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1. FEJEZET: STRATÉGIA ÉS AZ OPERATÍV PROGRAM ILLESZKEDÉSÉNEK
BEMUTATÁSA AZ EU INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS BEFOGADÓ
NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁHOZ – ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
TERÜLETI KOHÉZIÓ ELÉRÉSÉHEZ
1.1 Az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható
és befogadó növekedés Stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
eléréséhez
A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt
megalapozó társadalmi kohézió biztosítása.
Nemzetközi elemzések (pl. Bruegel Intézet) esettanulmányokkal, illetve statisztikai adatokkal
támasztják alá, hogy a gazdasági növekedés eléréséhez nem elegendőek a klasszikus
gazdaságfejlesztési eszközök. Ezen eszközök sikerességét ugyanis nagyban befolyásolják az
adott ország vagy régió rendelkezésére álló strukturális tényezők. Magyarország komoly
elmaradással küzd a hosszabb távon ható strukturális tényezők terén. A legnagyobb elmaradás
(ebben a sorrendben) az általános infrastruktúrában, a humán tőkében és az innovációs
környezetben mutatható ki.
Nemzetközi összehasonlításban a társadalmi környezet állapotát nagyon jól adja vissza az OECD
által alkalmazott jóléti mutató, a better life index, melyben a 2011. évi adatok alapján
Magyarország az Európai Unió tagállamai közül a második legrosszabb összértékű mutatót érte
el.
A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez tehát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: EFOP, vagy operatív program) a humán tőke növelésével és a
társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni. Az EFOP a Partnerségi
Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások
kezelése, valamint a Jó Állam prioritásban foglaltakat valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási
irányon keresztül:
i.
a szegénység elleni küzdelem,
ii.
a társadalmi kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció és esélyteremtés,
aktív közösségek és fiatalok stb.),
iii.
egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések,
iv.
a köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás
csökkentésére,
v.
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
vi.
utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben, továbbá
vii.
Jó Állam megerősítése.
Mindezeket kiegészíti a közösségi lelki egészség horizontális kezdeményezés, melynek célja a
testi, lelki és szociális jólét javítása, s így több beavatkozási irányban is megjelenik. Az
Eurobarometer 2011. évi adatai szerint a magyar lakosság mentális állapota az európai országok
döntő többségével összehasonlítva rosszabbnak minősíthető, s az európai átlaghoz képest
kevesebb magyar tapasztalta a „boldogságot” vagy a „teljes életet”.
E hét beavatkozási irány részint a magyarországi társadalmi kihívások, részint az Európai
Uniókapcsolódó stratégiai célkitűzései alapján került rögzítésre. Alább beavatkozási irányonként
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bemutatjuk az egyes társadalmi kihívásokat és a rájuk adandó válaszokat, végül az uniós
stratégiai dokumentumokkal való kapcsolatot.
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A szegénység elleni küzdelem
A szegénység az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma: szegénységgel 2011-ben a lakosság
31%-a volt érintve, szemben a 24,2%-os uniós átlaggal, illetve a megszülető egyre kevesebb
gyermek egyre nagyobb hányada a szegénységi csapdába kerül. A szegénység szempontjából
legmeghatározóbb társadalmi jellemzők:
» a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása,
» alacsony iskolai végzettség,
» a roma származás,
» a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a 0–17
éves korosztályba tartozók mintegy 30%-a szegény), valamint
» a rurális lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).
Magyarországon minden negyedik gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, ami a második
legrosszabb adat Európában. A gyermekszegénység közvetlen kapcsolatot mutat a szülők
foglalkoztatottságával (annál nagyobb eséllyel él szegénységben egy gyermek, minél kevesebb
szülője dolgozik, illetve minél alacsonyabb státuszban van foglalkoztatva), továbbá a
háztartásban élő gyermekek számával. A gyermekszegénység a gyermek jövőbeni életesélyeit is
csökkenti: kétszer annyi a korai iskolaelhagyók aránya a tartósan munkanélküli családokban,
mint a foglalkoztatottakéban. Kiemelkedően fontos tehát megtörni ezt az újratermelődési
folyamatot.
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást is mutatnak. A leghátrányosabb
helyzetű kistérségek egymáshoz nagyon hasonló társadalmi-gazdasági problémával küzdenek:
egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák. Jelenleg
az ország területén 823 településen és 10 fővárosi kerületben összesen 1.663 szegény- és
cigánytelep, településszövetbe ágyazódott szegregátum található (NFÜ 2010., Domokos Vera),
melyben az ország lakosságának mintegy 3%-a él.
Rendkívül rosszak a roma népesség foglalkoztatási mutatói, különösen a roma nők körében: a
15-74 év közötti roma férfiak alig ötödének, a roma nők mintegy tizedének volt valamilyen
munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása (Kemény-Jánky-Lengyel, 2004, BernátPáthy–Dencső 2009). A roma nők kedvezőtlen foglalkoztatási helyzete összefügg az alacsony
iskolázottsággal és a nem megfelelő végzettséggel, illetve a nemi alapú diszkriminációval.
E kihívások határozzák meg az EFOP szegénység elleni küzdelemhez való hozzájárulását: a
gyermekszegénység csökkentését, a mélyszegénységben élők, közte a romák felzárkózását, a
szegregált élethelyzetek megszüntetését, valamint a hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztathatóságának növelését. A szegénységben élők számának csökkentését szolgálja
továbbá a GINOP munkahelyek teremtésével, s a foglalkoztatás bővítésével.
A társadalmi kohézió erősítése
A beavatkozási irány eredményelvárása a társadalmi bizalom növekedése, az egymás iránti
szolidaritás erősítése, továbbá a fiatalabb nemzedékek társadalmi szerepének megerősítése.
Magyarország szinte az egyedüli olyan európai ország, melyben az élveszületések száma 1980
óta minden évben kevesebb a halálozások számánál. Ennek hatására közel 730.000 fővel
vagyunk most kevesebben, mint 1980-ban. 2020-ra a Központi Statisztikai Hivatal előrejelzése
alapján további 200.000 fővel fog csökkenni az ország lélekszáma 2011-hez képest. A
korosztályok összetételében a legnagyobb arányú csökkenés a 15-24 éves korosztály esetében
várható, ahol ez meghaladja a 16%-ot: 100.000 középiskolai tanulóval kevesebb lesz 2020-ban,
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mint 2011-ben. A hazai kistérségek 10%-ában meghaladja a 60 év felettiek aránya a 25%-ot, míg
mindössze 5%-ában haladja meg a 14 év alattiak aránya az idősek arányát.
A megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon erősen alulreprezentáltak: aktivitási
arányuk 24,1%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot.
Miközben a más emberek iránti bizalom mértéke uniós összehasonlításban átlagosnak tekinthető,
addig Magyarországon az állami szervek és más társadalmi-gazdasági szereplők felé
megnyilvánuló intézményi bizalom tekintetében egész Európában a sereghajtók közé tartozunk. 1
Ennek számos oka van, így értékkonfliktusok, közintézmények elvártnál alacsonyabb
teljesítménye, illetve a társadalmi részvétel alacsony szintje: kevesebbet járunk össze a
barátainkkal, kevésbé vagyunk segítőkészek egymás iránt, kevésbé látogatunk klubokat, civil
szervezeteket és kevésbé vagyunk más szervezetek tagjai is.
A fentiek miatt a beavatkozási irány célja a társadalmi aktivitás fokozása, a közösségépítés, a
hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek elleni küzdelem, a fiatalok, illetve az idősek
támogatása, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának segítése, valamint a
megváltozott munkaképességűek aktivitásának emelése rehabilitációs programokkal. Ezen célok
mindegyike közvetlenül vagy közvetve szolgálja a társadalmi bizalom növelését, ami a
fenntartható növekedés egyik legfontosabb társadalmi előfeltétele.
A közösségfejlesztés elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményezőés cselekvőképességének fejlesztését, másrészt lokalitástól függetlenül létrejövő értékalapú
közösségek építését jelenti. Nagy a közösségfejlesztés társadalmi időszerűsége Magyarországon,
mert gyengék a közösségi összetartozás szálai, illetve az önszerveződő közösségek egy sor olyan
társadalmi problémát tudnak megoldani, amelyre a kormányzat nem képes, ezáltal javítva a helyi
életminőséget is. A közösségfejlesztés fizikai hatóköre egy településrész, település vagy akár
járás is lehet. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, hisz a közösségi munka
hatására a leszűkült élethelyzetek kitágulnak, új kommunikációs lehetőségek nyílnak meg. A
közösségfejlesztési munka eredménye nemcsak az adott közösségre hat, hanem közvetve a közjót
is gyarapítja, kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, így a társadalmi
kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.
Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések
A társadalom rossz fizikai és egészségi állapota miatt évente a GDP egyharmadáról kell
lemondani (Ács Pongrác és munkatársai, 2011.). A gazdaság versenyképességének alapvető
feltétele, hogy a gazdasági igényeknek megfelelő munkavállalási képességgel rendelkező
munkaerő álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a munkaerő megfelelő egészségi
állapotát is.
Az Eurostat adatai szerint 2010-ben Magyarország a negyedik legmagasabb halálozási rátával
bírt az Európai Unióban, a szív- és érrendszeri betegségben elhalálozók száma nálunk az uniós
átlag kétszerese. Magyarországon az Eurostat adatai szerint 2011-ben a születéskor várható
átlagos élettartam a negyedik legrosszabb az Unióban. A KSH felmérése szerint 2011-ben a 15–
64 évesek több mint 11%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalásban egészségi állapota miatt
akadályozva érzi magát. A lakosság csupán 7%-a végez rendszeresen fizikai aktivitást szemben

1

Forrás: a nemzetközi összehasonlító értékvizsgálat (World Value Survey), a piacgazdaság normatív kereteit
(gazdasági kultúrát) elemző vizsgálat és Unió országainak gazdasági attitűdjeit összehasonlító vizsgálat adatain nyugvó
Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében, Tárki
Társadalomkutatási Intézet Zrt., 2009
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az európai 25%-os átlaggal. Az egészségi állapot országos mutatói jelentős földrajzi és
társadalmi-gazdasági helyzet szerinti egyenlőtlenséget mutatnak: a kedvezőtlen egészségi
állapotúak körében jelentősen felülreprezentáltak a hátrányos helyzetű csoportok (roma
közösségek, kistelepülésen élők, szegények, fogyatékkal élők).
Mindez összefüggésben áll az egészségmagatartás egyéni jellemzőivel (szemlélet- és életmódbeli
tényezőkkel), valamint az egészségügyi közszolgáltatások elérhetőségével, eredményességével és
működési hatékonyságával.
Az egészségügyi fejlesztések az alábbi célokat szolgálják:
 az egészségügyi human erőforrás hiányának enyhítése és motivációjának fokozása,
 a lakosság egészségtudatosságának növelésével az egészség megőrzése,
 az ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása, továbbá
 az egészségügyi intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezése.
A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére
A munkaerő-piacnak munkaképes emberekre van szüksége, olyanokra, akik megfelelően
képzettek, továbbá jó az általános testi, lelki és egészségi állapotuk.
A következő időszak során a minőségi, méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelésen
lesz a hangsúly. A tervezett beavatkozások a megelőzésre, a lemorzsolódást megelőző iskolai
pedagógiai folyamatok megerősítésére és a korai iskolaelhagyás csökkentésére, egyidejűleg a
minőségi köznevelés kialakítására összpontosulnak, ahol kiemelt szerepet kap a pedagógusok
szakmai fejlesztése, kiegészítve az infrastrukturális környezet javításával.
Magyarország a korai iskolaelhagyók arányának2 10%-ra történő csökkentését vállalta 2020ig. Hazánkban a korai iskolaelhagyók aránya elmarad az Európai Unió átlagától: EU 2011-ben
13,5%, HU 11,2% (a magyar adat alakulása: 2008 11,7%, 2009 11,2% és 2010 10,5%, 2011
11,2%, 2012 11,5% KSH munkaerő felmérése alapján). Az utóbbi évek csökkenő tendenciája
után 2011-ben és 2012-ben ismét nőtt az arány. Ennek részben demográfiai (csökkenő tanuló
népességen belül folyamatosan nő a HH/HHH, SNI diákok aránya), részben oktatási okai vannak
(lényegesen alacsonyabb arányban képes a köznevelés a hátrányos helyzetű tanulókat befejezett
középfokú végzettségig eljuttatni, elsődlegesen a szakképzésben jelentkező magas lemorzsolódás
miatt), a rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét, a képzettségi szint javítását
szolgáló intézkedésekre van szükség. A köznevelés minősége és eredményessége a PISA
felmérések szerint javult az utóbbi időben, ugyanakkor nem csökkent az alacsony szövegértési
képességgel rendelkezők aránya és a leggyengébben és legjobban teljesítők közötti
teljesítménykülönbség.
Az alacsony tanulói teljesítmény és a korai iskolaelhagyás jelensége szoros összefüggést mutat a
gyermekek társadalmi helyzetével (minél szegényebb egy gyermek, annál kisebb eséllyel tudja
befejezni az iskolai tanulmányait), illetve ezen keresztül a területi jellemzőkkel. Nem működik
még eredményesen a korai intervenció és a koragyermekkori intézményes neveléshez hozzáférés
alacsony mértékű körükben, ami tompítani tudná az iskoláskor kezdetén az egyazon korú
gyermekek között tapasztalható 1-2,5 évnyi fejlettségbeli különbséget, ami fennmarad az iskolás
kor végéig.

2

Azok aránya a 18-24 évesek százalékában, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek és nem
tanulnak tovább semmilyen oktatásban, képzésben
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A közoktatásban elsajátított ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásához szükséges
kompetenciák eredményességét mérő, évente adatot szolgáltató országos kompetenciamérés
szerint az eredmények a matematika és természettudomány teszt eredményében alig javultak az
elmúlt 4 évben. Jelentős javulás következett be ugyanakkor a szövegértés terén: 2000-hez képest
14 ponttal emelkedett a magyar diákok átlageredménye, s ezzel Magyarország elérte az OECD
átlagot. Hasonló eredményt ad a legutolsó, már kiértékelt 2009. évi PISA felmérés is: a
szövegértésben ugyan mérhető a javulás, de a matematika és a természettudományok területén
jelentős változások nincsenek, az OECD átlag szintjén van a gyerekek tudása. Ugyanakkor
nemzetközi összehasonlításban kiugróan nagyok a különböző társadalmi hátrányok mentén
kimutatható oktatási egyenlőtlenségek. Számos felmérés, kutatás és elemzés bizonyította, hogy
társadalmi hátrányok és az iskolai, tanulási kudarc között nagyon szoros az összefüggés. Mindez
nem csak a hátrányos helyzetű tanulói csoportok szempontjából hatalmas probléma, de az
oktatási rendszer egészének teljesítményét is rontja. Az oktatási egyenlőtlenségeket meghatározó
hátránytényezők: a tanuló szociális háttere, lakóhelye, többségtől eltérő etnikai-nyelvi háttere és
korlátozott személyes képességei. A hátránytényezők önmagukban és együttesen, egymás
hatásait felerősítve képeződnek le a tanulók teljesítményében és a tanulási eredményeikben, az
oktatásban való részvétel és továbbhaladás, tanulási utak tekintetében. Ez is alátámasztja az
EFOP-ban tervezett köznevelési rendszer minőségének és méltányosságának egységes emelését
és a hátránykompenzációs beavatkozások jelentőségét.
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése és kutatói utánpótlás megerősítése
Az EFOP célja az Európa 2020-as célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek
arányának növelése, melyhez kapcsolódóan sor kerül a felsőoktatás minőségi színvonalának
emelésére is. A célkitűzés érdekében elsősorban a felsőoktatás humán része kerül támogatásra,
melyet korlátozott mértékű infrastrukturális beruházások egészítenek ki. Várhatóan külön
beavatkozás keretében kerül sor a hátrányos helyzetű hallgatók felsőoktatási tanulmányaik
megkezdésének és iskolai sikerességük növelésének elősegítésére.
A felsőfokú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves korosztályban jelentősen emelkedett a 2007. évi 20,1%-ról 2011-ben 28,1%-ra. Ezen eredmények egy
egyszeri felsőoktatási expanziónak köszönhetők, ami 2005-re elérte a csúcsát, azóta csökken a
teljes hallgatói létszám. Ennek népesedési okai is vannak, évről évre csökken az érettségiző
középiskolások és így a felsőoktatásba jelentkezők száma (KSH alapján a 18 évesek létszáma
2000-ben 137.000 fő, 2015-ben 105.000 fő). Ezt a csökkenést a felsőoktatáson belüli egész
életen át tartó tartó tanulási képzések egyelőre nem kompenzálják.
Minőségi oldalról nézve elemzések, illetve a gazdasági szektortól kapott visszajelzések alapján
az iskolarendszer kibocsátása sem szerkezetében, sem mennyiségében nem tud megfelelni a
munkaadók valós igényeinek egyes területeken. Ezen is kíván változtatni az EFOP 2020-ig,
annak érdekében, hogy a megfelelően képzett szakemberek és a valós igények találkozzanak a
munkaerő-piacon.
A kutatás-fejlesztés-innováció területe csak kis mértékben járul hozzá a GDP növeléséhez.
Ennek két okát célozza az operatív program: egyrészt magas, de még nem maximálisan
kihasznált lehetőség az egyetemek és a vállalatok közötti K+F együttműködés, melynek
fokozása elősegítheti a hazai innovatív vállalatok kutatási megrendeléseinek és humánerőutánpótlás bázisának növekedését. Másrészt jelentős problémát jelent a kutatói állomány
stagnálása, illetve az elvándorlás. A 10.000 foglalkoztatottra jutó kutatók száma 56, ami
jelentősen elmarad az OECD átlagtól. Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mind a
felsőoktatási K+F ráfordítás csekély, s a kutatói állomány viszonylag alacsony bérű, de ennek
ellenére jó eredményeket ér el (tudományos eredményességet mérő Hirsch-index értéke: EU
átlag 3/4-e, miközben a ráfordítások az EU átlag felét sem érik el).
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A beavatkozás két nagy célterületre különíthető el:
a) a humán intézményekben foglalkoztatottak minőségi fejlesztésére, a karrierpályák vonzóvá
tételén és más célzott programokon keresztül az alacsony létszámú személyi állomány
bővítésére, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítésére, továbbá a
közszolgáltatást nyújtó intéméznyek szervezeti működésének eredményesebbé és
hatékonyabbá tételére;
b) a kutatás-fejlesztés-innováció terén a személyi állomány bővítésére, a tudásközpontok
környékén kialakuló spin-off és start-up ökoszisztémák megerősítésére, az intelligens
szakosodás humán megalapozása keretében és a tudásháromszög érvényesítése érdekében az
oktatás – kutatás – innováció egymásra épülésének erősítésére, továbbá a Horizon2020
programhoz és más európai kutatási programokhoz való csatlakozáshoz rásegítésére.
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Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében
Vészesen meggyengült a társadalmi intézményrendszer és a kutatás-fejlesztés emberi erőforrása
mind mennyiségileg, mind minőségileg, így csak egy vonzó pályaképre épített személyügyi
politika mentén lehetnek sikeresek a fejlesztések.
Alacsony a közszolgáltatást nyújtó intézmények és a bennük dolgozók társadalmi
megbecsültsége, aminek eredményeként
»

»
»

az elmaradott térségekben sok a betöltetlen háziorvosi praxis és védőnői körzet, illetve az
egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak létszáma közel 10%-kal alacsonyabb 2009hez képest, ami együttesen tovább növeli az uniós átlagtól való eddigi jelentős
elmaradásunkat;
igen alacsony a közszolgáltatást nyújtó intézményekben dolgozók átlagbére, az Európai
Bizottság számítása szerint a pedagógusok és az egészségügyi foglalkoztatottak reálbére
messze az uniós átlag alatt található; valamint
a humán szakterületek mindegyikében a 2004 óta megvalósult fejlesztések által le nem fedett
intézményekre jellemző a korszerűtlen, rossz színvonalú és gazdaságosan nem működtethető
eszközök nagy súlya, valamint hiányzik a minőségi szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő
környezet.

A fent jelzett tényezőkben igen nagy területi eltérések is kimutathatók mind a megyék, mind egy
megyén belüli települések között. A Kormány ezt érzékelve döntött egyes közszolgáltatások
állami irányítása mellett. A közszolgáltatási szektor 2011-ben elindult kiterjedt reformja ellenére
országosan még egyenetlen a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.
Jó Állam megerősítése
A kormányzati és tágabban vett közigazgatási teljesítmény közvetlenül segíti az üzleti
környezet javítását és a társadalmi beruházások megvalósítását. Ezért kiemelten fontos a
közigazgatási működés hatékonyabbá és eredményesebbé tétele.
Az elemzések alapján megállapítható, hogy az alacsony színvonalú teljesítmény elsődlegesen
az ügyfelek kiszolgálása, a közigazgatási belső folyamatok, valamint az emberi erőforrás
területén meglévő működési zavarok következménye, melyet a 2007-13-as még folyamatban lévő
ÁROP projektek próbálnak javítani. Továbbá csökkenteni szükséges a túlzottan jogias, mereven
bürokratikus, bázisalapú, hierarchikus és paternalista szemléletet a közigazgatásban.
Magyarország számos reformértékű intézkedést hajtott végre közszolgáltatásai hatékonyságának,
átláthatóságának, a jogalkotás, jogalkalmazás javításának, valamint a közigazgatás és a bírói
kar színvonalának fokozása érdekében. Ugyanakkor a közigazgatás átláthatóságának és
hatékonyságának növelése érdekében további erőfeszítésekre van szükség: folytatni kell a
közigazgatás szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív korlátok csökkentését, meg
kell erősíteni a közigazgatás személyi állományát és az elektronikus közigazgatás kiépítését
elősegítő környezetet, valamint korszerűsíteni kell az igazságszolgáltatási infrastruktúrát és
ügyintézést. Általános jelleggel célzottabbá és eredményesebbé kell tenni a társadalmi hátrányok
csökkentésére irányuló állami beavatkozásokat, s javítani a kormányzati beavatkozások
nyomonkövetését szolgáló eszközrendszert.
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsolódása az EU 2020 Stratégiához, az országspecifikus ajánlásokhoz és a Bizottság pozíciós papírjához
Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program főbb
beavatkozásai

Kapcsolódás az
EU 2020 Stratégia célkitűzéseihez

Országspecifikus ajánlásokhoz

Európai Bizottság pozíciós papírjához

A szegénység elleni küzdelem

Közvetlenül hat a szegénység vagy
szociális kirekesztés által fenyegetett
népesség számarányának csökkentésére

A szegénység csökkentése érdekében –
különösen a gyerekek és a romák
körében – biztosítsa, hogy a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia
célkitűzése minden szakpolitikai
területen megjelenjen.

A 9. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedéseket hajtja
végre:
˗ aktív befogadás: hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztathatóságának javítása képzésekkel; elmaradott
városi és vidéki területek fizikai és gazdasági regenerációjának
támogatása integrált komplex intézkedésekkel;
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása: a mentális és
fizikai egészség-megőrzés támogatása;
- szociális gazdaság támogatása: szociális gazdaság
előmozdítása, támogatási rendszerek biztosítása a vállalkozások
beindítása és növekedése során kizárólag ESZA

A társadalmi kohézió erősítése
(társadalmi aktivitás,
antidiszkrimináció, aktív közösségek
és fiatalokj stb.)

Közvetlenül hat a szegénység vagy
szociális kirekesztés által fenyegetett
népesség számarányának csökkentésére

A szegénység csökkentése érdekében –
különösen a gyerekek és a romák
körében – biztosítsa, hogy a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia
célkitűzése minden szakpolitikai
területen megjelenjen.

A 9. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedést hajtja végre:
hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés minden formájának
megakadályozása és az ellene való küzdelem,
antidiszkrimináció, társadalmi együttélés erősítése, karitatív és
önkéntes szerepvállalás elősegítése

Egészségmegőrzés és egészségügyi
fejlesztések

Közvetve hat a foglalkoztatottsági
szintre

Nincs erre a területre vonatkozó
közvetlen ajánlás.

A 9. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedést hajtja végre:
- a marginalizált közösségek, beleértve a romák egészségügyi
szükségleteinek kielégítése;
- közegészségügyi intézkedések megtétele olyan kockázati
tényezők csökkentésére, melyekkel megelőzhető a korai
halálozás és fogyatékosság

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A köznevelés minőségének fejlesztése
kiemelt tekintettel a korai
iskolaelhagyás csökkentésére

Közvetlenül hat a korai iskolaelhagyás
csökkentésére

Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra
vonatkozó nemzeti stratégiát, és
gondoskodjon arról, hogy az oktatási
rendszer minden fiatalnak biztosítsa a
munkaerőpiacra jutáshoz szükséges
készségeket, szaktudást és képesítéseket.
Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz
való hozzáférést, különösen a romák
számára. Segítse az oktatás különböző
szakaszai közötti, és a munkaerőpiac
felé való átmenetet.

A 10. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedéseket hajtja
végre:
- korai iskolaelhagyás csökkentése: korai gyermekkori
oktatáshoz és gondozáshoz való hozzáférés elősegítése,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra;
- átfogó, bizonyítékokon alapuló szakpolitikák alkalmazása a
korai iskolaelhagyás visszaszorítására;
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető – köztük roma
tanulók - befogadó oktatásának, nevelésének elősegítése,
minőségi oktatáshoz történő hozzáférésének javítása

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők
számának növelése és kutatói
utánpótlás megerősítése

Közvetlenül hat a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányának
növelésére, továbbá segíti az innovációs
környezet javítását, hozzájárul az uniós
szinten 1 millió új kutatói álláshely
kialakítását kitűző célhoz, illetve
közvetve segíti a munkaerő-piaci
igényekhez való jobb alkalmazkodást

Hajtson végre olyan felsőoktatási
reformot, amely nagyobb arányban teszi
lehetővé felsőfokú végzettség
megszerzését, különösen a hátrányos
helyzetű tanulók körében. Segítse az
oktatás különböző szakaszai közötti, és
a munkaerőpiac felé való átmenetet. Az
országspecifikus ajánlás kiemeli továbbá
a kutatói életpálya modell kidolgozását,
a kutatói életpálya vonzóbbá tételét, a
doktori képzések támogatását.

Utánpótlás mennyiségi és minőségi
Közvetlenül, a közszolgáltatásokban
megerősítése a humán intézményekben dolgozó humán erőforrás minőségének
dolgozók körében
javításával segíti a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának
növelését és a szegénység vagy szociális
kirekesztés által fenyegetett népesség
számarányának csökkentését

Nincs erre a területre vonatkozó
közvetlen ajánlás, de közvetve elősegíti
az előző sorokban hivatkozott ajánlások
teljesítését.

A 10. tematikus cél alatt, valamint a 10. tematikus célon
keresztül az 1. tematikus célkitűzéshez való hozzájárulás
keretében az alábbi intézkedéseket hajtja végre:
˗ felsőfokú oktatás minőségének javítása: felsőoktatási
programok munkaerő-piaci igényekhez való megfelelőbb
hozzáigazítása; célzott támogatás a szociális-gazdasági
szempontból hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatási
tanulmányokhoz való hozzáféréséhez és a tanulmányok
befejezéséhez;
˗ az oktatási és képzési infrastruktúrák létrehozása: a
magánszektorral való együttműködés erősítése;
- posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési
programok, kutatói hálozatok erősítése
Az 1., valamint a 9. és 10. tematikus cél alatt javasolt alábbi
intézkedéseket hajtja végre:
- előretekintő egészségügyi akcióterv annak érdekében, hogy a
szektor foglalkoztatási potenciálját kiaknázzák, miközben
megfelelő intézkedéseket tesznek az egészségügyi dolgozók
helyben tartása érdekében
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Jó Állam megerősítése

Nincs közvetlen kapcsolat

Biztosítsa az adminisztratív terhek
csökkentésére irányuló intézkedések
azonnali végrehajtását, javítsa a
közbeszerzés terén a versenyt és hozzon
megfelelő intézkedéseket a korrupció
leküzdésére. Kezelje az
igazságszolgáltatás függetlenségével
kapcsolatos aggályokat.

A 11. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedést hajtja
végre:
- az adminisztratív korlátok csökkentése az állampolgárok és
vállalkozások számára;
- közigazgatásban és a közpénzek felhasználása során az
átláthatóság, a feddhetetlenség és kiszámíthatóság javítása;
- befektetés az intézményi kapacitásokba, valamint a
közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságába;
- az igazságszolgáltatás modernizálása, valamint a bírói kar
emberi erőforrás menedzsment fejlesztése;
˗ a bírósági infrastruktúra és az ügyintézés modernizálása;
˗ a közszolgálatban dolgozók életpálya fejlesztésének és tréning
kapacitásainak erősítése;
- a jelenleg folyamatban lévő és tervezett reformok folytatása
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Az EFOP kapcsolata más operatív programmal
Lehatárolási irányok
Egészségügyi szakellátás
(állami fekvő és járó beteg
ellátás)

EFOP

x (+ kiegészítő
egészségügyi ITfejlesztések
projektenként korlátozott
mértékben 50%)

Önkormányzati járóbeteg
szakellátás
Önkormányzati
egészségügyi alapellátás
ERFA (fogorvos,
háziorvos, védőnő,
gyermekorvos)
Népegészségügyi
fejlesztések (egészséges
táplálkozás,
életmódprogramok,
egészségkultúra fejlesztése,
stb.)

Szociális alapellátás
(bölcsöde, házi
jelzőrendszer, családi
napközi stb.) ERFA

VEKOP (kizárólag KMRben)

TOP

nagyságrendileg korlátozott,
a KMR területén
megvalósuló fejlesztések
céljára (a hozzá tartozó ITfejlesztésekkel együtt
összeghatártól függetlenül)

x

x

x

x

GINOP

KEHOP

az egészségügyi szakellátó
intézmények egészségügyi
IT-fejlesztésének
támogatása

épületenergetikai
fejlesztések, ha
kizárólag ilyen
fejlesztés valósul
meg, egyebekben az
EFOP-ból
megvalósuló
fejlesztés kiterjed az
épületenergetikára is

alacsony emissziójú
egészségügyi célú
eszközök (pl.: szűrőbusz
stb.) gyártásának,
beszerzésének támogatása

ESZA programok a
népegészségügyi célok
teljesítése érdekében

x

x (Munka és magánélet
összeegyeztetése keretében
gyermekek napközbeni
ellátása vállalaton belül)

x
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Vidékfejlesztési
Program

a VP egészséges
élelmiszer előállítására
irányuló fejlesztései
eredményeit
felhasználva az
egészséges táplálkozás
támogatása (pl.: kórházi,
szociális otthoni, iskolai
élelmezés stb.)

Megjegyzés

Szociális szakellátás

idősgondozás országos
módszertani támogatása
ESZA is

x csak idősgondozás ERFA

csak idősgondozás
ERFA
csak megváltozott
munkaképességű vagy
fogyatékos személyek által
betölthető munkahelyek
akadálymentesítésére terjed
ki (ERFA)

Foglalkozási rehabilitáció
(ESZA és ERFA)
x

Mobilitás támogatása a
hátrányos helyzetű
térségekben
Város-rehabilitációhoz
kapcsolódva közcélú
épületek felújítása
Civil szervezetek
támogatása

országos

Idős- és családbarát
szemléletformálás,
életminőség-javítás

országos

Fizikai aktivitás
támogatása (nem
tornaterem)

Alapvetően felsőoktatási
K+F+I

ERFA beruházások 5000
fő alatti településeken

kizárólag ESZA

országos programok
ESZA része

K+F+I humán
megalapozása ESZA,
Konvergencia régiókban

x

x

területi (alapvetően
gazdaságfejlesztési célú)

területi (alapvetően
gazdaságfejlesztési
célú)

5.000 főnél
nagyobb
településeken
ERFA-beruházás
nem tervezett

KKV-támogatás részeként
(pl.: otthoni jelzőeszközök
gyártásának támogatása)

területi programok ERFA
része

területi programok
ERFA része

K+F+I ESZA+ERFA,
KMR-ben

nemzetközi rendezvényeket
kiszolgáló infrastruktúra

a TOP/VEKOP-ból
a 9. tematikus
célhoz kötődően

K+F+I, ERFA,
kovergencia régiókban

a lehatárolás
területi alapon,
illetve ERFA /
ESZA célrendszer
szerint történik
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(VEKOP: KMR,
GINOP:
konvergencia)

Szociális gazdaság
támogatása ERFA

LLL

IKT infra, közoktatás,
felsőoktatás, egészségügy

IKT – kompetenciák

Közösségi terek (infra)

komplex térségi
programot kiegészítő
ESZA-elemek ERFA
nélkül
kompetenciafejlesztés
felnőttek részére is,
másodfokú végzettség
megszerzésére irányuló
képzések (8. ált. és
érettségi megszerzésének
támogatása),
foglalkoztathatóság
javítása képzéssel és
támogatással, szakmai
továbbképzések,
alapvetően nincs

18 év alatt EFOP, 18 év
felettiek körtében a nem
direkt informatikai
szakirányú képzések
(felsőoktatási képzés
fejlesztés) , valamint
foglalkoztathatóság
fejlesztés keretében.,
9. tematikus célt szolgáló
fejlesztések, hiányzó
kapacitások pótlása, a
VP-ből megvalósuló
fejlesztések kiegészítése,
országos hálózatok

x

szociális gazdaság ERFA
része

X

szakmai képzések,
melyekkel a munkaerőpiaci elhelyezkedés javul

alapvetően minden infra

a GINOP KMR-lába

x

gazdálkodók számára
szükséges ITfejlesztések

18 év felett GINOP +
informatikusok képzése
(minden más információs
társadalmi célú képzés)

egyéb helyi közösségi terek

egyéb helyi közösségi
terek
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IKSZT-fejlesztlések
továbbvitele

a KM régióban is +
a gazdálkodók
képzésének
elhelyezése
kérdéses

Energiahatékonyság

Jó állam

az eredetileg nem
pusztán energetikai céllal
kezdeményezett építési
beruházások kötelező
elemeként a
fenntarthatóság javítására
kizárólag az EFOP-ból
támogatható intézményi
fejlesztések esetében

az eredetileg nem pusztán
energetikai céllal
kezdeményezett építési
beruházások kötelező
elemeként a fenntarthatóság
javítására kizárólag a
VEKOP-ból támogatható
intézményi fejlesztések
esetében

az eredetileg nem
pusztán energetikai
céllal kezdeményezett
építési beruházások
kötelező elemeként a
fenntarthatóság
javítására kizárólag a
TOP-ból támogatható
intézményi fejlesztések
esetében

kizárólag energetikai
céllal
kezdeményezett
építési beruházások

közigazgatási ESZA
fejlesztések

Épület infrastruktúra
fejlesztése a KMR-ben,
közigazgatási ESZA
fejlesztések KMR része

Területi közigazgatási
szervek épület
infrastruktúra
fejlesztése

a 27/2012 irányelv
szerinti
közigazgatási
épületek
energiahatékonysági
fejlesztése

E-közigazgatás teljes
egészében

Megjegyzés: a szürke hátterű elemek azt jelzik, hogy az adott tevékenységben az adott OP nem érintett
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1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló
összegző áttekintés
Kiválasztott
tematikus cél

Kiválasztott beruházási
prioritás

Indoklás

9.
A
társadalmi
befogadás
előmozdítása
és
a
szegénység
elleni
küzdelem

9.(a) beruházás a nemzeti,
regionális
és
helyi
fejlődést
szolgáló
egészségügyi és szociális
infrastruktúrába,
az
egészségügyi státuszbeli
egyenlőtlenségek
csökkentése

Ebben a beruházási prioritásban fognak megvalósulni
a
minőségi
egészségügyi
és
szociális
közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, a
kitagolást, továbbá a szegénység elleni küzdelmet
szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

9.(b) a rászoruló városi és
falusi közösségek fizikai
rehabilitációjának
és
gazdasági fellendülésének
támogatása

A beruházási prioritás szolgálja a területi leszakadási
folyamatok
megállítását,
lakhatási
hátrányok
felszámolását, a társadalmi aktivitás növelését és a
közösségfejlesztést.

9.(d) aktív befogadás

Cél a szegénység és a hátrányos helyzetek
átöröklődésének
megakadályozása,
a
foglalkoztathatóság elérése, a társadalmi kohézió, az
önkéntes és antidiszkriminációs szerepvállalás
növelése, valamint a fiatalok társadalmi szerepének
megerősítése. A beruházási prioritás keretei között az
egyéneket célzó országos beavatkozások kerülnek
végrehajtásra.

9.(e)
a
társadalom A beruházási prioritás fókuszában a szegénység
peremére
szorult minden formájának leküzdése áll. Célcsoportjában a
közösségek befogadása
hátrányos helyzetű emberek, mélyszegénységben élők,
romák és lakókörnyezetük vannak, beavatkozási
fókuszban a közösségeikvannak.
9.(g) a megfizethető,
fenntartható és minőségi
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása

A beruházási prioritás célja a közszolgáltatásokban
dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása és
életpályájának megújítása, az intézmények szervezeti
működését támogató eszközök fejlesztése, továbbá az
egészségtudatosság fokozása.

9.(h) a szociális gazdaság
és vállalkozások
ösztönzése

A szegénység elleni küzdelemben támaszkodunk a
szociális vállalkozásokra, mint olyan gazdasági
szereplőkre, melyeknél a hangsúly a foglalkoztatás
növelésén van. Ez az egyik garanciája annak, hogy a
szegénység csökkentése hosszabb távon is fenntartható
maradjon, vagyis a beavatkozások eredményeként a
szegénységből kilépők megkapaszkodhassanak a
munkaerő-piacon.

9.(i) közösségek szintjén
irányított helyi fejlesztési
stratégiák

Ez a beruházási prioritás a helyi szinten megvalósuló
társadalmi befogadási intézkedéseket tartalmazza.
Azon
beavatkozások
lesznek
helyi
szinten
megvalósítva, ahol fontos a területi sajátosságok
érvényesítése, illetve melyek közvetlenül szolgálják a
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helyi közösség erősítését.
10. Beruházás
az oktatásba,
készségekbe
és az egész
életen át tartó
tanulásba

10.(a) oktatási és képzési Ebben a beruházási prioritásban valósulnak meg a
infrastruktúrák
köznevelési, felsőoktatási és az oktatást-nevelést
fejlesztésével
támogató egyéb infrastrukturális fejlesztések.
10.(b) a korai
iskolaelhagyók számának
csökkentése és a minőségi
oktatáshoz való egyenlő
hozzáférés ösztönzése
mind a koragyermekkori
nevelésben, mind a
közoktatásban

A beruházási prioritás két egymásra épülő
beavatkozást fog át: a korai iskolaelhagyás komplex
eszközökkel történő kezelését, továbbá általában a
köznevelés eredményességének, hatékonyságának és
hátránykompenzáló szerepének javítását annak
érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő
gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz
szükséges képességekkel.

10.(c) a felsőfokú oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének
javítása az oktatásban
való részvétel növelése és
a végzettségi szintek
emelése érdekében

E beavatkozások nem kizárólag a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányát kívánják növelni,
hanem ezen túlmenően a felsőfokú képzést szorosan
hozzá kívánják igazítani a gazdaság igényeihez,
továbbá növelni fogják a felsőoktatási kiválóságot a
kutatás-fejlesztési, innovációs és azt támogató humán
erőforrás bővítése érdekében. Ezzel egyfajta átmenet
is képződik az innovációt szolgáló beavatkozások felé.

1. A kutatás, a
technológiai
fejlesztés és
az innováció
megerősítését
szolgáló
ESZA
fejlesztések

A
10.
tematikus
cékitűzésen keresztül az
1. tematikus célkitűzés
támogatása, a 3. cikk, 2.
bekezdés, c) pont szerint:
a kutatás, a technológiai
fejlődés és az innováció
ösztönzése posztgraduális
képzések
kidolgozása,
kutatói
képzési
programok, valamint a
felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai
központok és vállalkozások közötti hálózatépítő
tevékenységek
és
partnerségek révén

A beruházási prioritás biztosítja a K+F+I rendszer
humán fejlesztések általi megalapozását, hozzájárul a
kutatások hatékonyabbá tételéhez az intelligens
szakosodás keretében. Segíti a Horizon2020
projektekben és európai kutatási hálózatokban,
programokban való magas részvételt, továbbá
szolgálja a kutatói életpálya vonzóbbá tételét, a
doktori képzések támogatását, a kutatói létszám
növelését így hozzájárul az EU azon célkitűzéséhez,
amely az EU-ban legalább egymillió új kutatói
álláshely elérést feltételezi.

11.
Az
intézményi
kapacitás
javítása
és
hatékony
közigazgatás

11.(b) a közigazgatási
szervek
és
a
közszolgálatok
intézményi kapacitásának
és
hatékonyságának
növelése a reformok, jobb
szabályozás
és
a
felelősségteljes
kormányzás érdekében

A közigazgatás-fejlesztés, a Jó Állam koncepció
megvalósítása átszövi valamennyi fejlesztési területet,
ezért kiemelt fontosságú. 2010 óta számos
reformintézkedés történt a közigazgatás korszerűsítése
terén kapcsolódva az országspecifikus ajánlásokhoz,
melyek folytatására van szükség. Fejlesztendő a
bírósági eljárások hatékonysága és minősége, az
ügyfeleket érintő eljárások, a humánerőforrásmenedzsment, a szervezeti működés, valamint folytatni
szükséges az állampolgárok és a vállalkozások
adminisztratív terheinek csökkentését.

