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1. STRATÉGIA; AZ OPERATÍV PROGRAM ILLESZKEDÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA AZ EU INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS BE-

FOGADÓ NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁHOZ – ÉS A GAZDASÁGI, 

TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ ELÉRÉSÉHEZ 

1.1. Stratégia: az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, 

fenntartható és befogadó növekedés stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió eléréséhez 

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfon-

tosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szüksé-

ges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fej-

lesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 

2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, va-

lamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A fenti célok elérése 

érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja, 

melyek az alábbiak: 

1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés, 

2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és 

térségek versenyképességének fejlesztése, 

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése, 

4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs 

Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése, 

5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, va-

lamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésé-

nek elősegítése.  

A fenti fő beavatkozási területek mellett - amelyek elsősorban az Európa 2020 Stratégiát 

szolgáló közös stratégiai keret alá tartozó alapok 1,2,3,4-es és 8-as tematikus célkitűzéseihez 

kapcsolódnak - a GINOP egyes, specifikus intézkedései további tematikus célkitűzéseket 

(6,9,10-es számú) is támogatnak, kiegészítve más operatív programokat, amelyek céljai között 

szintén szerepelnek a 6,9,10-es tematikus célkitűzések.  

Mivel az Operatív Programok (továbbiakban OP) EU Bizottság által kiadott sablonja részletes 

helyzetelemzésre nem ad lehetőséget, a GINOP hatókörére és kompetenciájára fókuszálva a 

magyar gazdaság fő jellemzőit az alábbi SWOT táblán keresztül mutatjuk be (mely a rendel-

kezésre álló magyar tervezési és stratégiai dokumentumok felhasználásával készült): 

 

Erősségek  Gyengeségek 

 Az ország földrajzi helyzete és számos természe-

ti adottsága a nemzetgazdaság számos ágazatá-

nak/tevékenységi területének jövőbeni fejlődése 

szempontjából kedvező (fontos európai és inter-

kontinentális útvonalak csomópontja, gazdag 

geotermikus és termálvízkészletek, stb.). 

  A foglalkoztatás szintje elmarad az EU átlagtól (5-

6 százalékponttal). A fiatalok munkanélküliségi 

rátája kirívóan magas. A tartósan munkanélküliek 

aránya emelkedik. 

 Nem kellően hatékonyak a munkaerőpiaci szolgál-

tatások. 
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Erősségek  Gyengeségek 

 Jelentős a nemzetközi nagyvállalatok jelenléte, 

és elsősorban rajtuk keresztül a magyar nemzet-

gazdaság kapcsolódása a világgazdaságba. 

 K+F és tudásközpontok megjelenése. 

 Előrelépés a KFI együttműködések területén, 

egyes szegmensekben erősödő egyetemi-vállalati 

együttműködések. 

 Kiváló kutatók és nemzetközi összehasonlítás-

ban élenjáró, valamint versenyképes K+F telje-

sítmények több tudományos-műszaki területen. 

 A gazdasági és innovációs környezetet meghatá-

rozó jogszabályok összhangban állnak a világ 

fejlett régióinak gyakorlatával. 

 A növekedési potenciállal rendelkező ágaza-

tok/tevékenységi területek jelenléte. 

 A K+F ráfordítási szint alacsony (a GDP 1,29%-

a). Nem kellően fókuszáltak az állami K+F kapa-

citások.  

 Nagy fejlettségi szintkülönbségek a régiók között. 

 Duális gazdasági szerkezet: kis számú versenyké-

pes, az export döntő hányadát (több mint 90%-át) 

termelő globális nagyvállalat és nagy számú, 

többségében gyenge vagy közepes versenyképes-

ségű hazai KKV. A két szektor vállalkozásai kö-

zött még csak részben alakultak ki szoros kapcso-

latok.   

 A magyar KKV-k tőkeszegények, hozzáférésük 

lehetősége a külső finanszírozási eszközökhöz na-

gyon kedvezőtlen. 

 A vállalatok működéséhez szükséges infrastruktú-

ra (speciálisan az IKT) fejlettsége elmarad az EU 

vezető országaiétól.  

