópályától vett 
távolság 

-0.000 -0.000     

(0.674) (0.195)     

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

-0.076* -0.068* -0.065 -0.091* 

(0.021) (0.035) (0.163) (0.028) 

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * Legközelebbi 
autópályától vett távolság 

0.001* 0.001 0.002* 0.001 

(0.045) (0.063) (0.049) (0.225) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

Legközelebbi autópályától vett 
távolság 

0.000 -0.000     

(0.616) (0.478)     

Összes támogatás összege * 
Legközelebbi autópályától vett 
távolság 

0.000** 0.000** 0.000** 0.000*** 

(0.008) (0.001) (0.006) (0.000) 

Összes támogatás összege 
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000* 

(0.760) (0.424) (0.684) (0.023) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Budapesttől való távolság (km)    

"Műemlék-intenzitás"    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

„Műemlékintenzitás” 
-0.015 0.016     

(0.731) (0.750)     

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

-0.008 -0.003 0.043 -0.056 

(0.932) (0.975) (0.730) (0.675) 
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Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * 
„Műemlékintenzitás” 

-0.021 -0.016 -0.052 -0.000 

(0.862) (0.895) (0.751) (1.000) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

„Műemlékintenzitás” 
0.006 0.031     

(0.892) (0.528)     

Összes támogatás összege * 
„Műemlékintenzitás” 

-0.000* -0.000* -0.000* -0.000** 

(0.031) (0.026) (0.040) (0.002) 

Összes támogatás összege 
0.000** 0.000** 0.000** 0.000*** 

(0.004) (0.004) (0.006) (0.000) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Budapesttől való távolság (km)    

Autópályától való távolság (km)    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

Kistérségben található 
műemlékek száma 

-0.000 -0.001     

(0.804) (0.346)     

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

-0.052 -0.045 -0.033 -0.073 

(0.134) (0.200) (0.508) (0.078) 

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * Kistérségben 
található műemlékek száma 

0.002 0.002 0.003 0.001 

(0.264) (0.281) (0.274) (0.612) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

Kistérségben található 
műemlékek száma 

0.001 -0.000     

(0.310) (0.876)     

Összes támogatás összege * 
Kistérségben található 
műemlékek száma 

-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

(0.388) (0.488) (0.490) (0.231) 

Összes támogatás összege 
0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.127) (0.201) (0.176) (0.151) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Budapesttől való távolság (km)    
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Autópályától való távolság (km)    

"Műemlék-intenzitás"    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

Állandó népesség 
0.000 0.000     

(0.950) (0.128)     

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

-0.009 -0.002 0.025 -0.057 

(0.754) (0.934) (0.540) (0.058) 

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * Állandó népesség 

-0.000 -0.000 -0.000 0.000 

(0.245) (0.215) (0.225) (0.951) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

Állandó népesség 
0.000 0.000     

(0.845) (0.092)     

Összes támogatás összege * 
Állandó népesség 

-0.000** -0.000** -0.000** -0.000 

(0.004) (0.002) (0.005) (0.107) 

Összes támogatás összege 
0.000** 0.000* 0.000** 0.000 

(0.005) (0.012) (0.005) (0.157) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Budapesttől való távolság (km)    

Autópályától való távolság (km)    

"Műemlék-intenzitás"    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

  1 2 3 4 

Modell típus KK KK FH FH(-2) 

Kimeneti változó Komplex index 

Műemlékvédelmi és egyéb támogatás hatása 

Összes személyi jövedelemadó 
-0.000 0.000     

(0.830) (0.138)     
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Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is 

0.046 0.056 0.107* 0.015 

(0.167) (0.108) (0.019) (0.691) 

Kapott műemlékvédelmi és egyéb 
támogatást is * Összes személyi 
jövedelemadó 

-0.001*** -0.001** -0.001*** -0.001** 

(0.001) (0.001) (0.000) (0.004) 

Egy főre eső műemlékvédelmi és egyéb támogatás összegének hatása 

Összes személyi jövedelemadó 
-0.000 -0.000     

(0.088) (0.976)     

Összes támogatás összege * 
Összes személyi jövedelemadó 

-0.000* -0.000* -0.000** -0.000** 

(0.010) (0.016) (0.003) (0.010) 

Összes támogatás összege 
0.000** 0.000** 0.000** 0.000* 

(0.003) (0.006) (0.001) (0.019) 

Településméret (8 kategória)    

Régió    

Romák aránya    

Budapesttől való távolság (km)    

Autópályától való távolság (km)    

"Műemlék-intenzitás"    

Mintaelemszám 340 340 1700 1700 

Szignifikanciaszintek jelölése:  
(az együtthatók alatt a p-értékek 

láthatóak) 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 