Az EFOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 10,94%-a, 2013-as
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árakon megközelítőleg 741 milliárd forint.
Az operatív program keretének túlnyomó része, 64,6%-a az Európai Szociális Alapból, míg
35,4%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra, lévén a beavatkozások
döntő hányada a humán tőke javítását célozza. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott
prioritási tengelyek összesített keretének a 75,21%-a kerül a 4 legnagyobb ESZA beruházási
prioritásra allokálásra (azaz ilyen mértékű az ESZA rendelet szerinti koncentráció).
A 9. tematikus célra (a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem) jutó
keret az EFOP 52%-a, mert ez jelenti a legnagyobb kihívást mind az EU2020 Stratégia
kapcsolódó indikátorainak teljesítése, mind pedig társadalmi oldalról szemlélve. A
szegénységben élők számának csökkentése a teljes magyar lakosság 5%-át érinti. Ezen felül e
tematikus cél igen sokrétű, a társadalmi felzárkózásitól kezdve, a szociális területen és a civil
szervezetek megerősítésén át az egészségügyig terjedő fejlesztéseket karol át.
A 10. tematikus cél (beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba)
megvalósítását az EFOP keretének 36,6%-a biztosítja. Számításaink szerint ez elegendő az
EU2020 Stratégiában foglalt korai iskolaelhagyás csökkentésére – különös tekintettel arra, hogy
a szakképzéssel és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos fejlesztések a GINOP keretei
közöt valósunak meg – és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelésére irányuló
célok teljesítéséhez.
Az operatív program ezen kívül két tematikus célt részben fed le. Az 1. tematikus célon belül (a
kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése) a kutatás, a technológiai fejlődés
és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok,
valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén elnevezésű beruházási prioritást tartalmazza.
Erre az operatív program 5,9%-a került allokálásra. A tematikus cél egyéb fejlesztéseit a
GINOPés a VEKOP tartalmazza. A beavatkozások egymással szoros tartalmi és időbeni
összhangban kerülnek megvalósításra.
A másik az EFOP-ban részben lefedett tematikus cél a 11-es (az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának fokozása), melyből a közigazgatási szervek és közszolgálatok
intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások, amelyek célja a
reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása elnevezésű
beruházási prioritás kerül végrehajtásra. E beavatkozásokat az operatív program 4%-a fogja
finanszírozni. Az elektronikus közigazgatás kiépítését szolgáló fejlesztéseket a GINOP valósítja
meg szoros összhangban az EFOP 5. prioritási tengelyével.
2. táblázat:
Tematikus
cél szerinti
bontás

Prioritási tengelyek megnevezései
1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás
területén

9. cél:
52,02%

2. Befogadó társadalom

3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében
4. Gyarapodó tudástőke

10. cél:
36,6%

Beruházási Prioritási
prioritás
tengely
szerinti
szerinti
bontás
bontás
9.a): 9,4%
16,05%
9.b): 5,6%
9.d): 13,5%
9.e): 12,5%
9.g): 9,3%
35,97%
9.h): 1%
9.i): 0,8%
10.a):
16,72%
20,2%
10.b):
23,83%
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10,6%

5. Jó Állam
6. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és
transznacionális együttműködés
7. Technikai segítségnyújtás

10.c):
11,7%

1. cél:
5,9%
11. cél: 4%

11.b): 4%

3,83%

9. cél

9. (i)

1,46%

2,18%
100%

2,18%
100%

2,18%
100%

A táblázat tartalmazza az operatív program prioritási tengelyei, illetve a lefedett beruházási
prioritások szerinti forrásmegosztást. Mindkét metszetben a forrásmegosztás két alapelvre épül:
» az EU 2020 Stratégia és az országspecifikus ajánlások által megfogalmazott célok, illetve a
2013-ban tapasztalható kiindulási helyzet közötti eltérés mértékére: minél nagyobb a különbség
a kiindulási érték és a hivatkozott dokumentumokban a 2020-ra kijelölt célérték között (legyen
az mennyiségi vagy minőségi jellegű), annál nagyobb forrás került arra allokálásra; illetve
» a 2007-2013. közötti programozási időszak tapasztalatai szerinti adott eredmény eléréséhez
szükséges átlagos fajlagos költségvonzat alapján.
A technikai segítségnyújtást célzó prioritási tengely aránya 1,5%, ami az Európai Szociális
Alapból kerül finanszírozásra.
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A fejezet célja, hogy összefoglalóan bemutassa az azonosított igények, a tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások, valamint a specifikus célok és a javasolt
pénzügyi allokáció közötti összhangot. A táblázat áttekintést nyújt az operatív program EU 2020 Stratégiához való hozzájárulásáról.
3. táblázat: Ezt a táblázatot a Strukturális Alapok közös adatbázisa (SFC) generálja automatikusan, az operatív program egyes részeiben kitöltött információk
alapján.
Prioritási tengely

Tematikus cél

Beruházási
prioritás

A beruházási prioritáshoz
specifikus célok

kapcsolódó

1.
Infrastrukturális
beruházások
a
társadalmi befogadás
területén

9.
A
társadalmi
befogadás előmozdítása
és a szegénység elleni
küzdelem

9. (a), 9. (b), 9.
(c),

A szegénység és hátrányos helyzetek
átöröklődésének megakadályozása;

A speciális céloknak
megfelelő
programspecifikus
eredmény
indikátorok

Forrás
(ERFA,
Kohéziós
Alap, ESZA)

Uniós
támogatás millió EUR

ERFA

359,65

ESZA

805,09

Az
operatív
program
teljes
uniós
támogatásból való
részesedése
(Alaponként)

16,05%

Minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés fejlesztése;
Területi leszakadási folyamatok megállítása;
Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió
növelése

2.
Befogadó
társadalom

9.
A
társadalmi
befogadás előmozdítása
és a szegénység elleni
küzdelem

9. (d), 9. (e), 9.
(g), 9. (h) és 9.
(i)

Foglalkoztathatóság fejlesztése;
Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió
növelése;
A szegénység, és hátrányos helyzetek
átöröklődésének megakadályozása;
Területi leszakadási folyamatok megállítása;
Egészségtudatosság
egészségfejlesztés;

növelése

és

Jobb minőségű közszolgáltatáso nyújtása
mindenkinek Munkaerő-piaci integráció
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35,97%

erősítése

3. Infrastrukturális
beruházások
a
gyarapodó
tudástőke
érdekében

10. Beruházás az
oktatásba,
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba

10. (a)

Minőségi közneveléshez és felsőokttáshoz
való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése

ERFA

374,65

16,72%

4.
Gyarapodó
tudástőke

10. Beruházás az
oktatásba,
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba

10. (b), 10. (c)
és 10. (d)

A köznevelés eredményességének és
hatékonyságának növelése;Felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának
növelése

ESZA

533,93

23,83%

11. Az intézményi
kapacitások és a
közigazgatás
hatékonyságának
fokozása

11. (b)

A közigazgatás hatékonyságának fokozása;

ESZA

85,79

3,83%

6. Helyi stratégiák
végrehajtása,
társadalmi
innováció
és
transznacionális
együttműködés

Közösségek szintjén
irányított
helyi
fejlesztési stratégiák

9 (i)

ESZA

32,7

1,46%

7.
Technikai
segítségnyújtás

NA

NA

ESZA

48,89

2,18%

1. A kutatás, a
technológiai
fejlesztés
és
az
innováció
megerősítése
5. Jó állam

Igazságügy korszerűsítése

Területi leszakadási folyamatok megállítása
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2. FEJEZET A. A

PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSON

KÍVÜL

1. prioritás: infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás
területén

2.A.1.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
Az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén elnevezésű prioritási tengely
kizárólag egy tematikus célra, mégpedig a 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem elnevezésűre terjed ki. A tematikus célon belül az alábbi két beruházási prioritás terén
fog beavatkozni:
a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába,
az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és
b) a rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének
támogatása.
A prioritási tengely kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira támaszkodik.
A prioritási tengely a konvergencia régiók mellett a Közép-Magyarországi Régióban is tervez
fejlesztéseket a kitagolás és az országos hatókörű egészségügyi szolgáltató intézmények terén.
Mindkét esetben kizárólag olyan projektek fognak megvalósulni, melyekről objektív módon
bizonyítható a visszahatásuk a konvergencia régiókra.
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1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) Beruházás a nemzeti, regionális és
helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli
egyenlőtlenségek csökkentése (9.a)

2.A.1.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények
1. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének
megakadályozása
E specifikus cél az alábbi két beavatkozás infrastrukturális feltételeinek javításához járul hozzá:
» a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) mentén a szegénység és a hátrányos helyzetek
átörökítésének megakadályozásához, aminek hatására csökken a gyermekszegénységben élők aránya,
javulnak a roma és mélyszegénységben élő gyermekek életesélyei, valamint összességében
csökkennek a szociokulturális hátrányok; illetve
» a Nemzeti Ifjúsági Stratégia alapján javulnak a gyermekek és fiatalok felzárkózási esélyei, s azon
belül javul a hátrányos helyzetű gyermekek napközbeni ellátásokban való részvételének aránya.
2. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése
A minőségi közszolgáltatások hozzájárulnak az egyéni életminőség javításához és a társadalmi
kirekesztés által sújtott csoportok számára a társadalmi vérkeringésbe való beépüléshez. Ennek
érdekében biztosítani kell a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést
szolgáló egyéb közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz – pl. kultúra és szabadidő – való egyenlő
hozzáférést, továbbá a Nemzeti Reform Program célkitűzéseit szolgáló közszolgáltatások
minőségjavítást célzó átalakítását. A specifikus cél ehhez a kitagolási stratégiában és az Egészséges
Magyaroszág Stratégiában (Semmelweis Tervben) foglalt infrastrukturális fejlesztések támogatásával
járul hozzá.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A szegénység és hátrányos helyzetek átörökítésének megakadályozása érdekében összehangolt
beavatkozásokat tartalmazó programokkal támogatni kell a mélyszegénységben élő gyermekes
családok felzárkózását. Tekintettel a gyerekszegénység összefüggésére, a szülők bevonására irányuló
beavatkozások a családok helyzetének változtatását is célozzák. Életszakaszokon átívelő
programokkal kell növelni gyermekek és fiatalok esélyeit. Biztosítani kell továbbá a
mélyszegénységben élő emberek életújrakezdését segítő, valamint a velük foglalkozó szervezetek
hatékonyabb beavatkozását lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztéseket.
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság elérje a megfelelő minőségű
közszolgáltatásokat. A közszolgáltatások viszont éppen azokon a hátrányos helyzetű területeken és az
alacsony lakosszámú településeken hiányoznak vagy alacsony kapacitásúak, ahol a legnagyobb
szükség lenne rájuk. Ezen vidékeken magas a roma emberek aránya, ezért rossz a romák különösen a
roma nők közszolgáltatásokhoz való hozzáférése. Ez sok gyerek és család esélyét veszélyezteti a
későbbi társadalmi és munkaerő-piaci integrálódásuk szempontjából.
A Bizottság pozíciós papírja is kiemeli, hogy „a lakosság általános egészségi állapota rossz (…).
Mindezeken túl az az egészségügyi rendszer, amely nehezen érhető el és nagyrészt megfizethetetlen a
hátrányos helyzetűek számára, nem megfelelően reagál a változó lakossági igényekre.”
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A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében az alábbi alcélokat kell követni:
i.

ii.

iii.

iv.

Fejlesztendőek a társadalmi felzárkózás, foglalkoztathatóság célját segítő közintézmények,
szolgáltató helyek és közösségi programok lebonyolítását lehetővé tevő pontok, valamint az
egyházi és civil szervezetek infrastrukturális háttere mind a szolgáltatások eredményességét,
mind az azokhoz való hozzáférést tekintve.
Fontos az egészségügyi, szociális és kulturális státuszbeli egyenlőtlenségek megszüntetése, s
ennek érdekében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása elsősorban az
elmaradott térségekben. Ennek része a foglalkoztathatóság javítását segítő infrastrukturális
beruházások megvalósítása, a közszolgáltatásokban a minőségi munkaerő vonzását és megtartását
szolgáló munkafeltételek infrastrukturális hátterének javítása, valamint új hiánypótló
szolgáltatásokat biztosító intézmények létrehozása is.
Nemzetközi kötelezettségünk és hazai stratégia alapján elindult a szociális és gyermekvédelmi,
bentlakásos intézmények kiváltása, aminek 2041-ig kell megvalósulni. Cél az időarányos
fejlesztések megvalósítása.
Az egészséges munkavállalói kör szélesítéséhez szükséges a Semmelwis Tervvel összhangban az
országos és a helyi egészségügyi és népegészségügyi infrastrukturális környezet javítása, a
prevenciós kapacitások és szolgáltatások megerősítése, elérhetőbbé tétele, közte a lakosságközeli
alapellátás prevenciós szolgáltatásainak fejlesztése, a megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációját, ápolását és gondozását elősegítő infrastrukturális fejlesztések, továbbá a Nemzeti
Reform Program költségvetési kiadáscsökkentését célzó, az intézmények észerűsítését szolgáló
fejlesztések.

A hátrányos helyzetű személyek lakhatását segítő támogatások több beavatkozásban is megjelennek.
Ezek egy része a társadalmi kirekesztődés kockázatának csökkentését, a társadalmi integráció
erősítését szolgálja az önálló lakhatás feltételeinek kialakítására nem képes személyek számára. Ezt
segíti az „Elsőként lakhatást” típusú gondozás hazai meghonosítása és a szociális közösségi bérház
típusú programok megvalósítása, melyek az állami gondozott gyerekek, hajléktalanok, pszichiátriai
betegek, fogyatékosok körére irányulnak. A lakhatási programok másik csoportja a szegregált
élethelyzetek felszámolását segítő komplex telepprogramok lakhatási elemeként valósul meg, melyben
a telepszerű lakhatásban élők társadalmi integrációja érdekében a lakások állapotából adódó
életveszély elhárítás, lakásfelújítás, korszerűsítés, komfortfokozat növelés történik, valamint a
szegregátumokból kiköltöző családok részére szociális bérlakások kerülnek kialakításra – kizárólag

kapcsolódó ESZA műveletekkel együtt.
A célok megvalósításához jelen prioritási tengely alatt az infrastrukturális fejlesztések, míg a 2.
prioritási tengelyben a humán fejlesztések és programok valósulnak meg.

2.A.1.3. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.1.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése
2. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos
intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
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1. A szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése
Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célja a szegénységben élők számának csökkentése.
Magyarországon 2011-ben a gyermekek szegénységi kockázata az országos átlag 1,67-szerese volt, 10
szegénységben élő ember közül 4 gyermekkorú vagy fiatal. Különösen magas a gyerekszegénység a
romák körében. Ezért a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak helyi szintű
megvalósítását szolgáló, a települési önkormányzatok által tervezett helyi esélyegyenlőségi
programok egyik kiemelt célja a gyerekszegénység leküzdése. Az intézkedés a gyerekszegénység
újratermelődésének megakadályozását, a gyerekek esélyeinek növelését célozza a 2. prioritási tengely
alatt a gyerekszegénység csökkentését célzó beavatkozásokhoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések biztosításával.
Az intézkedés olyan beavatkozásokhoz biztosít infrastrukturális hátteret, amelyek a legkorábbi
életkortól kezdve segítik a lakókörnyezeti, egészségügyi és szociokulturális hátrányokkal induló
gyermekek sikeres felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, valamint a hátrányos
helyzetű, szolgáltatáshiányos településeken.
Az intézkedés biztosítja a gyermekszegénység elleni programok infrastrukturális hátterét, többek
között a bevont épületek korszerűsítését, támogatja a gyermek és a fiatalok foglalkoztatására alkalmas
terek, tanulási, valamint játszóhelyek és egészségfejlesztő testmozgást támogató egységek kialakítását.
Segíti a szolgáltatások biztosításához, mobilizálásához, valamint a szülők bevonásához szükséges
infrastrukturális beruházásokat. Elsősorban meglévő – közösségi funkciókat már betöltő – épületekre
alapozott infrastrukturális beruházásokkal lehetővé teszi olyan, a koragyerekkortól kezdve a teljes
gyerek- és ifjúsági korosztály számára hosszú távon működtethető, egyszerű szolgáltatások nyújtását,
amelyek szakemberek bevonásával egészségfejlesztő, szabadidős és felzárkózást segítő célzott
programokat biztosítanak a gyerekeknek.
Területi kihatás: leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései, valamint az azon kívüli egyéb
szolgáltatáshiányos települések
Beavatkozások célcsoportja: leghátrányosabb helyzetű kistérségek településein, valamint az azon
kívüli egyéb szolgáltatáshiányos településeken élő gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük
foglalkozó szakemberek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati intézmények,
államháztartási szervek, központi költségvetési szervek, civil és egyházi szervezetek, egyházak
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
˗ a szegények és romák által sűrűn lakott hátrányos helyzetű településeken/település részeken 2011
végéig 48 Biztos Kezdet Gyerekház létesült (TÁMOP 5.2.2., TÁMOP 5.1.1., TÁMOP 5.2.3.)
2012-től az állam hozzájárul az uniós forrásból létesült gyerekházak fenntartásához;
˗ integrált térségi gyerekszegénység elleni programok indultak a leghátrányosabb helyzetű 33
kistérség közel kétharmadában (TÁMOP 5.2.3.);
˗ a gyerekszegénység elleni programok szakmai, módszertani megalapozását, folyamatkísérését
kiemelt projekt végzi (TÁMOP 5.2.1.);
˗ a gyerekek és fiatalok integrációs esélyeinek növelését szolgálták prevenciós és szabadidős
programok (TÁMOP 5.2.5.).
2. A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése,
bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden térségben, azok gazdasági
fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű közszolgáltatásokat. Az intézkedés a társadalmi
befogadás célját segítő intézmények, egyéb szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztését és
korszerűsítését irányozza elő mind a szolgáltatások eredményességét, mind az azokhoz való
hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést (kiváltás) tekintve. A célok megvalósítása érdekében
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fejlesztendő a nemzeti és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, valamint rehabilitációs célú és általában a társadalmi befogadást erősítő
infrastruktúra, valamint a bentlakásos intézmények kiváltása.
A társadalmi befogadást erősítő infrastruktúra terén kizárólag a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférést támogató általános jellegű fejlesztések valósíthatók meg.
Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése az EFOP keretei között – illeszkedve az
egészségügyi ágazati stratégiában (továbbiakban: Egészségügyi Stratégia - ES) meghatározott
prioritásokhoz – elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási
folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások,
illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás leípítést, átalakítást, hálózatba szervezést és esetenként
szükségessé váló bővítését, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási és
népegészségügyi intézmények létrehozását célozza.
Mindez kiterjed a hozzáférésbeli különbségeinek mérséklésére, az ellátási minőség növelésére és a
betegelégedettség emelésére, valamint a prevenció súlyának növelésére, az egészségszemlélet
változtatásársa, az egyéni felelősség társadalmi elfogadottságának megteremtésére, továbbá a
fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások fejlesztésére, az otthoni szakápolási szolgálat
megerősítésére, valamint mozgó szakorvosi szolgálatok kialakítására és a jelenleg meglévő
szolgáltatások (tartós ápolási intézményrendszerek) fejlesztésére. Magában foglalja továbbá a lelki
egészség fejlesztés infrastruktúrájának korszerűsítését, illetve a pszichiátriai gondozói-koordinációs
hálózat és a gondozóintézet infrastruktúrájának fejlesztését, a jelenleg hiányzó gyermek és ifjúsági
addiktológiai ellátórendszer és evészavar centrum kialakítását, az interszektorális együttműködés
infrastrukturális hátterének fejlesztését, ritka betegség szakértői centrum létrehozását és a korai
fejlesztést szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket.
Mindezt kiegészíti az ITK képes korszerű (tele-) diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése,
létrehozása, rendszerbe csatlakoztatása és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése magában foglalja a bentlakásos intézmények kitagolásának, kiváltásának,
korszerűsítésének folytatását, a befogadó szülőnél történő elhelyezés infrastrukturális fejlesztését,
hiánypótló új intézmények létrehozását, az egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra fejlesztését,
korszerűsítését, a kölcsönzési és augmentív kommunikációs hálózatok fejlesztését, és a kapcsolati
erőszak és emberkereskedelem áldozatai számára biztosított infrastruktúra fejlesztését (beleértve a
biztonsági rendszer fejlesztését is). A szakosított szociális ellátások fejlesztése keretében szükséges a
gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése (beleértve a gyakorlati helyek kialakítását is), a krízisellátás
és a közösségi ellátók fejlesztése. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése kiterjed a hátrányos
helyzetű vagy fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek, gyógyulófélben lévő
szenvedélybetegek rehabilitációs központjaira és a foglalkozási rehabilitációra.
Területi kihatás: konvergencia régiók
Beavatkozások célcsoportja: az egészségügy tekintetében a teljes magyar lakosság, a szociális ágazat
tekintetében a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek, valamint a
mentális egészség szempontjából veszélyeztetett személyek
Lehetséges kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók,
betegszervezetek, egyéb, az egészségmegőrzésben és az azzal igazoltan összefüggő fizikai
aktivitásban és a szociális szolgáltatásokban érintett civil szervezetek, önkormányzatok és
intézményeik, állami intézmények, nem állami szereplők, civil szervezetek, egyházi szervezetek,
közösségi és kulturális intézmények
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Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TIOP 2. prioritás valamennyi intézkedése
TÁMOP 6. prioritás valamennyi intézkedése
a ROP-ok, a KEOP és az ETE OP egészségügyi tárgyú konstrukciói
TÁMOP 5.4.2-08 és TÁMOP 5.4.2-12 konstrukciók
TIOP 3.3.1 A. akadálymentesítés
TIOP 3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása
TIOP 3.4.2
Regionális Operatív Program szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
infrastrukturális fejlesztései, valamint bölcsődék infrastrukturális fejlesztései

2.A.1.3.2.

alapellátások

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Főszabály szerint kapacitásbővítés nem lehetséges, kivéve ha az adott szolgáltatás nyújtása ennek
eredményeként költséghatékonyabbá válik, illetve ha a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségét
célozza. Kötelező a meglevő infrastruktúra (pl. funkcióbővítéssel, -átalakítással történő) kihasználása.

2.A.1.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.1.3.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.

2.A.1.3.5

Output indikátorok

2. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

*

Mértékegysé
g

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

Adat forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Támogatott
humán
infrastruktúra
férőhely kapacitás

fő

ERFA

konvergencia
régiók

8000

monitoring

évente

2.

Támogatott
humán
infrastruktúra

m2

ERFA

konvergencia
régiók

50000

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal
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2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi
közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása (9.b)

2.A.1.4. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
3. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása
Cél a foglalkoztatottsági és jövedelmi adatok alapján leghátrányosabb helyzetű térségekben, illetve a
szegregálódástól, az etnikai arányok átrendeződésétől leginkább érintett települések/
településrészekben élők kikerülése a hátrányos helyzetből, mélyszegénységből.
4. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
Cél a társadalmi bizalom növelése, a közösségekben rejlő erőforrások aktivizálásán keresztül a helyi
közösségek megtartó és életminőséget javító képességének erősítése, az ehhez szükséges
infrastruktúra biztosítása révén.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
Cél
i.

ii.
iii.

a folyamatos szakmai jelenléten alapuló integrált programok megvalósítása a leghátrányosabb
helyzetű térségekben és a nyomortól sújtott településeken, valamint a leszakadó településeken és
szegregálódott településrészeken. Kiemelt jelentőségű a 2007-2013 között megkezdett, a
szegregátumok integrációját célzó komplex programok folytatása és lépcsőzetes kialakítása a
személyes támogatásoktól olyan lakhatási elemek biztosításáig, amelyek lehetővé teszik a
telepfelszámolást vagy a teleprehabilitációt;
a helyi közösségek megtartó és életminőséget javító képességének fokozását támogató
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása elsősorban fizikai közösségi terek kialakításával;
a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítését, az önkéntesek
szerepvállalásának földrajzi terület és szakterület szerinti felosztás alapján történő
megszervezését támogató önkéntes központok fejlesztése. Növelni kell a hazai civil szektorban
foglalkoztatottak és önkéntes munkát vállalók számát és támogatni az Európa 2020 Stratégia
sikeres végrehajtását lehetővé tevő beruházásokat.

2.A.1.5. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.1.5.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
3. területi hátrányok felszámolása komplex programokkal
4. mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális beruházások
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5. közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az
aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére
3. Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja,
hogy „a társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken
átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség.”
Ezen intézkedés a leghátrányosabb helyzetű térségekben élők felzárkóztatását szolgáló integrált
területi beruházás megvalósítását szolgálja. Az intézkedésnek két fő iránya van.
Az integrált területi beruházás megvalósítása támogatja a leghátrányosabb helyzetű térségekben a
komplex beavatkozások kereteinek és a helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek kialakítását
elsősorban meglévő épületek, intézmények felújításával, funkcióváltásával, valamint a helyi
közösségek motiválását, bevonását segítő fizikai beruházások finanszírozásával, ezáltal biztosítva az e
célokat szolgáló ESZA programok infrastrukturális hátterét.
A települési leszakadási folyamatok megfordítása érdekében az intézkedés támogatja a nyomorban
élő, vagy leszakadó településeken a kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzet javítására, a
közösségfejlesztésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre irányuló komplex beruházásokat (pl. a hiányzó
szolgáltatásokhoz, folyamatos szakmai jelenléthez, helyi szereplők bevonásához, motiválásához, a
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzését, épületek
felújítását, bővítését, funkcióváltását; információs hozzáférési lehetőségek biztosítását), és a
gazdasági aktivitás elősegítését, valamint a hiányzó szolgáltatások pótlását célzó ESZA program
infrastrukturális hátterének biztosítását szolgálja.
Területi kihatás: leghátrányosabb helyzetű térségek és települések, valamint leszakadó települések
Beavatkozások célcsoportja: a leghátrányosabb helyzetű térségekben és településeken élők és a velük
foglalkozó szervezetek, szolgáltatások, leszakadó településeken élők
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik, központi
kötlségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, egyházak,
egyházi és civil szervezetek, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.1.1. leghátrányosabb helyzetű kistérségek projektjei, amelyek jól mutatják, hogy hátrányos
helyzetű térségek felzárkózását segítő komplex programok érdemi eredményt csak a foglalkoztatás
bővítését, munkahelyek teremtését segítő programokkal együtt, és a helyi szereplők bevonásával érnek
el.
ROP szociális városrehabilitációs programjai
TÁMOP 5.1.3. közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
TÁMOP 5.3.11. leszakadó településekre irányuló modellprogram
4. Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését
segítő infrastrukturális beruházások
A Szociális Platform3 az EU 2020 Stratégia végrehajtásának keretein belül egyik kiemelt fellépési
területnek tekinti a források hatékonyabb, intelligensebb elköltését szolgáló, tényeken alapuló

3 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja A szociális és területi kohézió európai
keretrendszere SEC(2010) 1564 végleges COM(2010) 758 végleges
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szociális innovációt, amely mellett jelen kell lennie a szakpolitikai intézkedések széles körének is.
Ezek mellett hangsúlyt fektet a lakhatáshoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, valamint
romák sokszoros deprivációjának megszüntetésére. Az NTFS is a széles szakpolitikai megközelítés
mellett egyik beavatkozási területként a lakhatási hátrányok csökkentését, s a komplex
telepprogramok4 folytatását jelöli ki, továbbá a területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja,
hogy „a társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken
átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség.”
Az intézkedés célja a mélyszegénységben élő családok, kiemelten romák, valamint a szegregált
élethelyzetben élő marginalizált csoportok fenntartható társadalmi és területi integrációja. Az
intézkedés a kapcsolódó, az Európai Szociális Alap által finanszírozott beavatkozásokat egészíti ki.
Az intézkedésnek két fő iránya van. A mélyszegénységben élők, romák felzárkózását segítő
infrastrukturális beruházások keretet adnak a közösségi felzárkózást, a mélyszegénységben élők és
romák integrációját és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait, valamint
modellprogramok végrehajtását segítő és a közösségi aktivitásnak teret adó, illetve a hátrányos
helyzetűek fenntartható lakhatását támogató infrastrukturális beruházásoknak. Elsősorban meglévő
épületek felújítása, funkcióváltása, szociális bérlakások kialakítása, közösségi célú terek fejlesztése,
valamint szervezetek hatékonyabb feladatellátásához és a programokhoz szükséges eszközök
biztosítása támogatható.
A szegregált élethelyzetek felszámolását segítő infrastruktúrák célja a többféle tevékenységre épülő
telepprogramok részeként a telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált csoportok
mobilizációjának és lakhatási körülményeinek javítása
»
»
»
»

integrálható szegregátumok esetében lakások felújításával, komfortfokozatuk emelésével,
életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetésével, lakások kiváltásával, szociális bérlakások
vásárlásával, építésével; valamint vadtelepek felszámolásával;
az integrált program megvalósításához szükséges szolgáltató, illetve közösségi helyek
kialakításával, jelenlét programelem hátterének kialakításával;
a szegregátumon belüli és a szegregátumból kifelé történő mobilizáció támogatásával; valamint
lehetőség biztosításával a közterületek rendezését célzó munkálatok elvégzésére, közművekhez
való hozzáférésre.

A lakás és életkörülmények javításánál figyelemmel kell lenni azok egyén részéről való
fenntarthatóságára, valamint a lakhatási körülmények javítása során az integrált program keretében a
GINOP-ból finanszírozott, a telepen élő aktív korú lakosság foglalkoztatásának biztosítására.
Területi kihatás: országos kiterjedésű, vagyis a konvergencia régiók mellett a Közép-magyarországi
Régió is azzal, hogy az első pontban nevesített alintézkedés fókusza a többségében szegénységben
élők, romák lakta települések, településcsoportok, míg a második alintézkedés esetében a
szegregátumok, telepszerű lakhatási körülmények között élők elsősorban azon 4 régióban, ahol a
jelenleg ismert szegregátumok 70%-a található (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és ÉszakMagyarország)

4

A magyar lakosság 3%-a él telepszerű körülmények között, jelentős hányaduk cigány nemzetiséghez tartozik. A felmérések
2010-ben ország 923 településén 1663 szegregátumot azonosítottak. 40%-ukat a leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségben. A
szegregátumok 72,7%-a négy régióban található, ezek Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és Észak-Magyarország.
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Beavatkozások célcsoportja: mélyszegénységben, szegénységben élők, romák és a helyi közösség,
ahol élnek, továbbá szegregátumokban, telepeken élő családok és a telep környezetében élő lakosság,
valamint a velük foglalkozó szervezetek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik
önkormányzatok és intézményeik, központi költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok,
költségvetési szervek, nem állami szereplők, civil szervezetek és egyházak, egyházi szervezetek,
szociális szövetkezetek, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.1.1. leghátrányosabb helyzetű kistérségek projektjei, amelyek jól mutatják, hogy hátrányos
helyzetű térségek felzárkózását segítő komplex programok érdemi eredményt csak a foglalkoztatás
bővítését, munkahelyek teremtését segítő programokkal együtt, és a helyi szereplők bevonásával érnek
el.
ROP szociális városrehabilitációs programjai
TÁMOP 5.1.3. közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogramok
TÁMOP 5.3.11. leszakadó településekre irányuló modellprogram
TIOP 3.2.3 A – komplex telepprogramokhoz kapcsolódó lakhatási beruházások
ROP lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek
5. Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért,
az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére
Az Európa 2020 Stratégia célkitűzéséhez kapcsolódóan Magyarország nemzeti vállalásainak
(különösen az első és az ötödik) eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a társadalmi bizalom
növelése. Az EFOP ehhez a megújulásra képes közösségek és az aktív társadalmi szerepvállalás
erősítésével tud hozzájárulni. A közösségi szerepvállalás egyik kiemelkedő tényezője az önkéntes
tevékenység erőssége.
Az intézkedés keretében kettő alintézkedés megvalósítását tervezzük:
A közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése keretébena meglévő, illetve a funkcionálisan
megüresedett ingatlanok felújítására, bentlakásos programok megvalósítását is lehetővé tevő
funkcióváltására, eszközellátottság fejlesztésére, szolgáltatóház kialakítására és fejlesztésére nyílik
lehetőség. A közösségi terek révén a befogadást elősegítő, társadalmi aktivitást és a társadalmi
kohéziót elősegítő partnerségek alakulnak, esélyegyenlőség-elvű foglalkozások, továbbá az aktivitást,
a közösségi kreatív alkotást és egyéb önkifejezési eszközök fejlesztését elősegítő programok
valósulnak meg.
Az önkéntesség infrastrukturális fejlesztése során támogatásban részesül az önkéntes, karitatív hálózat
fizikai és informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi önkéntes pontok fejlesztése, továbbá e hálózat
civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, önkormányzati és állami intézményekkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal való együttműködése. Az aktív társadalmi szerepvállalás érdekében megvalósul a
karitatív, humanitárius szervezetek infrastrukturális fejlesztése, a szolgáltatások bővítése.
Területi kihatás: konvergencia régiók
Beavatkozások célcsoportja: helyi közösségek és tagjaik
Lehetséges kedvezményezettek: civil szervezetek, egyházak, egyházi szervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok, önkormányzatok és intézményeik, felsőoktatási intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ROP civil szervezeteket érintő infrastrukturális fejlesztései
TÁMOP 5.5.1, TÁMOP 5.5.3 és TÁMOP 5.5.4 konstrukciók
38/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

2.A.1.5.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Főszabály szerint kapacitásbővítés nem lehetséges, kivéve ha a szolgáltatások nyújtása ennek
eredményeként költséghatékonyabbá válik, illetve ha a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségét
célozza. Kötelező a meglevő infrastruktúra (pl. funkcióbővítéssel, -átalakítással történő) kihasználása.

2.A.1.5.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.1.5.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.

2.A.1.5.5

Output indikátorok

5. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

Mértékegysé
g

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

Adat forrása

Jelentés
gyarkorisága

*
1.

Új vagy
felújított
lakások

m2

ERFA

konvergencia
régiók

25000

monitoring

évente

2.

Új vagy
felújított
épületek

m2

ERFA

konvergencia
régiók

3500

monitoring

évente

3.

Jobb
lakhatási
körülmények
között élő
háztartások
száma

darab

ERFA

konvergencia
régiók

1400

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.1.6. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
Nem releváns.

2.A.1.7. Teljesítményi keretrendszer
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6. táblázat: A prioritási tengely teljesítményi keretrendszere
Kidolgozás alatt.
2.A.1.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
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2. prioritás: befogadó társadalom
2.A.2.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
A befogadó társadalom elnevezésű prioritási tengely kizárólag a 9., a társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tematikus célt fedi le. Ezen belül az alábbi beruházási
prioritásokat érinti:
»

aktív befogadás − 9. (d),

»

a társadalom peremére szorult közösségek befogadása − 9. (e),

»

a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása − 9. (g),

»

a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése − 9. (h), valamint

»

közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák − 9. (i).
A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra.
A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések is
megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok
konvergencia régiókra történő visszahatása.

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) Aktív befogadás (9.d)
2.A.2.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
5.

SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Foglalkoztathatóság fejlesztése

A specifikus cél alapvető feladata a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, beleértve romák
és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának biztosítása, illetve lehetőség
szerint munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése.
6.

SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése

Cél a társadalmi együttélés, a társadalmi párbeszéd erősítése a helyi közösségek fejlesztésével, az
aktív társadalmi szerepvállalás erősítésével, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű személyek
bevonásával a társadalmi folyamatokba és a befogadás elősegítésével, az esélyegyenlőség javításával,
továbbá a család társadalmi intézményének megerősítésével.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan inaktív társadalmi csoportok
egy része számára az elsődleges munkaerő-piac jelenleg nem tud megfelelő munkát biztosítani.
Részben mert olyan térségben élnek, ahol nincs elegendő munkahely, részint mert munkaerőként való
alkalmazásukhoz az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, szociális
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munkára, kulcskompetenciáik fejlesztésére, az általános és szakképzéshez való hozzáférésre és a
foglalkoztatásukat gátló legalapvetőbb problémáik megoldására van szükség.
I

Az alapvető kompetenciák hiánya gátolja a munkaerő-piacra jutás feltételét jelentő végzettség
megszerzését, ezért szükséges az alapkészségek megerősítése, a tanulásra és foglalkoztatásban
való részvételre való képessé tétel.

II Segíteni kell a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci részvételét munkavégző képességük
és szakmai ismereteik megőrzésével, megújításával, bővítésével. Egyéni fejlesztő tevékenység,
képzés, foglalkoztatásba ágyazott képzés, átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás, speciális
szolgáltatások stb. biztosítása során képessé válnak a munkáltatók igényei szerinti munka
elvégzésére. Az állami és nem állami nagyberuházásokban történő foglalkoztatás is jelentős
foglalkoztatási potenciállal bír, ezért szükséges a nagyberuházások és a magas élőmunka igényű
ágazatok foglalkoztatási igényének, kapcsolódó képzési szükségletének felmérése.
III Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának javítása érdekében
programokat kell indítani a komplex foglalkozási rehabilitáció eszközeivel, javítani kell a szakmai
és módszertani támogatást.
További cél a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése, a helyi
közösséghez és a társadalomhoz tartozás tudatosítása, a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségek
kialakulásának, önfenntartó erejének növelése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.
Növelni kell a hazai civil szektorban foglalkoztatottak és önkéntes munkát vállalók számát. Hozzá kell
segíteni a hazai civil szervezeteket a folyamatos teljesítményértékeléshez, a hálózatosodáshoz és a
bevált módszerek egymás közti átadás-átvételéhez. Cél, hogy a társadalmi aktivitásra nevelés
érdekében növekedjen a fiatalkorú önkéntesek fogadásra alkalmas civil szervezetek száma, továbbá
javuljon a civil szerveztek együttműködési kompetenciája az oktatási, egészségügyi, szociális
területeken tevékenykedő kormányzati és magánszektorba tartozó intézményekkel.
Ösztönözni kell a fiatalok társadalmi integrációját képességeik kibontakoztatásával, befogadó
társadalmi, családi környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével. További cél a nem
hátrányos helyzetű fiatalok önálló életkezdését támogató programok indítása (a hátrányos helyzetű
fiatalok támogatása külön specifikus cél alatt valósul meg tekintettel a speciális igényeikre).
Fenti célokat átfogóan szolgálja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapszolgáltatások
szakmai fejlesztése és a köznevelési intézményekben megvalósítandó, a gyermekjóléti
alapszolgáltatások körébe sorolható új szolgáltatástípus szakmai megalapozása és bevezetése. E
mellett az ifjúsági szervezetek, a fiatalokat segítő információs és tanácsadó szolgálatok, valamint az
ifjúságpolitika terén működő szakmai, civil és egyházi szervezetek fontos szereplői a fiatalok aktív
állampolgárrá válásának, a társadalmi kirekesztettség megakadályozásának.
Cél a családok életminőségének javítása, s ezáltal a gyermekvállalás elősegítése, továbbá az idősek
aktív életmódjának támogatása. A népesedési kihívás sikeres kezelése érdekében cél egyrészt a család
intézményének megerősítése a családokat segítő közösségek és szolgáltatások javításával, a
generációk közötti szolidaritás erősítésével, másrészt az 50 év feletti személyek társdalmi szerepének
megerősítése és az aktivitásuk fenntartása.
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7. táblázat: eredmény indikátorok
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*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.2.3. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.2.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Intézkedések címei:
6. a munkaerő-piaci szempontból
foglalkoztathatóságának javítása

hátrányos

helyzetű,

vagy

veszélyeztetett

csoportok

7. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése
8. társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, hátrányos helyzetű
személyek, fogyatékossággal élők és romák bevonása, esélyteremtés)
9. a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
10. családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása,
gyermekvállalás elősegítése
6. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok
foglalkoztathatóságának javítása
Az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célja értelmében biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek
körében a foglalkoztatottság aránya érje el a 75%-ot. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltakkal összhangban a munkaerő-piaci szempontból
hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és szegénységben élő emberek
foglakoztathatóságának növelése.
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Az intézkedés célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok
foglalkoztathatóságának javítása, munkavállalásukat gátló alapvető problémák elhárítása, ezen belül:
1. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának célja az egyén
megmaradt munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a munkaerő-piacra. Az egyéni
fejlesztési folyamat keretében a foglalkoztathatóság javításának eszköze a tanácsadás, a csoportos
foglalkozás, a humánszolgáltatás, a képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított
munkahely feltárása, valamint a tartós munkaerő-piaci integráció érdekében nyújtott támogatás
(átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás). A művelet kiterjed a rehabilitációs programot már
sikeresen teljesített, felépülőben lévő drogbetegek munkaerő-piacra történő fokozatos
visszavezetésére is. A sikeres integrációt a visszaesések megelőzésével és mérséklésével az
addiktológiai problémák kezelését célzó, személyre szabott mentorálási programmal és
szakképzéssel kombinált támogatott munkahelyek/munkakörök létrehozása segíti elő az
addiktológiai rehabilitációs intézmény elhagyása után.
2. Magyarországon nehezen férnek hozzá a munkanélküliek, valamint a munkahelyük
elvesztésében fenyegetett személyek a folyamatos mentorálással támogatott tanulási
lehetőségekhez. A már létrehozott ilyen célú (pl. nyitott tanulási) központok hálózatának
kiterjesztésével biztosítjuk az inaktív személyeknek az igényeikre szabott, a fenntartható
életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő foglalkoztathatóságot javító kompetenciákra irányul
tanulási programokat.
3. A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek számára ahhoz, hogy
eséllyel tudjanak megjelenni a munka világában, többirányú összehangolt beavatkozásra van
szükség: az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra, a
kulturális és társadalmi tőke növelésére, önsegítő képességének erősítésére, mentorálásra,
munkatapasztalat szerzésre és ezen idő alatt megélhetési támogatásra, egyfajta „inkubációra”.
4. A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése érdekében a fogvatartottak munkaerő-piaci és
társadalmi reintegrációját elősegítő egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető program
megvalósítása szükséges.
5. Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése. A romák felzárkózásának
segítése érdekében munkaerő-piaci integrációt támogató programok indítása a közszolgáltatási
hiányszakmákban való foglalkoztatásra. A roma lakoság részarányának növelése a
közszolgáltatásokban segíti a kommunikációt és a romák jobb hozzáférését is a szolgáltatásokhoz.
A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére,
egyénre szabott segítésére, mentorálásra és támogatott foglalkoztatására kerül sor.
6. A támogatott lakhatás és hozzájuk kapcsolódó védett munkahelyek fejlesztésének célja a
rehabilitációs programot már sikeresen teljesített, felépülőben lévő drogbetegek
foglalkoztathatóságának a fejlesztése. A rehabilitációs intézmények tevékenységéhez kapcsolódva
egy mentorálási programmal összekapcsolt speciális ellátási forma kerül kialakításra a
rehabilitációs intézmény elhagyásakor a sikeres integráció céljából.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók, az első alintézkedés esetében országos kihatású programok
kapcsán a Közép-magyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett
csoportok, célzottan romák, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott
munkaképességű személyek és a gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervezetek, költségvetési szervezetek, önkormányzati
intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek, a köznevelésben, a szakképzésben, a
felnőttképzésben és a felsőoktatásban működő intézmények, megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztató gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek
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Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
El kell kerülni a tapasztalt lefölözési hatást, azaz pont a legképzettlenebb, legalacsonyabb státuszú,
mélyszegénységben élők, romák nem kerülnek bevonásra a projekt végrehajtási szempontból
kockázatosnak ítélt voltuk miatt.
TÁMOP 1.1.,TÁMOP 5.3.9, TÁMOP 5.3.1., TÁMOP 5.3.8, és TÁMOP 5.3.10. konstrukciók
TÁMOP 5.6.2, TÁMOP 5.6.3, TÁMOP 5.6.1 konstrukciók
7. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése
Közpolitikai cél, hogy az aktív állampolgárság, az önkéntesség értékké váljon az egyének és a
társadalom számára, továbbá olyan állampolgári kultúra alakuljon ki, amely minden korosztály
számára közvetíti a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi szereplésvállalás elsajátításának
fontosságát. A fiatal korosztály számára az önkéntes munka az első munkatapasztalatok
megszerzésének terepét is jelentheti, így munkaerő-piaci esélyek növelésével közvetve hozzájárul az
Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reform Program foglalkoztatási céljaihoz. Továbbá cél az
értékalapú közösségek fejlesztése, a társadalmi befogadás, illetve társadalmi kohézió erősítése.
Ezen belül három alintézkedés megvalósítását tervezzük.
1.

alintézkedés: aktív közösségi partnerségek fejlesztése. A társadalmi befogadási folyamat
csak a közösségekkel folytatott párbeszéden és aktív részvételükön alapulhat. A helyi közélet
szervezésében, a helyi kultúra ápolásában, a helyi igények szakszerű feltárásában és
kielégítésében meghatározó szerepe van a közösségi összefogásnak, a civil és egyházi
szervezetek, szerveződések közösségépítő tevékenységének. Ennek keretében tervezzük a
lakóközösségi programok, lakótelepi információs és szolgáltató irodák fejlesztését, további
elterjesztését, közösségi kezdeményezések támogatását és szakemberek alkalmazását, illetve
közösségfejlesztési módszertan kifejlesztését.
Az intézkedés további célja helyi közösségi konfliktusok megoldásának segítése, illetve a helyi
civil társadalom megerősítése, aktív polgári szerepre való felkészítése. A helyi és/vagy térségi
érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása a helyi szereplők bevonásával és
együttműködésében a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszertanának alkalmazásával
értékalapú társadalmi kohéziót erősítő programok indítása. A közösségfejlesztés érdekében új
lehetőségek, módszerek terjesztése jó gyakorlatok bemutatásával, adaptálásával. A fent jelzett
célok érdekében lehetőség van a közösségfejlesztő programokhoz szükséges eszközigények
kielégítésére.