 A hazai KKV-k döntő többségének KFI teljesít-

ménye gyenge. 

 A vállalatok együttműködése, hálózatosodása nem 

elég intenzív, ami versenyhátrányt okoz. 

 A vállalkozói kultúra (üzleti ismeret és készség, 

IT képzettség, nyelvtudás, stb.) színvonala még 

elmarad az EU fejlett országaiétól. 

 Fejletlen a differenciált vállalkozásfejlesztés esz-

közrendszere. 

 

 

Lehetőségek  Veszélyek 

 Fókuszált, funkcionális területek (KFI, stb.) és 

ágazatok/kisebb körülhatárolt tevékenységi terü-

letek, mint kitörési pontok, mentén megvalósuló 

gazdaságfejlesztés. 

 Regionális logisztikai központ szerep. 

 Az oktatás és szakképzés szerkezetének további 

közelítése a gazdaság igényeihez. 

 A K+F eredményekben rejlő potenciál teljesebb 

társadalmi-gazdasági hasznosulását szolgálva a 

technológiatranszfer rendszerének további fejlesz-

tése. 

 A kimagaslóan fejlett tudományos-műszaki terü-

leteken felhalmozódott szellemi tőke hasznosítá-

sa: a külföldi tőkebefektetéseket (FDI) von-

zó/megtartó tényezőként; a magas hozzáadott ér-

téket előállító tevékenységek növekedésének cél-

zott ösztönzése révén.  

 A világgazdasági feltételrendszer változásaiból, 

így a termelés Európába történő visszaáramlásá-

ból eredően új piacok nyílhatnak meg a hazai 

KKV szektor számára (beszállítói lehetőségek 

bővülése révén, stb.).  

 A foglalkoztatás bővítése a gazdasági növekedés 

ösztönzésével, valamint aktív munkaerőpiaci 

programokkal: a gazdaságfejlesztés részeként 

együttesen kezelve a foglalkoztatáspolitikai intéz-

kedéseket, a szociális gazdaság fejlesztését, a 

  Tovább nőnek a regionális különbségek.  

 A társadalom megosztottsága erősödik a tartósan 

munkanélküli réteg bővülése, valamint a digitális 

gazdaság fejlődésének felgyorsulása következté-

ben. 

 Nemzetközi vállalatok kitelepülése az országból.  

 A külső energiafüggőség miatt tovább nő kitettsé-

günk a nemzetközi energiapiac bizonytalanságá-

nak. 

 A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság elhú-

zódik, ami a globalizált (erősen nyitott, exportori-

entált) magyar nemzetgazdaságot erőteljesen sújt-

hatja. 

 Folytatódik a munkaerő elvándorlása az országból 

(a magasan képzett szegmensben is).  
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Lehetőségek  Veszélyek 

képzést érintő intézkedéseket. 

 A globális nagyvállalatok és a hazai KKV-k szo-

rosabb összekapcsolása, előbbieket ösztönözve, 

utóbbiakat aktívan támogatva a felzárkózásukat 

(üzleti kultúra, technológia, termelékenység terén) 

célozva. A KKV-k erőteljesebb integrálódása a 

nemzetközi beszállítói hálózatokba.  

 Az IKT szektor fejlesztéseinek eredményeként 

néhány területen versenyelőnybe kerülhetünk. 

 Szorosabb kapcsolódás az EU finanszírozású KFI 

projektekhez. 

 Személyi és közösségi szolgáltatások innovatív és 

kreatív fejlesztése. 

 Innovatív, nagy foglalkoztatási, növekedési, po-

tenciállal rendelkező KKV-k támogatása. 

 A megújuló energiaforrások szélesebb körű hasz-

nosítása, az energiahatékonyság javítása (az IKT 

eszközrendszerének szélesebb körű alkalmazásá-

val is). 

 

A SWOT tábla és az eddig elkészült stratégiák és az EU javaslatai alapján a GINOP intézke-

dései az alábbi specifikus célokat tűzik ki maguk elé: 

1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés 

a. A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása. 

b. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása. 

c. A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése. 

d. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fej-

lesztése. 

e. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása. 

f. A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása. 

g. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása. 

h. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása. 

2. Vállalkozások és kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek 

versenyképességének fejlesztése 

a. Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése. 

b. Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növeke-

dési potenciáljának javítása. 

c. Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése. 

d. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása. 

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése 

a. A tudásfelhasználás segítése. 

b. A tudásáramlás erősítése. 

c. A tudásbázisok megerősítése. 

d. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása kutatás, fej-

lesztés és technológiai innováció erősítése érdekében. 
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4. Integrált infokommunikációs fejlesztések, az IKT szektor és gazdaság fejlesztése 

a. Versenyképes IKT szektor fejlesztése. 

b. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása. 

c. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések. 

d. Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése. 

e. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése. 

f. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása az infokom-

munikációs fejlesztések megvalósítása érdekében. 

5. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a 

környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése 

a. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését 

célzó fejlesztéseinek támogatása. 

b. Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való hozzáférésének ja-

vítása megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság 

növelése érdekében. 

c. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása. 

d. A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre ala-

pozva. 

Az igényeket és kihívásokat, melyek alapján a fenti beavatkozási területek meghatározásra 

kerültek, ezek kapcsolódását az EU 2020 Stratégiához és más dokumentumokhoz valamint az 

ezek alapján meghatározott, kiemelten fontos beavatkozási területek részletesebb bemutatását 

tematikus célkitűzésenként az alábbiakban mutatjuk be: 

 

1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés 

A magyar gazdaság (és társadalom) egyik legfontosabb problémája hosszú ideje a foglalkoz-

tatás nemzetközi viszonylatban is alacsony szintje, ami a legalacsonyabbak közé tartozik az 

EU-n belül, és a régióba tartozó összes hasonló fejlettségű országétól is elmarad. Az aktív 

korú, 15-64 éves népesség harmada nincs jelen a munkaerő-piacon. A 20-64 éves korcsoport 

foglalkoztatási rátája 2012. III. negyedévében 63,1%-ot tett ki, jóval elmaradva az uniós át-

lagtól (68,9%). A munkanélküliségi ráta 2012. III. negyedévében 10,5%-on állt, ez a szint 

valamivel magasabb az uniós átlagnál (10,3%). A fiatalok munkanélküliségi rátája kirívóan 

magas (29,1% az uniós 22,6%-os átlaggal szemben) és a tartósan munkanélküliek aránya is 

emelkedik.  

Mindezek miatt a magyar kormány egyik legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai célként 

a foglalkoztatás bővítését tűzte ki. Fontos érvényesítendő alapelv, hogy a GINOP keretében 

támogatott fejlesztések, a versenyképességet mint fókuszt is szem előtt tartva, lehetőség sze-

rint már középtávon járuljanak hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez.  

A foglalkoztatás növelése érdekében – a korábbi időszak gyakorlatától eltérően – az aktív 

munkaerőpiaci programokat, az alacsony munkaerőpiaci részvétellel jellemezhető csoportokat 

célzó foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket, a szociális gazdaság fejlesztését, valamint a szak- 

és felnőttképzést érintő intézkedéseket a gazdaságfejlesztés részeként, a gazdaságfejlesztési 
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operatív programban (GINOP) együttesen kezeljük. Ezáltal erősíthető a gazdasági igényekhez 

való igazodás, a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési intézkedések közötti szinergia, 

valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépés ösztönzése. A szegénység csökkentését és a 

társadalmi befogadást elsősorban a szociálpolitika eszközeivel támogató intézkedések a hu-

mán fejlesztéseket szolgáló operatív programban (EFOP) kapnak helyet. A foglalkoztatás 

alacsony szintje kiemelten érinti a fiatalokat, az alacsony képzettségűeket, a megváltozott 

munkaképességűeket, a romákat, a kisgyermekes nőket és az idősek társadalmi csoportját. 

Különösen nagy probléma a tartósan munka nélkül lévők helyzete.  

A fenti megfontolásokat figyelembe véve Magyarország 2010-ben a 20-64 év közötti népes-

ségre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75%-ra emelését –az uniós szintű céllal való teljes kon-

vergenciát – tűzte ki célul az Európa 2020 Stratégia keretein belül. 