2.

alintézkedés: önkéntesség fejlesztése. Az intézkedés célja az önkéntességre és karitatív
tevékenységre való hajlandóság növelése érzékenyítő programok, továbbá népszerűsítő
kampányok szervezésével, valamint az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése és az életpályában, szakmai tapasztalatszerzésben való
elismertetésének támogatása, az önkéntes programok megvalósítását célzó módszertan
megismertetése, illetve szakemberek és önkéntesek képzése, valamint az önkéntesek civil
szervezetekbe, egyházi intézményekbe, önkormányzati és állami intézményekbe, nemzetiségi
önkormányzatokba való bevonásán keresztül a szolgáltatások körének és színvonalának
bővítése. Feladat az intézmények közösségi kezdeményezések befogadására és önkéntesek
fogadására történő felkészítése.
Továbbá cél a fiatalok érdemi önkéntes munkavégzésének erősítése, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű csoportokra és térségekre, illetve a fiatalok és az idősek aktív életének és
széles körű társadalmi részvételének elősegítése. Támogatásra kerül a toborzó munka,
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tanácsadás, csoportos foglalkozás, humánszolgáltatás, képzés és önkéntes munkakör, munkahely
feltárása, fejlesztése.
3. Célunk, hogy minél több állampolgár vegyen részt önkéntes tevékenységben, és az informális, nem
formális tanulási körynezetben olyan kompetenciái fejlődjenek, amelyeket a munkaerőpiaci
szereplők (munkáltatók) ‒ az európai és hazai képesítési keretrendszerekhez igazodóan ‒
érvényesnek, hitelesnek fogadnak el. Az önkéntesség, az aktív polgárság egyik legjellemzőbb
előfordulási színterét a kutatások szerint az egészségfejlesztés, így különösen a fizikai aktivitás
területe jelenti. Cél, hogy az önkéntesek és az önkéntes fogadó szervezetek száma az
egészségfejlesztés területén is növekedjen, és élő kapcsolat alakuljon ki a fizikai aktivitás
területét szervező civil szektor és a munkaerő-piaci szereplők között.
Területi kihatás: konvergencia régiók és az országos kihatású programok kapcsán a Középmagyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: gyermekek, fiatalok, tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű
csoportok
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervzetek, önkormányzati intézmények, civil szervezetek,
egyházi szervezetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-3.1.13. és TÁMOP-3.3.15 konstrukciók
TÁMOP 5.5.1., TÁMOP 5.5.2. és TÁMOP 5.5.3 konstrukciók
8. Társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, romák
bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális programok)
Az intézkedés fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése,
valamint a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése. A célt három alintézkedés szolgálja:
1. alintézkedés: hátrányos helyzetű emberek, romák társadalmi integrációjának erősítése
Az Európai Bizottság által kezdeményezett „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális
és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben
megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom
aktív tagjaiként élhetnek. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljaként jelöli ki a
társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom erősítését, a romákkal szembeni diszkrimináció
csökkentését, fontosnak tartva az érintettek, a civil és egyházi szervezetek bevonását és a kétirányú
szemléletformálást.
1. program: hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalása. Roma nők
civil szerveződéseinek támogatása. A halmozódó hátrányok tartós és fenntartható felszámolásának
egyik kulcsa az érintetteknek bevonása a semmit róluk nélkülük elv gyakorlati alkalmazásával.
Alapvető fontosságú ezért a hátrányos helyzetű csoportok, roma nemzetiségű emberek aktív
társadalmi szerepvállalásának erősítése, civil szerveződéseik, nemzetiségi önkormányzataik
fejlesztése. A roma nők többszörös diszkriminációja miatt kiemelt jelentőségű a roma női szervezetek
és együttműködések támogatása és a roma nők közéletben való részvételének erősítése.
2. program: társadalmi szemléletformálás anti-diszkriminációs programokkal, romák
médiumokban történő foglalkoztatása. A beavatkozás ösztönzi a felzárkózás politika céljait erősítő,
a hátrányos helyzetű embereket, romákat és migránsokat érintő kérdések sztereotípiamentes
médiareprezentációja érdekében műsorok készítését, roma újságírók, médiaszakemberek képzését és
foglalkoztatását a médiatartalmak/publikációk előállításában. A szemléletformálás további eszköze a
roma közösség, a szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok erősítése, valamint a médiát
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érzékenyítő tréningek, kisebbségi médiaprogramok és műsorok támogatása. Szükséges a média
termékeket fogyasztók ösztönzése az aktív segítségnyújtásra és a cselekvő szolidaritásra.
2. alintézkedés: kulturális identitiás megőrzése, interkulturális párbeszéd, romák társadalmi
és kulturális befogadása
A befogadás és diszkrimináció elleni küzdelem egyik fontos eszköze az interkulturális párbeszéd
erősítése. A különféle kultúrák, nemzetiségek közötti együtt cselekvések, interetnikus-,
antidiszkriminációs-, és kommunikációs tréningek, közös programok segítik az elfogadást, a
hátrányokból származó problémák közös megoldáskeresését. A civil szervezetek, egyházak, vallási
közösségek szerepe meghatározó lehet a közösségek együttélésének segítésében és hátrányos
megkülönböztetés kezelésében. A társadalmi együttélés elősegítése és a társadalmi integráció
érdekében interaktív kultúraközvetítő programok szükségesek kiemelten az alábbi területeken:
-

-

a kulturális befogadás elősegítése érdekében roma és más nemzetiségi, valamint migráns
kultúrák megismertetése;, a hátrányos helyzetű csoportok értékeinek bemutatása, ezeket
népszerűsítő kulturális és oktatási pontok kialakítása; a kultúra tárgyi emlékeinek
gyűjtése, a roma és más nemzetiségi könyvkiadás és időszaki kiadványok megjelentetése;
a kirekesztésnek kitett csoportok állampolgári, civil attitűdjének fejlesztése, hozzájárulás
ahhoz, hogy saját akaratukat, saját érdekeiket saját maguk képviseljék; továbbá
közösségeket összehozó innovatív programok.

3. alintézkedés: esélyegyenlőség erősítése és társadalmi reintegráció ösztönzése
A fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel, szenvedélybetegekkel, demensekkel, idősekkel,
hajléktalanokkal, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel és fiatal felnőttekkel,
oltalmazott gyermekekkel, a javítóintézetből kikerülőkkel, illetve a bűnelkövetőkkel, valamint a
bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalokkal
szemben jelentős az előítélet a társadalom tagjai részéről, melyek jelentősen gátolják az e csoportokba
tartozók társadalmi integrációját. Cél ezen előítéletek csökkentése és az integráció elősegítése. Az
alintézkedés része az adott célcsoport hozzátartozóinak támogatása, készségfejlesztése és egyéb
közszolgáltatások esetmenedzselésének fejlesztése. A tevékenységek között megjelenik a komplex
támogatás, rehabilitáció, a sikeres beilleszkedéshez szükséges hatékony kommunikációs eszközök
biztosítása.
Fontos az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok
csökkentése, valamint a bűnözés megelőzését és a visszaesés elkerülését támogató programok
megvalósítása és szolgáltatások megerősítése. A művelet része az elítéltek társadalmi integrációjának
javítása is, építve a 2007-2013-as programozási időszak tapasztalataira.
További cél a fogyatékos személyek, a nemzetiségi kisebbségek, továbbá a nők szektorális vezetési,
irányítási struktúrákban való részvételét ösztönző programok megvalósítása.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók és az országos kihatású programok kapcsán a Középmagyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok, , roma nemzetiségű
személyek, kiemelten roma nők, helyi közösségek és tagjaik; megváltozott munkaképességű és
fogyatékkal élő személyek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, nemzetiségi
önkormányzatok; önkormányzati intézmények, központi költségvetési szervek, civil szervezetek,
egyházi szervezetek, egyházak, médiaszervezetek, egészségügyi és pedagógiai felsőoktatási
intézmények
47/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-5.5.4/A-091 és TÁMOP-5.5.4/B-09/1 Anti-diszkriminációs programok támogatása a
médiában, illetve Roma és fogyatékkal elő személyek média képzése és foglalkoztatása
TÁMOP 5.6.1 B konstrukció
9. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
A fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének, aktív állampolgárrá válásának és
foglalkoztathatóságuk növelésének kulcsa az egyéni, társas és közösségi kulcskompetenciák
fejlesztésében, folyamatos erősítésében van. Ezen tanulási folyamatok elsődleges terepe a
harmadlagos szocializációs közegek (ifjúsági informális csoportok, kortárs közösségek, ifjúsági
klubok és terek). Az intézkedés átfogó célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia mentén a fiatalok társadalmi
aktivitásának növelése, az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – helyi közösségek, kortárs
csoportok – fejlesztése közvetlen programok támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére
befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, önismeretük javításával, és a
helyi ifjúsági munka komplex fejlesztésével.
1. alintézkedés: a fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítását és kezelését, valamint
a korosztályt közvetlenül körülvevő szakmai környezet fejlesztése, országos szakmaimódszertani szolgáltatás kialakítása
Cél az ifjúsági korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok tevékenységének ifjúsági
szempontú összehangolása, hazai és nemzetközi tapasztalatok disszeminációja, az ifjúsági
szakemberek és szolgáltatók módszertani fejlesztése, szakmai hálózatok kialakulása, megerősítése
Magyarországon belül és azon kívül. Szükséges, hogy innovációs központként felvállalja a
szakterülethez kapcsolódó kutatásokat és az eredményeik visszacsatolását. A módszertani szolgáltatás
kiemelt feladata, hogy elősegítse az ifjúsági korosztályt érintő intézkedések és fejlesztések
összehangolt végrehajtását.
A célok elérése érdekében elengedhetetlen a komplex ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs
hálózatok bővítése a médiafogyasztási igényekhez igazodó, alacsonyküszöbű információhoz és
tanácsadási szolgáltatáshoz jutás biztosítása a megfelelő és érintett szereplők (civil és egyházi
szervezetek, információs és tanácsadó irodák, önkormányzatok, oktatási intézmények, közösségi
művelődési és közgyűjteményi intézmények stb.) bevonásával, valamint a szükséges információs
rendszerek, hálózatok támogatásával Magyarországon belül és azon kívül.
2. alintézkedés: a korosztállyal közvetlenül foglalkozó szakmai környezet, elsősorban a
települési ifjúsági munka fejlesztése
Feladata az önkormányzatok érzékenyítése és támogatása mindazokban a folyamatokban, amelyek a
településen zajló ifjúsági munka tervezettségét, összehangolását szolgálják a településen élő fiatalok
valós szükségleteinek felmérésétől a velük és az ifjúsági szakemberekkel, civil és egyházi
szervezetekkel végzett helyi fejlesztések megvalósításával a helyi ifjúsági társadalmi
párbeszédrendszer megvalósításán keresztül a fiatalokkal foglalkozó helyi társadalmi szereplők
közötti együttműködés megteremtéséig Magyarországon belül és azon kívül. Az intézkedés része az
ifjúsági közösségek fejlesztése, támogatása is.
A helyi szintű ifjúságfejlesztési folyamatok érdekében az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a
hátrányos helyzetű célcsoportok számára a közösségi információs, tanácsadó szolgáltatások,
közösségi terek működtetése, közösség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó programok. Fontos
továbbá a gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, az önmaguk és a környező
valóságuk megértését és az arra való reflexiót (azaz élethelyzetük feldolgozását) lehetővé tevő, kreatív
és innovatív szemlélet kialakítása.
48/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

3. alintézkedés: a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek támogatása
A fiatalok társadalmi integrációjának fejlesztését tematikus pályázati programok kidolgozása
támogatja. A helyi közéleti szerepvállalást és aktivitást a fiatalok által kezdeményezett helyi közösségi
programok megvalósítása, fiatalok aktív részvételével, közvetlen közreműködésükkel történő helyimikrotérségi kisléptékű cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása támogatja.
4. alintézkedés: képesség kibontakoztatás a fizikai aktivitás területein
A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és
fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása szempontjából lényeges, hogy a köznevelésben a
testnevelés és a fizikai aktivitás komoly szerephez jusson a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
integrációs célú képesség-kibontakoztató felkészítésben.
Az óvodai, valamint az iskolai tanórai és tanórai kereteken kívüli foglalkozásokat át kell hatnia az
egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tartalmak koncentrált feldolgozásának a gyermekek,
tanulók személyiségének és a helyi közösségek fejlesztése, valamint a tanulási kudarcok kezelése
érdekében.
Az aktív befogadás és a szociális hátrányok enyhítése érdekében támogatni kell Magyarországon belül
és azon kívül:





az interkulturális, formális és non-formális oktatási programok, így a testmozgás-programok, a
fizikai aktivitás eszközrendszerén nyugvó önkéntes, vagy tantárgyi koncentrációt szolgáló
programok megvalósítását;
az ezt támogató pedagógus-továbbképzéseket és tréningeket;
a részvétel biztosítását a programokon és a kapcsolódó informális képzéseken a gyermekek
részére; és
a sportegyesületekkel való partneri kapcsolatok erősítését és eszközbeszerzéseket.

Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók, az országos kihatású programok kapcsán a Középmagyarországi Régió, továbbá egyes programok esetében Magyarországon kívüli, de az Európai
Unión belüli régiók
Beavatkozások célcsoportja: 12-29 év közötti gyermekek és fiatalok, a települési ifjúsági munka
szereplői, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, ifjúsági közösségek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi szervezetek és az azok
által fenntartott kulturális intézmények, köznevelési intézmények, központi költségvetési szervek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének
támogatása, gyermekvállalás elősegítése
Cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz és az idősekhez kapcsolódó társadalmi
viszonyulás javítása, szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével
kapcsolatban, összhangban a Fehér könyv a gyermeket vállaló és nevelő családokról, valamint a Fehér
Könyv az idősek családban betöltött szerepéről című stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.
A fiatalok felelős párkapcsolatra való felkészítése elsősorban a családi életre, a házasságra, a
gyermekvállalásra, a szülői szerepre való felkészítésre terjed ki, célja a nők és férfiak harmonikusabb
kapcsolatának elősegítése, a szülői kompetenciák fejlesztése, a családi értékek és az erkölcs
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szerepének megerősítése. Az intézkedés egyúttal megszólítja és bevonja a már családban élőket,
átfogva a családi életciklus különböző szakaszait.
Az idősek tevékeny életmódja, a nemzedékek közötti együttműködés és az idősgondozás támogatása
érdekében különböző személyes és online szolgáltatások kerülnek kialakításra. A szolgáltatások
segtíséget nyújtanak az idősek gondozására való felkészítésben és az idősek helyezetüknek megfelelő
életmódra való felkészítésben. A beavatkozás további célja a jelzőrendszer hatékony működésének
elősegítése, melynek révén csökkenthető a bajba jutott vagy elmagányosodott idős emberek száma.
A befogadó szülők és a náluk elhelyezett gyermekek támogatásának célja a nevelőszülői hálózat
szolgáltatásainak minőségfejlesztése és a gyekmekek családi és társadalmi életre, életkezdésre való
felkészítése. Jelenleg mintegy 12.500 gyermek él közel 5.500 nevelőszülőnél. A szakpolitikai cél a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014. január 1-jétől
hatályba lépő módosításában is testet ölt azzal, hogy a fenti időponttól a 12 éven aluli gondozott
gyermeket főszabály szerint csak nevelőszülőnél lehet elhelyezni. Ennek érdekében szükséges a
befogadó szülők és a náluk elhelyezett gyermekek együttműködésének fejlesztése, a nevelési
nehézségekkel küzdő szülők mentális támogatása. Ugyanakkor cél gyermekotthonban,
javítóintézetben élők önfenntartó képességének, önálló életre való felkészítésének, családi életre való
felkészítésének, családi kapcsolatai fenntartásának és kulturált szabadidő eltöltésének támogatását
szolgáló tevékenységek, programok, rendezvények megvalósítása is.
A bevatakozások által használt eszközök köre kiterjed a támogató szolgáltatásokra, mentorlására,
tanácsadásra, tréningekre, mediációra, klubfoglalkozásokra, előadásokra, a család- gyermek- és
idősbarát szolgáltatások fejlesztésére, valamint a többgenerációs közösségi programokra, táborokra,
családi egészség- és sportprogramokra és egyéb szolgáltatásokra.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos léptékű programok esetén a Középmagyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: az 50 év feletti korosztályok, a fiatalok, a fiatal családok, a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek, a javítóintézeti nevelésre ítéltek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, központi költségvetési szervek, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.5.1. konstrukció

2.A.2.3.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek
-

elmaradott térségekben valósulnak meg és
a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be.

Társadalmi felzárkózási célú fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha a fejlesztésük illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében
foglaltak megvalósításához.
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2.A.2.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.2.3.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.

2.A.2.3.5

Output indikátorok

8. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

Mértékegység

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

*

Adat
forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Támogatott
képzésben részt vevő
munkanélküliek,
megváltozott
munkaképességűek és
inaktívak
száma/
Foglalkoztathatóságot
javító programokban
részt
vevő
munkanélküliek,
megváltozott
munkaképességűek és
inaktívak száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett
régiók

5000

monitoring

évente

2.

Támogatott
képzésben részt vevő
romák
száma/
Foglalkoztathatóságot
javító programokban
részt vevő romák
száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett
régiók

1000

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A társadalom peremére szorult
közösségek befogadása (9.e)

2.A.2.4. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
7. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének
megakadályozása
A specifikus cél három irányban kíván hatást elérni: a gyermekszegénység és a hátrányok
generációkon történő átörökítésének megakadályozása, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok
esélyeinek növelése, továbbá az e célokat szolgáló szolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű
térségekben és településeken.
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8. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása
Cél a területi hátrányok csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, valamint a jövedelmi szegénység
és más hátrányok okán a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A szegénység és a hátrányok generációkon át történő átörökítésének megakadályozása érdekében
támogatni kell a mélyszegénységben élő gyermekes családok felzárkózását segítő, a hátrányos
helyzetű térségekben, valamint magas gyerekszámú, szolgáltatáshiányos településeken megvalósuló
komplex programokat, amelyek a szegénységből, lakókörnyezeti és szocio-kulturális hátrányokból
adódó különféle szükségletekre többirányú, összehangolt, hosszútávra szóló válaszokat adnak. A
hátrányos helyzetből induló gyermekek esélyeinek növelése érdekében a gyermek fejlődési szakaszait
követve – a koragyerekkortól az önálló életkezdésig – egyénre szabott, a gyermek/család környezetére
is ható beavatkozásokkal kell segíteni a problémák kezelését. Az intézkedés a hátrányok leküzdésével
stabil alapot teremt a résztvevő gyermekek iskolai előrehaladásához és majdani
foglalkoztathatósághoz, ezáltal a szegénység és hátrányos helyzetek átörökítésének megtöréséhez.
A területi leszakadási folyamatok megállítása tekintetében a beavatkozások három nagy célt
szolgálnak:
a) a hátrányos helyzetű emberek, mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és az őket segítő
szervezetek hatékonyságának növelését, valamint a hátrányok felszámolását célzó innovatív és
modellprogramok végrehajtását;
b) a telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált csoportok társadalmi és területi
integrációjának fenntartható megvalósítását, a szegregációs folyamatok megállítását és az
integrációs folyamatok felgyorsítását. Folytatni kell a 2007-2013 között megkezdett, a
szegregátumok integrációját, illetve felszámolását célzó komplex programokat, amelyek
elsősorban a cigány nemzetiség helyzetének érdemi javításához járulnak hozzá. Kiemelt
jelentőségű e programok lépcsőzetes kialakítása a személyes támogatásoktól olyan lakhatási
elemek biztosításáig, amelyek lehetővé teszik a telepfelszámolást vagy a teleprehabilitációt;
c) a hátrányokkal küzdő térségek és települések felzárkózását segítő, valamint a leszakadási lejtő
elején álló települések esetében a leszakadási folyamatokat megelőző komplex humán
beavatkozásokat, amelyekhez ütemezetten kell biztosítani az EFOP különböző prioritási tengelyei
alatti, valamint a kapcsolódó operatív programok fejlesztéseit. Támogatni kell a folyamatos
szakmai jelenléten alapuló integrált programokat a nyomortól sújtott településeken, valamint
szegregálódott településrészeken. Biztosítani kell az esélyegyenlőségi célcsoportok
(mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, idősek, nők, fogyatékossággal élők) helyzetének
változását szolgáló helyi esélyegyenlőségi programok összehangolt, országosan egységes
módszertan mentén megtámogatott végrehajtását és nyomonkövetését. Lehetővé kell tenni a helyi
társadalomépítést, közösségi szolgáltatások megvalósítását a helyi közösségek megtartó és
életminőséget javító képességének fokozásához.
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9. táblázat: eredmény indikátorok
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2.A.2.5.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
11. gyermekszegénység csökkentése
12. területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó
beavatkozásai
13. mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának
segítése
11. Gyermekszegénység csökkentése
Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célja a szegénységben élők számának csökkentése.
Magyarországon 2011-ben a gyermekek szegénységi kockázata az országos átlag 1,67-szerese volt,10
szegénységben élő ember közül 4 gyermekkorú vagy fiatal. Különösen magas a gyerekszegénység a
romák körében. Ezért a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia egyik kiemelt célcsoportja a
gyermekek, a gyerekszegénység, továbbá a települési önkormányzatok által tervezett helyi
esélyegyenlőségi programok egyik kiemelt célja a gyerekszegénység kezelése. Az intézkedés a
gyerekszegénység újratermelődésének megakadályozását, a gyerekek esélyeinek növelését célozza.
Az intézkedés olyan beavatkozásokat támogat, amelyek a legkorábbi életkortól kezdve a szülők
bevonásával segítik a lakókörnyezeti és szociokulturális hátrányokkal induló gyermekek sikeres
felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, valamint a hátrányos helyzetű,
szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken. Ezen belül három alprogram megvalósítását
tervezzük:
1. alintézkedés: Integrált térségi gyerekprogramok kiterjesztése. A leghátrányosabb helyzetű
térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére 2007-2013 között elindított
kistérségi komplex gyerekesély programok továbbfejlesztése, bővítése, további térségekre való
kiterjesztése.
Az intézkedés biztosítja a fejlesztést megalapozó szükségletfelmérések és középtávú helyi stratégiai,
valamint gyerekesély cselekvési program és forrástérkép készítését, ezek érdekében szakmai fórumok,
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szakmaközi hálózatok kialakítását. Támogatja a cselekvési program végrehajtását, helyi szolgáltatások
és programok koordinációját, kistérségi szintű összehangolását, kapacitásfejlesztését. Segíti a hiányzó
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és/vagy elérhetőségük javítását. Támogatják a szegregátumokban
élő gyermekek és szüleik bevonásához szükséges szakmai, közösségi háttér és programok biztosítását.
2. alintézkedés: Kistelepülési gyerekprogramok indítása. Szolgáltatáshiányos 1.000 fő alatti
kistelepüléseken, ahol nem csökken a gyerekszám, koragyerekkortól kezdve a teljes gyerek- és
ifjúsági korosztály számára olyan egyszerű és fenntartható szolgáltatásokat biztosítunk a szülők
bevonása mellett, melyek igazodnak a helyi igényekhez, s egyházi és civil szervezetek
együttműködésével felzárkózást segítő funkciókat látnak el. Ez egyúttal hozzájárul a település
közösségi és kulturális életének fejlesztéséhez, hagyományainak, kulturális értékeinek életben
tartásához, továbbá támogatja a programok megvalósítása során a helyi közösségek, egyházi és civil
szervezetek együttműködését.
3. alintézkedés: Biztos Kezdet szolgáltatások fejlesztésének célja az 1.000 fő feletti hátrányos
helyzetű, nem csökkenő gyerekszámú településeken, településrészeken koragyerekkori felzárkózást
segítő programok a gyermek legkorábbi életkorától a szülő bevonásával zajló szolgáltatások
biztosításával, kapcsolódva az egészségügyi prevencióhoz. A hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek és szüleik felkészítése a gyermek köznevelésbe lépésére, a szülői kompetenciák
növelése.
Cél hogy a programok az intézményrendszerbe épült alapvető szolgáltatásként, folyamatosan elérhető
módon valósuljanak meg. A Biztos Kezdet Gyerekházak jogszabályi háttere kialakításra került,
fenntartásuk 2012-től központi költségvetési támogatással történik.
Területi kihatás: első alprogram esetében a leghátrányosabb helyzetű kistérségek, másodiknál az
1.000 fő alatti kistelepülések, harmadiknál pedig az 1.000 fő feletti települések, illetve magas
gyerekszámú szegény településrészek
Beavatkozások célcsoportja: hátrányos helyzetű térségekben, településeken, településrészeken élő
gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati intézmények,
költségvetési szervek, civil és egyházi szervezetek, egyházak
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:





2011 végéig 48 Biztos Kezdet Gyerekház létesült (TÁMOP 5.2.2., TÁMOP 5.1.1., TÁMOP
5.2.3.), 2012-től az állam hozzájárul a gyerekházak fenntartásához;
integrált térségi gyerekszegénység elleni programok indultak a leghátrányosabb helyzetű 33
kistérség közel kétharmadában (TÁMOP 5.2.3.);
a gyerekszegénység elleni programok szakmai, módszertani megalapozását, folyamatkísérését
kiemelt projekt végzi (TÁMOP 5.2.1.); és
a gyerekek és fiatalok integrációs esélyeinek növelését szolgálták prevenciós és szabadidős
programok (TÁMOP 5.2.5.).

12. Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó
beavatkozásai
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja,
hogy „a társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken
átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség.”
Ez az intézkedés támogatja a leghátrányosabb helyzetű térségekre célzó integrált területi beruházás
megvalósítását. Az integrált program eredményessége területileg, tartalmilag, időben,
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eszközrendszerben és erőforrásokban összehangolt, egymást kiegészítő beavatkozások együttesétől
várható, amely diagnózis alapú fejlesztéssel, a különféle tematikus célok és operatív programok
összehangolt együttműködésével, rugalmas és átlátható végrehajtással, folyamattámogatást és nyomon
követést biztosító hosszabb időtávú programokkal érhető el.
Az integrált programmal elért térségek mellett támogatni kell a települési leszakadási lejtő elején,
illetve a legmélyén lévő településeket a gazdasági, társadalmi hátrányaik enyhítésében. Az intézkedés
célja ennek megfelelően az integrált program megvalósításának támogatása, másrészt a program
hatókörén túli hátrányos helyzetű, a leszakadás szélén álló települések komplex fejlesztése.
1. alintézkedés: az integrált program megvalósításának támogatása
Az intézkedés támogatja a leghátrányosabb helyzetű térségekben a komplex beavatkozások kereteinek
és a helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek kialakítását.








Területi szintnek megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani és koordinációs háttér és
nyomon követés kiépítése, szakemberek biztosítása, közösségi fejlesztési hálózat létrehozása.
Helyi fejlesztői kapacitások fejlesztése, a helyi közösségek aktivizálása, komplex fejlesztésekhez
szükséges szervezeti együttműködések kialakítása.
Folyamatos ágazatközi együttműködések, partnerségek biztosítása.
Területi szintű specifikumok feltárása, területi szintnek megfelelő fejlesztési stratégia kidolgozása
a meglévő stratégiai és programdokumentumok (beleértve helyi esélyegyenlőségi programok)
összehangolásával.
Fejlesztéseket végrehajtani hivatott állami és nem állami szervezetek felkészítése, kapacitásaik
fejlesztése.
Tanácsadás, pályázatgeneráló tevékenység, különösen a kisebb települések és kapacitáshiányos
önkormányzatok esetében.
A területen működő programok végrehajtását segítő folyamattámogatás biztosítása, a fejlesztések
szakmai monitoringja, visszacsatolások a szakpolitikák felé.

2. alintézkedés: települési leszakadási folyamatok megfordítása
A 2007-2013-as időszakban indított modellprogram kiterjesztése további olyan településekre, amelyek
a kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében az elszigetelődés, az egzisztenciális
ellehetetlenülés első tüneteit már mutatják, de még – katalizáló támogatással, a közösség erejét
kihasználva – alkalmasak arra, hogy a folyamatok visszafordíthatóak legyenek. Ennek érdekében
támogatja a humánerőforrás fejlesztését, a helyi közösség aktivizálását, a különféle nemzetiségek
összefogását; a gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységeket. A programok tervezéséhez,
megvalósításához és nyomon követéséhez szükséges egységes szakmai támogatást is biztosítja.
3. alintézkedés: nyomorban lévő települések felzárkózásának elindítása
Folyamatos szakmai jelenlét indítása a nyomortól sújtott településeken, ahol a hátrányok olyan
mértékben halmozódtak fel, hogy a helyi közösségek önerő, szaktudás és információ hiányában csak
kívülről bevitt fejlesztő munkával, komplex programokkal mozdíthatóak meg. Erre a jelenlétre
építhető a későbbiekben nem csak a szociális szolgáltatások, hanem akár a helyi gazdaságfejlesztés, a
közösségi gazdálkodás keretei.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: első és harmadik alprogram esetében a leghátrányosabb helyzetű térségek, illetve
települések, a másodiknál a leszakadó települések
Beavatkozások célcsoportja: a leghátrányosabb helyzetű térségekben és településeken élők és a velük
foglalkozó szervezetek, leszakadó településeken élők
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Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati szövetségek,
nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, egyházak, egyházi és civil
szervezetek, szociális szövetkezetek, gazdasági szereplők
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:





TÁMOP 5.1.1. leghátrányosabb helyzetű kistérségek projektjei, amelyek jól mutatják, hogy
hátrányos helyzetű térségek felzárkózását segítő komplex programok érdemi eredményt csak a
foglalkoztatás bővítését segítő programokkal együtt és a helyi szereplők bevonásával érnek el;
ROP szociális városrehabilitációs programok;
TÁMOP 5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért;
TÁMOP 5.3.11. Leszakadó településekre irányuló modellprogram.

13. Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának
segítése
A Szociális Platform5 az EU 2020 Stratégia végrehajtásának keretein belül egyik kiemelt fellépési
területnek tekinti a források hatékonyabb, intelligensebb elköltését szolgáló, tényeken alapuló
szociális innovációt, amely mellett jelen kell lennie a szakpolitikai intézkedések széles körének is.
Ezek mellett hangsúlyt fektet a lakhatáshoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, valamint
romák sokszoros deprivációjának megszüntetésére. Az NTFS is a széles szakpolitikai megközelítés
mellett egyik beavatkozási területként a lakhatási hátrányok csökkentését a komplex telepprogramok 6
folytatását jelöli ki.
Az intézkedés célja a mélyszegénységben élő családok, romák, valamint szegregált élethelyzetben élő
marginalizált csoportok fenntartható társadalmi és területi integrációjának támogatása. Az intézkedés
által támogatott programok csak a bevont település teljes közösségével, az egyházi és civil
szervezetekkel való együttműködésben, érdekközösség létrehozásával, közösségfejlesztés talaján a
társadalmi igazságosság elveinek alkalmazásával, hosszabb időtávon és folyamatos szakmai jelenlétre
alapozva lehetnek eredményesek.
1. alintézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása
A közösségi felzárkózást, a mélyszegénységben élők és romák integrációját és a velük foglalkozó
szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések, innovatív megoldások, együttműködési
modellek támogatása, a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése. A közösségek egymás segítésére
irányuló programjai és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását szolgáló beavatkozások,
beleértve lakhatási elbizonytalanodáshoz, adósságkezeléshez, uzsora elleni fellépéshez kapcsolódó
képzéseket, szolgáltatásokat, pénzügyi integrációt segítő megoldásokat.

5 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja A szociális és területi kohézió európai
keretrendszere SEC(2010) 1564 végleges COM(2010) 758 végleges
6
A magyar lakosság 3%-a él telepszerű körülmények között, jelentős hányaduk cigány nemzetiséghez tartozik. A felmérések
2010-ben ország 923 településén 1663 szegregátumot azonosítottak. 40%-ukat a leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségben. A
szegregátumok 72,7%-a négy régióban található, ezek Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és Észak-Magyarország.
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További tevékenységek a funkcionális analfabetizmus felszámolása és enyhítése, családi életvitelre
nevelés, közösségi integrációt elősegítő programok, állampolgári és közösségi megerősítést támogató
programok, illetve mediátori szolgálat, mentori hálózat.
2. alintézkedés: szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
A szegregált élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, megélhetési,
iskolázottsági, egészségügyi, lakhatási, közösségi, szociokulturális és diszkriminációs természetű
hátrányoknak felszámolását jelenti az eszközök összehangolt, integrált módon történő folyamatos
biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok, civil és egyházi
szervezetek aktív részvételével. A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét
(settlement típusú szociális munka).
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos léptékű programok esetén a Középmagyarországi Régió is, többségében szegénységben élők, romák lakta települések,
településcsoportok és szegregátumok, telepszerű lakhatási körülmények között élők elsősorban azon
régiókban, ahol a jelenleg ismert szegregátumok 70%-a található (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, és Észak-Magyarország)
Beavatkozások célcsoportja: mélyszegénységben, szegénységben élők, romák és az a helyi közösség,
ahol élnek, valamint a szegregátumokban, telepeken élő családok és a telep környezetében élő
lakosság, továbbá a velük foglalkozó szervezetek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és intézményeik, roma nemzetiségi önkormányzatok,
költségvetési szervek, civil szervezetek és egyházak, egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
TÁMOP 5.3.6. Komplex telep-program
TÁMOP 5.3.6. B. Módszertani támogatást nyújtó kiemelt projekt

2.A.2.5.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek
-

elmaradott térségekben valósulnak meg és
a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be.

Társadalmi felzárkózási célú fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha a fejlesztésük illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében
foglaltak megvalósításához.

2.A.2.5.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.2.5.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.
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2.A.2.5.5

Output indikátorok

10. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

Mértékegység

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

*

Adat
forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Gyerekesély
programokba
bevont gyermekek
és fiatalok száma

fő

ESZA

konvergencia

5000

monitoring

évente

2.

Gyerekesély
programokba
bevont
romák
száma

fő

ESZA

konvergencia

4000

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A megfizethető, fenntartható és
minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (9.g)

2.A.2.6. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
9. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy az igényeinek megfelelő munkavállalási
képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a munkaerő
megfelelő egészségi állapotát is. Cél egyrészt az élethosszon át tartó megelőzés elérése a lakosság
egészségtudatosságának fejlesztésével (mely tartalmazza az egészségügyi szolgáltatókkal való
együttműködést is), az egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzési programokhoz való egyenlő
társadalmi hozzáférés biztosításával és a fizikai aktivitás növelésével, másrészt az egészségügyi
ellátások javítása.
10. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek
A specifikus cél a közszolgáltatást nyújtó intézmények dolgozóit célozza új életpálya kialakításával,
az országon belüli, az elmaradott térségekbe irányuló mobilitás erősítésével, szervezeti működés
korszerűsítésével, illetve szakmai, módszertani fejlesztésekkel.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A születéskor várható átlagos élettartam, akárcsak az egészségben eltöltött életévek száma elmarad az
ország gazdasági teljesítménye alapján elvárható értéktől, melynek több – az eredményesség és a
hatékonyság viszonylag alacsonyabb szintjével összefüggő – oka van. Az EFOP keretei között –
illeszkedve az egészségügyi ágazati stratégiában (továbbiakban: Egészségügyi Stratégia - ES)
meghatározott prioritásokhoz – az egészségügyi fejlesztésekkel ezen okokat kell kezelni. A
fejlesztések céljai a következők:
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Az egészségügyi human erőforrás hiányának enyhítése és motivációjának fokozása

A célkitűzés az ES „c) Országos és térség szintű kapacitástervezés, betegút menedzsment köré
szerveződő, a valós igényeket leképező ellátó rendszer felépítésének és működésének kialakítása”
prioritás tengelyéhez kapcsolódik elsősorban.
Az egészségügyben az ellátási igényekhez igazodó létszámú és képzettségű, motivált egészségügyi
dolgozó rendelkezésre állását kell biztosítani. A humánerőforrásra irányuló beavatkozásoknak elő kell
segíteniük a lakosság egészségügyi ellátásához való egyenlő hozzáférését kiemelt figyelemmel a
hátrányos helyzetű térségekben élőkre. Ehhez az egészségügyi dolgozói életpálya társadalmi
megbecsültségének növelésével el kell érni a megfelelő létszámot. A képzéseknek és a
foglalkoztatásnak biztosítani kell valamennyi egészségügyi dolgozó számára, az ellátórendszer
bármely pontján dolgozzon, a szakmai továbbfejlődési lehetőségeket.


A lakosság egészségtudatosságának növelésével az egészség megőrzése

A célkitűzés az ES „d) A népegészségügyi program megújítása: középpontban az egészség
egyenlőtlenség csökkentése, az egészségszemlélet változtatása, az egyéni felelősség társadalmi
elfogadottságának megteremtése” prioritás tengelyéhez kapcsolódik elsősorban.
Az ellátórendszer tehermentesítéséhez szükséges az egészségben eltöltött évek számának emelése,
amihez elengedhetetlen a lakosság egészségtudatosságának növelése, az egészségmagatartás
kialakítása és az egészségfejlesztés. Ennek főbb eszközei az egészségműveltség fejlesztése, azon belül
a folyamatos, a programokat támogató egészség-kommunikáció, az iskolai, a felnőttoktatáson és az
egészségügyi ellátórendszeren keresztüli személetváltást célzó programok lebonyolítása, a prevenciós
szolgáltatások, közte a szűrővizsgálatok elérhetőbbé tétele, a lakosságközeli alapellátás prevenciós
szolgáltatásainak javítása, továbbá a fizikai aktivitás növelése.


Az ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása

A célkitűzés az ES „b) A szolgáltatói működés professzionális irányítása és kiszolgálása, a
döntéshozatali decentralizáció szintjének jogszabályi környezetének kialakítása”, valamint az „e)
Ágazati gazdálkodási prioritások (Az egészségügy hatékonyságának elkötelezett javításán túl nagyon
fontos a meglévő források stabilizálása valamint cél specifikus emelése)” prioritás tengelyéhez
kapcsolódik elsősorban.
Szükség van az ellátórendszer költséghatékonyságának növelésére, a kapacitások még teljesebb
kihasználására, valamint a szolgáltatások széleskörű fejlesztésére. Ehhez a főbb fejlesztési irányok a
következők: krónikus betegségmenedzsment programok javítása, a népegészségügyi
intézményrendszer országos fejlesztése részint a szakmai összehangoló kapacitás fejlesztésével,
részint az állami fenntartású védőnői szolgálat kialakításával, a gyermekkorhoz kapcsolódó
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, továbbá általános szervezetműködtetési és -felügyeleti
eszközök bevezetése (pl. minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, intézményi szintű minőségügyi
stratégiák, akciótervek és monitoring rendszerek kifejlesztése stb.).


Az egészségügyi intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezése, ami az 1. prioritási
tengelyen keresztül valósul meg infrastrukturális fejlesztésekkel.

A célkitűzés elsősorban az ES „a) Az alapellátás megerősítése az alap- és a szak- (azon belül a
járóbeteg) ellátás feladatköreinek pontos kialakításával, az ehhez illeszkedő működési feltételek
megteremtésével, a betegút menedzsment optimalizálása mentén” prioritás tengelyéhez kapcsolódik az
1. prioritási tengely 2. számú intézkedésénél bemutatott elvek szerint, alkalmazkodva a humán
erőforrás, az egészségtudatosság és egészségmegőrzés, valamint az eredményesség és hatékonyság
tekintetében megfogalmazott OP célokhoz.
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Az egészségfejlesztés kiterjed a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek
rehabilitációját, ápolását, gondozását és fizikai aktivitását növelő szolgáltatások javítására is.
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság elérje a megfelelő minőségű
közszolgáltatásokat. Ehhez cél a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás stabilizálása új életpálya
modellek kidolgozásával és bevezetésével, a hiányzó személyi kapcitások pótlása a szolgáltatások
egységes elérhetőségének biztosításához főként, de nem kizárólag a hátrányos helyzetű területeken,
továbbá a szakemberek számára a legújabb ismeretek és módszerek megismertetésével a
szolgáltatások minőségének javítása.

11. táblázat: eredmény indikátorok
ID*

1.

Indikátor

Régiókategória

Mértékegység

6 hónappal a
programból
való kilépést
követően
magasabb
munkaerőpiaci
státuszban
lévő
résztvevők
száma

konvergencia

fő

Alapul
vett
általános
indikátor
nem
releváns

Bázi
s
érték

Mértékegy
ség a bázis
és
célértékhez

Bázisév

Célérték
(2022)

Adatforrás

0

fő

2013

5000

monitorin
g

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.2.7. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.2.7.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
14. a lakosság egészségtudatosságának növelése
15. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai
intervenció megerősítése
16. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának
javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás
14. A lakosság egészségtudatosságának növelése
Az általános munkaképesség megtartása és növelése, az egészségben való megöregedés elősegítése
érdekében alapvető fontosságú a lakosság egészségtudatosságának növelése, a megelőzést szolgáló
eszközök és eljárások támogatása, valamint az ellátórendszer hozzáférhetőségének javítása. A
fejlesztések megvalósításánál tekintettel kell lenni részint a demográfiai változásokra, részint az
egészségügyi humán gondokra.
A betegségteher túlnyomó részét a krónikus nem fertőző betegségek jelentik, melyek jelentős részéért
életmódbeli tényezők tehetők felelőssé. A helytelen egészségmagatartás hátterében jórészt az
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Jelentés
gyakorisá
g
évente

egészségnevelés és egészségfejlesztés modern és eredményes módszerei elterjedtségének
hiányosságai, az e célokra fordított összegek elégtelensége, valamint az egészséges életmódhoz
szükséges információkhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz, sportolási lehetőségekhez való korlátozott
hozzáférés állnak. Az egészséges választások további akadálya a helyes döntéshez szükséges
ismeretek és a kellő motiváció hiánya, azaz az egészségműveltség alacsony szintje.
1. alintézkedés: egészségműveltség fejlesztése
A lakosság egészségkultúrájának javításához, az egészséges életmód elterjesztéséhez és az egészséget
támogató társadalmi-gazdasági környezet biztosításához nélkülözhetetlen
˗ a hatékony egészségkommunikáció kialakítása;
˗ az állami és helyi egészségkommunikációban részvevő szervezetek kapacitásainak fejlesztése;
˗ egészségfejlesztési programok elterjesztése;
˗ az egészséges választást előmozdító kommunikációs tartalmak és színtér programok
megvalósítása; valamint
˗ a népegészségügyi kommunikációhoz kapcsolódó központi és helyi események támogatása,
beleértve az iskolai, a munka- és lakóhelyi egészségfejlesztési programokat.
2. alintézkedés: közöségi lelki egészség fejlesztése
Az Életút lelki megújulás program általános célja az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének
fenntartása, helyreállítása és a lelki egészségnek, mint szemléletnek és gyakorlatnak a közkultúra
részeként való előmozdítása. Elvárt eredmény, hogy minél több legyen a kiegyensúlyozott, a stressz
helyzetekkel megküzdeni képes egyén és közösség. Az alintézkedés a magas kockázatú, mentális
egészségproblémával terhelt csoportok ellátásba kerülésére és gondozására, továbbá a lelki
egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetőségének biztosítására törekszik.
Elengedhetetlenül szükséges a lelki egészség védelmére, fejlesztésére és modellálására alkalmas, a
prevenciót szolgáló, egészségesen működő formációk (családok, oktatási egységek, csoportok,
közösségek, képzések) támogató fejlesztése és az ezeket célzó programok, helyi döntések támogatása
a mindehhez szükséges kapacitásfejlesztéssel együtt. Utóbbi tudja biztosítani az intézményesülést, a
fenntarthatóságot, záloga a hosszú távú tervezésnek, a sporadikus programok rendszerszintűvé
tételének.
3. alintézkedés: a lakossági fizikai aktivitási szint fokozása
Fő cél az egészséges testmozgás elterjesztése, melynek érdekében:






azzal a kifejezett hozzáadott értékkel járó tevékenységek támogathatók, amelyek a gyermekés fiatalkorúak esetében csökkentik a mentális és fizikai fejlődésben való visszamaradás,
időskorúak esetén pedig a mentális leépülésből és a fizikai inaktivitásból fakadó
kockázatokat. E programok így különösen támogatják a gyermekek pszichomotoros fejlődését
és a fizikai aktivátáson keresztüli személyiségfejlesztését, valamint az időskorúak fizikai
aktivitási szintjének fokozását;
az aktív korú, de életkoruk alapján kiemelt rizikócsoportba tartozó nők és férfiak egészséges
állapotának megőrzését támogató rendszeres fizikai aktivitásra ösztönzését és a végzett fizikai
aktivitás nyomon követését támogató programok alakítandók ki, amelyek reagálnak a
dolgozók munkaidő-kereteire; valamint
hatékony népegészségügyi programok folyamatos megvalósítására képes hálózat kialakítása.

4. alintézkedés: függőségek megelőzése és visszaszorítása (pl.: dohányzás, alkohol, drog)
A kábítószer-prevenciós és más függőségek megelőzését célzó szemléletformálási programok olyan
ismeretekkel és készségekkel látják el a magyar lakosságot, amelyek segítségével beazonosításra kerül
a káros gyakorlat, pontosításra kerül az ismeret, megerősíthető az elköteleződés az absztinencia
mellett, végül, de nem utolsó sorban kitoltódik vagy nem jön létre a szerhasználat. Ezt egészíti ki a
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Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF), mint az interszektoriális kábítószerügyi együttműködés
helyi megvalósítóinak fejlesztése, hálózati szintű megerősítése, humánerőforrás-fejlesztése. A KEF-ek
a helyi civil szervezetek, egyházi és más helyi közösségek, illetve intézmények bevonásával a lehető
leghatékonyabban hangolják össze a stratégiai célokat szolgáló helyi egészségfejlesztő és
drogmegelőző tevékenységet.
5. alintézkedés: életmóddal összefüggő betegségek és szövődményeik megelőzése
Szív-érrendszeri és daganatos megbetegedések szűrése, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló
életmód befolyásolása az egyén egészségi állapotának javítása érdekében. Egyes krónikus nem-fertőző
betegségek korai stádiumban történő azonosítása. A keringési betegségek kockázatára irányuló
szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás. A járási szinten tevékenykedő,
egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek együttműködésének előmozdítása. Az egészséges
életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése.
6. alintézkedés: lakossági szűrések elterjesztése és korszerűsítése
A népegészségügyi szűrés célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a szűrővizsgálatokra, személyre
szóló megszólítás útján megjelenésre bírja, a megjelenteket tájékoztatáson alapuló döntés birtokában
szűrővizsgálatban részesítse, és szükség esetén biztosítsa a klinikai kivizsgálást. A beavatkozás a
népegészségügyi szűrés mind célcsoport oldali (elsősorban az elmaradott térségekben a
népegészségügyi szolgáltatások elérhetőbbé tételével), mind betegségoldali kiterjesztésére törekszik.
7. alintézkedés: speciális célcsoportok egészségügyi ellátása
Az intézkedés tartalmazza általános jelleggel a fogyatékos, az értelmi fogyatékos, autistaés látássérült
betegek egészségügyi ellátásának fejlesztését, a fogyatékos személyek speciális igényeihez igazodó
betegtájékoztatási rendszerek kialakítását,
Területi kihatás: konvergencia régiók, az országos léptékű programok esetén a Közép-magyarországi
Régió, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli, de az Európai Unión belüli régiók
Beavatkozások célcsoportja: a teljes lakosság, a népegészségügyi kommunikációban érintett
szakemberek, a központi vagy helyi döntéshozók
Lehetséges kedvezményezettek: egészségügyi szolgáltatók, állami szervek, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek, köznevelési intézmények
munkahelyek, felsőoktatási egészségügyi intézmények, klinikák
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 6.1.2, TÁMOP 6.1.1, TÁMOP 6.1.3, TÁMOP 1.1.1 és TÁMOP 5.3.9 konstrukciók.
15. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai
intervenció megerősítése
Az intézkedés átfogó célja, hogy a szervezeti működés oldaláról javítsa a közszolgáltatások
minőségét. Kizárólag a rendszerszintű vagy az egy szervezeten túlmutató fejlesztéseket tartalmazza,
melyek elsődleges célja a szervezeti működés javítása. A szakmai programokhoz kapcsolódó,
kiegészítő jellegű szervezetfejlesztési lépéseket az egyéb intézkedésekből megvalósuló beavatkozások
foglalják magukba.
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Az intézkedés két alintézkedést ölel fel:
1. alintézkedés: szervezeti működést támogató eszközök
A Befogadó társadalom prioritási tengely által lefedett (jellemzően az aktív befogadást támogató, a
szociális, illetve az egészségügyi) intézmények esetében cél a közszolgáltatások nyújtásánál és azok
szervezésénél alkalmazott eszközök korszerűsítése, így például a rendszerszerű szolgáltatások
összehangolt fejlesztése, információs vagyon/tudásbázis (pl. nyilvántartások, adatbázisok) fejlesztése
és hozzáférhetővé tétele, komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök alkalmazása, ellátási
protokoll kidolgozása, bevezetése és továbbfejlesztése, korszerű módszertanok alkalmazása,
változáskezelési eszközök alkalmazása, szervezetek közötti intézményesített együttműködések
javítása, menedzsment programok bevezetése, valamint monitoring rendszerek kifejlesztése.
Kizárólag olyan szervezetműködtetési eszközök bevezetése támogatható, melyek hosszabb távon
mind szervezetileg, mind pénzügyileg fenntarthatók. Főszabály szerint új intézmény felállítása
nem támogatható. Ez alól kivétel, ha eddig ellátatlan közfeladat ellátását szolgálja, vagy ha
középtávon működtetési oldalról bizonyíthatóan hatékonyabb új szervezet létrehozása, mint meglévő
szervezet átalakítása. Törekedni kell meglevő szervezetek funkcióbővítésére, vagy átalakítására, az
idejét múlt feladatok megszüntetésére.
További cél az EU2020 Nemzeti Reform Program szegénység csökkentési célkitűzéseinek és a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elveinek, céljainak szakmapolitikai fejlesztésekben való
érvényesülését segítő tervezési, monitorozási célú, kutatást, fejlesztést, módszertani fejlesztést,
értékelést, bizonyíték alapú szakpolitika alkotást szolgáló projektek támogatása.
Az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának fokozása ezen alintézkedés részét képezi. Cél az
ellátórendszer költséghatékonyságának növelése, a kapacitások még teljesebb kihasználása, valamint a
szolgáltatások széleskörű fejlesztése. Ehhez a főbb fejlesztési irányok a következők: krónikus
betegségmenedzsment programok fejlesztése, a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése
részint a szakmai, módszertani és koordinációs kapacitás fejlesztésével, részint az állami fenntartású
védőnői szolgálat kialakításával, a gyermekkorhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése, továbbá általános szervezetműködtetési és -felügyeleti eszközök bevezetése (pl.
minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, intézményi szintű minőségügyi stratégiák, akciótervek és
monitoring rendszerek kifejlesztése és továbbfejlesztése stb.). E mellett érvényesíteni kell az
intézményektől való függetlenítés és a közösségi alapú gondozás felé történő elmozdulás különböző
megoldásait.
A szociális és a rehabilitációs intézmények terén két fő cél jelölhető ki: a kitagolási stratégia 2020ig ütemezett teendőinek a végrehajtása, továbbá az ellátórendszer hatékonyságának és a nyújtott
szolgáltatások minőségének javítása. Fontos az intézményi férőhely kiváltás módszertani támogatása,
a folyamat egészének irányítása, továbbá az egyes kiváltási lépések megfelelő előkészítése és a
megvalósítás támogatása mentorálással és egyéb szolgáltatásokkal. Szükséges a rehabilitáció komplex
folyamatát segítő fejlesztések megvalósítása különösen az elemi rehabilitáció és a foglalkozási
rehabilitáció területén, melyet kiegészít a nem fizikai akadálymentesítés fejlesztése.
2. alintézkedés: koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése
A korai életszakaszban nyújtott prevenciós és intervenciós beavatkozások alapvetően befolyásolják a
gyermek későbbi fizikai, pszichés egészségét és a világról alkotott képét, ami hosszútávon javítja a
munkavállalási lehetőségét és társadalmi beilleszkedését, ezáltal jelentős a társadalmi szintű
megtérülésük. Ugyanakkor több szakterület (szűken értelmezve érintett a köznevelés, egészségügy,
szociális és társadalmi felzárkózási szakterület) közös fellépése szükséges e beavatkozások
eredményes fejlesztéséhez. A beavatkozás alapvetően szervezési, rendszerfejlesztési és
szervezetműködtetési tevékenységeekt takar, ez indokolja ebben az intézkedésben történő
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megjelenítését.
A koragyermekkori intervenció kizárólag egységes szemléletben fejleszthető. Az átfogó,
rendszerszintű változás eléréséhez szükséges a kora gyermekkori intervenciós tevékenységeket érintő
–

szabályozás és a finanszírozás egységes szemléletű átalakítása,

–
közös irányelvek, protokollok kidolgozása, továbbá a különböző ágazati irányítás alá tartozó
intézményes szereplőket összekötő közös gyermekút alkalmazása,
–
az érintett intézmények működési szempontú korszerűsítése, a szolgáltatások típusainak és
formáinak bővítése, hálózatos formában való működésének elősegítése,
–

egységes mérési, értékelési rendszer kialakítása,

–

egységes, korszerű, standardizált, validált szűrési módszerek, vizsgáló eljárások bevezetése,

–

korszerű adatstruktúra és a gyermekút nyomon követésére alkalmas háttér kialakítása.

A komplex fejlesztés a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyerekek és családjaik
hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátását, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítását szolgálja.
A különböző speciális ellátási szükségletű csoportoknak a kora gyermekkori intervenciós
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az ellátási egyenlőtlenségek csökkentését nagyban segítené
egyrészt a hálózatos ellátás újabb szolgáltatási helyeinek kialakítása, a meglévők bővítése,
korszerűsítése, a szolgáltatások helybe való eljuttatásának elősegítése, különös tekintettel a
kistelepülések, a szociálisan hátrányos helyzetű kistérségek iskoláskor előtti gyermekeinek és azok
családjainak szolgáltatáshoz való hozzáférésének elősegítésére. Másrészt, a szükségletekhez jobban
illeszkedő szolgáltatásnyújtás érdekében elengedhetetlen a speciális terápiás, fejlesztő szolgáltatások
választékának bővítése.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, módszertani fejlesztésre, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és
lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos léptékű programok esetén a Középmagyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények
munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, költségvetési szervek, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények, civil és egyházi szervezetek, felsőoktatási egészségügyi intézmények,
klinikák
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-5.4.5-11/1 A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának
kialakítása, TÁMOP 5.4.1/08 Szociális szolgáltatások modernizációja és TÁMOP 5.4.1/12 Szociális
szolgáltatások modernizációja
TÁMOP-5.3.2/08 A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és
módszertani megalapozása, TÁMOP-5.3.3-10 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása és TÁMOP-5.3.3-12 Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci
integrációjának megalapozása és a Hajléktalanokért Közalapítvány „Vissza az utcáról” programja,
TÁMOP-6.1.4./12/1 Koragyermekkori program
TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben
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16. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése,
életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás
Az intézkedés célja a közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása és a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Az intézkedés horizontális jelleggel kiterjed
az összes, a jelen prioritási tengelyben érintett államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli
nonprofit szervezetben foglalkoztatottakra. Mindegyik területen az alább nevesített tevékenységek
kerülnek megvalósításra az adott terület igényeihez igazodó arányban.
1. alintézkedés: képzési rendszerek fejlesztése és továbbképzések tartása
Cél az alap- és szakellátás, illetve az egyéb közszolgáltatási módok ismeretanyagának aktualizálása,
továbbfejlesztése, elterjesztése, valamint az egyes szakmák továbbképzési rendszerének
korszerűsítése:
˗
˗
˗

˗
˗
˗

képzési, továbbképzési, illetve készségfejlesztő és kompetenciabővítő programok és
tananyagok kidolgozása, fejlesztése;
képzések, továbbképzések tartása a munkavégzéshez közeli helyszínen;
kiemelt célközönség a szakmai vezetők, akiknél cél a menedzsment szemlélet
megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétel, valamint az
emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás meghonosítása, a
humánerőforrás menedzsment eszközeinek megfelelő használata;
hátrányos helyzetek eredményesebb kezelését segítő képzések;
tananyagfejlesztés a szakképzés, felnőttképzés és a felsőoktatás (ideértve a felsőfokú
szakirányú továbbképzést) terén; valamint
a 2007-2013-as időszakban megkezdett, előzetes terv alapján ütemezett továbbképzések
folytatása, lezárása.

2020-ra általánossá kell, hogy váljon az intézményvezetők vezetőképzési programjának teljesítése,
valamint a szakemberek – egyebek mellett – interprofesszionális szemlélet szerinti továbbképzése.
A kidolgozott képzési programok beépíthetők a szakképzésben résztvevők képzési programjába és
megszervezhetők a már aktív munkavállalók számára továbbképzés formájában is. Ehhez olyan
szakmaspecifikus modulok is kidolgozhatók, melyek a nappali szakképzésben a szabadsáv terhére,
iskolai rendszeren kívüli képzésben a képzés óraszámába beépítve kerülhetnek oktatásra.
Részint az új eszközök alkalmazásának szélesebb körű elterjesztése, részint a tapasztalatcsere
érdekében belföldi szakember csereprogramok is megvalósíthatók.
Szükséges az EU2020 Nemzeti Reform Program szegénység csökkentési céljainak és a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia elveinek, céljainak érvényesülését szolgáló szakemberképzés,
tananyagfejlesztés, módszertani munka, továbbá az érintettekkel való együttműködést, az érintettek
(szegénységben élők, roma közösségek, tapasztalati szakértők, stb.) bevonását szolgáló projektek,
illetve ezekhez kapcsolódó fejlesztési, módszertani munka támogatása.
2. alintézkedés: életpályák átalakítása
A hiányszakmák kialakulásának okai több esetben magukra az adott szakmában alkalmazott
életpályák hiányosságaira is visszavezethetők. Cél tehát e hiányosságok feltárása, az igények és
lehetőségek tényszerű egymásra vetítése, majd az alapján változtatási javaslatok kidolgozása.
3. alintézkedés: az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és
a hozzáférhetőség javítása érdekében
Cél olyan programok indítása, aminek eredményeként nő a közszolgáltatásokban jelentkező
hiányszakmákban és az elmaradott térségekben a különböző közszolgáltatásokban dolgozók száma a
minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében.
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Ennek eszközei:
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗

olyan ösztöndíj programok kidolgozása, melyek segítségével vonzóvá tehető az adott szakma és a
program ösztönzőleg hat a pálya-, szakválasztás vagy átképzés előtt állók számára;
mobilitást elősegítő komplex támogatási rendszer kialakítása;
az elmaradott térségekben élő személyek hiányszakmákba történő át-, illetve továbbképzésével az
érintett helyben tartása és bevonása a közszolgáltatások ellátásába, ennek keretében különösen
fontos programok indítása romák számára a szociális, kulturális és egészségügyi területen való
foglalkoztatásra;
programok indítása az alacsony végzettséggel rendelkező, vagy megváltozott munkaképességű
személyek átképzése és a közszolgálatban mutatkozó hiányszakmákban történő foglalkoztatása
érdekében;
a képesítési követelmények felülvizsgálata annak érdekében, hogy alacsony végzettségre épülő
képesítéssel minél több álláshely legyen betölthető;
a gyógyításhoz kapcsolódó felnőttoktatás minőségének javítása;
munkaerő fejlesztést szolgáló foglalkoztatást támogató programok indítása.

Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetén a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények
munkatársai
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil
szervezetek, egyházi szervezetek, költségvetési szervek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
a TÁMOP összes, közszolgáltatásban foglalkoztatottak képzését célzó konstrukciója

2.A.2.7.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

2.A.2.7.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.2.7.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.

2.A.2.7.5

Output indikátorok
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12. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

Mértékegység

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

*

Adat
forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Egészségtudatossággal
kapcsolatos
információnyújtásban
részesített személyek
száma

fő

ESZA

konvergencia

10000

monitoring

évente

2.

Képzésekben
és
átképzésekben részt
vevő
közszolgáltatásban
dolgozók száma

fő

ESZA

konvergencia

10000

monitoring

évente

3.

Egészségtudatossággal
kapcsolatos
információnyújtásban
részesített
romák
száma

fő

ESZA

konvergencia

1000

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

4. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A szociális gazdaság és
vállalkozások ösztönzése (9.h)

2.A.2.8. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
11. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Munkaerő-piaci integráció erősítése
A foglalkoztatási szint növelése, valamint a szegénység elleni eredményes fellépés érdekében
szükséges a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberek
foglalkoztatásának, öngondoskodó képességének fejlesztése a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek
kiaknázásával. Támogatandó szociális vállalkozások, szövetkezetek felállítása, működtetésüket segítő
szolgáltatások biztosítása, a hátrányos helyzetű, elsősorban roma embereknek nyújtott szolgáltatások
önfenntartó megoldásainak erősítése, továbbá új modellek, innovatív megoldások kialakítása és
bevezetése a szociális vállalkozások fejlesztése és az önfoglalkoztatási esélyek javítása érdekében.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak
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13. táblázat: eredmény indikátorok
ID
*

Indikátor

Régiókategó
ria

Mértékegység

Alapul
vett
általános
indikáto
r

Bázis
érték

Mértékegysé
g a bázis és
célértékhez

Bázisév

Célért
ék
(2022)

Adatforrás

Jelentés
gyakoriság

1.

A programból
való kilépéskor
foglalkoztatott
résztvevők

konvergencia

fő

nem
releváns

0

2013

500

monitoring

évente

2.

Programból való
kilépéskor
foglalkoztatott,
amgukat
romának valló
résztvevők

konvergencia

fő

nem
releváns

0

2013

50

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.2.9. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.2.9.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
17. Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel
A munka világából tartósan kiszorultak egy része számára a nyílt munkaerő-piac első körben nem tud
megfelelő munkát biztosítani, ezért fejleszteni kell a számukra munkahelyet teremtő szociális
vállalkozásokat. A beavatkozásnak mindazonáltal hosszabb távon a nyílt munkaerő-piacra kell
vezetnie.
A szociális gazdaság koncepcióját az Európai Unió Fehér Könyve (EC, 1994) vázolta fel. Lényege a
háztartások és egyének által igénybe vehető olyan helyi szolgáltatásoknak a piaccá szervezése,
amelyek a magáncégek és az állami intézmények által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre
reagálnak. Jövedelmet generálnak olyan célcsoportoknak, mint a tartós munkanélküliek,
elhelyezkedési nehézségekkel küzdők, romák és más átmenetileg, vagy tartósan hátrányos helyzetű
csoportok. A foglalkoztatottsági szint növelésével a vásárlóerő növekszik, így gazdasági élénkítés
következhet be.
Az intézkedés célja a nehezen elhelyezkedő, hátrányos helyzetű roma emberek munkalehetőségeinek
bővítése a szociális gazdaság eszközein keresztül, foglalkoztatást, önfoglalkoztatást, szakmai tudásuk
fejlesztését és folyamatos tanácsadást, valamint egyénre szabott szociális és mentális segítséget
kínálva számukra. Cél, hogy egy átmeneti időt követően fokozatosan képessé váljanak a munkaerőpiacon való megkapaszkodásra, illetve a különböző pályázati lehetőségeken való versenyképes
részvételre.
Az intézkedés keretében olyan beavatkozásokra kerül sor, mint a szociális vállalkozások
előmozdítására szolgáló kapacitásépítés, a szociális és üzleti vállalkozói készséget fejlesztő képzés és
hálózatépítés, a szociális gazdasági lánc megteremtése, piacra jutás segítése, a hátrányos helyzetű
roma embereknek humán és ügyviteli, gazdasági-gazdálkodási szolgáltatások nyújtása, önfenntartóvá
válásuk elősegítése, a hátrányos helyzetű roma emberek szociális vállalkozásait segítő szolgáltatások
és folyamat, valamint pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás biztosítása, illetve a roma kisvállalkozások és
szociális szövetkezetek részére szolgáltatást nyújtó roma vállalkozás fejlesztő, segítő központ
kialakítása és ezek együttműködése különféle gazdasági szereplőkkel.
68/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A kistelepüléseken élők számára kitörést biztosító programok indulnak, amelyek a helyi adottságokra
épülő, a helyben megtermelhető, vagy ingyenesen átvehető (pl. más vállalkozások mellékterméke,
másodnyersanyag) alapanyagok felhasználásával előállítható termékek feldolgozását támogatják,
segítik a termelési láncba való bekapcsolódást, illetve más (pl. visszatérítendő támogatással)
megoldásokkal segítik az öngondoskodás kialakulását.
A hátrányenyhítést szolgálja a szociális gazdaság fejlesztésén keresztül a helyi adottságokra épülő
újszerű modellek bevezetése és innovatív megoldások kialakítása is (szociális boltok, adományboltok,
stb.).
Területi kihatás: hátrányos helyzetű települések, térségek
Beavatkozások célcsoportja: a munka világában nehezen elhelyezhető, hátrányos helyzetű, elsősorban
roma emberek
Lehetséges kedvezményezettek: települési önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati szövetségek,
nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, szociális
szövetkezetek, gazdasági szervezetek, egyházak, egyházi és civil szervezetek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
A Társadalmi Megújulás Operatív Program több pályázati felhívása nyújtott támogatást a szociális
gazdaságban létrejövő kísérleti projekteknek és a szociális szövetkezetek felállítására.

2.A.2.9.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek
-

elmaradott térségekben valósulnak meg és
a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be.

Társadalmi felzárkózási célú fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha a fejlesztésük illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében
foglaltak megvalósításához.

2.A.2.9.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.2.9.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.

2.A.2.9.5

Output indikátorok
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14. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

*
1.

Támogatott
szociális
vállalatok
száma

Mértékegysé
g
darab

Forrás

ESZA

Régiókategória

konvergencia

Célérték
(2022)
50

Adat
forrása
monitoring

Jelentés
gyakorisága
évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.2.12. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
Nem releváns.

2.A.2.13. Teljesítményi keretrendszer
15. táblázat: A prioritási tengely teljesítményi keretrendszere
Kidolgozás alatt.
2.A.2.15. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
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3. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében
2.A.3.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
Az EFOP harmadik prioritási tengelye a 10. beruházás az oktatásba, készségek fejlesztésébe és az
egész életen át tartó tanulásba című tematikus célkitűzés első beruházási prioritására vonatkozó
intézkedéseket foglalja magába.
A prioritási tengely kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra.
A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések is
megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok
konvergencia régiókra történő visszahatása. Ez elsődlegesen a felsőoktatás terén jelentkezhet, lévén a
hallgatók jelentős része a konvergencia régiókból érkezik.

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) Beruházás az oktatásba,
készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák
kifejlesztésével (10.a)

2.A.3.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
12. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatásokhoz
infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében

való

hozzáférés

Az oktatási ágazat eredményessége, illetve fejlesztése szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatás
növelésével és a gazdasági növekedéssel, hiszen az oktatási ágazat célja elsősorban az, hogy a
társadalmi, gazdasági és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodni tudó felelős állampolgárokat és
munkavállalókat bocsásson ki a szocio-kulturális különbségek felszámolásával vagy legalább
mérséklésével.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak
A hazai és nemzetközi felmérések akapján az aktuális oktatási rendszer ennek az elvárásnak nem
elégséges módon tud megfelelni, és ez a magyar gazdasági fejlődést hosszú távon gátló körülmény.
Ezt az elégedetlenséget fejezi ki a Széll Kálmán terv is: A magyar gazdaság növekedése és a
foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly akadályt jelent, hogy az oktatási rendszer kibocsátási
szerkezete és minősége sok tekintetben eltér a munkaerőpiac tényleges igényeitől.7
Ám a gazdasági növekedés eléréséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez nem elegendő csupán a

7

A következő lépés. Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya 2012. április 47.o.
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fiatal állampolgárok végzettséghez juttatása. Legalább ennyire fontos, hogy az oktatási
intézményekben olyan ismeretanyagot sajátítsanak el, amelyet a mindennapi életben és a
munkahelyen hasznosítani tudnak. Így az oktatásnak az ehhez szükséges releváns tudást és
készségeket, képességeket kell közvetítenie.
A köznevelés átalakításának fő céljai az oktatás, nevelés eredményességének javítása (versenyképes
tudás, oktatási egyenlőtlenségek mérséklése), a köznevelés minőségének (hatékony és befogadó
köznevelési rendszer) és struktúrájának megújítása és a minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése.
A köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi köznevelés
megteremtéséhez szükséges. Elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű
településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint az oktatás méltányosságát, hatékonyságát és
eredményességét szolgáló fejlesztések támogatásával a régiók közötti és régión belüli társadalmi
kohézió, az országosan biztosított egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése Magyarország
hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a befogadó
köznevelési rendszer megteremtéséhez, nem támogatható olyan beruházás, amely szegregációt
eredményező oktatás-szervezési gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet. Támogatniuk
kell a korai szelekció és a szabad iskolaválasztás oktatási esélyegyenlőségre gyakorolt negatív
hatásainak elkerülését, az elkülönítő oktatásszervezés megelőzését, megakadályozását és
felszámolását, azokat a tartalmi fejlesztéseket, amelyek célja a köznevelés hátránykompenzációs
képességének javítása.
A felsőoktatási reformok kiemelt célja a végzettségi szint növelése, ennek érdekében a felsőfokú vagy
annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése, valamint a túlfutók és a
lemorzsolódok számának csökkentése. A reformok továbbá célja egy olyan Európa- és
világviszonylatban versenyképes felsőoktatás megvalósítása, mely nem csak a magyar fiatalokat
serkenti a hazai továbbtanulásra, hanem ide vonzza a külföldi hallgatókat és oktatókat is.
Kiemelt cél a felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és nyitottságának fejlesztése, mely
hozzájárul a felsőoktatásban való részvétel növekedéséhez.
A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek átadása érdekében az
oktatás minden szintjén meg kell teremteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák oktatásának infrastrukturális feltételeit. Az iskolai környezet átalakítását, a
nemformális és informális képzésre is alkalmas terek megteremtését úgy kell elvégezni, hogy
támogassa az iskolai kudarcok csökkenését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját. Az
infrastrukturális fejlesztéseknél a tartalmi fejlesztésekkel összehangolt esélyegyenlőség-elvű
támogatáspolitikát szükséges érvényesíteni, amely révén biztosítható a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók szegregáció-mentes és egyenlő esélyű oktatása. A fejlesztések eredményeként olyan
környezet jön létre, ahol mind a pedagógus, mind a diák, mind a betérő felnőtt jól érzi magát, bővíti
tudását, fejleszti képességeit.

2.A.3.3. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.3.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
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18. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása,
támogatása az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális
tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését.
A köznevelési ágazat eredményessége, hatékonysága illetve azok fejlesztése szoros kapcsolatban áll
az EU 2020, NRP és az országspecifikus ajánlás által megfogalmazott foglalkoztatás növelésére és a
gazdasági növekedésre, valamint a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló céljaival, hiszen a
köznevelési ágazat célja elsősorban az, hogy a társadalmi, gazdasági és munkaerőpiaci elvárásokhoz
alkalmazkodni tudó felelős állampolgárokat és munkavállalókat bocsásson ki, a szocio-kulturális
különbségek felszámolásával vagy legalább mérséklésével. A köznevelés akkor tudja ezen szerepét
hatékonyan betölteni, ha a gyermekek, diákok és tanárok számára biztosítja a 21. század elvárásaink
megfelelő fizikai környezetet.
A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése célzott, de azon belül átfogó módon valósul
meg. Fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét és emelni az általa nyújtott szolgáltatások
minőségének színvonalát. Az eddigi fejlesztésekről készített átfogó értékelési jelentések tapasztalatai,
továbbá a köznevelési stratégiát megalapozó részletes helyzetelemzés alapján a fejlesztések három
alcélba sorolhatók be:
a) A minőségi és méltányos oktatás megteremtése érdekében a legtöbb problémával küzdő,
legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények felzárkóztatása érdekében azok infrastrukturális
feltételeinek javítása: elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű
településeken lévő intézmények, továbbá a befogadó-elvű oktatás-szervezési gyakorlaton alapuló,
méltányosságot, hatékonyságot és eredményességet javító fejlesztések valósulhatnak meg. Nem
támogatható olyan beruházás, amely szegregációt eredményező oktatás-szervezési gyakorlat
folytatásához vagy fenntartásához vezethet. Így a fejlesztések elősegítik a gyermekek, diákok
hátránykompenzációját, továbbá hozzájárulunk a régiók közötti és régión belüli társadalmi
kohézió erősítéséhez.
b) A nevelést segítő szolgáltatások lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, melyek
kiterjednek az egész napos iskolai nevelés és a mindennapi testnevelés feltételeinek
megteremtésére, az alapinfrastrukturális feltételeken túlmutató minőségi oktatási környezet
kialakítására (elsősorban a természettudományi, nyelvi és a műszaki területen), valamint a
nevelést segítő, nem formális többlet szolgáltatások nyújtására (amelyek javítják a diákok
motivációját, művészeti kompetenciáit, tanulási kedvét és erősítik a közösségi aktivitásukat, a
tanár-diák közötti együttműködést, közös munkát).
A fejlesztéseket igényfelmérés alapozza meg, ami az intézmények infrastrukturális ellátottságának és
állapotának a számba vételére terjed ki, s a kapacitások és azok minőségi színvonalának felmérését
eredményezi.
A felsőoktatási beavatkozások kiemelt célja a végzettségi szint növelése, ennek érdekében a felsőfokú
vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése. Ez elsősorban a túlfutók és a
lemorzsolódok számának csökkentésével, az élethosszig tartó tanulás keretében a továbbképzésben
résztvevők növelésével, illetve a hallgatói mobilitás növelésével lehet elérni. E mellett a
versenyképesség növelése érdekében a külföldi – elsősorban más EU tagállamokból érkező –
hallgatókat és oktatók vonzása is a beavatkozások fókuszában állnak. A beavatkozások másik iránya a
minőségi megújulás és a gazdasági igényeknek való jobb megfelelés elősegítése, az országspecifikus
célokban is megfogalmazott, a képzés és a munkaerőpiaci átmenet rugalmasságát támogató
infrastrukturális beruházások biztosítása. Az infrastrukturális beruházások szolgálják a
tudásháromszög kiépítését és duális-kooperatív képzés mellett jelentkező innovatív vállalatifelsőoktatási képzési együttműködések eszköz oldalát is támogatják.
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Kiemelt területek a duális-kooperatív képzés gyakorlóhelyeinek és a vállalati-felsőoktatási képzési
együttműködések infrastrukturális fejlesztése és ehhez eszközök beszerzése; közösen fejlesztendő
gyakorlati képzőhelyek, az egész életen át tartó tanulás keretébe tartozó felsőoktatási át- és
továbbképzési infrastruktúra fejlesztése; a távoktatás és a nyílt forrású tanulás infrastruktúrájának
kiépítése, fejlesztése; a hatékony gyógyításhoz és prevencióhoz kapcsolódó gyakorlati oktatást és a
képzést támogató klinikai skill laborok fejlesztése; egészségnevelési és -fejlesztési szempontokat, a
fizikai aktivitás növelését szem előtt tartó beruházások, korszerűsítések, eszközbeszerzések; a
hallgatói és oktatói mobilitáshoz kapcsolódóan egyes intézmények esetében a kollégiumok épületének
modernizációja; a felsőoktatási intézmények “harmadik missziójához”, vállalkozóiság növeléséhez és
társadalmi szerepvállalásának növeléséhez kapcsolódó eszközfejlesztések.
Az intézkedés tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és
szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges eszközök beszerzését és infrastrukturális fejlesztését. Az
intézkedés keretében sor kerül a közgyűjteményi és közművelődési intézmények, egyházi és civil
szervezetek célirányos infrastrukturális fejlesztésére és eszközök fejlesztésére, amely alkalmassá teszi
őket az ott őrzött tudásvagyon mindenki számára elérhetővé tételére.
Magyarország felősoktatási kapacitásának meghatározó része a Közép-magyarországi Régióban
helyezkedik el, mely kapacitást többségében a nem e régióban élő hallgatók veszik igénybe.
Mindezeken túl számos felsőoktatási oktatási-kutatási kapacitás és szolgáltatás kizárólag a KMR-ben
található, azaz egyes képzésekben a KMR-beli intézmény szolgáltat az egész országnak, így a
konvergencia régióknak is. Erre tekintettel több felsőoktatási célú fejlesztés a Közép-magyarországi
Régióban valósul meg.
Az intézkedés tartalmazza egyúttal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának fejlesztését célzó
nagyprojektet is.
Területi kihatás: konvergencia régiók
Beavatkozások célcsoportja: a köznevelési és felsőoktatási intézményekben tanulók és dolgozók
Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, felsőoktatási intézmények és
fenntartóik, nonprofit szervezet államháztartáson belül, nonprofit szervezet államháztartáson belül,
civil és egyházi szervezetek, sportegyesületek, költségvetési intézmények, köztestületi intézmények,
kulturális intézmények, felsőoktatási intézmények fenntartói és alapító formától függetlenül
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
2007-2013-as tervezési időszak fontos tapasztalata, hogy részletes kereslet- és kapacitás felmérés
alapján az így beazonosítható problématérképekre alapozott célzott, normative típusú finanszírozási
rendszer keretében támogassuk a fejlesztéseket a köznevelési rendszer helyi, egységes elvárás
rendszerét képviselő tankerületek szakmai felügyelete mellett. A felsőoktatási infrastrukturális
beruházások esetében átfogó beruházási programok valósultak meg, emiatt a beruházásokat az ebből
kiamaradt és hosszú távon fenntartandó campusokra, telephelyekre, illetve célzott tématerületekre,
fejlesztési irányokra szükséges koncentrálni.

2.A.3.3.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
kapcsolódniuk kell a releváns oktatási területre vonatkozó hatályban levő szakpolitikai
stratégiához.
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Specifikus kiválasztási kritériumok a köznevelési intézmények esetében azzal, hogy az alábbi
témacsoportokból a konkrét konstrukció céljától függően kerül a szempontrendszer összeállításra:
a) diákok teljesítménymérési adatai
 az országos kompetenciaméréseken (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
80. §-a) az egyes köznevelési intézmények által elért szint
b) demográfiai adatok
 korai iskolaelhagyók aránya az elmúlt 5 évben
c) intézményi adatok
 intézmény férőhely kihasználtsága
d) fejlesztési eredmények
 nem részesülhet infrastrukturális támogatásban azon oktatási intézmény, ami ERFA alapú
támogatást kapott a 2007-2013-as programozási időszakban
Specifikus kiválasztási kritériumok a köznevelési infrastruktúra esetében:
» hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya a köznevelési intézményben
» kiemelt figyelmet érdemlő, sajátos nevelési igényű diákok aránya a köznevelési intézményben
» alapfeladat-ellátáshoz szükséges infrastruktúra hiánya a mindennapos iskolai testnevelés
megvalósításához
» nevelési feladathoz kapcsolódó infrastrukturális hiányok az egész napos iskolai nevelésre áttérő
intézmények esetében
Specifikus kiválasztási kritériumok a felsőoktatási infrastruktúra esetében:
» a felsőoktatási intézmény érintett hallgatói körének nagysága
» a fejlesztés illeszkedése intelligens szakosodás stratégiákhoz
» a fejlesztés illeszkedése a kiemelet tématerületekhez
» a fejlesztés illeszkedése az intézményi profilhoz és hosszú távú stratégiájához
2007-2013-as tervezési időszakban megvalósult beruházásokhoz képest hiányterület vagy hosszú
távon fenntartandó, de nem fejlesztett campus / telephely
Specifikus kiválasztási kritériumok a nonformális és informális képzési helyek esetében:
» a megcélzott célcsoport nagysága, különös tekintettel a hatrányos helyzetűekre

2.A.3.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.3.3.4

Tervezett nagyprojektek

A 18. számú intézkedésben kívánjuk megvalósítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának
fejlesztését célzó nagyprojektet. A projekt célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működéséhez
szükséges oktatási, igazgatási, speciális képzési, testnevelési és egyéb kiszolgáló (étkeztetés, hallgatói
központ, konferenciaterem, üzemeltetés stb.), valamint kollégiumi funkciókat befogadó létesítmények
rekonstrukciója, fölépítése, és az Orczy kert mint közpark rehabilitációja, egyetemi campus
funkcióval bővítve.
Ennek során megtörténik a Pollack Mihály által tervezett, 200 éves, évtizedek óta részben üresen álló
Főépület teljes műemléki és belsőépítészeti rekonstrukciója 22.400 m² alapterületen, felújításra kerül
a Hungária körúti Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégium 10.000 m² alapterületen, megvalósul egy
új (Közigazgatás-tudományi Kar, illetve Rendészettudományi Kar) oktatási épület 19.300 m²
alapterületen, Hallgatói Központ és kültéri sportpályák épülnek. Épül egy új testnevelési csarnok és
uszoda 11.050 m² alapterületen, lőtér, lövészklub, RTK taktikai blokk, RTK kollégium, valamint egy
gyaloghíd is épül. Átépül a lovarda és az istálló, ezen felül a történeti kert is helyreállításra kerül.
Ezzel megvalósul egy, a kulturális örökség részét képező történeti kert, és egy részben rozsdaövezeti
terület rehabilitációja, Budapesten pedig bővül a belvárosi zöldfelület. Mindezek együttesen igen
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kedvező hatással bírnak az életminőségre és rendezettebbé, egységesebbé válik a környék városképi
elrendezése is.
Fentieken túl a Campus és a park rehabilitáció együttesen megvalósítja egy szlömösödő, részben
rozsdaövezetivé vált korábbi történeti kert és közterület városrészi rehabilitációját, revitalizálását,
valamint egy közbiztonságilag érzékeny területen, jó tájolással jelenik meg a rendőrtiszti képzéshez
szükséges létesítmények egy része, így bizonyosan javul a közbiztonság a Józsefvárosban.
A projekt racionalizálja a közszolgálatban dolgozók képzésének infrastruktúráját, hiszen az eddig
elszórt, sok esetben párhuzamos képzési modulokat fenntartó képzési helyszíneket fizikailag is egy
helyszínre telepíti. Új oktatási épület, tantermek, hallgatói központ, a képzés fizikai részét elősegítő
sportlétesítmények, valamint kollégiumi kapacitások bővítését is tartalmazza. A közszolgálatban
dolgozók egész életen át tartó képzése szintén a Campusban fog történni.
A beruházás túlmutat egy régión, országos jelentőségű, hiszen egyetlen képzési központként, az egész
országra kiterjedően végzi a honvéd-, illetve a rendőrtiszti és a katasztrófavédelmi felsőfokú képzést,
valamint a közigazgatásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek döntő többsége is ebből az
intézményből fog kikerülni. Az egyetemi képzés mellett itt valósul meg az ország egyik legjelentősebb
felnőttképzési központja is, amelyben a közszolgálatban dolgozók élethosszig tartó továbbképzését is
végzik.
A fejlesztés egyúttal kapcsolódik az EFOP 5. Jó állam prioritási tengelyéhez azzal, hogy a fejlesztés
eredményeként az eddiginél hathatósabban lehet végrehajtani a kormányzati feladatellátás
színvonalának növelését, az igazságügyi humánerőforrás fejlesztését, a közszolgálati utánpótlás
biztosítását, illetve a közigazgatási dolgozók képzését.