A GINOP deklarált célja, hogy közvetve vagy közvetlenül, hozzájáruljon a 75%-os foglalkoz-

tatási célkitűzés eléréséhez.  

A foglakoztatási szint növelése szinte minden gazdaságfejlesztési lépésnek célja, illetve kö-

vetkezménye lehet. A GINOP-on belül a munkaerő-kínálatot direkt módon csak az ESZA 

forrásokat felhasználó 5. prioritás fejleszti, így ez a prioritás közvetlenül kapcsolódik a 8. te-

matikus célkitűzéshez. Ennek keretében elsősorban a munkaerőpiacról kiszorult rétegek kép-

zésére, foglalkoztatásának segítésére, földrajzi és szakmai mobilitásának támogatására, a 

munkaerőpiaci intézményrendszer hatékonyságának javítására, fejlesztésére koncentrálunk. 

Ezen belül is prioritásként kezeljük az aktív munkaerőpiaci intézkedések támogatását, külö-

nösen a hátrányos helyzetűek – köztük az alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélkü-

liek, romák, az idősek, a fiatalok, a kisgyermeket nevelő nők – munkaerő-piaci részvételének 

és foglalkoztathatóságának javítását. Ösztönözzük az egész életen át tartó tanulást, építünk a 

szociális gazdaságra, a társadalmi vállalkozásokra is, valamint segítjük a fenntartható üzleti 

modellek kialakítását.  

Rendkívül fontos a reálgazdaság képzési szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan iga-

zodó, versenyképes tudást biztosító szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása. A 

munkahelyi rugalmasság és biztonság javítása érdekében támogatni szükséges a felelősségtel-

jes vállalati kultúra kialakítását és elterjesztését, a legális foglalkoztatás ösztönzését, a mun-

kahelyi egészség és biztonság javítását és a munkaügyi kapcsolatok fejlesztését célzó intézke-

déseket is.  

A foglalkoztatási helyzet területi aspektusainak kezelése több szinten is megjelenik a GINOP-

ban. Az 5. prioritás foglalkoztatási és képzési programjai egyrészt a társadalmi csoport speci-

fikus beavatkozásaik révén egyes esetekben implicit módon eleve területileg is fókuszáltak, 

másrészt – például az aktív munkaerő-piaci eszközök esetében – a források felhasználása oly 

módon történik, hogy több támogatás jusson a különösen rossz foglalkoztatási mutatókkal 

rendelkező területekre. 
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2. Vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és tér-

ségek versenyképességének fejlesztése 

A jelenleg elfogadás alatt lévő „Kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 

célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia 2014-2020” (Kkv Stratégia) megállapítja, 

hogy: „A kkv-szektor fejlesztéséhez szükséges beavatkozások három kulcs területét határoz-

tuk meg a Stratégiában: a növekedési potenciál javítását, a vállalati környezet fejlesztését és a 

külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését.” 

A magyar gazdaságon belüli dualitás csökkentése szükséges a gazdaság több lábon, szélesebb 

bázison állásának biztosítása érdekében. Ennek egyik fontos eszközeként tekintünk a vállala-

tok életpálya, élethelyzet szerinti specifikus támogatása, ezzel biztosítható ugyanis, hogy az 

adott vállalkozás valóban a számára aktuális probléma, kihívás megoldásához kap segítséget. 

Szükséges lehet a kkv-kon túl nagyvállalatok támogatása is, mert ezek jelenlétükkel erős hú-

zóhatást tudnak gyakorolni a kkv-kra. A tudástranszfer és a nagyvállalatokon keresztül való 

bekapcsolódási lehetőség a nemzetközi gazdaság várkeringésébe, egyedi és alapvető segítség 

a kkv-k számára.  

Jelentős problémája a hazai kkv szektornak, hogy a vállalkozások vállalati méret szerinti 

„korfájának” szerkezete nem tekinthető optimálisnak, a rengeteg mikrovállalkozás mellett 

nem kellően széles a közepes vállalati méretet elérő vállalkozások aránya.  