2.A.3.3.5

Output indikátorok

16. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

*
1.

Támogatott
köznevelési
infrastruktúra

Mértékegysé
g
m2

Forrás

ERFA

Régiókategória
kevésbé fejlett
régiók

Célérték
(2022)
50000

Adat
forrása
monitoring

Jelentés
gyakorisága
évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.3.4. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
A prioritási tengelyben megvalósulnak mind a társadalmi innovációba, mind a transznacionális
együttműködésbe tartozó műveletek. Ezeket a 6. számú prioritási tengely tartalmazza, így azok
részletes kifejtése is ott olvasható.

2.A.3.5. Teljesítményi keretrendszer
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17. táblázat: A prioritási tengely teljesítményi keretrendszere
Kidolgozás alatt.
2.A.3.6. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
Kidolgozás alatt.
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4. prioritás: gyarapodó tudástőke
2.A.4.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
A gyarapodó tudástőke elnevezésű 4. prioritási tengely két tematikus célkitűzéshez járul hozzá az
alábbiak szerint:
 10. beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba című tematikus
célkitűzés alatt
»

a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő
hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind a köznevelésben − 10.b) és

»

a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az
oktatásban való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében − 10.c),
továbbá

 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése elnevezésű tematikus
célkitűzés ESZA támogatása az ESZA rendelet 3. cikk, 2 bekezdés c) pontja alapján, a 10.
tematikus célkitűzésen keresztül valósul meg
»

a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések
kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és
technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek
révén).

A 10. tematikus célkitűzés felsőoktatási beruházási prioritásán keresztül – összhangban az ESZA
célkitűzéseivel – támogatásra kerülnek az 1. tematikus célkitűzést megalapozó humán fejlesztések,
mert a felsőoktatási intézmények teszik ki a magyarországi kutatási kapacitások felét, s egyes kutatási
területek szinte kizárólag a felsőoktatási intézményekben találhatók meg. Az ERFA és a GINOP
K+F+I fejlesztéseihez szükséges humánkapacitás bővítést a felsőoktatási képzések biztosítják (doktori
képzés, fejlesztő mérnök képzés, innovációs szakember képzés), ezek bővítése és a felsőoktatási
részvétel növelése szükséges a magas hozzáadott értékű iparágak humán, azaz ESZA fejlesztések
révén történő megalapozásához. A felsőoktatási intézmények képzési kapacitásai és minősége
nagyban – elsősorban az egyetemek esetében – összefügg a kutatási kapacitásokkal: egyfelől
biztosítani kell az új kutatási eredmények becsatornázását a képzésbe, másfelől az intézmények
minőségét, rangsorbeli pozícióját, ezáltal magyarországi és külföldi hallgatóvonzó képességét növeli.
A kutatási nemzetközi beágyazottság növelésére irányuló felsőoktatási fejlesztések hozzájárulnak
ahhoz, hogy a magyarországi intézmények minél magasabb minőségű képzési és kutatási
szolgáltatásokkal járuljanak hozzá az intelligens szakosodás stratégiákhoz, a makroregionális
együttműködések kiterjesztéséhez és az Európa Kutatási Térség hatékonyságának növeléséhez.
Vagyis az felsőoktatási képzési és az alapkutatások célzó fejlesztések csak együttesen képzelhető el
hatékonyan.
A programban tervezett K+F+I rendszert támogató intézkedések és a felsőoktatási humán jellegű
fejlesztések összeforrtak, ezek egy helyről történő támogatása szinergikus hatású. Az 1. tematikus
célkitűzés humán erőforrás fejlesztését szolgáló beavatkozásai önálló stratégiai célt szolgálnak, de
összhangban az ESZA által lehetővé tett módon.
E megoldás egyszerre biztosítja a tematikus célok szerinti elkülönítés lehetőségét és a program
végrehajtása során az adminisztráció csökkentését.
A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések is
megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok
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konvergencia régiókra történő visszahatása.
A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra.

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási tengely) A korai iskolaelhagyók számának
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a
koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban (10.b)

2.A.4.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
13. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése
Cél a minőségi és méltányos köznevelés megteremtése.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak
A nemzetközi tanulói teljesítménymérések és a hazai kompetenciamérések adatai alapján iskolák és
iskolatípusok közötti különbségek Magyarországon igen nagyok. Az eredmények azt mutatják, hogy a
tanulók közötti különbségek már az iskola kezdő szakaszában jelentkeznek, és a különbség minden
iskolafokozatban tovább nő. A szülők iskolai végzettsége nagyobb arányban befolyásolja a gyermek
tanulmányi eredményeit, mint az OECD-országokban általában, és a szülők foglalkozása – az OECDországok közül – nálunk határozza meg legerőteljesebben az iskolai teljesítményt, vagyis az oktatási
rendszer nem képes csökkenteni a tanulók hátrányait, illetve minden tanuló számára a családi háttértől
függetlenül biztosítja a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést.
A köznevelés alsó tagozatának végére kialakuló tanulók közötti teljesítménykülönbségek az
alapkészségek tekintetében a felső tagozat végére is megmaradnak, tovább mélyülnek a középfokú
oktatás végéig. Az oktatás nem biztosítja eléggé a munkaerő-piaci részvételhez szükséges alapvető
készségeket, az egészségkultúrát, nem alapozza meg kellő mértékben az egész életen át tartó tanulást.
A köznevelés intézményei nem csökkentik eléggé a családi háttérből és szocio-kulturális környezetből
adódó hátrányokat, ezzel hozzájárulnak a hátrányos társadalmi helyzet továbbörökítéséhez.
A beavatkozások kiemelt célja ezért a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a
képzettségi szint növelése és a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése.
A különböző társadalmi hátrányok kompenzálásának legkorábbi, ezért leghatékonyabb terepe a kora
kisgyermekkori nevelés. A hátrányos helyzetű gyermekek iskoláskor előtti kognitív lemaradása már 34 éves korukban elkezdődik, mely az óvodáztatás kiterjesztése révén hatékonyan csökkenthető. Az
európai összehasonlításban is magas óvodáztatási arány mellett azonban nagyok a hozzáférésben a
területi egyenlőtlenségek, és a hátrányos helyzetű térségekben, a romák által sűrűbben lakott
régiókban az óvodáztatás alacsonyabb arányú.
A tartalmi fejlesztések egyik hangsúlyos eleme a korai szelekció és a szabad iskolaválasztás oktatási
esélyegyenlőségre gyakorolt negatív hatásainak elkerülése: a befogadó oktatás megteremtése, olyan
oktatás-szervezési gyakorlatok támogatása, amelyek heterogén összetételű tanulói csoportok
pedagógiai differenciálás mellett történő oktatását segítik, az egyéni sajátosságokhoz és
szükségletekhez alkalmazkodó korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése; a sérülékeny társadalmi
csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének támogatása szakmai-tartalmi fejlesztéssel;
oktatási esélyegyenlőséget javító, antidiszkriminációs – a jogellenes elkülönítés megelőzését,
megakadályozását és felszámolását szolgáló – intézkedések megvalósítása. A tartalmi fejlesztések
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esélyegyenlőséget javító célkitűzéseit a beruházásoknak is elő kell segíteniük, összehangolt módon
kell támogatniuk.
A hátrányok kompenzálásában, a korai iskolaelhagyás megelőzésében a köznevelési szolgáltatások
mellett fontos szerepet játszik a köznevelés rendszerén kívüli nemformális és informális tanulási
lehetőségekhez és formákhoz való hozzáférés javítása és bővítése, melyeknek egyúttal felkészítő és
átmeneti szerepük van a formális oktatásban, szakképzésben való nagyobb részvétel iránti motivációk
felkeltésében. Az oktatásba való visszatérést vagy a munkaerő-piacra való belépést segítik továbbá a
köznevelési intézmények, szakmai szolgáltatók, kulturális és egyéb szervezetek együttműködésében
megvalósuló nemformális és informális tanulási lehetőségek, a „második esély” programok (pl.: Híd
program, , második esély gimnázium stb.) valamint a tanodák. A motiváció felkeltése és fenntartása és
a szocio-kulturális hátrányok csökkentése érdekében egyéni ösztönzők rendszerére is szükség van.
A beruházási prioritásban tervezett intézkedések hatékony végrehajtásával javulnak a köznevelési
rendszerből kikerülő tanulók alapkészségei és kompetenciái, továbbá megfelelő kompetenciákkal és
versenyképes ismeretekkel, végzettséggel rendelkeznek majd, továbbá csökken a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében az iskolai fokozatokon belüli lemorzsolódás és a
korai iskolaelhagyás, a továbbtanulási eredmények javulnak, a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók végzettségi szintje emelkedik, azon belül kiemelten nő az érettségit adó képzésbe bekerülők és
érettségi vizsgát szerzők, felsőoktatásban továbbtanulók száma.
Az Európai Bizottság pozíciós papírjában javasolt területek fejlesztése részét képezi ezen beruházási
prioritásnak, s többek között ide tartozik az idegen nyelvtudás fejlesztése, a vállalkozási ismeretek és
a műszaki ismeretek oktatása.
A pedagógusok szakmai felkészültségén és hozzáállásán, teljesítményén keresztül lehet nagyrészt a
gyerekek eredményeit is javítani, melyhez nélkülözhetetlen, hogy megfelelő tudással, kompetenciával,
ambícióval, motivációval rendelkezzenek. Ezért a képzési tartalmak és a nevelés, oktatás minőségének
javítása mellett fontos a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, felkészítésük a korszerű
pedagógiai módszerek alkalmazására, az intézmények közötti együttműködések erősítése, valamint a
jó intézményi gyakorlatok elterjesztése. További alcél a köznevelési intézmények teljesítményét mérő,
és a tartósan alul teljesítő intézmények és a lemorzsolódáshoz vezető tényezők azonosítására alkalmas
objektív rendszer bevezetése, valamint a köznevelési rendszer megkezdett átalakításának befejezése.
A potenciális beavatkozások magukban foglalják a pedagógusok képzését és folyamatos szakmai
fejlesztését, újfajta pedagógiai módszertanok, jó gyakorlatok alkalmazását, a korai iskolaelhagyás
csökkentését célzó speciális programok megvalósítását, a tanulók számára a felzárkóztatást,
tehetséggondozást, készségfejlesztést segítő programok megvalósítását, valamint a pedagógiai
szakmai szolgáltatások és szakszolgálatok fejlesztését.
A fejlesztéspolitikai értékelések tapasztalatai szerint a köznevelésen belüli humán fejlesztések
esetében alapvetően a pályázói szándék és a kapacitás befolyásolta, hogy hol, melyik intézmény
valósított meg programot, ami nem kedvezett a stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, de
általában gyengébb pályázási kapacitással bíró nehéz helyzetben lévő intézményeknek. Ennek
elkerülése érdekében 2014-től szakmailag egységes fejlesztési program kerül végrehajtásra.
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18. táblázat: eredmény indikátorok

ID*

1.

Régiókat
egória

Indikátor

Programból való
kilépéskor
magasabb
munkaerőpiaci
státuszban lévő
résztvevők száma

konverge
ncia
régiók

Mértéke
gység

Alapul
vett
általános
indikátor

fő

nem
releválns

Bázis
érték

Mértéke
gység a
bázis és
célérték
hez

Bázi
s év

Célérték
(2022)

Adatfo
rrás

Jelentési
gyakoris
ág

0

fő

2013

10000

monitor
ing

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal
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(beruházási

2.A.4.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
19. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai
iskolaelhagyás csökkentése
20. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási
formákon keresztül

19. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai
iskolaelhagyás csökkentése
A köznevelési ágazat fejlesztése szoros kapcsolatban áll az EU 2020, a NRP és az ország specifikus
ajánlás által megfogalmazott foglalkoztatás növelésére és a gazdasági növekedésre, a társadalmi és
területi különbségek mérséklésére, valamint a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló céljaival,
hozzájárul a Köznevelési, illetve a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításához. A
köznevelési ágazat stratégiai célja, hogy a társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci elvárásokhoz
alkalmazkodni tudó felelős állampolgárokat és munkavállalókat bocsásson ki, a szocio-kulturális
különbségek mérséklésével.
Az intézkedés négy alintézkedésen keresztül támogatja a köznevelés eredményességének,
hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását annak érdekében, hogy a köznevelésből
sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel.
Az intézkedés esélyteremtő és kompetencia fejlesztést célzó beavatkozásai megalapozzák a
köznevelési rendszerből a felsőfokú továbbtanulás lehetőségének bővítését, a felsőfokú végzettségi
szinttel rendelkezők növekvő számának elősegítését.
1. Korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése, a köznevelési rendszer
esélyteremtő szerepének javítása
Az alintézkedés feladatait - a köznevelési stratégia beavatkozásaival összhangban – az alábbi három
műveleten keresztül valósítja meg:
a) a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése,
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b) a befogadó nevelés támogatása és
c) a nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása.
Az alintézkedés hozzájárul az EU 2020 Stratégiában megfogalmazott korai iskolaelhagyás
csökkentéséhez mind a megelőzést szolgáló, mind az intervenciós, mind a kompenzációs téren.
Az alintézkedés elsősorban a korai iskolaelhagyás arányának csökkentését célzó megelőző és
intervenciós intézkedéseket és programok fejlesztését, valamint azok intézményekben történő
adaptációját, illetve minél szélesebb körben történő terjesztését foglalja magában. Ennek megfelelően
az alintézkedés része a korai iskolaelhagyás jelenségének országos, regionális és helyi szintű
azonosításának, nyomon követhetőségének a biztosítása, intervenciós módszerek fejlesztése és minél
nagyobb területi hatókörben történő terjesztése.
A megelőzést szolgáló szakpolitikák részeként az alintézkedés támogatja a magas színvonalú
kisgyermekkori nevelés rendszerét a koragyermekkori ellátórendszer hiányterületeinek feltárásával,
intézkedési és cselekvési terv kidolgozásával, valamint az azonos mutatókon alapuló minőségi
kisgyermeknevelés intézményi fejlesztési programjainak egységes és ellenőrzött protokolljának és
hatásvizsgálatának kidolgozásával.
Szintén az alintézkedés részét képezi a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai
sikerességének elősegítését célzó beavatkozások támogatása, a szükséges tartalmi-tantervi és
módszertani ismeretek kialakítása és terjesztése, a pedagógiai módszertani kultúra megújítása (új
képzési tartalmak kifejlesztése) és annak helyi, intézményi szinten történő adaptációja, a
lemorzsolódási jelzőrendszer bevezetése és országos működtetése, továbbá a veszélyeztetett helyzetű
gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése érdekében érintett csoportok (kiemelten:
szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) együttműködésének támogatása.
Cél továbbá a köznevelési és középfokú oktatási intézményekben a korai iskolaelhagyást hatékonyan
megelőző iskolai szociális munka szolgáltatásainak kialakítása és működtetése a tanulókra és
pedagógusokra káros agresszív viselkedési formák kialakulásának megelőzése és kezelése érdekében.
Az alintézkedés kiterjed a szolgáltatásokban dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek képzésére,
nagy lefedettségű szolgáltató hálózat kialakítására, a megfelelő szocializáció, a társas viselkedési
formák elsajátításában alkalmazott módszerekkel prevenciós hatások elérésére a köznevelésen kívüli
eszközök használatával, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges alapvető eszközök és feltételek
biztosítására.
További feladat a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges
komplex fejlesztési támogatása egyedi, mentorált fejlesztési programokkal, a nemzeti szintű befogadó
neveléssel kapcsolatos adatgyűjtési rendszer felállítása, közvetlen szülői tájékoztatás fejlesztése.
Fontos az SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztése,
minőségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása, az SNI tanulók munkaerő-piacra
történő átvezetését szolgáló programok megvalósítása, továbbá a gyógypedagógiai intézmények
együttnevelést támogató szerepének erősítése, a tanulók többségi iskolákba történő felkészítésének és
az együttnevelésben részt vevők folyamatos támogatása érdekében.
Az alintézkedés keretében támogatásra kerül az országos nemzetiségi pedagógiai szakmai
szolgáltatások rendszerének kiépítése, a nemzetiségi pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása
nyelvterületenként és beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerébe, a meglévő kapacitások
figyelembevételével és a hiányzó nemzetiségi nyelvi és szaktárgyi pedagógus-továbbképzések
kidolgozásának támogatása, valamint beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe.
Nemzetiségi területeken alkalmazható mérési-értékelési eszközök kidolgozásának támogatása, a
nemzetiségi tehetséggondozás eszközrendszerének fejlesztése, a nemzetiségi nevelés-oktatás
feladataihoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek támogatása, továbbá a kétnyelvű, illetve
anyanyelvű oktatási modellek megismertetése, népszerűsítése.
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2. A pedagógusi életpálya és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése
Az alintézkedés feladatait - a köznevelési stratégiával összhangban – az alább két műveleten keresztül
valósítja meg:
a) a pedagógusképzés folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a
társadalom igényeihez és
b) a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása.
Az alintézkedés az alábbiakban járul hozzá az EU 2020 stratégiában megfogalmazott korai
iskolaelhagyás csökkentéséhez:


intervenció terén oktatási intézmények szintjén az oktatás és képzés minőségének javításával,
a korai figyelmeztető jelekre történő reagálással és a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett
tanulók, illetve tanulói csoportok számára nyújtott célzott támogatással elkerüljék a korai
iskolaelhagyást. E szakpolitikák a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felső
középfokú oktatásig minden oktatási szinttel foglalkoznak. A pedagógusok szakmai
fejlődésének biztosítása nagymértékben hozzájárul a képzés minőségének javításához, a korai
intervenció végrehajtásához;



az iskola vagy a képzési intézmény szintjén a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet célzó
stratégiák átfogó iskolafejlesztési politikába épülnek be. E stratégiák célja, hogy pozitív
tanulási környezetet teremtsenek, támogassák a pedagógiai minőséget és innovációt,
fejlesszék a tanári kar kompetenciáit a társadalmi és kulturális sokszínűség kezelése terén,
valamint módszereket alakítsanak ki az erőszak és a zaklatás elleni küzdelemhez. Ennek
biztosításához járul hozzá az alintézkedés.

A pedagógus munka minőségének javítása összefüggő, több elemre építő átfogó életpálya modellben
tud megvalósulni, melyben a folyamatos szakmai fejlesztés és az alkalmazás, előmenetel, jutalmazás
komplex egységet alkot. Az alintézkedés keretében támogatjuk egyrészt a pedagógus pálya vonzóbbá
tételét, másrészt a pedagógusok szakmai felkészültségének, elkötelezettségének növelését célzó
programokat. Az alintézkedés keretében a pedagógusokat érintő képzések, továbbképzések valósulnak
meg (támaszkodva a 2007-13-as időszakban kifejlesztett képzésekre, nagyrészt ezek aktualizálásával)
az alapképzések területén, a kulcskompetenciák vonatkozásában és a természettudományos, nyelvi
oktatás, továbbá a felzárkóztatás, tehetséggondozás területén. Támogatjuk a lemorzsolódást megelőző
programok és komplex fejlesztő csomagok pedagógiai-módszertani alkalmazására való
felkészítésüket. E mellett támogatjuk olyan programok kidolgozását, megvalósítását, amely
folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosít számukra, differenciált tanulással és heterogén
tanulói közösséggel kapcsolatos, valamint ösztönzi a határon kívüli és belüli mobilitásukat, lelki
egészségvédelmüket.
3. Tartalmi, módszertani fejlesztések
Az alintézkedés feladatait – a köznevelési stratégiával összhangban – az alább négy műveleten
keresztül valósítja meg:
a) a tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése;
b) a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új tantervitartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel;
c) az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése,
elterjesztése; továbbá
d) a pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés minden
szintjén.
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Az alintézkedés az alábbiakban járul hozzá az EU 2020 stratégiában megfogalmazott korai
iskolaelhagyás csökkentéséhez:
 pozitív tanulási környezetet megteremtése, a pedagógiai minőség és innováció támogatása, a
tanári kar kompetenciáinak fejlesztése a társadalmi és kulturális sokszínűség kezelése terén,
valamint az erőszak és a zaklatás elleni küzdelemhez módszerek kialakítása hozzájárul a korai
iskolaelhagyás elleni küzdelemhez;
 a tanároknak és az iskolavezetőknek nyújtott képzés és továbbképzés segít, hogy
megbirkózzanak az osztály sokszínűségével, hogy támogassák a társadalmi-gazdasági
szempontból hátrányos helyzetű tanulókat, és hogy megoldják a problémás tanítási
helyzeteket, az ebben az intézkedésen kidolgozott módszertani anyagok és megoldások segítik
a pedagógusokat ilyen téren is.
Az alintézkedés támogatja az új tartalmi szabályozók által meghatározott tanulói készségek és
képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszer továbbfejlesztését,
működtetését. Az új tartalmakhoz kötődő - 2007-13-as időszakban kifejlesztett tartalmakra épülő –
készségfejlesztő programok, eszközök kidolgozása: az alapkészségek (írás, olvasás, számolás)
fejlesztésére orientált és differenciált, a XXI. század technológiai eredményeit is felhasználó
pedagógiai gyakorlat elterjedését támogató fejlesztéseket. Az alintézkedés része az LLL
kulcskompetenciák és transzverzális képességek (pl.: innováicó, kreativitás, vállalkozókészség, idegen
nyelv tudás, stb.) fejlesztése, valamint a horizontális kulcskompetenciák (a digitális kompetencia, a
tanulás tanulása, a kezdeményezőkészség, a vállalkozói készségek és a kulturális tudatosság,
környezet és egészségtudatosság) megszerzésének támogatását szolgáló fejlesztések.
Az alintézkedés célja tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése digitális taneszközök és digitális
tartalmak fejlesztésével vagy honosításával, valamint azok tanórai használatának elősegítésével - a
2007-13-as időszak módszertani és eszközfejlesztéseire építve –, cél továbbá a tanulók
információkezeléssel kapcsolatos készségeinek bővítése.
Az alintézkedés keretében készül az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel
összhangban a HH/HHH, SNI tanulók tanításának módszertana. Az alintézkedés támogatja a
pedagógusok felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók infokommunikációs készségeinek
fejlesztése céljából, továbbá sajátos nevelési igényű tanulók részére digitális taneszközök fejlesztését
és rendelkezésre bocsátását tanulási céllal.
Az alintézkedés támogatja az egységes tanulói teljesítményértékelési standardok kidolgozását és
bevezetését. A meglévő nemzetközi és hazai teljesítménymérések rendszerbe integrálása, az egységes
fizikai állapotfelmérő rendszer bevezetése.
Az alintézkedés feladata a pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a
köznevelés minden szintjén, olyan helyi programok, kezdeményezések támogatásával, amelyek a
minőségi köznevelés fejlesztéséhez tudnak jelentős hozzáadott értéket biztosítani. Az alintézkedés
kiterjed a pedagógusokra, a diákokra, módszertani fejlesztésekre egyaránt. Részét képezi a
pedagógusok motivációjának, szakmai elkötelezettségének ösztönzése, a pedagógiai kreativitás és
kezdeményezőkészség fejlesztését célzó módszertani ajánlások és eszközök kidolgozásának és
terjesztésének támogatása, a reáltárgyakat oktató pedagógusok közötti kapcsolatépítés bátorítása, a
matematikai, a természettudományos és a műszaki oktatás valamint a kutatói-tudományos világ és a
munka világának az összekapcsolását segítő kooperációk kialakítása.. A diákok számára a kreativitást
és az innovációs készségek fejlesztését célzó programok, módszerek biztosítása. Részét képezi
továbbá a tehetséggondozás rendszerének kialakítása, működtetése, a diákok életpálya nyomon
követési rendszerének a felállítása.
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4. A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási szolgáltatásokhoz
való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
Az alintézkedés feladatait - a köznevelési stratégiával összhangban – az alább három műveleten
keresztül valósítja meg:
a) tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, költséghatékony köznevelés és
ágazatirányítás fejlesztése;
b) a köznevelés ágazat teljes standard irányítási, minőség értékelési rendszerének kialakítása;
c) a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott
szolgáltatások színvonalának emelése és egységesítése.
Az alintézkedés az alábbiakban járul hozzá az EU 2020 stratégiában megfogalmazott korai
iskolaelhagyás csökkentéséhez:
 A központi rendszereken megvalósuló információgyűjtés segítségével hozzájárul a korai
iskolaelhagyás fő okainak elemzéséhez a tanulók különböző csoportjai, az iskolák, az oktatási
és képzési intézménytípusok, a települések vagy a régiók esetében.
 A korai iskolaelhagyással kapcsolatos adatok és a háttéradatok, a korai iskolaelhagyók
motivációjáról, valamint foglalkoztatási és szakmai kilátásairól történő információgyűjtés és elemzés hozzájárulhat az intézkedések és a beavatkozások célirányosabbá tételéhez.
 A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intézkedések hatékonyságának és
eredményességének értékelése fontos alapként szolgál azon stratégiák és programok
fejlesztéséhez, amelyek a tanulók iskolai sikeressége esélyének növelésére irányulnak.
A köznevelési intézményi ellátás minőségének, eredményességének és méltányosságának javítása
igényli központi illetve területi koordináció erősítését és területi ellátás fejlesztési potenciáljának
kiegyenlítését annak érdekében, hogy a fejlesztési források minél célzottabban jussanak el közvetlenül
az intézményekhez, a tanárokhoz és a diákokhoz. Ennek érdekében szükséges a köznevelési
folyamatokat, és a releváns társadalmi folyamatokat leíró statisztikai indikátor rendszer fejlesztése, a
specifikus beavatkozásokat biztosító programok nyomon követési rendszerének a kialakítása és
működtetése, a teljesítmény értékelési rendszerek fejlesztése az oktatás minden szintjére vonatkozóan,
hatékony minőségirányítási rendszer működtetése, mely különös figyelmet szentel a tanulói
előrehaladás és az iskolai kudarcok nyomonkövetésének.
A 2007–2013 évek fejlesztéseinek keretében létrejövő tartalmi, módszertani változások követése, a
csatlakozó informatikai rendszerek továbbfejlesztése a változásoknak, az új köznevelés fejlesztési
igényeknek és ágazatirányítási rendszernek megfelelően.
A 2007-2013-as programozási időszakban megkezdett rendszerszintű fejlesztések befejezése, illetve a
köznevelés átlagteljesítményének érezhető javítása érdekében szükséges mind a központi szakmai
irányítás, mind a szolgáltatásszervezés fejlesztése a köznevelésben. Kizárólag olyan rendszerszintű
fejlesztések valósíthatók meg, melyek a két végső cél, a korai iskolaelhagyás csökkentése és az egyéni
versenyképesség növelése elérését érdemben szolgálják.
A központi szakmai irányítás, együttműködés, párbeszéd fejlesztése szükséges, hogy az alul teljesítő
intézmények a fejlesztéspolitika terén kompenzálni tudják hátrányos helyzetüket, az intézményre
szabott fejlesztő beavatkozások és intézkedések hatékonyan fejtsék ki hatásukat, így biztosítva a korai
iskolaelhagyás csökkentése és az egyéni versenyképesség növelése célok elérését.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: a köznevelési intézményekben tanulók és dolgozók
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Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet
államháztartáson belül, egyházi és civil szervezetek, költségvetési intézmények, pedagógusképzésben
és pedagógus-továbbképzésben résztvevő intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 3.1.6, TÁMOP 3.1.11, TÁMOP 3.4.1 A, B, TÁMOP 3.4.2 A, B,
TÁMOP 3.1.1/I-II., TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.4.1 A, B, TÁMOP 3.4.2 A, B,
TÁMOP 3.1.1/I-II., TÁMOP 3.1.2, TÁMOP 3.1.2/B, TÁMOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.4.3,
TÁMOP 3.4.4, TÁMOP 3.4.5
TÁMOP 3.1.1/I-II., TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.1.8, TÁMOP 3.1.10, TÁMOP 3.4.2/B,
20. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
Az intézkedés a kora-gyermekkortól a felnőttkorig biztosítja a nemformális és informális tanulási
alkalmakat, nagy hangsúlyt fektetve azon hátrányok mérséklésére, amelyeket a köznevelés vagy a
formális felnőttképzés önmagában nem tud kompenzálni (pl. a szociokulturális hátrányok
kompenzálását), továbbá esélyt kínál a formális oktatásba való visszatéréshez szükséges tudás,
készségek és képességek elsajításához.
Az intézkedés az alábbi alintézkedéseken keresztül valósul meg azzal, hogy minden alintézkedést a
következők betartásával szükséges előkészíteni és végrehajtani:
»
»
»
»
»
»
»

illeszkedniük kell a Nemzeti Alaptanterv alapján készülő pedagógiai programokhoz,
elvárásokhoz;
a foglalkozásokat, programsorozatokat az oktatási, egyházi és kulturális intézmények, továbbá az
egészségfejlesztés, a tehetséggondozás, a felzárkózás, a mindennapos testmozgás,
ismeretterjesztés területén tevékenykedő civil szervezetek szoros együttműködésére kell alapozni;
a köznevelésen kívüli eszközök a köznevelésen kívüli kedvezményezettek bevonásával a
köznevelésnek szóló programok fejlesztésére és támogatására irányulnak a kulturális
intézményekben és szervezetekben felhalmozott tudás speciális módszereivel;
a társadalmi felelősségvállalás keretében biztosítani kell a programba bevont tanulók szülei
motiváltságát;
elő kell segíteni a minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma tanulók – befogadó oktatásának, nevelésének
elősegítésével;
hangsúlyt kap az általános iskolai és középiskolai végzettség megszerzéséhez, a felnőttképzésben
való részvételhez, a munkaerő-piacra történő belépéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztése,
az innovatív tanulási módszerek alkalmazása; illetve
a köznevelés intézményrendszerén kívül második esélyt biztosít az alapfokú vagy középfokú
oktatásba vagy a szakképzés rendszerébe való visszatérésre.

1. alintézkedés: A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő
programokkal
A korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél kompetencia- és személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, készségfejlesztő, a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerését
elősegítő, valamint a kreatív iparokat is támogató kompetenciafejlesztés, illetve a pályaorientációt
támogató foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű célcsoportnak a
köznevelési intézményekkel együttműködve.
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A tanulók egyéni tudásának megszerzését a résztvevő intézmények és szervezetek
szolgáltatásrendszerére és gyűjteményeire épített mentorprogramok kialakítása és mentorok
foglalkoztatása is elősegíti.
A szegénységben élő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulási és magatartási
gondokkal küzdő tanulók felzárkózási esélyeinek növelése a bevont tanulók egyénre szabott
fejlesztése, képességeik kibontakoztatása (pl. tanoda-típusú fejlesztések) a köznevelés rendszerében
lévő tanulókat támogatja a középfokú iskolába történő továbbtanulásuk és középfokú tanulmányuk
elvégzése érdekében, de a köznevelésen kívüli (kulturális, egyházi, sport) és civil szervezetek
bevonásával.
Fontos feladat továbbá a fejlesztés eredményeinek és a létrejött jó gyakorlatoknak a disszeminálása, a
sajátos nevelési problémákra, a korai iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése,
ajánlások elkészítése, a köznevelésben történő megjelenésének elősegítése.
2. alintézkedés: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális
és informális tanulási alkalmakkal
Nem formális és informális tanulási alkalmak biztosítása a könyvtárak, muzeális intézmények,
levéltárak és közművelődési intézmények, kulturális, egyházi és ismeretterjesztő, valamint egyéb civil
szervezetek részvételével a minőségi és hatékony oktatás támogatása érdekében a köznevelés
intézményrendszerével együttműködve:
- a gyermekek számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, az
iskolai oktatást kiegészítő és/vagy tanórán kívüli, ahhoz illeszkedő programok fejlesztése (képzések,
szakkörök, foglalkozás sorozatok, táborok stb.):






múzeum- és könyvtárpedagógiai programok, biblioterápiai foglalkozások, az olvasási és
digitális kompetenciák fejlesztése, szövegértést fejlesztését támogató nem formális képzések,
foglalkozások kialakítása, meseterápia;
tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése, művészetpedagógiai, valamint
drámapedagógiai foglalkozások fejlesztése;
a fogyatékkal élők oktatáshoz történő hozzáférésének növelése;
anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok;
ismeretterjesztés; illetőleg

- egészségnevelési és környezeti nevelési programsorozatok, erdei iskolák, tematikus táborok,
valamint ismeretterjesztő programok.
A mindennapos testmozgáson keresztüli pályaorientációt szolgáló program a gyermekek életviteli,
szociális, állampolgári és személyközi kompetenciáinak fejlesztése a kötelező tanórai kereteken kívüli
testmozgás-programok alkalmával, melynek során képessé, motiválttá válnak arra, hogy magasabb
képzettségi, végzettségi szintet érjenek el, és nagyobb esélyük legyen a munkaerő-piaci
elhelyezkedésre, vagy a fizikai aktivitással összefüggésbe hozható bármilyen civil karrier elérésére.
3. alintézkedés: Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való
részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel
Továbbtanulási és képzési utak támogatása az általános iskolától az érettségi megszerzéséig, nem
formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning, termelő iskola)
kiterjesztése; a munkaerő-piaci be- illetve visszalépést segítő alapkompetenciák fejlesztésére, a
formális oktatásba való bekapcsolódást megalapozó képzések, funkcionális analfabetizmus
visszaszorítására, nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányuló tematikus nevelő és fejlesztő programok
indítása, anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása, állampolgári kompetencia, kulturális
kifejezőkészség és természettudományi magyarázatok alkalmazásának képessége, új innovatív
tanulási lehetőségek és formák elterjesztése a felnőttek számára is. További cél az egész életen át tartó
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tanulást támogató, részvételt ösztönző rendszerépítő intézkedések megvalósítása, úgymint nem
formális, informális tanulás elismerése és validáció.
A fenti alintézkedések hatékony megvalósítása érdekében a kulturális intézményekben a
szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, minőségének fejlesztése
képzéssel, át- és továbbképzéssel. Szükség van a szakemberek számára hagyományos és elektronikus
tananyagok fejlesztésére (e-learning), továbbá a hatékony feladatellátás érdekében a képzési
programok tartalmi megújítására. A belföldi szakemberek mobilitásának támogatása és elősegítése
érdekében ösztöndíj-rendszer bevezetése szükséges.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, korai iskolaelhagyásban
veszélyeztetett gyermekek és korai iskolaelhagyók, lemorzsolódásban nem veszélyeztetett, de
minőségi oktatási programokhoz jelenleg hozzá nem férő gyermekek, alapkompetenciák
megszerzésében érdekelt felnőttek, kultúra területén működő szakemberek
Lehetséges kedvezményezettek: kulturális intézmények és azok fenntartói, köznevelési intézmények,
önkormányzatok, kulturális, sport és ismeretterjesztő civil szervezetek, egyházi szervezetek,
felsőoktatási intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-3.1.4, TÁMOP-3.2.3, TÁMOP-3.2.4., TÁMOP 3.2.8, TÁMOP-3.2.11, TÁMOP-3.2.13 és
TÁMOP-3.3.9, illetve KEOP-3.3.0 konstrukciók

2.A.4.3.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗
˗
˗

költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek,
-

ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya;
ahol magas a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett diákok aránya a köznevelési
intézményben; illetve
melyek vállalják, hogy minél több célcsoportot, érintettet vonnak be.

2.A.4.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.4.3.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva.

2.A.4.3.5

Output indikátorok
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19. táblázat: output indikátorok
Indikátor

ID

Mértékegység

Forrás

Régiókategória

*

Célérték
(2022)

Adat
forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Köznevelés
fejlesztésre
irányuló
projektek
száma

daram

ESZA

konvergencia

1000

monitoring

évente

2.

Programokba
bevont
hátrányos
helyzetű
tanulók száma

fő

ESZA

kevésbé fejlett
régiók

20000

monitoring

évente

3.

Programokba
bevont
roma
tanulók száma

fő

ESZA

kevésbé fejlett
régiók

10000

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási tengely) a felsőfokú oktatás minőségének,
hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel
növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében (10.c), továbbá kiegészítő jelleggel
a 10. tematikus célkitűzésen keresztül az 1. tematikus célkitűzés támogatása az ESZA
rendelet 3. cikk, 2. bekezdés, c) pont szerinti kutatás, a technológiai fejlődés és az
innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok,
valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és
vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén
2.A.4.4. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
14. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának
növelése
A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése területén az elvárt általános eredmény a nemzetközi
versenyképesség növelése és a nemzetközi minőségi sztenderdeknek való megfelelés.
15. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a
humán területeken
Cél:
-

-

az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, klinikák,
egészségügyi kutatóintézetek, kutatókórházak profiljának specializálása és rájuk építve a
tudásháromszög kiépítése, azaz az oktatás – kutatás – innováció kapcsolódásának elősegítése,
továbbá a vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi együttműködések támogatása;
az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizon2020 projektekben és az
európai kutatási hálózatokban, programokban való magas arányú részvétel elérésével, s ehhez
hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével; illetve
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-

a kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával és a nemzetközi és szektorközi kutatói
mobilitás ösztönzése.

Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
Az országspecifikus ajánlás a fentiekkel összhangban két főbb elvárást fogalmaz meg a felsőoktatás
területén: a hallgatói hozzáférés növelését, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek részvételére,
illetve a gazdaság és felsőoktatás kapcsolatának erősítését.
Az EU2020 Stratégia célkitűzéseinek megfelelően Magyarország jelentősen növelni kívánja a
felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát a
felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítésével, a képzési előmenetel erősítésével a lemorzsolódás
csökkentésével. A demográfia trendek miatt csökken a potenciális alapképzésbe belépők száma, így
alapvető kihívás az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó felsőokatatási szolgáltatások az át- és
továbbképzési kapacitások bővítése. Nemzetközi összehasonlításban is alacsony a felsőofokú
szakképzésben résztvevők (EKKR 5. szint) illetve a tovább és átképzésben réstzsztvevők aránya. A
magyar felsőoktatás fejlesztésének másik feladata a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti
összhang erősítése, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztése, ezek eredményeként pedig a
foglalkoztatás és a gazdaság versenyképességének javítása. Mindezekhez szüksége megteremteni a
hatékony intézményi szerkezetet és szervezeti feltételeket.
Magyarország az Európa2020 Stratégia kutatás-fejlesztési célkitűzéséhez kapcsolódva a
kutatásfejlesztési ráfordítások szintjének a bruttó hazai termék 1,8 százalékára történő növelését
vállalja 2020-ig. Stratégia célkitűzés e mellett, hogy a változások kritikus tömegét megteremtve,
valódi áttörés következzen be a K+F-ben: a tudásbázisok erősítésével, egyetemi, akadémia és vállalati
szinten globálisan is versenyképes tudásközpontok kiépülésével párhuzamosan a – FET alapon
számított – kutatói létszám 2020-ra 30-40 százalékkal meghaladja a jelenlegi szintet. A specifikus cél
ezen K+F+I célkitűzések humán területi megalapozását szolgálja.
Az országspecifikus ajánlás kiemeli a kutatások hatékonyabbá tételét, a konvergencia régióbeli
kutatóhelyek megerősítését az intelligens szakosodás keretében, továbbá a kulcsterületekhez
kapcsolódó kutatások fejlesztését. Kihangsúlyozza a kutatói életpálya modell kidolgozását, a kutatói
életpálya vonzóbbá tételét, a doktori képzések támogatását.
Ezeknek megfelelően a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken
specifikus célkitűzés fejlesztési céljai mentén elvárt eredmények az alábbiak:
-

-

-

az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, klinikák,
egészségügyi kutatóintézetek és a vállalatok kapcsolatai megerősödnek, minden magas
hozzáadott értékű iparágban és minden régióban sikerül a tudásháromszög kiépítése, azaz az
oktatás – kutatás – innováció folyamatos kapcsolódásának megteremtése és aktív spin-off és
start-up ökoszisztémák kialakítása. E mellett erősödnek a közpolitikai aktorok és a
kutatóhelyek közti együttműködések különös tekintettel a népesedési és klímaváltozásból
fakadó kihívások területén;
az alapkutatások nemzetközi versenyképességének növelése keretében az FP7-hez képest
növekszik magyarországi kutatóintézetek felsőoktatási intézmények részvételével zajló
Horizon2020 projektek száma, és az EU kutatási programokban, hálózatokban való részvétel
eléri az EU átlagot;
a kutatói utánpótlás biztosítása és a kutatói létszám növelése érdekében tett intézkedések
révén a kutatói mobilitás jelentősen bővül és ütemesen növekszik a kutatói és K+F szakember
állomány.
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20. táblázat: eredmény indikátorok

ID*

Indikátor

Régiókategória

Mértékegység

1.