Az elmúlt évek fejlesztései ellenére további fejlődésre van szükség a támogató vállalati kör-

nyezet kialakítása, minőségének javítása terén. Ez alatt három fontos területet értünk, melyek 

esetében hiányosságok jellemzik a hazai gazdaságot. Az egyik, az ipari parkok, inkubátorhá-

zak szolgáltatási portfóliójának és minőségének kérdése. Bár számszerűen már kellően nagy 

ezen támogató elemek száma, de a minőségi fejlesztésük elemi érdeke a hazai kkv szektornak. 

Jelentős versenyhátrányt okoz az együttműködési kedv, a bizalom alacsony foka, amit szintén 

fejleszteni, kialakulását és megerősödését segíteni szükséges. Végül az üzleti képesség fej-

lesztését is ebbe a körbe soroljuk, mert ezen a téren is olyan hiányosságok vannak, amelyek 

kiküszöbölése túlmutat az egyes vállalatok egyéni érdekein, a teljes vállalkozói kultúra fej-

lesztését célozza meg. 

A magyar kkv szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően alultőkésítettek, 

ami nagy kockázatot jelent számukra, különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet-

ben. Kiemelt jelentőségű célunk ezért (és eszközünk is egyben), hogy a kkv-k sokkal köny-

nyebben jussanak hozzá a fejlesztéseikhez és működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz 

és eszközökhöz. 

A fenti fejlesztési igények közvetlenül kapcsolódnak az Európa 2020-ban megfogalmazott, az 

EU iparát és a kkv szektor versenyképességét érintő elképzelésekhez. A GINOP tervezése 

szoros összhangban történt az Európa 2020 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív növeke-

dés stratégiája” második prioritásával („Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, 

környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság.”). Ezen túl kapcsolódik az „Iparpolitika a 

globalizáció korában” kiemelt kezdeményezéshez, amely a vállalkozások (különösen a kkv-k) 

üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis 
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kifejlesztésének támogatását célozza. E célok többsége kapcsolódik az ország-specifikus aján-

lásokban megfogalmazott kihívásoknak való megfeleléshez.  

A GINOP keretében a vállalkozások versenyképességének növeléséhez az alábbi módon és 

beavatkozásokkal kívánunk hozzájárulni: 

A kkv-knak közvetlenül adandó támogatások esetében nagyon fontosnak tartjuk a fókuszálást. 

Ennek szempontjai: 

 ágazati fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatok komplex 

fejlesztésének támogatása, elsősorban a Smart Specialization Strategies alapján),  

 területi fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező térségek (un. növe-

kedési zónák, max. 6-8)),  

 célcsoport szerinti fókuszálás (nők, fiatalok, roma származásúak, fogyatékkal élők stb.),  

 téma szerinti fókuszálás (KFI, munkahelyteremtés, energiahatékonyság, 

erőforráshatékonyság). 

A „kkv Stratégiában” is megfogalmazott következtetések alapján a 2014-2020-as időszak 

gazdaságfejlesztési célú támogatásait olyan módon kell felhasználnunk, hogy az általános kkv 

támogatások mellett, illetve azok keretein belül, a kkv szektor egyes szereplőit, csoportjait 

specifikusan, speciális igényeiknek, problémáiknak megfelelően segítsük. 

A kkv szektor versenyképességét, fejlődését segítő üzleti környezet fejlesztése magában fog-

lalja az üzleti infrastruktúra szolgáltatási minőségének fejlesztését (pl. ipari parkok, inkubá-

torház), a vállalatok együttműködését igénylő tevékenységek ösztönzését (klaszterek, beszál-

lítói hálózatok, egyéb, kevésbé formalizált együttműködési elemek), valamint az üzleti, vál-

lalkozói készségek fejlesztését. 

Elősegítjük a kkv-k kapacitásbővítését, technológiai fejlesztéseit, a hazai piacon történő meg-

erősödés, a nemzetközi piacon való stabil jelenlét, a külpiacokon való megjelenés illetve to-

vábbi terjeszkedés érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a kitörési pontként meghatározott 

kulcsiparágak fejlesztésére és különleges adottságaink fenntartható hasznosítására, összhang-

ban mindenkori ipar- és innovációpolitikánkkal.  

A pénzügyi eszközök vonatkozásában Magyarország jelentős tapasztalatokra tett szert a 2007-

2013-as programidőszakban. Célunk ezeket az eszközöket még innovatívabbá, rugalmasabbá 

és célzottabbá tenni, kiszélesítve a jelenleg elérhető termékkínálatot.  

A GINOP 1. prioritásában megjelenő térségi vonatkozású beavatkozások kiemelt eszközöket 

jelentenek a speciális, konkrét térséghez kötődő gazdasági, foglalkoztatási problémák kezelé-

séhez, illetve az ezeken a szinteken definiált (és S3 stratégiákkal alátámasztott) kiemelt lehe-

tőségek kihasználásához. Előbbire példa a „Szabad Vállalkozási Zóna” fejlesztési program, 

amely az ország leghátrányosabb helyzetű területeire koncentrál, utóbbira a kiemelt növeke-

dési zónák komplex fejlesztéseinek támogatása. A turizmus hazánkban kiváló adottságokkal 

rendelkező, térségi vonatkozású ágazat, ezért az ezen ágazat központi koordinációt igénylő 

intézményrendszeri elemei (TDM) szintén megjelennek a GINOP-ban. A turisztikai ágazat 

fejlesztése összhangban van az Európa 2020 Stratégiában megjelenő „Iparpolitika a globali-
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záció korában” kiemelt kezdeményezéssel, amely kimondja, hogy a Bizottságnak is kiemelt 

célja „az európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása”. 

 

3.  K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése 

Magyarország az EU-n belül mérsékelten innovatív ország, teljesítménye főként az innováci-

ós együttműködések terén marad el az átlagostól. Gyenge pont a KKV-k együttműködése a 

hazai és a külföldi nagyvállalatokkal, tudásbázisokkal. A technológia-transzfert ösztönző me-

chanizmusok sem kellően hatékonyak. 

A hazai tudás- és technológia-intenzív vállalatok esetében összességében: 

 fejletlen az e vállalkozásokat segítő környezet; 

 magvető tőke hiányában a start-up és spin-off cégek tevékenysége gyakran a kezdeti 

szakaszban elakad; 

 a középvállalati szektorban viszonylag kevés a kutatás-fejlesztés és csekély a K+F iránti 

keresletük is. 

Magyarországon ma már az export 22%-át a technológia-intenzív termékek adják, amelyeket 

szinte kizárólag az országba települt globális nagyvállalatok hazai leányvállalatai állítanak 

elő. Globális pozíciójukat, valamint a hazai gazdaságba való integrálódásukat egyaránt segíti 

K+F tevékenységük erősítése. A K+F működő tőke vonzására irányuló támogatáspolitikai 

eszközök erősítése a jelenlegi versenypozíció fenntartása érdekében is elengedhetetlen. 

A közfinanszírozású K+F szektor egyre nehezebben képes lépést tartani a globális tudomá-

nyos kiválósági versenyben, ugyanis: 

 a kutatási infrastruktúra színvonala elmarad a fejlettebb országokétól; 

 a nemzetközi együttműködésekben való hazai részvétel szintje alacsony; 

 az egyéni és az intézményi kiválóság és versenyképesség egyaránt erősítésre szorul. 

A következő pénzügyi időszak fontos alapelve a Horizont 2020 és az Európai Strukturális és 

Beruházási Alapok közötti szinergia az Európa 2020 stratégia megvalósítása során. A H2020 

program a kutatási és innovációs kiválóságot támogatja; az innovációs szakadék csökkentését 

célozza. Az eredményesebb szereplés egyrészt azon múlik, hogy létrejön-e az országban a 

K+F kapacitásoknak az a kritikus tömege, amely ezt lehetővé teszi. Ezért a Strukturális Ala-

pok forrásainak hozzá kell járulniuk a kapacitásépítéshez, amely a H2020-ban fontos szem-

pontként megjelenő kiválóságot szolgálja. Másrészt a magyar gazdaság számára fontos, hogy 

a H2020-ba a magyar vállalatok (így a kkv-k) is bekapcsolódjanak. 