Programból
való
kilépéskor
felsőoktatás
i képzésben
tanuló
résztvevők
száma

Kevésbé fejlett
régiók

fő

Alapul
vett
általános
indikátor
nem
releváns

Bázis
érték

Mértékegység
a bázis és
célértékhez

Bázisév

Célérték
(2022)

Adatforrás

Jelentés
gyakoriság

0

fő

2013

600

monitorin
g

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.4.5. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.4.5.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
21. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása
és minőségi színvonalának emelése által
22. Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban

21. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának
szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által

növelése

a

felsőoktatás

A felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelését egyfelől a felsőoktatáshoz való hozzáférés
szélesítése, másfelől a képzési előmenetel erősítése, a lemorzsolódás csökkentése révén kívánjuk
elérni. Mindkettő esetében kiemelten fontos az esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felsőoktatásba való integrációja révén. A demográfia trendek
miatt csökken az alapképzésbe potenciálisan belépők száma, így alapvető kihívás az élethosszig tartó
tanuláshoz kapcsolódó felsőoktatási szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások bővítése. A
végzettségi szintben a lemaradás OECD összehasonlításban az LLL és a rövid ciklusú képzések,
valamint az EKKR 5. szintjét jelentő felsőfokú szakképzések területén mutatható ki.
A magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú végzettségűek növelésének egyik
alapfeltétele a megfelelő szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása. A magyar
felsőoktatással kapcsolatos kihívások között meghatározóak a rendszerszintű, strukturális
diszfunkciók (intézményszerkezet, feladatrendszer, gazdálkodási környezet, finanszírozás, társadalmigazdasági kapcsolatrendszer, vállalkozás-szolgáltatás.) Megfelelő profilú és jó hatékonyságú
intézmények kialakítása szükséges, amelyek képesek reagálni a változó képzési és kutatási igényekre
valamint hatékonyan képesek gazdálkodni és betöltetni a felsőoktatás „harmadik misszióját”,
társadalmi szerepvállalásának erősítését.
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A másik legsürgetőbb feladata a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése,
amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek szempontjából a
megfelelő elhelyezkedési, egzisztenciális lehetőségek biztosítását. Ennek eszközei az intézmények
munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködéseknek a fokozása.
A végzettségek arányának növelése három beavatkozási irányra bomlik:
 a középfokú oktatásból a felsőoktatásba történő átmenet segítése,
 a felsőoktatásban tanuló hallgatók előmenetelének segítése, illetve
 a felsőoktatás vonzerejének növelése a 25-55 évesek körében.
Az intézkedés tartalmazza a lemorzsolódás egyik gátját jelentő nyelvi kompetencia fejlesztési
beavatkozásokat, de e kompetenciák fejlesztését az EFOP elsősorban a közoktatási beavatkozásokon
keresztül támogatja.
A komplex beavatkozási logika szerint az alábbi főbb beavatkozások történnek, adott intézményi
profilnak megfelelően, egységes intézményi fejlesztési programok mentén.
Közvetlen részvételt növelő beavatkozások







a felsőoktatásba való bejutást és bentmaradást támogató egyéni szükségletekre alapozott
intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztése, különösen az egészségfejlesztési vagy
testnevelési-sport területeken;
tanulástámogató és mentálhigiénés hallgatói szolgáltatások fejlesztése és kiterjesztése;
a humán intézményrendszer és a kiemelt fejlesztések humánerőforrás-növelésének
szükségleteihez igazodó fejlesztések, humánerőforrás megtartását célzó intézkedések;
hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportok (jelentkezők, hallgatók) integrálását célzó
programok, ösztöndíjrendszerek fejlesztése és lebonyolítása;
célzott társadalmi felemelkedési programok indítása helyi jelentőségű felsőoktatási
intézményekre alapozva;
kapcsolódó felzárkóztató képzések fejlesztése és lebonyolítása.

Képzés- és tartalomfejlesztési beavatkozások, képzési rugalmasság biztosítása
A képzések esetében a minőség biztosítása mind a képzési szerkezet, mind a képzési eszközük,
módszerek, mind a tartalmakhoz való hozzáférés területén tartalmaz fejlesztéseket:
 a felsőoktatási tanulás támogatás fokozása (pedagógiai kultúra váltás, képzők képzése által);
 képzők oktatási és nyelvi kompetenciániak növelése képzők képzése keretében;
 rugalmas képzési kínálat biztosításának támogatása intézményi támogatása,
 képzési tartalmak és programok fejlesztésének támogatása az idegen nyelvi és transzverzális
kompetenciák növelésére,
 az élethosszig tartó tanulás keretében a felsőfokú tovább- és átképzési programokban való – a
25 évesnél idősebbeket megcélzó – részvételt növelő képzésfejlesztési és képzési
intézkedések.
 rövid ciklusú ás felsőfokú (felsőoktatási) szakképzések bővítése;
 a gyakorlatorientált képzések és modulok fejlesztése,
 fizikai aktivitást elősegítő és támogató tartalmak és szolgáltatások fejlesztése a
felsőoktatásban.
Felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása
A felsőoktatási képzési kínálat gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása érdekében tervezett
beavatkozási logika jellemzően ösztönzi a „transzverzális készségek”, beleértve a vállalkozói szellem
fejlesztését, és biztosítja az intelligens tanulást az üzleti gyakorlatból vett kutatásokon és
fejlesztéseken alapuló tudás felhasználásával, az alábbi beavatkozások mentén:
 programok támogatása a térségi szolgáltató felsőoktatási és kutató intézményeken keresztül,
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technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztése a felsőoktatás és a vállalkozások között,
felsőoktatás és munkaerő-piac kapcsolatainak és információáramlásának javítása, kiemelten
az " intelligens szakosodás" és térségi célokhoz kapcsolódóan,
felsőoktatási szakképzés, duális-kooperatív képzések bővítése és fejlesztése,
vállalkozóiságot támogató képzési elemek beépítése a tananyagokba,
egyes képzések, szakok, szakmák esetében célzott képzési programok indítása és
lebonyolítása.

Tudományos és felsőoktatási tartalmakhoz való hozzáférés bővítése:
 open source learning, e-learning rendszerek fejlesztése, bővítése,
 felsőoktatási és tudományos digitális tartalmakhoz való tartós hozzáférés növelése,
 tananyagok és szakkönyvek (tudományos irodalmak) fordításának, kiadásának és
elérhetőségének biztosítása célzottan a hiányterületeken,
 a tudományos publikációk nyitott hozzáférésének (open access) megteremtése, az ehhez
kapcsolódó fejlesztések lebonyolítása, a publikálás támogatás rendszerének kialakítása és
publikációs támogatás biztosítása;
 hazai tudományos eredmények elérhetővé tétele, retrospektív feltöltése; továbbá
 a tudományos és felsőoktatási tartalmak népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek.
Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás
A felsőoktatási intézmények versenyképességének feltétele a nemzetköziesítés, nemzetközi hallgatói,
oktatói, szakmai és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás. Az intézkedés ennek megfelelően
tartalmazza a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzését, az intézmények
vonatkozásában a nemzetközi megjelenés és külföldi hallgatóvonzó képesség növelését; valamint a
hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás ösztönzését a felsőoktatásban. Az intézkedés támogatja továbbá a
legkiválóbb kiemelt egyetemek és kiválósági központok felzárkóztatását a világ élvonalához a
nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztését segítő programokkal. Kiemelt fókuszt jelentenek a hallgatói
mobilitást támogató programok és kapcsolódó nyelvi készségfejlesztő programok.
Tehetséggondozás
Az intézkedés tartalmazza az egyéni kiválóság támogatása keretében a tehetséggondozási programok
támogatását, a kutatói és oktatói életpályamodell kialakításának intézményi fejlesztéseit, humán
erőforrás megtartó intézkedéseket, ösztöndíjrendszereket, a hallgatói, oktatói és kutatói kiválóság
támogatása a tudományos, képzési és a felsőoktatás harmadik missziójához tartozó humán utánpótlás
keretében.
Szervezetfejlesztési és hatékonyságnövelő intézkedések
Az intézkedés tartalmazza a felsőoktatási intézmények szervezeti fejlesztéseit az összes fejlesztési
területhez kapcsolódóan és az általános intézményi hatékonyság növelés érdekében. Ennek keretében
a különböző menedzsment rendszerek, különösen a facility menedzsment rendszerek bevezetése,
kiépítése, bővítése mellett az intézkedés támogatja az intézményközi és intézményen belüli
integrációk lebonyolítását és az ezekhez szükséges szervezetfejlesztéseket, képzéseket.
Az intézkedés tartalmazza a kiemelt és kiváló intézmények célzott támogatását és
versenyképességének növelése érdekében tehető fejlesztéseket, a nemzetközi rangsorokban való
előrelépést (TOP200 program). Az intézkedés kiemelt célja az intézményi stratégiai tervezéshez
szükséges adatkörök és adatfelmérési rendszerek bővítése, különös tekintettel a U-Multirank
részvételhez vagy egyéb nemzetközi klaszifikácikhoz szükséges adatokra.
Minden intézményi beavatkozás magába foglalja a kapcsolódó és szükséges kutatásokat és
képzések, valamint képzők képzése kidolgozását, lebonyolítását.
Az intézkedés tartalmazza továbbá az alábbi központi, országos hatáskörű beavatkozásokat:
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Fejlesztések, amelyek a tanulói életpálya nyomonkövetését biztosítják a közneveléstől a munkaerőpiaci kilépésig és összekapcsolják a különböző mérési rendszereket és informatikai adatbázisokat (pl.
köznevelési informatika, PISA, Eurostudent, AHELO, felsőoktatási informatika, Diplomás
Pályakövető Rendszer stb.), valamint nemzetközi rangsorokhoz és klaszifikációkhoz (U-Multirank
vagy egyéb) mérési módszertanhoz való igazodást.
Fenntartható és általános célú rendszerfejlesztések, amelyek a hatékony (állami) intézményfenntartói
menedzsmentet és a közfinanszírozási (képzési, kutatási szolgáltatási) támogatások hatékony
ellenőrzési és szolgáltatás támogató rendszereinek kiépítését biztosítják. Módszertani és szabályozási
fejlesztésekkel szükséges támogatni a képzések rugalmasságának, átjárhatóságának növelését valamint
a teljesítményösztönzésre épülő finanszírozási és gazdálkodási környezet kialakítását. Az intézkedés
tartalmazza a kapcsolódó vezetőképzések kidolgozását, lebonyolítását.
Az intézkedés központi, országos lefedettségű tartalomfejlesztési és tartalom hozzáférési
szolgáltatásbővítést, nemzeti licenc bővítést is tartalmaz.
Az intézkedés tartalmazza továbbá az országos hatókörű hallgatói-oktató és a felsőoktatási
intézmények nemzetköziesítését támogató központi programot, amely kapcsolódik az EU mobilitási
(ERASMUS) programjaihoz.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos lefedettségű programok esetében a Középmagyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: a felsőoktatásba történő belépés előtt álló középiskolai tanulók és
felnőttek, felsőoktatási hallgatók, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportokra,
felsőoktatásban dolgozók, oktatók
Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények partnerei
(szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), a Magyar Tudományos
Akadémia kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi támogató háttérintézmények.
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 4.1.1 konstrukciók keretében jelentős fejlesztések történtek a karrier és hallgatói
szolgáltatások terén; és megkezdődtek szervezeti fejlesztések, kiépültek a vezetői információs
rendszerek, megerősödött a stratégiai gondolkodás, de a struktúraváltásra és profiltisztításra még több
intézmény esetében szükség van. Szintén jelentős tartalomfejlesztési támogatások zajlottak le
(TÁMOP 4.1.2), a hozzáférhető képzési és tudományos tartalmak mennyisége döntően a műszakitermészettudományos alapképzések (BSc) területén növekedett. Ugyanakkor a transzverzális
készségek és a duális-kooperatív jellegű képzések területén nem volt elegendő fejlesztés.
22. Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban
Az intézkedés hármas bevatkozási logikát fed le:


kapcsolódva az intelligens szakosodás stratégiához, a felfedező kutatások feltételrendszerének
javítását és a K+F+I rendszer humán megalapozásának fejlesztését;



az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelését, az Európai Kutatási Térségben való
részvétel segítését; valamint



a tudományos utánpótlás javítását, a közvetlenül a kutatói célcsoportra irányuló fejlesztését.

Mindhárom beavatkozási irány tartalmaz a kutatói humánerőforrás bővítésére irányuló fejlesztéseket.
A felfedező kutatások feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás mentén
Az intézkedés az oktatás – kutatás – innováció (tudásháromszög) valamint a (köz)szolgáltatások és
kutatóhelyek kapcsolódásának erősítését támogatja az intelligens szakosodás mentén, komplex és
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hosszabb megvalósítási idejű programok keretében.
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Hazai kulcstechnológiákhoz, húzóágazatokhoz, hazai intelligens szakosodás fókuszterületekhez
kapcsolódó alapkutatások támogatása, kutatói utánpótlás bővítése.
Az egyetemi-akadémia és a vállalati kapacitások összehangolásának elősegítése, a kutatási
kapacitások optimalizálását, kihasználását ösztönző szabályozási környezet kialaktásának
támogatása és adaptálása, közös felsőoktatási – akadémiai és vállalati kutatólaborok,
kutatócsoportok működtetése.
Innovatív együttműködési modellek kidolgozása, adaptálása.
A felsőoktatási technológia-transzfer rendszerek fejlesztése és az intézmények gazdasági
beágyazottságának növelése hálózatépítés által, közös tudásbázisok kialakítása.
A felsőoktatási kutatási és innováció menedzsment fejlesztése.
Hálózatépítő és közös projektgeneráló tevékenységek a spin-off és start-up ökoszisztéma
továbbfejlesztése érdekében.
Aktív spin-off és start-up ökoszisztámák kiépítése, az egyetemi spin-off mikrovállalatok
indításának támogatása.
Innovációs menedzser képzés támogatása, valamint entrepreneurship szemléletformálás (egyetemi
vállalkozóiság) az oktatásban, kapcsolódó képzési és fejlesztő programok lebonyolítása.
K+F szakemberek képzése, programok kialakítása és lebonyolítása.
A nagy kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférhetőség megteremtése, valamint felsőoktatási,
illetve vállalati kutatási infrastruktúrához való kölcsönös hozzáférés biztosítása.
A vállalati szféra bevonása a tehetséges hallgatók támogatásába, a vállalati felsőoktatási
ösztöndíjak elterjesztése.
Képzések és oktatási programok fejlesztése.
Kapcsolódó együttműködési, hálózatépítő tevékenységek és szervezetfejlesztés.

Külön célterületet jelent az egészségipari, egészségügyi, élettudományi, népegészségügyi
alapkutatások, egészségpolitikához kapcsolódó felmérő kutatások és szolgáltatási kapcsolódások
fejlesztése. Egészségügyi alap és alkalmazott kutatási programok, kutatási együttműködések
támogatása; népegészségügyi célú és prevenciót szolgáló kutatási kapacitások erősítése, kapcsolódó
interszektoriális partnerség támogatása; népegészségügyi, patológiai, környezeti és egyéb adatbázisok
összekapcsolása, modellezése.
Az intézkedés kiterjed továbbá a kreatív ipari együttműködések támogatására, a kulturális és kreatív
ipari hálózatok támogatására, valamint az innovatív együttműködések ösztönzésére.
Az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése
Az intézkedés tartalmazza a nemzetközileg versenyképes alapkutatási projektek támogatását,
beleértve a Horizon 2020 programokhoz való csatlakozáshoz szükséges célzott rásegítő támogatásokat
is és a közvetlen Európai Uniós alapkutatási pályázati rendszerekben való sikeres részvételhez
szükséges fejlesztéseket. Ennek keretében kiemelten kezeli az európai kompetencia központokhoz,
mint többek között a CERN, az ESA, az EMBO, az ELI, az ITER, az ESS valamint kutatóegyetemi
szövetségekhez (pl. LERU, IRUN), továbbá a nemzetközi programokhoz való csatlakozást.
Tevékenységek:
»
»
»
»

A Horizon2020 és a kiemelt EU kutatási projektekhez (ELI, FET, EIT KIC-ek, stb.), valamint
egyéb nemzetközi kutatási programokhoz kapcsolódó alapkutatások támogatása.
Kutatás–fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás biztosítása, kutatói
utánpótlás bővítése, hallgatók, fiatal kutatók bevonása innovatív kutatói teamekbe, kutatási
asszisztencia fejlesztése, kutatás és innováció menedzsment fejlesztése.
Kutatás–fejlesztési szolgáltatások valamint innovációs együttműködések kialakítása,
konzorciumszervező és hálózatépítő humánkapacitások fejlesztése.
Tudástranszfer-szolgáltatások, tudományos eredmények hasznosíthatóságának fejlesztése.
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»
»
»
»

Nemzetközi kutatástechnológiai kapcsolatok erősítése, a két- és többoldalú kutatási és
technológiai együttműködésekben való részvétel bővítését és fejlesztése.
Nemzetközi kapcsolattartás, konferencia részvétel, tagsági feladatok ellátása, nemzetközi K+F+I
és felsőoktatási tapasztalatcsere biztosítása.
Kapcsolódó tudományos népszerűsítő programok, képzések, tréningek fejlesztése és
lebonyolítása.
A nemzetközi rangsorokban való előrelépést szolgáló K+F kapcitás bővítések (TOP200 program)

A tudományos utánpótlás javítása
Az intézkedés a színvonalas kutatások alapfeltételéül szolgáló minőségi kutatói utánpótlás biztosítása
érdekében az alábbi tevékenységeket támogatja:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

A tudományos utánpótlás kiválóságainak támogatása a már meglévő kutatói ösztöndíjak bővítése
és újonnan induló ösztöndíjak keretében.
Bérfejlesztés, a kutatói és az oktatói életpályához igazodó teljesítményalapú támogatási rendszer
kialakítása, mely versenyképes jövedelmet kínálna a jövő kutató generációi számára.
A kutatói elszivárgást megelőző, és a folyamatot megfordítani képes brain-gain programok
indítása, és a már meglévő ilyen célú programok támogatásának megerősítése.
A kutatói projektrészvétel esetében a folyamatos társadalombiztosítás feltételrendszerének
kialakítása.
Doktori képzések fejlesztése, K+F szakemberek képzésének fejlesztése és a képzések
lebonyolítása.
Posztgraduális képzések kidolgozása, megvalósítása.
A doktori iskolák és a vállalati szféra közötti együttműködések erősítése.
Az Európai Kutatási Térségen (European Research Area) belüli doktori mobilitás élénkítése,
különös tekintettel a Magyarországra áramló mobilitásra, külföldi Master és PhD hallgatók
fogadása részképzések keretében.
COFUND programok társfinanszírozása: a kutatói mobilitást finanszírozó nemzeti programok
társfinanszírozását célzó COFUND programok esetében.
Nemzetközi K+F infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása: a kiemelt fontosságú
nagyműszerekhez való hozzáférését esetében („in-kind” hozzájárulás).
Az ERC-hoz kapcsolódóan kisegítő illetve kompenzáló valamint az ERA Chair programhoz
egyéni támogatások nyújtása.
A kutatói életpálya népszerűsítését támogató programok lebonyolítása.

Az intézkedés tartalmazza a központi ösztöndíjrendszerek bővítését, lebonyolítását, mint a Nemzeti
Kiválóság Program vagy az MTA Lendület Program.
Az intézkedés tartalmazza a speciálisan a Kárpát-medencét és a Duna makrorégiót érintő környezetigazdasági-társadalmi kihívások kutatásához és az ezek mentén megvalósuló kutatási-képzési
együttműködésekhez kapcsolódó fejlesztéseket.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: hallgatók, oktatók, kutatók, egyéb K+F+I szakemberek
Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb
kutatóhelyek, központi tartalomszolgáltatók, közgyűjtemények, tudományos kiadók

non-profit

Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 4.2.1 és 4.2.2 konstrukciók fejlesztései révén stratégiai kutatási irányok mentén koncentrálva
lettek támogatva a kutatási kapacitás fejlesztések, kiépültek az intézményi technológia transzfer
szolgáltatások a lineáris kutatási modellre építve, ugyanakkor a tudásháromszög (kutatás-oktatásinnováció egysége) területén további komplex fejlesztésekre van szükség, elsősorban az
96/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

intézményesített kapcsolatok fejlesztése területén.
A TÁMOP 4.2.2/A és 4.2.2/C konstrukciók révén kifejezetten egyes EU K+F+I célkitűzésekhez
(Future Emerging Technologi, Digital Agenda) kapcsolódó előkészítő és rásegítő támogatásoknak
kedvezőek a tapasztalatai a nemzetközi kutatási hálózatok generálásában. Az eredmények révén 20112012-re sikerült megállítani a csökkenő magyar részesedést a világ tudományos teljesítményében, sőt
ismét növekedett a magyarországi tudományos teljesítmény.
TÁMOP 4.2.3, 4.2.4, 4.2.2/D, valamint a többi kutatási konstrukció legfontosabb eredménye, hogy a
kutatói utánpótlás romló tendenciáját sikerült megállítani, elsősorban a célzott doktori iskola és
szakkollégium támogatásoknak, az ösztöndíjprogramoknak, valamint annak köszönhetően, hogy a
stratégiai kutatási irányok mentén koncentrálva lettek támogatva a kutatási kapacitás fejlesztések.

2.A.4.5.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

A felsőoktatási fejlesztésekre vonatkozó kritériumok:
A beavatkazások és ennek megfelelően a kiválasztási logika is kettős: az ágazati, országos hatókörű
beavatkozások esetében intézkedésként egy-egy kiemelt támogató és fejlesztő program indul a
stratégiai fejlesztési célok mentén. Az intézményi programok esetében kiemelt cél, hogy komplex és
hosszú távú egységes intézményi programok valósuljanak meg, ahol az intézmények egy programot
pontos mérföldkövek szerint rögzítve valósítanak meg.
Az intézményi pályázatok esetében a kiválasztási szempontok a követezők:
 a fejlesztés illeszkedése az intézményi profilhoz és hosszú távú stratégiájához,
 a felsőoktatási intézmény kapacitáshiánya illetve kapacitástöbblete,
 érintett hallgatói kör nagysága,
 a fejlesztés illeszkedése intelligens szakosodás stratégiákhoz, illetve
 a fejlesztés illeszkedése a kiemelet tématerületekhez.
Az intelligens szakosodásra vonatkozó kiválasztási alapelvek:
 komplex, hosszabb futamidejű programok,
 tudományos és kutatói kiválóság,
 hozzájárulás a kutatói utánpótlás növeléséhez és
 európai kutatási programokhoz és hálózatokhoz való csatlakozás.

2.A.4.5.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.4.5.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva.

2.A.4.5.5

Output indikátorok

21. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

Mértékegység

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

ESZA

konvergencia

1000

*
1.

Felsőfokú
oktatási
rendszerbe
való bejutást
elősegítő

fő

Adat forrása

monitoring
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Jelentés
gyakorisága
évente

programokba
bevontak
száma
2.

Felsőfokú
oktatási
rendszerbe
való bejutást
elősegítő
programokba
bevont romák
száma

fő

ESZA

konvergencia

100

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.4.8. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
A prioritási tengelyben megvalósulnak mind a társadalmi innovációba, mind a transznacionális
együttműködésbe tartozó műveletek. Ezeket a 6. számú prioritási tengely tartalmazza, így azok
részletes kifejtése is ott olvasható.
Mint azt a prioritási tengely elején jeleztük, a felsőoktatási beruházási prioritásán keresztül
támogatásra kerülnek az 1. tematikus célkitűzést megalapozó humán fejlesztések is, mert a
felsőoktatási képzési és az alapkutatások célzó fejlesztések csak együttesen képzelhető el hatékonyan.

2.A.4.9. Teljesítményi keretrendszer
22. táblázat: A prioritási tengely teljesítményi keretrendszere
Kidolgozás alatt.
2.A.4.11. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
Kidolgozás alatt.
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5. prioritás: Jó Állam
2.A.5.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
A Jó Állam prioritási tengely kizárólag a 11. az intézményi kapacitások és a közigazgatás
hatékonyságának fokozása elnevezésű tematikus célkitűzéshez kapcsolódik, azon belül is csak a
közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe
történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás
megvalósítása 11.b) beruházási prioritásra fókuszál a tematikus koncentráció jegyében.
A prioritási tengely az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra. Az elektronikus közigazgatás
infrastrukturális fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program informatikai célú
prioritási tengelyében jelennek meg.
A közigazgatás országosan egységes jellege miatt a prioritási tengely a Közép-magyarországi
Régióra is kiterjed az országos programok KMR-s részeivel. A jelenlegi közigazgatási kapacitások
figyelembe vétele alapján a prioritás keretének 50%-a kerül allokálásra a KMR területére.

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (5. prioritási tengely) A közigazgatási szervek és
közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő
beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes
kormányzás megvalósítása (11.b)
2.A.5.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
16. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A közigazgatás hatékonyságának fokozása
Cél az adminisztratív korlátok csökkentése az állampolgárok és vállalkozások számára a közigazgatás
valamennyi területén, a rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása, a
közigazgatás személyi állományának fejlesztése, továbbá a közigazgatás alkalmassá tétele az
elektronikus közigzagatási szolgáltatások és fejlesztések eredményesebb felhasználására.
17. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Igazságügy korszerűsítése
Az igazságügy modernizálása összetett és több terület együttműködését igénylő feladat, melynek
elemei párhuzamosan magukban foglalnak, emberi erőforrás menedzsment fejlesztés típusú
intézkedéseket, az önigazgatását és átláthatóságát célzó intézkedéseket, a polgári igazságszolgáltatási
eljárások hatékonyságának és minőségének javításával összefüggő intézkedéseket, valamint eközigazgatásra vonatkozó koherens intézkedéseket az igazságügyi ágazaton belül.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol a 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak
Cél az adminisztratív korlátok lebontása, a jobb jogi szabályozás elérése, a szakpolitikák közötti
szinergia biztosítása, a közpolitikák hatékonyabb menedzsmentje, a közpénzek felhasználása során az
átláthatóság, a feddhetetlenség és kiszámíthatóság javítása, továbbá a pénzügyi egyszerűsítés.
Az adminisztratív korlátok lebontása élénkíti az innovációt, illetve elősegíti a társadalmi célok (pl.
társadalmi kohézió, környezeti fenntarthatóság, esélyegyenlőség) elérését. Az állami szabályozás
minőségének és kiszámíthatóságának fokozása növeli a vállalkozások versenyképességét, erősíti a
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nyitottságot és átláthatóságot, csökkenti az információs aszimmetria okán felbukkanó piaci
hátrányokat, valamint mérsékli a szabályozási kudarcok kockázatát.
Cél olyan igazgatási szervezetrendszer kialakítása, ami azokat a feladatokat látja el, amelyek valóban
nélkülözhetetlenek és állami szervek részvételét igénylik, csak a feladatok megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges erőforrásokat igényli és azokat a lehető legoptimálisabban szervezi és osztja
meg az egyes szakterületek között. Mindezek mellett kizárólag a nélkülözhetetlen számú szervezeti
entitásból épül fel és nélkülözi az olyan indokolatlanul létező szerveket (szervezeti egységeket),
amelyek feladatait más szervezeti forma vagy szervezeti szint hatékonyabban tudja ellátni.
A rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása során mind a központi
államigazgatás, mind a területi igazgatás és az önkormányzatok esetében megvalósulnak a
hatékonyabb feladatellátást biztosító beavatkozások.
A közigazgatás személyi állomány-fejlesztésének jövőképében az erős, de az indokolthoz képest nem
nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes állam egy olyan közszolgálati
ethoszon alapul, amely az életpályamodell értékei mellett a hatékonyság és a teljesítmény értékeit is
megtestesíti. Ehhez a stabilitást, kiszámíthatóságot képviselő karrier-elv, valamint a változásokhoz
való rugalmas alkalmazkodást feltételező hatékonyság és a teljesítmény értékeinek ötvözésére van
szükség. Olyan tisztviselői életpálya-modellt kell tehát kidolgozni, amely megőrzi ugyan a karrierrendszer előnyeit, de lehetőséget nyújt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is. A rugalmas
alkalmazkodást pedig azzal lehet elérni, ha fokozatosan a munkakör kerül a személyügyi működés
középpontjába.
A közigazgatás hatékony és olcsó működtetésére, illetve a lakosság és a vállalkozások bürokratikus
terheinek csökkentésére vonatkozó igények, illetve az infokommunikációs technológiák, eszközök és
szolgáltatások széles körű elterjedésével elérhetővé vált lehetőségek metszéspontjában helyezkednek
el az elektronikus közigazgatási fejlesztések. Cél a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program keretei között megvalósuló közigazgatási informatikai fejlesztések kiaknázásához az
interoperabilitás megvalósítása, valamint a szolgáltatások nyújtásában közreműködő tisztviselők
felkészülten és motiváltan vegyenek részt az új szemléletű e-közigazgatás kialakításában.

23. táblázat: eredmény indikátorok

ID*

1.

Indikátor

Régiókategória

A lakosság és
a
vállalkozások
adminisztratív
terheinek
csökkenése

Kevésbé fejlett
régiók

Mértékegység

Alapul
vett
általános
indikátor

NA

Fejlettebb régió

Mértékegység
a bázis és
célértékhez

Bázisév

Célérték
(2022)

Adatforrás

Jelentés
gyakoriság

100
%

%

2013

85%

monitoring

évente

100
%

%

Bázis
érték

(felmérés)

2013

85%

monitoring

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.5.3. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási
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évente

2.A.5.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
23. Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése
24. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása
25. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése
26. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése
27. Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás korszerűsítése

23. Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése
Az adminisztratív korlátok csökkentése megvalósul az állampolgárok és vállalkozások számára a
közigazgatás valamennyi területén a jobb jogi szabályozás, a politikák közötti szinergia biztosításával,
a közpolitikák hatékonyabb menedzsmentjével, közigazgatásban és a közpénzek felhasználása során
az átláthatóság, a feddhetetlenség és kiszámíthatóság javításával, beleértve a pénzügyi egyszerűsítést,
a pályázati kiírások jobb koordinációját és a kedvezményezettek, helyi hatóságok számára az integrált
fejlesztések megkönnyítését.
Az adminisztratív korlátok lebontása az állami szabályozás minőségének és kiszámíthatóságának
növelése által:
˗
˗
˗
˗

növeli
az
érintett
vállalkozások
versenyképességét
(vállalati
költségmegtakarítások)
erősíti a nyitottságot és átláthatóságot
csökkenti az információs aszimmetria okán felbukkanó piaci hátrányokat,
mérsékli a szabályozási kudarcok kockázatát.

szinten

mérhető

1. alintézkedés: Korrupció megelőzés és átláthatóság növelése
Az intézkedés legfontosabb irányai terveink szerint a szervezeti kultúra tartós változása érdekében
további integritási, etikai és korrupciómegelőzési képzések tartása, az integritásirányítási rendszer
kiterjesztése az államigazgatási körén kívül álló állami szervekre (a rendvédelmi szerveket is
beleértve), az etikai kódexeknek a működési tapasztalatok alapján történő felülvizsgálata és
megújítása, azok továbbfejlesztése érdekében. Az integritásirányítási rendszer, a bejelentővédelmi
rendszer(ek) és az etikai rendszer működési tapasztalatainak felmérése, értékelése, a közigazgatási
korrupció, korrupciós kockázatok és integritás szint egységes mérési módszertanának kidolgozása és a
mérések végrehajtása. A korrupciómegelőzési intézkedések eredményességének és hatékonyságának
megítélhetősége érdekében, a bejelentővédelem eszközeinek bővítése, a bejelentések – nem anyagi ösztönzése rendszerének hatékonyabbá tétele.
2. alintézkedés: Lakossági és vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése
A jól működő közigazgatás és a jó állam egyik fő eleme, hogy az ügyfelek és a közigazgatási szervek
számára egyaránt egyszerűen intézhető eljárásokat kell kialakítani. Ezt a célt szolgálják az
adminisztratív terhek csökkentésére tervezett további beavatkozások. Ez a gyakorlatban az alábbi
megoldások alkalmazását jelenti:
˗
˗

tartalmi dereguláció;
az eljárások adminisztrációs terheinek teljes körű felülvizsgálata és csökkentése, a szabályozás
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javítása és az intelligens szabályozás.
A szabályozás javítására és az intelligens szabályozásra irányuló programok már több tagállamban,
egyes esetekben bizonyos régiókban vagy önkormányzatokban is jól bevált kezdeményezéseknek
számítanak. Az intelligens szabályozásra irányuló programok elősegítik a jogszabályok helyes
végrehajtását, ugyanis a tisztviselők számára az az elvárás, hogy a legkevesebb teherrel járó
jogszabályalkotásra és végrehajtásra törekedjenek. E cél megvalósítását azonban folyamatos
munkával és a szemléletmód átalakításával lehet elérni (pl. „kiváló szolgáltatás” minősítés
bevezetése).
Tájékoztatási programok szervezése, konzultációs és fórum intézmény rendszer kiépítése. Az
érdekeltek és végfelhasználók közvetlen bevonása meghatározó szerepet játszik a jogszabályok
kidolgozásában, valamint a szabályozás javításának és az intelligens szabályozás megvalósításában.
Az érdekeltek bevonása biztosítja, hogy egy adott jogalkotói kezdeményezés minden szempontból
megfontolásra került, a végfelhasználók bevonása pedig a jövőbeli jogszabály gyakorlati hatálya alá
eső szereplőkre vonatkozik.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: állampolgárok
Lehetséges kedvezményezettek: központi költségvetési szervek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ÁROP 1.2.4, ÁROP 1.2.6. és ÁROP 1.1.21. konstrukciók

24. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása
A rugalmas jó reagálóképességű közigazgatás kialakítása szorosan összefügg egyrészt a közbizalom
kérdéskörével, hiszen egy válaszképes a problémákat megoldani tudó közigazgatás nyerheti el az
állampolgárok bizalmát, olyan módon, hogy közben fenntartja a közigazgatás számára célt tételező
politikum bizalmát a magyar közigazgatás szakmai képessége és elhivatottsága iránt. Másrészt a
Magyary Program által folyamatosan láttatni kell az előrehaladási útvonalat azzal a kiemelt
jelentőséggel, hogy válságban sokszor kell új utakat vágni, és az új utakon a rugalmas
alkalmazkodóképesség szükséges. Harmadrészt, a szervezeti kultúra és hatékonyság fejlesztésével az
erőforrások optimális elosztására törekszik, valamint feszített időszakokban nem hagyja, hogy a
fogyatkozó erőforrások (például egy kimerült szervezetben) hátráltassák a működést, és megfelelően
alkalmazza azokat a technikákat, melyek hozzásegítik a kritikus szakaszokon átlendüléshez.
1. alintézkedés: A közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése
Az alintézkedés célja a belső hatékonyság működésének javítása, amely magába foglalja a szerv
teljesítménye mérésének lehetővé tételét, a működőképes belső folyamatok elősegítését, a szervezeti
tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó,
önfejlesztő szervezeti kultúra kialakítását.
A szervezetrendszer fejlesztésének alapgondolata, hogy olyan igazgatási szervezetrendszer alakuljon
ki, amely azokat a feladatokat látja el, amelyek valóban nélkülözhetetlenek és állami szervek
részvételét igénylik, csak a feladatok megfelelő színvonalú ellátásához szükséges erőforrásokat
igényli, és azokat a lehető legoptimálisabban szervezi és osztja meg az egyes szakterületek, ágazatok
között. Mindezek mellett kizárólag a nélkülözhetetlen számú szervezeti entitásból épül fel, és
nélkülözi az olyan indokolatlanul létező szerveket (szervezeti egységeket), amelyek feladatait más
szervezeti forma vagy szervezeti szint hatékonyabban tudja ellátni.
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A rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása során mind a központi
államigazgatás, mind a területi igazgatás és az önkormányzatok esetében történnek olyan
intézkedések, melyek végső célja a hatékonyabb feladatellátás biztosítása.
A szervezeteken belüli eljárások és folyamatok megújítását, valamint a szervezeti működés
hatékonyabbá tételét több beavatkozási területbe sorolt eszközök biztosítják. A beavatkozási területek
jellemzően: a teljesítménymenedzsment, a folyamatoptimalizálás, a tudásmegosztás, a
minőségirányítás és a változáskezelés.
Az intézkedésbe beletartozik például a fővárosi és megyei kormányhivatalok, járási hivatalok
szervezetének és működésének egységesítése, racionalizálása, a kormányhivatalon kívüli területi
államigazgatási szerveknek a kormányhivatalba történő integrálásának előkészítése és megvalósítása.
Erősíteni kell a felzárkózási szempontokat a kormányhivatalokban, melynek célja a hátrányos
helyzetűek, romák felzárkózásának támogatása és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének segítése
a társadalmi felzárkózás célkitűzéseinek, irányelveinek hangsúlyosabb megjelenítésével a
kormányhivatalok és az önkormányzatok működésében.
2. alintézkedés: Hatósági eljárások, élethelyzetek ésszerűsítése
Annak érdekében, hogy a közigazgatás közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, hogy a hatóságokkal
való érintkezés gondolatától ne elriadjanak a polgárok, hanem bízva abban, hogy segítő kezet kapnak,
belevágjanak céljaik megvalósításába, szükséges a közigazgatási eljárások hatékonyságának növelése.
Ez a célkitűzés – természetesen az ügyfelek jogainak és érdekeinek fokozott figyelembevételével –
mindenkor kiemelt cél, hiszen a hatékony közigazgatás végső soron az ügyfelek javát is szolgálja, és
az államnak is több szempontból (anyagi források, humánerőforrás, stb) megtakarítással jár. EU-s
források felhasználása esetén a szolgáltató közigazgatás ily módon történő működtetése tovább
javítható, színvonalának növelése hosszabb távon még inkább biztosítható
A 2013 végére kiépülő Kormányablak hálózat vonatkozásában az ügyfelek magas szakmai
sztenderdeken alapuló kiszolgálása színvonalának emelése, az ügyfelek elégedettségének a növelése
az egyes eljárási folyamatok és a szabályozási környezet felülvizsgálatával.
Az intézkedés keretében az ügyfeleket és a közigazgatás szervezeteit egyaránt terhelő, a belső és külső
folyamatokat jelentős mértékben bonyolító mechanizmusok felszámolása, a belső eljárások,
folyamatok egyszerűsítése, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, fővárosi és megyei
kormányhivatalok, valamint a kormányablakok feladat- és hatáskörének racionalizálása és
élethelyzetek fejlesztése történik. Ezzel összefügg az előző alintézkedés, melynek keretében a
közigazgatási intézmények működési folyamataikat felülvizsgálják, optimalizálják, és különböző
folyamatmenedzsment eszközök alkalmazásával automatizálják.
Szükséges az egyes hatósági eljárások, valamint az eljárásjogi keretszabályozás racionalizálása,
egyszerűsítése, az ügyfelek jogainak, helyzetének, valamint a hatóság eljárása hatékonyabbá tételének
érdekében.
Mindezek alapján:
- racionalizálni, egyszerűsíteni kell tovább a hatósági eljárások belső folyamatát,
- racionalizálni, egyszerűsíteni kell tovább a hatósági eljárások külső folyamatát,
- racionalizálni, egyszerűsíteni kell tovább a kormányablakok feladat- és hatásköreit,
- fejleszteni az élethelyzet alapú megközelítést,
- erősíteni az ügyfelek és az eljárások egyéb résztvevői jogainak, jogos érdekeinek védelmét,
- erősíteni az egyablakos rendszereket az eljárások kapcsán (pl. kormányablakok),
- az eljárások szereplői közötti kommunikáció, kapcsolattartás fejlesztése.
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3. alintézkedés: Kormányzati feladatellátás színvonalának növelése
A feladatellátás javításának programja már eddig is jelentős változást eredményezett. Ezt folytatnánk
a kormányzati stratégiai irányítás további összehangolásának és nyomon követésének támogatásával, a
politikai döntéshozatali folyamat támogatására az érdekeltekkel való konzultációs mechanizmusok
fejlesztésével és a hatásvizsgálati rendszer újabb ütemének kidolgozásával és kiterjesztésével. Ezek
erősítik az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, és segítik a politikai döntéshozatalt. Mindezek
mellett lefektetjük az alapjait egy új államháztartási költségvetés tervezési és végrehajtási, mérési
rendszernek (feladatalapú költségvetési rendszer).
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: állampolgárok
Lehetséges kedvezményezettek: központi költségvetési szervek, önkormányzatok, felsőoktatási
intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ÁROP 1.1.8., ÁROP 1.2.18; ÁROP 1.2.18/A; ÁROP 3A2; ÁROP 1A5, ÁROP 1.2.7. és ÁROP 1.2.9.
konstrukciók

25. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése
A közigazgatás személyi állomány-fejlesztésének célja, hogy elősegítse a hatékony állami feladat
végrehajtás humán feltételeinek megteremtését, a hosszútávú és kiszámítható életpályák
megteremtésével stabilizálja a közigazgatás (egyes esetekben a rendészet és a honvédelem) személyi
állományát, egyúttal vonzóvá tegye e hivatásokat, a minőségi munkavégzés feltételrendszerének
javításával hozzájáruljon gazdasági versenyképességünk növeléséhez, illetve szabályozási alapot
biztosítson a vonatkozó jogállási törvények kodifikációs munkálataihoz.
A közigazgatás személyi állomány-fejlesztésének jövőképében az erős, de az indokolthoz képest nem
nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes állam egy olyan közszolgálati
ethoszra alapozható, amely az életpályamodell értékei mellett a hatékonyság és a teljesítmény értékeit
is megtestesíti.
Ehhez a stabilitást, kiszámíthatóságot képviselő karrier-elv, valamint a változásokhoz való rugalmas
alkalmazkodást feltételező hatékonyság és a teljesítmény értékeinek ötvözésére van szükség. A kétféle
értékrendszer látszólag egymással ellentétes irányú megoldásokat tesz szükségessé, ezért olyan
életpálya-modellt kell kidolgozni, amely megőrzi ugyan a karrier-rendszer előnyeit, de lehetőséget
nyújt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is. A rugalmas alkalmazkodást pedig azzal lehet
elérni, ha fokozatosan a munkakör kerül a személyügyi működés középpontjába.
1. alintézkedés: Az emberi erőforrás-gazdálkodás egyes funkcióinak továbbfejlesztése
Az alintézkedés keretében megtörténik a feladatarányos személyzeti működés kialakítása, az ehhez
szükséges felmérések, stratégiai döntések, jogalkotást támogató koncepciók, jogszabályok,
módszertani és eljárásrendi támogatások elkészítése, az emberi erőforrás-gazdálkodás egyes
funkcióinak továbbfejlesztése a stratégiai szemlélet és a hosszabbtávú, egymásra épülő fejlesztések a
szabályozási struktúra megfelelő alakításával a közszolgálati életpályák kiteljesedésének
támogatásával. Mindezek mellett sor kerül a közigazgatásra orientált személyügyi tervezés
kialakításával a közszféra munkaerő-piaci versenyben betöltött helyzetének erősítésére.
A személyzeti működés integrált részévé kell tenni a teljesítmény rendszerszerű menedzselését,
amelynek eredményként növekszik a tisztviselők motivációja, érdekeltté válnak szervezetük
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teljesítményének javításában. A teljesítmény-értékelés eredményeit felhasználó tervszerű és
kiszámítható, valós igényeket kielégítő továbbképzési rendszer létrehozására van szükség.
Nélkülözhetetlen a bevezetésre kerülő, illetve átalakítás alatt álló életpálya-elemek további fejlesztése
az elért eredményekből kiindulva.
Az életpálya bevezetésével összefüggő, valamint a három hivatásrend (kormánytisztviselők, rendőrök,
katonák) életpályáinak összehangolása során szükségessé váló képzések tananyagfejlesztése, oktatása.
A megkezdett, a világos munkaköri rendszer kiépítését célzó tevékenység folytatása, a
megvalósítással kapcsolatosan jelentkező feladatok ellátása, a karrier-utak közötti átjárhatóság elemei
és a hozzárendelt továbbképzési rendszer fejlesztése. Az új besorolási rendszer munkaköri alapra
állítását követően a kialakított struktúra részelemeinek kidolgozása, összhangba hozása, a gyakorlati
tapasztalatokon alapuló továbbgondolása, humánerőforrás-menedzsment eszközök teljes körű
hozzárendelése. A további életpálya-elemekre, azok rendszerbe illesztésére és az életpálya
kiterjesztésére vonatkozó további javaslatok kidolgozása.
Fontos kérdésként merül fel a közigazgatási eljárásokban érintett szervek, hatóságok mindenkori
felkészültsége a vonatkozó jogszabályok mind hatékonyabb alkalmazása kapcsán. Az adminisztratív
terhek csökkentése (és az ehhez kapcsolódó dereguláció), az eljárási szabályoknak a hatóságok
eljárása mind nagyobb hatékonyságát biztosító fejlesztése, továbbá az e-közigazgatás kiszélesítése
mind olyan kérdés, ahol az érintett jogalkalmazóknak, de adott esetben a jogalkotóknak is indokolt
lehet rendszeres, illetve eseti módszertani-szakmai segítséget nyújtani. Ennek keretében indokolt a
jövőben olyan szakmai, módszertani kiadványok megjelentetése, jól szervezett oktatások tartása,
amelyek a fenti célokat szolgálják.
A helyi és területi közigazgatásban dolgozó munkatársak felkészítése központilag összeállított
tananyagok személyes konzultációk és távoktatási eszközök felhasználásával, ennek keretében:
˗

az ügyintézők képzése a magas színvonalú ügyfélkiszolgálás biztosítása érdekében szükséges az
ügykörök bővülésével, egyes eljárási szabályok módosulásával, a gyakorlati tapasztalatok
rendszerezett gyűjtésével, naprakész tájékoztatási igényekkel összefüggésben az ügyintézők
folyamatos képzésének megteremtése;

˗

ügyfélszolgálati munkatársak tudásbázis alapú képzése;

˗

a jogalkalmazók munkáját segítő módszertani útmatatók, kiadványok szerkesztése;

˗

a helyi és területi és központi közigazgatásban dolgozó munkatársak felkészítése központilag
összeállított tananyagok, személyes konzultációk és távoktatási eszközök felhasználásával. A
felkészítés kiterjed többek között a választási igazgatás szakembereinek képzésére, valamint az
eljárásjogi szabályok alkalmazására.