Az EU2020 stratégia egyik kiemelt céljaként megfogalmazott intelligens növekedéshez, va-

lamint a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához kapcsolódóan Magyarország 

célja, hogy 2020-ig 1,8%-ra növelje a GDP arányos K+F ráfordítások arányát. A kitűzött cél 
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az erőforrásoknak az innovációs teljesítményt behatároló szűk keresztmetszetekre koncentrá-

lásával érhető el, amelyek azonosítása a Kormány által 2013 júliusában elfogadott Befektetés 

a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 20201 keretében megtörtént. 

Ezen belül a 2013. évi országspecifikus ajánlás szerint kiemelt figyelmet kell fordítani az in-

novatív vállalkozások célzott ösztönzőkkel történő támogatására. 

A Nemzeti KFI Stratégia átfogó, innovációs rendszerépítő céljait az előkészületben levő nem-

zeti intelligens szakosodási stratégia (S3) szakosodási célkitűzései egészítik ki a ma még hi-

ányzó „Entrepreneurial Discovery Process” (EDP) eredményeként. Az S3 szakosodás kereté-

ben megfogalmazódó célkitűzéseknek köszönhetően egyes területeken egy magasabb hozzá-

adott-értéket eredményező, innováció-vezérelt „szerkezeti átalakulás” indulhat el. 

A K+F+I terület szükségleteire, kihívásaira a GINOP 2. prioritás beavatkozásai az alábbiak 

szerint kívánnak megoldást nyújtani: 

 az 1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása intézkedés a vállalkozások szintjén 

azonosított szűk keresztmetszetek feloldását célozza az innovációs ökoszisztéma fej-

lesztése (inkubáció, start-up és spin-off cégek), az önálló K+F+I tevékenység vagy in-

novációs szolgáltatások vásárlása, illetve a K+F működő tőke vonzására irányuló spe-

ciális programok segítségével; 

 a 2. Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések intézkedés a tudásbázi-

sok és vállalatok közötti (egy bizonyos fejlesztés érdekében történő, vagy ágazati, il-

letve tudományos szempontból stratégiai jelentőségű) együttműködések ösztönzését, a 

tudás- és technológiatranszfer hatékonyságának növelését segíti; 

 a 3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések intézkedés beavatkozá-

sai a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor tudományos kiválóságának erősíté-

séhez (kiválósági központok létrehozása, kutatási infrastruktúra fejlesztése), valamint 

a H2020-ban való kutatóintézeti és vállalati részvétel biztosításához (nemzetközi K+F 

kapcsolatok fejlesztése) járulnak hozzá. 

 

4. Integrált infokommunikációs fejlesztések, az IKT szektor és gazdaság fejlesztése 

Az európai gazdasági növekedés egyik akadályozó tényezője az információs és kommuniká-

ciós technológiák (IKT) elégtelen mértékű alkalmazása. Az Európa 2020 egyik alapvető prio-

ritása az intelligens növekedés, mely a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását 

rejti magában. 

Ezen a területen négy nagy csoportba lehet sorolni azokat a kihívást jelentő problémákat, 

amelyek kapcsán Magyarországnak azonnali lépéseket kell tennie: 

                                                 
1
 1414/2013. (VII.4.) Korm. határozattal jóváhagyott „Befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Inno-

vációs Stratégia (2013-2020)”: 

http://www.kormany.hu/download/b/35/f0000/06_11_NGM%20KFI%20strat%C3%A9gia_Kozlonyhoz.pdf 

http://www.kormany.hu/download/b/35/f0000/06_11_NGM%20KFI%20strat%C3%A9gia_Kozlonyhoz.pdf
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1. Digitális írástudatlanság elleni küzdelem: 2011-ben 46,3%-os volt a digitális 

írástudatlanság a 15 évesnél idősebb lakosság körében, ez az arány egy évvel később 

(2012) 44,5%-re csökkent (forrás: Magyar Infokommunikációs Jelentés 2012, Bell 

Research, Budapest, 2012). Ez azt jelenti, hogy még mindig mintegy 3,5 millió ember 

képtelen használni a korunkat egyre inkább meghatározó digitális technológiákat.  