Hangsúlyt fektetünk a vezetői utánpótlásképzésre, amely elsősorban a vezetési készségek
fejlesztésére, a vezetési stílusokra és attitűdformálásra összpontosít, illetve a vezetői kiválósági
képzésre. Mindkét képzést különböző vezetői továbbképzések egészíthetik ki.
A felzárkózási és esélyegyenlőségi szempontok közszolgálati munkában történő érvényesítése
érdekében szükséges a közszolgálati munkatársak képzése, kompetenciafejlesztése, érzékenyítő
tréningek tartása a felzárkózási/esélyegyenlőség elvű szemlélet elsajátítása és azzal való azonosulás
érdekében.
2. alintézkedés: Közszolgálati szolgáltatásfejlesztés
A Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Magyar Rendvédelmi Kar közös értékalapú egységes
hivatásrend létrehozását, valamint a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősítését
elősegítő szolgáltató tevékenységének további szélesítése és fejlesztése, különös tekintettel a hivatás
gyakorlásával összefüggő érdekképviseletre, a kormánytisztviselők és a rendvédelmi hivatásos
állomány anyagi helyzetét és hivatásgyakorlásának feltételeit közvetlenül befolyásoló jogszabályok
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megalkotásával összefüggő konzultációra, etikai eljárás lefolytatására, díj alapítására, szakmai
konferenciák szervezésére, valamint jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások
nyújtására.
3. alintézkedés: Közszolgálati utánpótlás és kapcsolódó fejlesztések
Biztosítani kell a minőségi szakmai munka ellátását segítő szakemberállományt, és hatékonyan és
átláthatóan kell lebonyolítani az utánpótlás biztosítását. Az intézkedés tartalmaz konstrukciókat az
utánpótlás tervezhetőségének előmozdítására a jelenleginél kiegyenlítettebb korösszetételt biztosító
intézkedések, feladatok meghatározása és végrehajtásuk támogatása, a jelentős szakértelemmel
rendelkező személyek közszférában tartására, illetve a magánszférában foglalkoztatottak bevonzására
a magánszférával szembeni versenyképességét fokozó részletek kidolgozása koncepcióalkotás,
szabályozás, eljárásrendek kialakítása és kommunikációja révén.
Célunk egy olyan karrier-menedzselési rendszer kialakítása, amelyben az erőforrás-tervezési,
személyzetfejlesztési és ösztönzési módszerek együttesen, egymással koherens kapcsolatban állva
kerülnek alkalmazásra. Ezek együttesen biztosítják, hogy a rendszer hosszabb távon biztosítani tudja a
vezetői munkakörökre és a kulcspozíciókra az alkalmas, minden tekintetben megfelelő munkaerő
utánpótlását.
Egy olyan kiválasztási rendszert kell kialakítani, amely biztosítja, hogy megfelelő mennyiségben,
minőségben, valamint időben rendelkezésre álljon a szükséges munkaerő-utánpótlás. A pályázati
eljárásban a korábbi bonyolult vizsgarendszer helyébe gyors kiválasztási tesztet kell léptetni, amely
méri a közigazgatási ismereteket, az általános tájékozottságot, a logikus szövegértést (verbális teszt);
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: közszolgálati tisztviselők, rendvédelmi kar
Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ÁROP 2.2.17, ÁROP 2.2.20 és ÁROP 2.2.21 konstrukciók

26. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése
Az elmúlt évtizedben ugyan jelentős hazai és uniós forrásokat fordítottak a közigazgatás belső
folyamatainak elektronizálására és az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére, e projektek
jellemzően informatikai fókuszúak voltak és nem fordítottak kellő hangsúlyt sem a szolgáltatások
közötti interoperabilitás megteremtésére, sem az e-közigazgatási szolgáltatások nyújtásában
közreműködő közszolgálati tisztviselők felkészítésére.
A közigazgatás működésének hatékonyságát tovább növelné, és egyben a közigazgatás rendszere
átalakításának egyik legnagyobb kihívását jelenti – napjainkban – a teljes körű, illetve minél teljesebb
körű elektronikus ügyintézés megvalósítása, az állami nyilvántartások korszerűsítése, a közigazgatási
informatikai rendszerek együttműködésre való képességének erősítése.
Új szemléletű fejlesztésekre van szükség, melyek a kínálati oldalon megteremtik a hatékony
szolgáltatások lehetőségét. E fejlesztések eredményének hasznosulásához ugyanakkor
nélkülözhetetlen, hogy a szolgáltatások nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők is
felkészülten és motiváltan vegyenek részt az új szemléletű e-közigazgatás kialakításában.
A fejlesztések során különös figyelmet kell fordítani azoknak a horizontális alkotóelemeknek a
következetes alkalmazására, amelyek a szolgáltatások interoperabilitását, átjárhatóságát biztosítják.
106/146

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

1. alintézkedés: közigazgatási informatikai rendszerek együttműködésre való képességének
erősítése
Az intézkedés célja, hogy a közösségi értékeknek, alapelveknek megfelelően fejleszthessük tovább a
magyar közigazgatás magánszemélyeknek, vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásait. Meg kell
valósítani az interoperabilitás magasabb szintjének eléréséhez a jogi, technikai, szemantikai és
szervezeti fejlesztéseket. A közigazgatási projektek sikerének egyik záloga és eddig mostohán kezelt
területe az igazgatásszervezés: az informatikai megoldások elhelyezése az eljárásrendben és a
közigazgatás szervezetében, a jogosultságok, feladatok és a szereplők egymáshoz való viszonyának
előzetes rendezése, mely az interoperabilitás kulcstényezője. Az elkövetkező időszakban az Európai
Bizottság számára kijelölt kulcsintézkedésekkel összhangban a magyar interoperabilitás részleteinek
tervezésekor tekintettel kell lenni az infokommunikációs technológiák átjárhatóságával, illetve az
elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogszabályi környezet gondozására,
továbbfejlesztésére.
Új típusú személyi okmány lépcsőzetes bevezetése a cél, így az ehhez tartozó szolgáltatások
igénybevételének lehetősége biztosított lesz az ügyfelek oldalán. Más tagállamok fejlesztéseit, a fő
irányokat figyelembe véve ehhez szeretnénk alapul venni a STORK projekt eredményeit és más
nemzeti interoperabilitási keretrendszerek tapasztalatait. Személyi okmányaink jelenleg megfelelnek a
schengeni kritériumoknak, de minimálisan sem elektronizáltak, semmilyen elektronikus szolgáltatásra
nem alkalmasak. A modern közigazgatásnak szüksége van az elektronikus szolgáltatások nyújtására
alkalmas személyi azonosító kártyára.
Emelni kívánjuk a nyílt forráskódú megoldások elterjedtségét a magyar közigazgatásban. A
nemzetközi tapasztalatok és törekvések egyre inkább a szabad szoftverek használata felé fordulnak.
Ennek egyrészt az általuk elérhető költségcsökkentés, másrészt pedig zárt rendszerektől és a külső
szállítóktól való függőség csökkentése az oka.
Az adatbázisok együttműködésének, átjárhatóságának erősítése szintén az interoperabilitás
megteremtésének kulcsfontosságú összetevője. A teljes, funkcionális interoperabilitás eléréséhez
jelentős feladatokat kell végrehajtani. Ezek közül az egyik legfontosabb az állami nyilvántartások
adattartalmának komplex módszerekkel történő adattisztítása. A következő lépés az állami
nyilvántartások struktúrájának, törzsadat-architektúrájának központilag szabályozott formára történő
fejlesztése, átalakítása.
A közszféra adatainak továbbfelhasználásáról szóló irányelv implementálása utáni megvalósítás során
a gazdasági növekedés annál nagyobb lesz, minél hatékonyabb lesz az állam és a vállalkozások
együttműködése a területen: az adatvagyon felhasználása új, innovatív szolgáltatások létrejöttét
támogatja, és ezen keresztül a versenyképességet is növeli. Ennek eléréséhez biztosítani kell a
közadatok proaktív, korszerű elektronikus közzétételének feltételeit.
A szolgáltatások fejlesztése során a szubszidiaritás és arányosság, a szolgáltatások rendelkezésre állás
és az esélyegyenlőség jegyében az igénybevehetőség, a biztonság és az adatvédelem, a nemzetközi
környezettel való nagyobb konformitás, az átláthatóság alapelveit kívánjuk alkalmazni. Cél, hogy
csökkentsük az ügyfelek adminisztrációs kötelezettségeit, az érintetteket nagyobb arányban be tudjuk
vonni a szolgáltatás-fejlesztésbe, az elvégzett fejlesztések pontosan és részletesen dokumentálva
legyenek, garantálhassuk a biztonságot és személyes adatok védelmét.
2. alintézkedés: közigazgatási dolgozók digitális írástudásának, informatikával kapcsolatos
munkakörnyezetének fejlesztése
A digitális megosztottságnak számos dimenziója van, mely az alapvető, eszközhasználattól egész a
használat minőségéig és körülményeiig vezetnek. Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztésére
eddig elköltött összegek hasznosulásának növelése, illetve a rendelkezésre álló további uniós és hazai
források hatékony felhasználása egyaránt szükségessé teszi az elektronikus közszolgáltatások
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felhasználói oldalának fejlesztését, amely releváns, sőt kiemelt probléma a közigazgatáson belül is:
számos rendszer készül a közigazgatásban dolgozóknak, melyek csak megfelelő használattal érhetik el
a kívánt hatást, miközben a kínálat oldali rendszerek pontos ismerete is elengedhetetlen a kívánt
minőségű szolgáltatásnyújtáshoz. Lényeges feladat az IT-biztonság és az ezzel kapcsolatos tudatosság
fejlesztése is. A közigazgatásban dolgozók számára is szükséges a távmunka humán feltételeinek
megteremtése, elterjesztése, az ehhez kapcsolódó szabályok, eljárások és lehetőségek áttekintése. A
közigazgatás a versenyszférához képest kevésbé vonzó az IT-szakemberek számára, ami annak
tekintetében különösen kedvezőtlen, hogy ilyen szakemberek tekintetében egyébként is hiány
mutatkozik hazánkban. Ezért kiemelten fontos a meglévő szakemberek megtartása, továbbképzése,
illetve új szakemberek bevonzása a folyamatos képzés és egy biztos kormányzati IT-szakemberi
életpálya alternatíva felmutatásával.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: közszolgálati tisztviselők, rendvédelmi kar a képzések esetében,
vállalkozói lakossági ügyfelek az interoperabilitás vonatkozásában
Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, önkormányzatok
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ÁROP 1.A.4, ÁROP 1.2.12, ÁROP 1.2.10, ÁROP 1.2.20, ÁROP 2.2.18, ÁROP 1.1.17, továbbá
ÁROP-2.2.18 konstrukciók

27. Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás korszerűsítése
Az igazságügy modernizálása összetett és több terület együttműködését igénylő feladat, melynek
elemei párhuzamosan magukban foglalnak, emberi erőforrás menedzsment fejlesztés típusú
intézkedéseket, az önigazgatását és átláthatóságát célzó intézkedéseket, a polgári igazságszolgáltatási
eljárások hatékonyságának és minőségének javításával összefüggő intézkedéseket, valamint eközigazgatásra vonatkozó koherens intézkedéseket az igazságügyi ágazaton belül.
Az igazságügy fejlesztésének felelőssége – szemben a közigazgatás-fejlesztéssel – osztott: kormány,
bíróság és ügyészség között. Fontos, hogy nem csak az egyes funkcionális igazgatási fejlesztések
során (pl. iratkezelés, fizikai elhelyezés), hanem hatékony együttműködés érdekében más területeken
is jöjjenek létre közös felületek. Mind a három résztvevő elkötelezett abban, hogy a korábbiakhoz
képest fokozottabban összehangolja a szakmai továbbképzési rendszerét.
A fentiek tükrében az intézkedés keretében tervezzük az igazságszolgáltatás korszerűsítését, valamint
a bírói kar önigazgatását, átláthatóságát és emberierőforrás-menedzsmentjének fejlesztését célzó
intézkedések támogatását. A polgári igazságszolgáltatási eljárások hatékonyságának és minőségének
javítása; a vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítását, valamint a közvetítés és egyéb
alternatív vitarendezési eljárások ösztönzését.
Kiemelt fejlesztési célunk a bírósági infrastruktúra és az ügyek feldolgozásának a korszerűsítése –
beleértve az IKT-eszközök fejlesztését és igazságügyi statisztikák létrehozását – az
igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében.
1. alintézkedés: Jogi eljárások hatékonyságának növelése
Több ügyben és jogszabályanyagban időszerű egy teljes felülvizsgálat elvégzése, mivel ezen ügyek
száma is jelentősen növekszik és a rendelkezésre álló szűkös munkaerő kapacitások miatt is
elengedhetetlen az ügyintézés egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele. A felülvizsgálat eredménye lenne a
szükséges jogszabály módosító javaslatok megfogalmazása és a megfelelő ügyintézői protokoll
kidolgozása. Az intézkedés keretében a hazai jogorvoslatok gyakorlatát elemezni kell és ennek
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eredményéről be kell számolni. A megalapozott válaszok elkészítéséhez háttértanulmányok,
hatástanulmányok kidolgozása szükséges. Az intézkedés célja még a nemzetközi büntetőjogi
együttműködés hatékonyságának javítása.
Büntetőjogi területen számos kétoldalú nemzetközi egyezmény van hatályban. Megvizsgálásra szorul,
hogy ezek rendelkezései mennyiben felelnek meg a XXI. századi jogi környezetnek, a mai kor
igényeinek. A perhatékonyság szempontjából, figyelemmel a jogalkalmazói tapasztalatokra – az
igazságszolgáltatás egyik legnagyobb problémája napjainkban az elhúzódó eljárások, amelyek
egyrészt jelentős terhet jelentenek az eljárásban résztvevők oldalán, másrészt a bíróságok oldalán is
anyagi többletkiadásokat eredményeznek. Ezért 2010 óta töretlen kormányzati intézkedésként jelent
meg az igazságszolgáltatási eljárások gyorsítása, amely elkezdett tevékenységet folytatni szükséges a
jogalkalmazói visszajelzések alapján.
2. alintézkedés: Igazságügyi humánerőforrás fejlesztése
Elengedhetetlen, hogy az igazságügyi szakemberek elsajátítsák a közös európai igazságügyi kultúrát.
Az igazságügyi képzéseknek szélesebb keretbe kell illeszkedni. E cél elérése érdekében az intézkedés
az igazságügy területén képzések megtartását támogatja, ehhez szükséges tananyagok kidolgozását és
tematika kialakítását.
3. alintézkedés: Igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
Az intézkedés keretében tartalommal kereshető elektronikus dokumentumtár, szakmai tartalommal
kereshető elektronikus igazságügyi rendszer, kiegészítő rendszerek létrehozása és ezek
összekapcsolása történne. Valamennyi rendszer esetében a rendszerek azon háttérjogszabályokkal,
melyek kiszolgálására létrehozták őket összhangban lesznek, és az esetleges jogszabály-módosítások
következtében kialakult változások haladéktalanul beépíthetőek lesznek a rendszerekbe, ezzel
megteremtve a jogbiztonságot, és az állampolgárok naprakész tájékoztatását az eljárások hatékonyabb
lefolytatása érdekében.
Valamennyi rendszer esetében elvárt eredmény a jogszabályi megfelelőségen túl, hogy az gyorsabbá,
egyszerűbbé, könnyen érthetővé, tehát ügyfélbaráttá tegye az eljárás folyamatát, csökkentve ez által az
adminisztrációs terheket, valamint az ügyintézésre fordított időt mind az ügyfél, mind az ügyintéző
részéről.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-magyarországi
Régió is
Beavatkozások célcsoportja: lakossági és vállalkozói ügyfelek, bírák, ügyészek
Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, igazságügyi szervek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
ÁROP-2.2.16, ÁROP-1.2.1 konstrukciók.

2.A.5.3.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

2.A.5.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.5.3.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva.

2.A.5.3.5

Output indikátorok
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24. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

*

Mértékegysé
g

Forrás

Régiókategória

Célérték
(2022)

Adat
forrása

Jelentés
gyakorisága

1.

Integritásirányítási
rendszert
alkalmazó
szervek száma

darab

ESZA

Kevésbé fejlett

25

monitoring

évente

2.

Képzésben
résztvevők
száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

6.500

monitoring

évente

3.

Megtisztított
adatbázisok
száma

darab

ESZA

Kevésbé fejlett

12

monitoring

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.5.4. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
Nem releváns.

2.A.5.5. Teljesítményi keretrendszer

25. táblázat: A prioritási tengely teljesítményi keretrendszere
Kidolgozás alatt.
2.A.5.7. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
Kidolgozás alatt.
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6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és
transznacionális együttműködések
2.A.6.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
A prioritási tengely technikai jelleggel tartalmazza részint a közösségek szintjén irányított helyi
fejlesztési stratégiákat, részint a társadalmi innovációt szolgáló műveleteket és a transzancionális
együttműködést.
A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra.

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (6. prioritási tengely) közösségek szintjén irányított helyi
fejlesztési stratégiák − 9. (i)

2.A.6.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
18. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása
A felzárkózáspolitika helyi szintű megvalósítását segítő területi szintű együttműködések támogatása a
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtása érdekében. Az eredmények, amelyeket a tagállam
az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2.
fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak
Létrejönnek a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását szolgáló térségi és ágazatok közötti
együttműködések, amelyek hatékonyan képesek szolgálni a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtását. Ennek következtében javulnak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű
csoportok életkörülményei.

26. táblázat: eredmény indikátorok
Kidolgozás alatt.
*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.6.3. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.6.3.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
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28. Területi hátrányok megelőzése, az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló folyamatok
megtörése
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja,
hogy „a társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken
átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség.”Az NTFS helyi megvalósítását szolgálják a
települések helyi esélyegyenlőségi programjai.
Az intézkedés célja a helyi esélyegyenlőségi programok (a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerinti)
végrehajtásának és továbbfejlesztésének segítése. Ennek érdekében a települések közötti, valamint
ágazati és szektorközi együttműködések támogatása, valamint az érintett célcsoportok bevonásának
erősítése. A beavatkozások hatékonysága érdekében az intézkedés lehetővé teszi az egységes szakmai
támogatást.
Területi kihatás: konvergencia régiók
Beavatkozások célcsoportja: helyi közösségek
Lehetséges kedvezményezettek: a helyi akciócsoportok által kijelölt kedvezményezetti kör (helyi és
területi költségvetési szervek, államháztartáson kívüli non-profit szervezetek)

2.A.6.3.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

2.A.6.3.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.6.3.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva.

2.A.6.3.5

Output indikátorok

27. táblázat: output indikátorok
Kidolgozás alatt.
*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (6. prioritási tengely) a befogadó társadalom és a
gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritások tengelyek által lefedett beruházási
prioritások

2.A.6.4. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)(ii))
19. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A Befogadó társadalom és a Gyarpodó tudástőke
megújulási képességének növelése
A társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazása annak
érdekében, hogy a Befogadó társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken
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javuljon a társadalmi kihívásokra adható válaszok hatásmechanizmusa részint újszerű megoldások
kidolgozásával és kipróbálásával, részint nemzetközi tapasztalatok megismerésével.

28. táblázat: eredmény indikátorok
Kidolgozás alatt.
*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.A.6.5. A beruházási
prioritásonként)

prioritás

alatt

támogatandó

intézkedések

(beruházási

2.A.6.5.1
A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
29. Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
1. alintézkedés: a társadalmi innováció terén tervezett beavatkozási irányok:
 „Esélypontok” kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásáért: az „Esélypontok”
minősítési eljárás útján, a meglévő felzárkózást célzó szolgáltatási rendszer fejlesztésével, a
gyakorlatban már kipróbált, működő intézmények/programok bázisán jönnének létre. Elsősorban
hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben nyújtanának széleskörű
szolgáltatást, az esélyteremtés, képesség kibontakoztatás érdekében, illetve koordinatív szerepet
töltenek be az érintett kistérségben a gyerekekre irányuló felzárkózási programok összehangoltabb
megvalósítása érdekében. Az innovációs program keretében kialakításra kerül a minősítés
szempontrendszere és a működés szabályrendszere és kiválasztásra és támogatásra kerülnek a
kísérleti jelleggel induló „Esélypontok”.
 A helyi társadalom életében fennálló problémák újszerű megoldása helyi problémafeltárás
mentén, a megoldási alternatívák feltárásával és elemzésével, a helyi társadalom szélesebb
rétegeinek bevonásával érdemi válaszok kidolgozásával, majd azok megvalósítása.
2. alintézkedés: a transznacionális együttműködések terén tervezett beavatkozási irányok:
»

Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-medencei romák
felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok (különös tekintettel a V4
tagországokra) együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.

»

A Kárpát-medencei és más európai nemzeti kisebbségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros
viszony kialakítása.

»

Az ifjúsági és szervezeti munka hatékony összehangolása érdekében támogatni kell a középeurópai térségben az ifjúsági együttműködést, továbbá a kulturális és a nem formális oktatási
szolgáltatásokat, szakmai és módszertani támogatást is biztosító szolgáltató és információs
irodahálózat létrejöttét.

»

A civil szervezetek és az önkormányzati határokon átnyúló együttműködésének erősítése.
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»

A közép-európai térségben az oktatás és a felsőoktatás terén közös képzési programrok indítását, a
hálózati együttműködést, a tehetséggondozást, pályaorientációs és szórványkollégiumi
hálózatfejlesztést.

»

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása.

»

Önkéntes szolgálati és gyakornoki együttműködések.

»

Szociális és egészségügyi hálózati együttműködés, különös tekintettel az egészségügi
kutatóközpontokra és egészségipari társaságokra.

»

Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.

»

Kulturális intézmények hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése, gyakornoki
programok kidolgozása, kulturális kulcskompetenciák mérését szolgáló módszertan kidolgozása

»

Közösségfejlesztő szerveztek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.

Területi kihatás: konvergencia régiók, illetve Unión belüli tagállamok
Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, államháztartáson kívüli non-profit szervezetek,
egyházi szervezetek

2.A.6.5.2.

Tervezett kiválasztási kritériumok

2.A.6.5.3

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása

A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.

2.A.6.5.4

Tervezett nagyprojektek

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva.

2.A.6.5.5

Output indikátorok

29. táblázat: output indikátorok
ID

Indikátor

*
1.

A támogatott
transznacionális
programokban
résztvevők
száma

Mértékegysé
g
fő

Forrás

ESZA

Régiókategória

Célérték
(2022)

kevésbé fejlett
régiók

Adat
forrása
monitoring

Jelentés
gyakorisága
évente

2.A.3.4. ESZA különös rendelkezései, adott esetben: társadalmi innováció,
transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7. tematikus célokhoz
A prioritási tengely leírása tartalmazza a társadalmi innovációt és a transznacionális együttműködést
szolgáló műveletek beavatkozási területeit.

2.A.6.6. Teljesítményi keretrendszer
Teljesítménytartalék ebben a prioritási tartalékban nem kerül betervezésre.
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2.A.6.8. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának leírása,
szükség esetén beleértve a hatóságok adminisztratív kapacitásának támogató
intézkedésekeit
Nem releváns.
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2. FEJEZET B. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS PRIORITÁSI TENGELYÉNEK LEÍRÁSA

7. prioritás: technikai segítségnyújtás
2.B.0. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
Az EFOP technikai segítségnyújtási prioritási tengelye a konvergencia régiókon kívül a Középmagyarországi Régióra is kiterjed. Ennek indokai a következők:
»
»

a szakmai prioritási tengelyek mindegyike tartalmaz országos kihatású programokat, így azok is
kiterjednek a Közép-magyarországi Régióra, s a hozzájuk kapcsolódó technikai segítségnyújtási
tevékenységeket ebben a régióban is el kell látni; valamint
a technikai segítségnyújtási prioritási tengely végrehajtásában közvetlenül érintett irányító
hatóság és közreműködő szervezet is a Közép-magyarországi Régióban működik.

A technikai segítségnyújtási projektek adminisztrációjának csökkentése indokolja, hogy miért
szükséges egy prioritási tengelyen belül tartani a két régiókategóriát: ellenkező esetben ugyanis
kétszer annyi TA projekt valósulna meg, ceteris paribus kétszer annyi adminisztráció mellett.
A technikai segítségnyújtás prioritási tengelyen belül a konvergencia-KMR részarány megegyezik a
konvergencia és a KMR-re eső allokációk EFOP-on belüli arányával.

2.B.1. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények
20. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Az Operatív Program műveleteinek eredményes és hatékony
megvalósítása
Cél az operatív program előkészítési, menedzsment, monitoring és ellenőrzési tevékenységeinek
eredményes ellátása, s az ahhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése.

Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A 2007-2013-as időszakhoz hasonlóan a technikai segítségnyújtás forrásai részint az egyes operatív
programok technikai segítségnyújtás prioritási tengelyében, részint a horizontális Koordinációs és
Végrehajtási Operatív Programban (KVOP) jelennek meg a következő megbontásban:
»
»

az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritási tengelyei az egyes programok operatív,
elsősorban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit;
a KVOP prioritási tengelyei a Partnerségi Megállapodás egészéhez, illetve az operatív programok
végrehajtásához kötődő rendszerszintű tevékenységeket hivatottak támogatni.

2.B.2. eredmény indikátorok
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30. táblázat: eredmény indikátorok
ID
Indikátor

Mértékegység

Bázisérték

Bázisév

*

1.

Hatékonyan
és eredményesen
felhasznált
források
aránya

%

20072013
átlaga

Célérték
(2022)

100%

Adatforrás

monitoring

Jelentési
gyakoriság

évente

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal

2.B.3.1. A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az operatív program technikai-adminisztratív lebonyolítása
Az EFOP jelen intézkedése fogja biztosítani a programszintű előkészítési, menedzsment, monitoring
(kivéve az informatikai rendszer működtetése) és ellenőrzési tevékenységek megfelelő ellátását.
Ehhez a KVOP egyfajta háttérszolgáltatásként nyújtja a koordinációt, az általános eljárási
szabályozást, az átfogó informatikai rendszer üzemeltetését, az egységes ügyfélszolgálatot és
projekttámogatást, továbbá az egyéb rendszerszintű feladatokat, illetve finanszírozza a különböző
értékeléseket.
Az intézkedés két alintézkedésből épül fel:
1. alintézkedés: A közreműködő szervezeti feladatok ellátása
Az intézkedés biztosítja az EFOP lebonyolításával kapcsolatos közreműködő szervezeti
tevékenységek finanszírozását, melyek az irányító hatóságtól kapott felhatalmazás és iránymutatás
alapján végzik a felelősségi körükbe utalt prioritási tengelyek lebonyolítását. Szerepkörük alapvetően
megegyezik a 2007-2013-as időszakban tapasztaltakkal. A közreműködő szervezet feladatai az
irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti megállapodásban kerülnek rögzítésre.
2. alintézkedés: Az operatív program lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
Az intézkedés biztosítja egyúttal az EFOP megvalósításához kapcsolódó alábbi tevékenységeket:
˗
˗

az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak ellátását;
éves megvalósítási jelentések és az EFOP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, továbbá
az EFOP feladatkörét érintő (pl. stratégiák megvalósulásához kapcsolódó értékelések,
hatékonyság és hatásvizsgálatok) és a monitoring bizottság kezdeményezésére indított értékelések
és hatásvizsgálatok elkészítése.

2.B.3.2 Output indikátorok
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31. táblázat: output indikátorok
ID*

Indikátor megnevezése

Mértékegység

Célérték (2022)

Adatforrás

1.

Lefolytatott értékelések,
hatásvizsgálatok száma

darab

20

monitoring

2.

Monitoring Bizottság
üléseinek száma

alkalom

18

monitoring

3.

Monitoring Bizottság általi
projektlátogatások száma

darab

20

monitoring

*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal
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3. FEJEZET: AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE
A pénzügyi adatok a forrásfelhasználást szabályozó uniós rendeletek kihirdetéséig pusztán irányadók.

32. táblázat:

adatok Millió euro-ban

Régiókategória

2014

2016

ERFA Kevésbé
80,77271692
Fejlett
régiókban

88,11569

110,1446

124,8306 117,4876

102,8016

110,1446 734,29743

ERFA összesen

88,1157

110,145

124,831

102,802

110,145

ESZA Kevésbé
165,7028531
Fejlett
régiókban

180,7667

225,9584

256,0862 241,0223

210,8945

225,9584 1506,3896

ESZA összesen

165,7028531

180,767

225,958

256,086

241,022

210,895

225,958

1506,39

Kohéziós Alap

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

246,47557

268,8824

336,1031

380,9168 358,5099

313,6962

336,1031 2240,687

80,77271692

2017

2018

117,488

2019
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2020

Összesen

2015

734,2974

3.2. Az operatív program pénzügyi táblája
33. táblázat: Az operatív program pénzügyi táblája

Alap

Régió
kategória

Az Uniós
finanszírozás
számításának
módja
(Teljes
elszámolható
költség vagy
elszámolható
közkiadás)

Európai
Uniós
finanszírozás (a)
{million
euro}

Összes
finanszírozás

Nemzeti
társfinanszírozás

Társfinanszírozás mértéke

Nemzeti
társfinanszírozás
indikatív felosztása

Tájékoztató
adatok
(e) = (a) +
(b)

(b) = (c) + (d))

Állami
(c)

(f) = (a)/(e) (2)

Magán
(d)

EBB
hozzájárulás

Prioritástengely 1

ERFA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

359,65

63,47

63,47

0

423,12

85,00%

0

Prioritástengely 2

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

805,09

142,07

142,07

0

947,16

85,00%

0

Prioritástengely 3

ERFA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

374,65

66,11

66,11

0

440,76

85,00%

0

Prioritástengely 4

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

533,93

94,22

94,22

0

628,15

85,00%

0

Prioritástengely 5

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

85,79

15,14

15,14

0

100,93

85,00%

0

Prioritástengely 6

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

32,7

5,77

5,77

0

38,47

85,00%

0
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Prioritástengely 7

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

48,89

8,63

8,63

0

57,52

85,00%

0

Összesen

ERFA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

734,3

129,58

129,58

0

863,88

85,00%

0

Összesen

ESZA

Kevésbé
fejlett

teljes elszámolható
költség

1506,39

265,83

265,83

0

1772,22

85,00%

0

Összesen

KA

NA

nem releváns

0

0

0

0

0,00

0

0

Mindösszesen

ERFA/ Mindkét teljes elszámolható
ESZA kategória költség

2240,69

395,42

395,42

0

2636,10

85,00%

0

Adatok millió euro-ban

34. táblázat: A prioritási tengely elosztásában az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezésre szánt divíziója
Az EFOP nem tartalmaz beavatkozást az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés terén.
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35. táblázat: Az operatív program pénzügyi tervének lebontása prioritási tengelyre, forrásra, régiókategóriára és tematikus célkitűzésre
Prioritástengely

Alap

Régiókategóri
a

Tematikus
célkitűzés

Uniós
támogatás

Nemzeti
társfinanszírozá
s

Összes
finanszírozá
s

Prioritástengely 1 ERFA Kevésbé fejlett

9. tematikus
célkitűzés

395,65

63,47

423,12

Prioritástengely 2 ESZA Kevésbé fejlett

9. tematikus
célkitűzés

805,09

142,07

947,16

Prioritástengely 3 ERFA Kevésbé fejlett

10. tematikus
célkitűzés

374,65

66,11

440,76

10. tematikus
célkitűzés
Prioritástengely 4 ESZA Kevésbé fejlett
1. tematikus
célkitűzés

533,93

94,22

628,15

85,79

15,14

100,93

32,7

5,77

38,47

48,89

8,68

57,52

2240,69

395,42

2636,10

11. tematikus
célkitűzés
9. tematikus
Prioritástengely 6 ESZA Kevésbé fejlett
célkitűzés
Prioritástengely 7 ESZA Kevésbé fejlett
ERF
Mindkét
ÖSSZESEN
A/
kategória
ESZA
Prioritástengely 5 ESZA Kevésbé fejlett

Adatok millió euro-ban
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36. táblázat: A támogatás klímaváltozásra használt indikatív összege
Prioritási tengely

A támogatás klímaváltozásra használt
indikatív összege (EUR)

Aránya az operatív program teljes
allokációjában (%)

Összes prioritási tengely

0

0

Összesen

0

0
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4. FEJEZET: A TERÜLETI FEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE
4.1 Adott esetben, a közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) eszköz használatára és
a megvalósítási helyek azonosításának elveire irányuló megközelítés
4.2 Releváns esetben, a fenntartható városi fejlődésre szánt támogatás
Az EFOP-ban ilyen beavatkozásokat nem tervezünk.

37. táblázat: Az ERFA támogatás fenntartható városi integrált intézkedésekre szánt
indikatív összege
1. Forrás

2. Az ERFA támogatás fenntartható
városi integrált intézkedésekre szánt
indikatív összege

3. Aránya az operatív
program teljes
allokációjában (%)

ERFA összesen

0

0

ESZA összesen

0

0

ERFA+ESZA összesen

0

0

4.3
Adott esettben az Integrált Területi Beruházás (ITI) használatára irányuló
megközelítés, kivéve a városi fejlesztést
A Partnerségi Megállapodás a szegénység elleni eredményes küzdelem érdekében nevesíti a
Területi és lakhatási hátrányok felszámolása elnevezésű integrált területi beruházást, melyhez az
EFOP is hozzá fog járulni.
A program alapvető célja a jövedelmi szegénység és más társadalmi-gazdasági hátrányok okán a
társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése, s ezáltal a
társadalmi kohézió erősítése. Fontos célja a társadalmi felzárkóztatás, a gyermekek esélyeinek
növelése, valamint az érintettek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése.
A program földrajzi értelemben a leghátrányosabb helyzetű térségekre terjed ki, s több
szakpolitikai terület eszköztárával kíván összehangoltan hatni a célok teljesítésére. Ilyen eszköz
például a szabad vállalkozási zónákon keresztüli gazdaságfejlesztés, foglalkoztatási
intézkedések, képzések, az önszerveződés és a közösségi szemlélet ösztönzése, az
interszektorális és szakmaközi együttműködés erősítése a helyi/térségi szereplők között, valamint
a szegregátumok felszámolása.
A cél elérését olyan összehangolt intézkedéscsomagok szolgálhatják eredményesen, mint
például:




munkahelyteremtő gazdaságfejlesztés új munkahelyek létrehozásával, amelyek illeszkednek
a térség és az ott élők adottságaihoz;
humán tőke fejlesztése, foglalkoztathatóság és végzettségi szint növelése, helyi közösségek
aktivizálása;
a szegénységi ciklus megtörése érdekében a gyermekek esélyeinek növelése, korai
gyerekkortól kezdve;
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közszolgáltatások elérhetőségének és színvonalának javítása (ágazati sztenderdek szerint
kialakított probléma térképek alapján, melyekre alapozva lehetőség nyílik a fejlesztések
normatív alapú támogatására, fenntarthatóságuk biztosítására);
lakhatási és közegészségügyi helyzet javítása; valamint
a fejlesztési kapacitások erősítése.

A program megvalósításához a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, továbbá az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program közvetlenül, míg a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program közvetve, egyes
intézkedéseikkel járul hozzá.
Az EFOP biztosítja
a) a területi komplex program koordinációs hátterét, a komplex beavatkozások kereteinek és a
helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek kialakítását:











területi szintnek megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani és koordinációs
háttér és nyomon követés kiépítése, szakemberek biztosítása, közösségi fejlesztési
hálózat létrehozása;
helyi fejlesztői kapacitások támogatása;
helyi közösségek aktivizálása, komplex fejlesztésekhez szükséges szervezeti
együttműködések kialakítása;
ágazatközi együttműködések (területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés,
foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, szociális terület, kultúra, stb.), partnerségek,
egyeztető fórumok működtetése;
előítéletek csökkentése;
komplex fejlesztések megalapozása, területi szintű specifikumok feltárása, területi
szintnek megfelelő fejlesztési stratégia kidolgozása a meglévő stratégiai és
programdokumentumok
(beleértve
helyi
esélyegyenlőségi
programok)
összehangolásával;
fejlesztéseket végrehajtani hivatott állami és nem állami szervezetek felkészítése;
végrehajtás támogatási tanácsadás a kisebb települések és kapacitáshiányos
önkormányzatok esetében;
a területen működő programok végrehajtását segítő folyamattámogatás, a fejlesztések
szakmai monitoringjának biztosítása, visszacsatolások a szakpolitikák felé;

b) a komplex beavatkozások azon elemeit, amelyek az EFOP prioritástengelyeihez kapcsolódnak,
kiemelten a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek, beleértve romák
képzettségi szintjének növelését és az egyénre szabott segítségnyújtást, készségfejlesztést,
továbbá az integrált program keretein kívül, de az EFOP-ból a társadalmi együttélést segítő,
közösségépítő, diszkriminációt oldó programok megvalósítását; a program célterületén a
közszolgáltatásokhoz való egyenlőbb hozzáférés biztosítását; szegregátumok felszámolását;
közösségi célokat szolgáló terek biztosítását és korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló
programokat.

38. táblázat: Indikatív pénzügyi allokáció az ITI-re (4.2 pont kivételével)
Prioritás
1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
Összesen

Forrás
ERFA
ESZA

Indikatív pénzügyi allokáció
(uniós támogatás) (EUR)
22,578,000
100,340,000
122,918,000
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4.4. Adott esetben az együttműködési tevékenységek és makro-regionális és tengeri
stratégiák koordinációját biztosító mechanizmusok
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezése és végrehajtása során figyelembe
vettük a Duna Regionális Stratégia (DRS) releváns elemeit.
A Befogadó társadalom prioritási tengelyben a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű,
vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása a DRS 9. prioritási területe 5.
akciójához (Egyenlőség, szociális kohézió és aktív állampolgárság támogatása az oktatás és
képzés eszközeivel) járul hozzá. A gyermekszegénység csökkentése intézkedés a DRS 9.
prioritási területe 7. akcióját (a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a
romák szegénysége és társadalmi kirekesztése elleni küzdelem) szolgálja.
Az Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén prioritási tengely a DRS 9.
prioritási területének a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák
szegénysége és társadalmi kirekesztése elleni küzdelem akcióval összhangban került
kidolgozásra. A DRS keretében több ország bevonásával megvalósított összehangolt
intézkedések növelik a beavatkozás hatékonyságát.
A Gyarapodó tudástőke prioritási tengely “tudásbázis növelése, különböző lakossági
szemléletformálási és tájékoztatási akciók” elnevezésű intézkedése a DRS 7. prioritásának 1.
akcióját (együttműködés az »Európa 2020 stratégia Innovatív Uniója« elnevezésű kiemelt
kezdeményezés Duna régióban történő végrehajtása során) támogatja. „A felsőoktatás minőségi
színvonalának emelése” elnevezésű intézkedés a DRS 7. prioritási területe 4. akciójához (az
egyetemek és kutatási létesítmények közötti együttműködés megerősítése, és a kutatási és
oktatási eredmények fejlesztése az egyedi jellemzők középpontba állításával) járul hozzá. A
felsőoktatási intézmények Duna Stratégia keretében történő együttműködése növeli a
versenyképességüket és a hallgatói és oktatói mobilitást.
A prioritási tengely átfogó támogatást a Duna Régió Stratégia keretében végzett „hármas hélix”
(kutatás, oktatás, vállalkozások) együttműködéséhez és a RIS3 (területi alapú kutatási és
gazdaságfejlesztési szakosodási) stratégiák végrehajtásához.
Az Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében elnevezésű prioritási
tengely hozzájárul a DRS 9. prioritás terület egész életen át tartó tanulás célkitűzéséhez,
kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok és a nem formális, középfokú képzések területén.
A Jó Állam prioritási tengely „Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás
korszerűsítése” elnevezésű intézkedése a DRS 10. prioritásának 1. akcióját (az intézményi
kapacitással és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák leküzdése a Duna régióban)
támogatja. „Az adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése” intézkedés
a DRS 10. prioritási területe 2. akciójához (a polgárok és érdekelt felek politikai hatóságok
iránti bizalmának növelése) járul hozzá. A DRS keretében megszerezhető jó gyakorlatok
támogatják a beavatkozások sikeres megvalósítását.
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SZEGÉNYSÉG, VALAMINT A DISZKRIMINÁCIÓ KOCKÁZATÁNAK
LEGINKÁBB
KITETT
CSOPORTOK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK SPECIÁLIS
SZÜKSÉGLETEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLT KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKRE

5. FEJEZET: A

5.1
Szegénység/diszkrimináció kockázatának leginkább kitett csoportok által
érintett földrajzi területek
Szegénység térkép
A Központi Statisztikai Hivatal a Világbank szakértőinek közreműködésével elkészítette a LAU1
szintre (Magyarországon e szint a járásoknak felel meg) vonatkozó, a 2005. évi SILC felvétel (a
jövedelmekre fókuszáló társadalomstatisztikai felvétel) és a 2005-ös mikro cenzus adatain
nyugvó jövedelmi szegénységi arányok kistérségi becslésén alapuló szegénységi térképet.
Várhatóan 2013 végére a 2011. évi népszámlálási adatok és a 2011. évi SILC felvétel alapján
elkészül a frissített LAU1 szintű szegénységi térkép.

Szegregátum térkép
A szegénységi térkép mellett a Központi Statisztikai Hivatal 2014 elejére elkészíti a szegregált
településrészeket tartalmazó térképet is. Az alacsony státuszú népességet koncentráló
szegregátumok lehatárolása különféle társadalmi mutatók segítségével történik.
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Leghátrányosabb helyzetű kistérségek
Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy a 2010-es állapot szerint a kistérségek hány százaléka
tartozik a felzárkóztatási céllal kedvezményezett kistérség közé. Mint látható, a kistérségek
61,5%-a tartozik ide, ami az ország népességének 36%-át, területének pedig 65%-át fedi le. E
kistérségek közül az EFOP részint a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, részint azon
kistérségekre fókuszál, amelyek leszakadónak tekinthetők, tehát az elmúlt évtized alatt tovább
romlott relatív társadalmi-gazdasági helyzetük.
Kistérségek száma, népességi és területi súlya kedvezményezési kategória és dinamikatípus
szerint, 2010:
elemszám
Kistérségek
hátrányos helyzetű kistérségek
ebből
komplex
programmal
támogatandó
leghátrányosabb
helyzetű (LHH 33)
egyéb
leghátrányosabb
helyzetű (LHH 14)
egyéb hátrányos
helyzetű (HH 47)
regionális
szempontból
(RHH13)
kedvezőtlen
átlagos

kedvezményezett
kategóriába
tartozik

dinamika
kategóriába
tartozik (2000kedvező
2010)
nem hátrányos helyzetű kistérségek
Összesen

népesség
fő

terület
%

2

db

%

107

61,5%

3 682 754

36,5%

60 347

km

64,9%

%

33

19,0%

955 498

9,5%

18 042

19,4%

14

8,0%

529 834

5,3%

8 274

8,9%

47

27,0%

1 632 559

16,2%

26 855

28,9%

13

7,5%

564 863

5,6%

7 175

7,7%

24
66

13,8%
37,9%

789 064
2 402 874

7,8%
23,8%

12 735
39 401

13,7%
42,4%

17

9,8%

490 816

4,9%

8 211

8,8%

67
174

38,5%
100,0%

6 408 966
10 091 720

63,5%
100,0%

32 677
93 024

35,1%
100,0%

5.2 Az operatív program szegénység, valamint a diszkrimináció kockázatának
leginkább kitett csoportok által érintett területek speciális szükségleteit megcélzó
stratégiája
Az EFOP kiemelkedően fontos célja a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet
mérséklése, aminek érdekében területi bontásban az alábbi megközelítéseket fogja alkalmazni:
»
»
»
»
»

a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben hozzájárul a 4.3. pontban jelzettek mentén a
Területi és lakhatási hátrányok felszámolása elnevezésű integrált területi beruházás
megvalósításához;
ugyancsak a leghátrányosabb kistérségekre és a leszakadó térségekre összpontosítva komplex
beavatkozásokat valósít meg a gyermekszegénység csökkentése és a mélyszegénységben élők
felzárkóztatása érdekében;
az elmaradott kistérségekben javítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést;
országos megkülönböztetés elleni programokat indít és közösségfejlesztési eszközökkel járul
hozzá a társadalmi kohézió növeléséhez; valamint
az iskolák hátránykompenzációs szerepének a növelése adja a közoktatási rendszer
fejlesztésének az egyik prioritását, továbbá célja a korai iskolaelhagyás megelőzése és az
iskolát már elhagyók végzettséghez juttatása.
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A jelzett beavatkozások eredményeként érezhetően javul a hátrányos helyzetű személyek
foglalkoztathatósága, a korai gyerekkortól kezdve nőnek a szegény gyermekek esélyei, s ezáltal
megtörik a szegénységi ciklus; s összességében megtörik a területi leszakadási folyamat.
A szegénység elleni küzdelmet szolgáló beavatkozások végrehajtása során az alábbiak kerülnek
érvényesítésre:







hosszabb időtávban kell gondolkodni;
folyamatos szakmai jelenlétet kell biztosítani;
a gyenge kapacitású szervezetek megerősítése;
szoros koordináció, folyamatos szakmai támogatás, nyomon követés;
átlátható végrehajtási struktúra, folyamattámogatás lehetőségének biztosítása;
közvetlen állami támogatás, szerepvállalás azon fejlesztéstípusoknál, ahol nagyon erős
érdekkonfliktusok állnak fenn a helyi társadalmakban (pl. a szegregált telepek felszámolása),
vagy ahol a fejlesztések összehangolása meghaladhatja a helyben elérhető kapacitásokat (pl.
egy-egy nagyobb foglalkoztató letelepedésének megszervezése), illetve ahol a helyi
kapacitások gyengesége ezt szükségessé teszi.

39. táblázat: Az operatív program szegénység, valamint a diszkrimináció
kockázatának leginkább kitett csoportok által érintett területek speciális
szükségleteit célzó hozzájárulásának vázlata
Kidolgozás alatt.
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6. FEJEZET: KOMOLY

ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYOKKAL
KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETEI

Az EFOP keretében ilyen területekre tervezett intézkedések nem kerülnek megvalósításra.
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7. FEJEZET: AZ

IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS IGAZOLÁSÉRT FELELŐS
HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK, VALAMINT A RELEVÁNS KÖZREMŰKÖDÖ PARTNEREK

7.1. Releváns hatóságok és szervek meghatározása

40. táblázat: A releváns hatóságok és szervek meghatározása és elérhetőségei
Hatóság/szerv
Irányító Hatóság

Hatóság/szerv
Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Emberi
Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Irányító
Hatóság

A hatóság/szerv vezetője
(pozíció vagy tisztség)
Kidolgozás alatt

Igazoló hatóság, ahol
alkalmazható
Ellenőrzési hatóság

Kidolgozás alatt

Szerv, amely számára a Bizottság
kifizetést eszközöl

7.2. A releváns partnerek bevonására irányuló intézkedések, valamint a partnerek
szerepe az operatív program megvalósításában, monitoringjában és értékelésében
7.2.1. A releváns partnerek szerepe az operatív program megvalósításában,
monitoringjában és értékelésében.
2012-ben a Kormány több döntésében határozott az operatív programok kidolgozásának
menetéről és felelőseiről. Ennek értelmében az operatív programok kidolgozásának
folyamatát a Nemzetgazdasági Minisztérium hangolta össze, ami a tervezésmódszertani
támogatás mellett kiterjedt az egyes operatív programok közötti kapcsolódások tisztázására és
néhány, a programok többségét érintő tartalmi kérdés rendezésére (pl. fejlesztések keretei a
Közép-magyarországi Régióban).
Az EFOP tervezéséért az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelt. Tekintettel az operatív
program szakmai tartalmának kiterjedtségére, 8 államtitkárság és 3 más minisztérium
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve Belügyminisztérium és Nemzetgazdasági
Minisztérium) vett részt intezíven a tervezésben. A tervezési folyamat szakértői szintű
döntéshozatali fóruma a szakértői tervezési munkacsoport volt, ami a tervezés során heti
rendszerességgel ülésezett. Ez a munkacsoport felelt egyúttal az EFOP-ot megalapozó stratégiák
összehangolásáért is.
A partnerek bevonását a két fő szakasz mentén mutatjuk be.
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1. Az operatív program tevezése
Az operatív program tervezése során 3 lépésben került sor a partnerek véleményének a
kikérésére és érvényesítésére:
»
»
»

2013 júniusában szakmai fórumokat tartottunk a nagyobb beavatkozásokban érintett nem
kormányzati szereplőkkel, illetve ekkor került első körben bemutatásra az operatív program a
jogszabályok által létrehozott ágazati egyeztető fórumoknak is;
2013 nyarán az operatív program tervezete megküldésre került az első körben résztvevő
szakmai és civil szervezeteknek írásbeli véleményezést kérve tőlük (a véleményezésre több,
mint 6 hét állt rendelkezésre); majd
2013 októberében az interneten keresztül bármely érdeklődő véleményt nyilváníthatott az
operatív programról.

Az egyes partnerségi körök tartalmi szempontból egymásra épültek: az első körben a célok és a
főbb beavatkozási irányok szerepeltek a napirenden, ezt követően már magáról az operatív
program szövegéről folyt az egyeztetés.
Az első körben az adott szakterületen országosan működő szakmai és civil szervezeteket, illetve
egyházakat, a Minisztérium kiemelt partnereit, illetve a jogszabályokban előírt szervezeteket
vontuk be a megbeszélésekbe. E szervezetek rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismerettel
egy országos fejlesztési programról. Az első írásbeli véleményezésbe ezen kívül már bevonásra
kerültek a területi szereplők és az önkormányzatok érdekszövetségei is. Az utolsó körben bárki
véleményt tudott mondani a dokumentum tervezetéről. A véleményezést az ország több pontján
megtartott helyi fórum egészítette ki. Ez az egyre táguló bevonási folyamat biztosította, hogy az
egyes szakaszokban az adott szakaszban releváns tapasztalattal bíró partneri célcsoport
kerülhessen bevonásra, ami a legnagyobb hozzáadott értéket tudta adni a tervezéshez.
A nem-kormányzati szervezeteken kívül az operatív program tervezésébe folyamatosan
bevonásra kerültek a kormányzati szervezetek, a 2007-2013-as időszakban működő érintett
irányító hatóság és közreműködő szervezetek, továbbá a 2014-et követően működő irányító
hatóság átszervezéséért felelős szervezeti egység képviselői is. Ezen egyeztetések fórumaként az
EFOP Tervezési Munkacsoport szolgált, ami a tervezés minden főbb mérföldkövénél ülésezett.
A partnerség során a partnerektől beérkezett vélemények mindegyike dokumentált formában
került feldolgozásra, s kötelező volt indokolni, ha egy vélemény esetleg nem került
érvényesítésre.
Az első körben megtartott fórumokról az alábbi táblázat ad áttekintést:
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EFOP partnerségi fórumok
2013. május 20. hétfő 2013. május 21. kedd

2013. május 22. szerda 2013. május 23. csütörtök
Társadalmi és
Cigányügyi Tárcaközi
Bizottság
Akadémia utca 3.

2013. május 24. péntek
Legyen Jobb a
Gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégia
Értékelő Bizottság
Akadémia utca 3.

2013. május 27. hétfő 2013. május 28. kedd

2013. május 29. szerda 2013. május 30. csütörtök
Megbeszélés az
egyházakkal
Báthory u. 10. 14:00

2013. május 31. péntek

2013. június 3. hétfő

2013. június 5. szerda

2013. június 6. csütörtök

2013. június 7. péntek

2013. június 12. szerda 2013. június 13. csütörtök
Egészségügyi fórum I. Országos Köznevelési
Arany J. u. 6-8.,
Tanács ülése
Nagyterem, 14:00

2013. június 14. péntek
Megbeszélés a
kisegyházakkal
Báthory utca 10.
földszinti nagytárgyaló,
11:00

2013. június 4. kedd

2013. június 10. hétfő 2013. június 11. kedd
EFOP bemutatása az
EMVA Monitoring
Bizottság
Vidékfejlesztési
Albizottságában
Vidékfejlesztési
Minisztérium, Kossuth
tér 11:00

Egészségügyi fórum II.
Arany J. u. 6-8.,
Nagyterem, 13:00
2013. június 17. hétfő
Fórum az EFOP-ról és
a tervezett
segélyalapról a nagy
segélyszervezetekkel
EMMI Arany János
utca, 10:00-12:00

2013. június 18. kedd 2013. június 19. szerda 2013. június 20. csütörtök
Felsőoktatási és
tudománypolitikai
fórum
Báthory utca 10. 10.0017.00

2013. június 24. hétfő 2013. június 25. kedd 2013. június 26. szerda
„Tervezzük
együtt a jövőt”
konferenciára; Nógrád
Megyei Önkormányzat,
Salgótarján

2013. június 21. péntek
Partnerségi fórum
kulturális szakmai
szervezetekkel
Arany J. u. Nagyterem
09:00-12:00

2013. június 27. csütörtök 2013. június 28. péntek
EFOP fizikai aktivitást
érintő fóruma
Hold utca, 14:00

A második körben, 2013. július 12. és 2013. augusztus 28. között az EFOP 2.0 változatát teljes
terjedelemben elektronikus formában megküldtük az EMMI partnerei és az alkotmányos
(közigazgatási egyeztetésen részt nem vevő) szervek számára, s egységes sablonban kértük a
vélemények megküldését. 373 szervezet kapott közvetlen felkérést a véleményezésre és
szeptember elejéig 54 szervezettől kaptunk 480 konkrét észrevételt. A beérkezett összes partneri
véleményt egy dokumentumba összegeztük, ami észrevételenként tartalmazza azok elfogadását
vagy esetleges elutasítását, utóbbi esetben annak rövid indoklásával együtt. A válaszokat
tartalmazó táblázatot teljes egészében megküldjük a véleményt adó szerveknek. E mellett az
EFOP 3.0 korrektúrás formában íródik az EFOP 2.0-hoz képest, így dokumentálhatók benne a
módosulások.
A partnerségi folyamatot az ex ante értékelők és a stratégiai környezeti vizsgálatot lefolytatók
folyamatos bevonása egészítette ki. Az értékelők részt vettek az operatív program tervezéséért
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felelős, az Emberi Erőforrások Minisztérumán belül felállított munkacsoportban, sőt több, az
Európai Bizottság képviselőivel folytatott szakértői szintű egyeztetésen is részt vettek.
A partnerség természetesen kiterjedt az EFOP-ot megalapozó szakpolitikai stratégiai
dokumentumok tervezésére is.
A partnerség során felmerült jelentősebb vitás kérdéseket a következő változat fogja tartalmazni.
2. Az operatív program végrehajtása
Az operatív program végrehajtása során a 2007-2013-ban alkalmazott eljárások mentén kerülnek
bevonásra a partnerek az EFOP-ból finanszírozásra kerülő pályázati és egyéb támogatási
konstrukciók részletes feltételeit meghatározó kiírások kidolgozásába. Azaz a kiírások
meghirdetéséhez előzetesen biztosítani kell, hogy bármely érintett elmondhassa a véleményét a
tervezetről, s a véleménye megfelelően mérlegelésre is kerüljön a kiíró által.
Ezen felül természetesen a Monitoring Bizottság munkájában is részt fognak venni a partnerek
képviselői.

7.2.2. ESZA: “Global grants” – globális támogatások
Az EFOP végrehajtása során alkalmazni szeretnénk global grant típusú eszközöket az alábbi két
irányban:
»
»

a civil szervezeteket érintő fejlesztéseknél; illetve
egyes egészségügyi, közoktatási, társadalmi befogadási, ifjusági és szociális fejlesztéseknél,
ahol állami fenntartásban működnek a fejlesztésben érintett intézmények.

Az utóbbi esetben mind az egységes szakstratégiai keretek érvényre juttatása, mind a projektek
végrehajtásával összefüggő adminisztratív terhek érdemi csökkentése indokolja ennek az
eszköznek az alkalmazását.
Folyamatban van a global grant eszköz alkalmazásával érintett intézkedések beazonosítása,
illetve az ezen eszközzel felhasználni tervezett támogatási keretek kiszámítása, amiket az
operatív program következő változata fog tartalmazni.

7.2.3. Adott esetben: előarányzat a kapactiásfejlesztésre (ESZA)
Kidolgozás alatt.
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8. FEJEZET: ALAPOK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS
NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK ÉS AZ EURÓPAI BEFEKTETÉS BANK KÖZÖTT
Kidolgozás alatt.
9. FEJEZET: EX ANTE FELTÉTELEK
9.1. A vonatkozó ex ante feltételek megnevezése és azok teljesítésének értékelése
41. táblázat: A vonatkozó ex ante feltételek megnevezése és azok teljesítésének
értékelése

Alkalmazható
ex-ante feltétel

Prioritástengely(e
k), amely(ek)re a
feltétel
vonatkozik

Az ex-ante
feltétel
teljesült:
Igen / Nem
/ Részben

Kritériumok
teljesültek

Hivatkozás

Igen / Nem

(hivatkozás stratégiákra,
jogszabályra vagy más releváns
dokumentumra, beleértve a
megfelelő fejezet, cikk,
paragrafus pontos
meghivatkozását, web-es linkkel
vagy teljes szöveghez való
hozzáféréssel)

Kritérium

Korai
iskolaelhagyás

3. és 4. prioritási
tengely

Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

Felsőoktatás

3. és 4. prioritási
tengely

Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

Élethosszig tartó
tanulás

3. és 4. prioritási
tengely

Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

Aktív befogadás

1. és 2. prioritási
tengely

Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

A korai iskolaelhagyási
stratégia kidolgozása
folyamatban van. A
dokumentum 2013
novemberében fog
elkészülni, az EFOP
Európai Bizottság által
történő elfogadásáig a
stratégiát is el fogja
fogadni a Kormány.
Első tervezete elkészült,
szeptemberben volt a
partneri egyeztetése, az
EFOP hivatalos
benyújtásáig a Kormány
el fogja fogadni.
Októberben készül el az
első tervezete,
novemberben lesz a
partneri egyeztetése, az
EFOP hivatalos
benyújtásáig a Kormány
el fogja fogadni.
A Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
elfogadásra került, s a
monitoring rendszere is
kiépült. Az elmúlt 2
esztendő tapasztalatai
alapján ősszel kerül sor a
stratégia felülvizsgálatára.
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Magyarázat

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Marginalizált
1. és 2. prioritási
roma közösségek
tengely
integrációja

Teljesült

Nem
releváns

Nem
releváns

Egészség

1. és 2. prioritási
tengely

Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

Adminisztratív
kapacitásépítés

5. prioritási tengely Részben

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem releváns
Október végéig készül el
az első tervezete,
novemberben lesz a
partneri egyeztetése, az
EFOP hivatalos
benyújtásáig a Kormány
el fogja fogadni.
A tervezet elkészült,
novemberben lesz a
partneri egyeztetése, az
EFOP hivatalos
benyújtásáig a Kormány
el fogja fogadni.

9.2 Az ex ante feltételek teljesítése érdekében tett intézkedések leírása, a felelős
szervek és az intézkedések ütemezése

42. táblázat: Az általános ex ante feltételek teljesítése érdekében tett intézkedések
Kidolgozás alatt.
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Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

10. FEJEZET: A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
A fejlesztések hatékonyságának és hozzáadott értékének növelése érdekében a következő időszak
végrehajtását egy megújult intézményrendszer támogatja. Ezzel összhangban meg kell erősíteni a
kedvezményezettek felkészítését is, hogy alkalmasak legyenek a támogatások fogadására és
eredményes felhasználására.
Az intézményi megújulás az alábbi alapelveket követi:
 Az új intézményrendszerben összevonásra kerül a szakpolitika alkotásért felelős tárcák
tervezési és irányítási felelőssége, melynek keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériumához kerül az EFOP irányító hatósága.
 Ezzel egy időben szükség van azokra a hatékony központi koordinációs funkciókra, amelyek
biztosítják az intézményrendszer egységes, jól koordinált működését, melynek érdekében a
Miniszterelnökséghez (ME) kerül a KOOP irányító hatósága.
 A folytonosság elvére épül, nem veszélyezteti a 2007–2013-as programciklus végrehajtását és
eredményeit, valamint épít tapasztalataira.
A központi koordinációs funkciók megújításáról, és a teljes megújítás koordinálása:
 A jelenlegi időszak központi koordinációs feladatait ellátó intézményrendszert az ME
keretein belül kell kialakítani.
 2014. január 1-ig tartó időszak átmenetét (a központi koordináció funkciók és szervezeti
felépítése; intézményrendszeri és eljárásrendi kérdések) egy változáskezelési projekt kezeli az
ME felleőssége mellett.
Az irányítóhatósági funkciók megújítása:
 A 2014-2020 közötti programok irányító hatóságai (IH) a jelenlegi fejlesztési periódus
Irányító Hatóságainak bázisán állnak fel, és 2014. január 1-jétől a szakpolitikáért felelős
ágazatai tárcák irányítása alá kerülnek. Szakmai függetlenségük megőrzése céljából
közvetlenül a szakminiszter irányítása alá kerülnek elhelyezésre, minisztériumonként
egységes intézményszervezési megoldásokra törekedve. Az IH-k felelnek majd mind a
jelenlegi időszak végrehajtásáért és lezárásáért, mind a következő időszak tervezésért és
végrehajtásáért, valamint az intézményrendszerének felállításáért.
 2013-ban a jelenlegi IH-k szervezetén belül kizárólag a 2014-20-as felkészüléssel, tervezéssel
foglalkozó munkaszervezetek állnak fel, a fogadó szaktárcák szakmai és humán
iránymutatásainak megfelelően. Az IH-kat átvevő minisztériumokban pedig munkaszervezet
áll fel a 2014. január 1-i átvétel előkészítésére.
A közreműködő szervezeti funkciók kialakítása:
 A 2014-2020-as európai uniós programok végrehajtásában kijelölésre kerülő közreműködő
szervezetek 2014. január 1-től az IH-kat irányító minisztériumok irányítása alá kerülnek.
A kapacitások megerősítése érdekében az alábbi elveket kívánjuk követni.
A jelenlegi kapacitások helyzete kedvező: jó szabályossági megfelelőség; SA esetében kedvező
egységes, összességében monitoring tapasztalat; magasfokú elektronizáltság; releváns
értékelések az előrehaladásról.
Erősítendő:
o egységes jogértelmezés, jogorvoslatok és eljárásrend, koordináltabb közbeszerzési
gyakorlat;
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o bürokratikus terhek csökkentése;
o szakpolitikai összhang, minisztériumi kompetenciák;
o a szakmai előrehaladás nyomon követése (indikátorok);
o integrált kezdeményezések megvalósításának támogatása;
o kedvezményezettek felkészítése, szakmai és adminisztratív támogatása, szolgáltató
szemlélet.
Az intézmény és eljárásrend kialakításának elvei
 Az új struktúrák a meglévő szakmai kapacitásokra építenek, de nem vonnak el erőforrást a
futó programok zökkenőmentes zárásától és a kifizetések abszorpciójának biztosításától.
 El kell kerülni a teljes intézményrendszeren belüli párhuzamosságokat, a 2007–2013-as és a
megújult intézményrendszer szinergiáit ki kell használni.
 Az intézményrendszert alkalmassá kell tenni az újszerű integrációs és pénzügyi eszközök
kezelésére, valamint a kiemelt fejlesztések előkészítéstől a kivitelezésig tartó menedzselésére.
 Ki kell alakítani az adminisztráció szolgáltatás- és problémamegoldás-orientált ösztönzőit.
 A végrehajtó intézményi kapacitásokat fel kell készíteni arra, hogy az adminisztráción túl
szakmailag is támogassa a fejlesztéseket, nyomon kövesse és értékelje a teljesítményeket.
 Olyan eljárásrend kialakítása, amely biztosítja az egyes alapok eljárásrendjeinek
összehangolását (a sajátosságok biztosítása mellett). A többszintű, a projektek minőségének
javítását célzó visszacsatolást nyújtó és a szakmai mérlegelésnek nagyobb teret adó
döntéshozatal bevezetése.
 A 2014–2020-as időszakban, a hét év során fokozatosan növekedni fog a visszatérítendő
támogatások aránya.
A kedvezményezettek felkészítésének elvei:
 a helyi piaci igényeket és kapacitásokat figyelembe vevő projektgenerálás és a pályázatokon
való részvétel ösztönzése, segítése a végrehajtó intézményrendszer szolgáltatásaként,
szervezett projekt-előkészítési kezdeményezések (a korábbi tapasztalatok felhasználásával);
 a projektvégrehajtás szakmai és adminisztratív támogatásának megerősítése a visszalépések
megelőzése érdekében;
 a kedvezményezettek felkészítésének kiemelt célcsoportjai és tevékenységei: a közszféra nagy
fejlesztéseinek projektgazdáit fel kell készíteni az uniós támogatások fogadására és
felhasználására, képzésekkel, minősítésekkel, intézményfejlesztéssel.
A kapacitás megerősítés főbb lépései


A Széchenyi Programiroda kijelölésre került, mint a fejlesztések területi szereplőinek
(különösen megyék) és a kedvezményezettek támogatására (forrásszerzés, pályázatírás).



2014. nyár végéig a főbb intézmény és eljárásrendi lépések, köztük az intézményi
kapacitások és a kedvezményezettek felkészítésének további lépéseinek kidolgozása és
akciótervezése a változáskezelő projekt keretében, majd 2014. szeptember 1-től az akcióterv
megvalósítása.
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11. FEJEZET: HORIZONTÁLIS ALAPELVEK
11.1. Fenntartható fejlődés
Kidolgozás alatt.
11.2. Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció
Az operatív program minden beavatkozásánál kötelező érvényre juttatni az esélyegyenlőség
követelményét és a megkülönböztetés mentességet. Az EFOP fellép a nemek közötti
esélyegyenlőség és a megkülönböztetés mentesség biztosítása, a nemen, faji vagy etnikai
származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális
irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében. Maga az
operatív program szakmai célkitűzései is közvetlenül szolgálják e célok teljesítését. Az EFOP
teljes körűen figyelembe veszi az esélyegyenlőség horizontális elvét (equality mainstreaming).
Az EFOP források a hatályos települési esélyegyenlőségi programokkal és esélyegyenlőségi
tervekkel összhangban kerülnek felhasználásra.
Az IH az intézményrendszer és a kedvezményezettek számára a projektek tervezése és
megvalósítása során folyamatos, a horizontális szempontok gyakorlati érvényesítésére vonatkozó
tanácsadást biztosít. A monitoring során speciális figyelmet fordít az esélyegyenlőségi
célkitűzések program szintű elérésében történt előrehaladásra. A horizontális szempontokhoz
való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező befogadhatósági feltételként
lesz előírva. A Monitoring Bizottságok állandó tagja egy-egy környezetvédelmi-, a romákat, a
fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselő civil szervezet
képviselője valamint a Nemzeti Emberi Jogi Munkacsoport küldötte.
Esélyegyenlőség
Az EFOP tekintetében az esélyegyenlőség horizontális szempontjának célja, hogy a hátrányos
helyzetű, fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek esetében biztosítsa a
támogatások felhasználását elősegítő szolgáltatások teljes körű igénybevételét és mozdítsa elő a
társadalomi folyamatokban való részvételüket.
Az esélyegyenlőség érvényesítésének eszközei:
» a fejlesztési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a kijelölt célok tekintetében;
» a különböző fejlesztési konstrukciók tervezeteiről szóló információkhoz való egyenlő
hozzáférés és a konstrukció tervezetek kidolgozásába való egyenlő mértékű bevonás;
továbbá
» az esélyteremtés biztosítása.
A hozzáférhetőség követelményét a hazánk által a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált
fogyatékosságügyi ENSZ-Egyezmény és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény is rögzíti. A fenti Egyezmény, az ENSZ
fogyatékosságügyi Általános Szabályai (Standard Rules ), és az ún. Tomari Határozat is kiemelik
az egyetemes tervezés jelentőségét. Ennek érdekében az EFOP által finanszírozott épületek és
szolgáltatások fejlesztésének tervezésénél biztosítani kell, hogy azok mindenki számára
használhatók legyenek. A gyakorlatban ez egyrészt a projektarányos akadálymentesítés
kötelezettségének továbbvitelét jelentheti, másrészt annak rögzítését, hogy minden olyan
projektben, ahol bármilyen épületre, technológiára, szolgáltatásra irányuló fejlesztési
tevékenység történik, ott alapkövetelményként jelenjenek meg a hozzáférhetőség komplex
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szempontjai.
Az operatív program abban kíván továbblépni az egyszerű fizikai akadálymenetesítésen, hogy
nagy hangsúlyt fektet a szolgáltatások megfelelő szervezésére, amivel költséghatékonyan, a
társadalmi tudatosságot is erősítve valósíthatók meg a fejlesztések
Anti-diszkrimináció, esélyteremtés
Az anti-diszkrimináció esetében is szükséges az egyenlő bánásmód és a hátrányos
megkülönböztetés tilalma mellett az esélyteremtés eszközeivel garantálni a társadalmi
felzárkózás sikerességét. E területen kiemelendő a roma származású emberek társadalmi
integrációja és aktív befogadása.
A romák (hátrányos helyzetűek) társadalmi felzárkózásának elősegítése érdekében
érvényesíteni kell az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve a
célcsoport aktív részvételével megvalósuló lépéseket. A fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk
ahhoz, hogy a bővülő lehetőségekből arányos rész jusson a hátrányos helyzetű embereknek és
csoportoknak. A romák esélyegyenlőségének növeléséhez egyfelől általános érvénnyel azokra a
hátrányokra kell célozni, amelyek a romákat is nagy arányban sújtják; másfelől ezek mellett
célzott roma programokat kell indítani speciális helyzetük és többszörös hátrányaik kezelésére.
Annak érdekében pedig, hogy minél inkább eljussanak a hátrányenyhítő, integrációt segítő
programok a romákhoz helyi, térségi és országos szinteken rásegítő mechanizmusok alkalmazása
szükséges.
A romákat célzó beavatkozások esetén az alábbi irányelveket követjük:
˗ azokra a hátrányokra célzunk, amelyekben a romák nagy számban érintettek,
˗ előnyben részesítjük a roma nemzetiségű személyeket,
˗ célzott roma programokat indítunk, és
˗ rásegítő mechanizmusokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a fejlesztések ténylegesen
el is érjék a célcsoportot.
A célzott intézkedéseken túl valamennyi fejlesztést is annak figyelembe vételével kell
megvalósítani, hogy azok ne fokozzák a már meglévő különbségeket, a romákkal szembeni
előítéletet és szegregációt.
Kezdeményezések, amelynek célja az elvek érvényesítése a projektek kiválasztása és
megvalósítása során
A Partnerségi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a fejlesztésekhez
kapcsolódóan a fentebbi célcsoportok érdekében tett beavatkozásairól projekt és program szinten
is adatokat kell gyűjteni. A programszintű értékeléseknek részét kell, hogy képezzék a
fejlesztéseknek a fenti célcsoportok életkörülményeinek javításához való hozzájárulásának
vizsgálata.
Az IH megvizsgálja a TÁMOP tervezése és végrehajtása során bevezetett „esélyegyenlőség-elvű
támogatáspolitika”
eszközrendszerének hatékonyságát
és
az EFOP-ben
történő
alkalmazhatóságát.
11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség
A nemek közötti társadalmi egyenlőségre törekvés jegyében elő kell segíteni a programozásnál, a
projektkiválasztásnál és a fejlesztések végrehajtásakor a nők és férfiak közötti legkülönfélébb
hátrányok felszámolását és esélyegyenlőségük megteremtését. A diszkrimináció elkerülése
önmagában még nem elegendő pozitív intézkedés, azok megváltoztatásának előmozdítását
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megfelelő tartalmú programok segíthetik elő.
Az EFOP teljes körűen figyelembe veszi a nemek közötti társadalmi egyenlőség elvét (gender
mainstreaming). Az operatív program végrehajtásának teljes folyamata során biztosítani kell a
megfelelő szakértelem érvényesülését a nemek közötti társadalmi egyenlőség megvalósítása
érdekében. Ez jelenti a nők-férfiak egyenlősége szempont méréséhez szükséges nemek szerinti
adatgyűjtést és a program során használandó indikátorok kialakítását, a szempont érvényesülését
és számonkérését a konkrét projektek kidolgozásánál, elbírálásánál, értékelésénél, valamint a nők
és férfiak közötti társadalmi egyenlőség szempontjának képviseletét a végrehajtás
intézményeiben és minden felelős programhoz kapcsolódó testületben.
A demográfiai változásokra való felkészülés elsősorban a családbarát, a gyermekvállalást és a
népességnövekedést elősegítő, másodsorban az elöregedő népesség igényeire figyelemmel lévő
megfontolásokat igényel a tervezésben és a végrehajtásban. Ehhez a projektekben törekedni kell
a gyermeket nevelők – ezen belül kiemelten a többgyermekesek, az időseket gondozók, valamint
a gyermekvállalás előtt álló fiatalok – esélyegyenlőségét a fejlesztésekben, illetve a közjavakhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
Célzott programok szintén segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget
a társadalmi élet valamennyi területén, így a képzés, a közélet, a jövedelemszerzéshez, a
javakhoz és szolgáltatásokhoz és szociális biztonsághoz való hozzáférés tekintetében. Ennek
eléréséhez több szakpolitika eszköztárát együttesen és összehangoltan alkalmazó célzott
programokra és egyedi szakpolitikai beavatkozásokra egyaránt szükség van.
Kezdeményezések, amelynek célja az elvek érvényesítése a projektek kiválasztása és
megvalósítása során
A Partnerségi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a fejlesztésekhez
kapcsolódóan a fentebbi célcsoportok érdekében tett beavatkozásairól projekt és program szinten
is adatokat kell gyűjteni. A programszintű értékeléseknek részét kell, hogy képezzék a
fejlesztéseknek a fenti célcsoportok életkörülményeinek javításához való hozzájárulásának
vizsgálata.
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12. FEJEZET: ÖNÁLLÓ ELEMEK – MELLÉKLETKÉNT, NYOMTATOTT DOKUMENTUMBAN
12.1. A programidőszak alatt megvalósítandó nagyprojektek listája

43. táblázat: Nagyprojektek listája
A nagyprojekt
Bizottsághoz való
bejelentésének /
benyújtásának
tervezett időpontja

Cím

(év, negyedév)
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
campusának
fejlesztése

2013. IV. né

A végrehajtás
kezdetének
tervezett
időpontja

A végrehajtás
befejezésének
tervezett
időpontja

(év, negyedév)

(év, negyedév)

2014. III. né

2016. IV. né

Beruházá
si
prioritás

Prioritási
tengely

10 (a)

3. prioritás

12.2. Az operatív program teljesítményi keretrendszere

44. táblázat: Az operatív program teljesítményi keretrendszere forrásokra és
régiókategórákra lebontva
Kidolgozás alatt.

12.3 Az operatív program előkészítésébe bevont releváns partnerek listája
Egyeztetésbe bevont
tárcák

Dátum/
Tervezett
dátum

NGM, NGTH

2012. 11.folyamatos

VM Vidékfejlesztésért
Felelős ÁT

2012. 09. folyamatos

Egyeztetés témaköre

Egyeztetés
státusza

GINOP, TOP, VEKOP, és EFOP
lehatárolása, (szoc. gazdaság,
foglalkoztatás, LLL, eü.-i és
szociális alapszolgáltatások,
közoktatás)
Partnerségi Megállapodás,
Foglalkoztatás,
K+F+I,
VM-el való együttműködés a
vidéki térségek fejlesztésében,
CLLD, közösségi tervezés

A kérdések döntő
hányadában sikerült
megállapodni, és
szinergikusan
kialakítani a
fejlesztési területeket.
Az egyeztetéseket
befolyásolja a CLLD
kapcsán március
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Egyeztetésbe bevont
tárcák

Dátum/
Tervezett
dátum

Egyeztetés témaköre

Egyeztetés
státusza
végére készülő
Kormány
előterjesztés
Sajnos az
egyeztetések
megakadtak

VM Környezetügyért felelős
ÁT

2012.03.

A KEHOP-ban hogyan jelenhet
meg a kulturális örökség védelme
(a 6. tematikus cél alatt jelenik
meg a beruházási prioritások
sorában)

NFM

2013.01.
03.

Épületek energiahatékonysági
fejlesztésének tervezése

Folyamatos
egyeztetések vannak

BM

2013. 03.tól
folyamatos

KEHOP-ba javasolt
éghajlatváltozáshoz és
katasztrófavédelemhez kötődő
kérdések egyeztetése

jelenleg a javaslatok
egyeztetése zajlik

KIM

2013. 01.folyamatos

Jó állam prioritás elhelyezése az
EFOP-ban

Folyamatos
egyeztetések vannak

EFOP tárcaközi
munkacsoport (minden
minisztérium képviseltette
magát)

2013.02.04.

EFOP céljai, prioritásai

Eredményes volt,
lezárult

EFOP tárcaközi
munkacsoport (minden
minisztérium képviseltette
magát)

2013.04.03.

EFOP 1.0 változatának
megvitatása

Eredményes volt,
lezárult

EFOP szakmai
szervezetekkel történt
partneri egyeztetése

2013. július
11. és
2013.
augusztus
28. között

EFOP 2.0 változatának
megvitatása

Eredményes volt,
lezárult
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13. FEJEZET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AHELO

Assessment of Higher Education Learning Outcomes, Felsőoktatási
Tanulási Eredmények Mérése

ÁROP

Államreform Operatív Program

ÁT

Államtitkárság

BM

Belügyminisztérium

CERN

European Organization for Nuclear Research, Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet

CLLD

Community-Led Local Development, közösség által irányított helyi
fejlesztés

COFUND

CO-FUNDing of Regional, National and International Programmes,
Regionális, Nemzeti és Nemzetközi Programok Társfinanszírozása

DRS

Duna Regionális Stratégia

EBB

Európai Beruházási Bank

EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

EIT

European Institute of Innovation and Technology, Európai
Innovációs és Technológiai Intézet

EKKR

Európai Képesítési Keretrendszer

ELI

Extreme Light Infrastructure, nagylézer infrastruktúra

EMBO

European Molecular Biology Organization, Európai Molekuláris
Biológiai Szervezet

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EMVA

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

ERA

European Research Area, Európai Kutatási Terület

ERASMUS

European Community Action Scheme for the Mobility of University
Students

ERC

European Research Council, Európai Kutatási Tanács

ERFA

Európai Regionális Fejlesztési Alap

ES

Egészségügyi Stratégia

ESA

European Space Agency, Európai Űrügynökség

ESS

European Social Survey, Európai Társadalomtudományi Elemzések

ESZA

Európai Szociális Alap

ETE

Európai Területi Együttműködés
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ETHA

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

EU

Európai Unió

FET

Future and Emerging Technologies, jövőbeni és kialakulóban lévő
technológiák

FP7

Seventh Framework
Keretprogram

GDP

Gross Domestic Product, bruttó hazai termék

GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

HH, HHH

Hátrányos helyzetű, Halmozottan hátrányos helyzetű

IH

Irányító Hatóság

IKT

Info-kommunikációs technológia

IKSZT

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

IRUN

International Research Universities Network, Kutatóegyetemek
Nemzetközi Hálózata

IT

Információ technológia

ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor, Nemzetközi
Kísérleti Termonukleáris Reaktor

ITI

Integrated Territorial Investments, integrált területi beruházások

KEF

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok

KEHOP

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program

KEOP

Környezet és Energia Operatív Program

KIC

Knowledge and Innovation
Innovációs Közösségek

KIM

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

KKV

Kis- és Középvállalkozások

KMR

Közép-magyarországi Régió

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KVOP

Koordinációs és Végrehajtási Operatív Program

K+F

Kutatás-fejlesztés

K+F+I

Kutatás - Fejlesztés – Innováció

LAU

Local Administrative Units, helyi közigazgatási egységek

LERU

League
of
European
Research
Kutatóegyetemek Szövetsége

LLL

Life Long Learning

ME

Miniszterelnökség

Programme,

Hetedik

Communities,

Kutatásfejlesztési

Tudományos

Universities,
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és

Európai

NFM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NGM

Nemzetgazdasági Minisztérium

NGTH

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

NRP

Nemzeti Reform Program

NTFS

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

OP

Operatív Program

PISA

Programme for International Student Assessment, Nemzetközi
Tanulói Tudásszintmérő Program

ROP

Regionális Operatív Programok

SA

Strukturális Alapok

SFC

Structural Funds Common Database, Strukturális Alapok közös
adatbázis

SILC

Statistics on Income and Living Conditions, a jövedelmekre és
életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika

SNI

Sajátos nevelési igényű

TA

Technical Assistance, Technikai Segítségnyújtás

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TIOP

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TOP

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VEKOP

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

VM

Vidékfejlesztési Minisztérium

VP

Vidékfejlesztési Operatív Program

V4

Visegrádi Négyek

Development,
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