2. Kkv-k alacsony infokommunikációs fejlettségi szintje: ebbe a körbe lehet sorolni a 

vállalkozások alacsony informatizáltsági szintjét, az alacsony e-kereskedelmi mutatókat, 

az innovációs képesség alacsony voltát, a digitális szolgáltatások igénybe vételének 

alacsony szintjét.  

3. Szélessávú elérés fejlesztése: a sávszélesség helyi szinten még fejlesztésre szorul egyes 

településeken, a Digitális Menetrend által meghatározott célok eléréséhez további 

fejlesztések szükségesek. 

4. Állami szféra infokommunikációs ellátottsága: ide tartoznak az állami intézmények 

sávszélességgel kapcsolatos problémái, az eszközellátottság, a digitális szolgáltatások 

alacsony foka és a meglévő szolgáltatások igénybevételének alacsony szintje is. 

Az Európai digitális menetrendben felvázolt infokommunikációs prioritásokhoz, területekhez 

való illeszkedés mellett a GINOP-ban tervezett IKT intézkedések az alábbi Európa 2020 ki-

emelt célokat szolgálják: 

1. Foglalkoztatás: Az előrejelzések szerint 2015-re az újonnan létrejövő munkahelyek 

90%-ában valamilyen szintű IKT tudás kötelezően elvárt lesz. A magyar foglalkoztatási 

ráta majdnem 10%-kal marad el az EU átlagától, amiben a digitális írástudatlanságnak 

már ma is szerepe van. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a digitális írástudás a mun-

kaerőpiacon való boldogulás egyik alapvető feltétele lesz.  

2. K+F, vállalati szektor fejlesztése: az Európai Unió jelentősen le van maradva az IKT te-

rületén Amerikától és a távol-keleti országoktól egyaránt. Mivel ma már a K+F tevé-

kenység meghatározó része infokommunikációs alapú, így ennek a területnek a fejlesz-

tése egyértelműen hozzájárul a K+F+I potenciál javításához. 

3. Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: az IKT használata elsősorban a 

CO2 kibocsátás terén hoz nagyon jelentős eredményeket, leginkább a szélessávú infra-

struktúra kiépülése miatti helyváltoztatási igény csökkenése, valamint az IKT eszkö-

zökkel biztosított javuló energiahatékonyság következtében. 

4. Oktatás: a digitális kompetencia a XXI. században alapvető feltétele lesz a tudás elsajá-

tításának. Annak érdekében, hogy ezt a tudást a diákok megszerezhessék, rendkívüli je-

lentőséggel bír az informatika oktatása.  

5. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: az idősek, hátrányos helyzetű 

régiókban élők között különösen magas a digitálisan írástudatlanok aránya. Van olyan 

társadalmi réteg, amelyben eléri a 95%-ot. A digitális világ új lehetőségeket teremt a le-

szakadó rétegeknek, jelentősen hozzájárul az egyén életminőségének növekedéséhez, és 

ez által esélyt teremt a társadalmi felzárkózásra is. 



 

 19 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

A fenti célokat és eredményeket az IKT kapcsán az alábbi konkrét intézkedések végrehajtásá-

val kívánjuk elérni: 

 Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő fejlesztése, informatikus- és mérnökkép-

zés, javítása. 

 IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése. 

 Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése. 

 A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 Kkv-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel. 

 Kkv-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése. 

 Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál. 

 Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések 

 Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése. 

 Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejleszté-

se. 

 Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása. 

 Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése. 

 Önkormányzati informatikai fejlesztések. 

 Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban. 

 Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése. 

 Intelligens városok fejlesztése. 

 Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése 

 Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között. 

 Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közös-

ségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése. 

 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének 

elősegítése. 

 Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével. 

 A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 Újgenerációs- (NGA) és körzethálózatok fejlesztése. 

 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése. 

 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelé-

se. 

 

5. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a 

környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság elősegítése 

Magyarországon a megújuló energiaforrások felhasználása elmarad az EU átlagtól, miközben 

magas energiaintenzitás jellemző a többi tagállamhoz képest. Ezért szükséges a megújuló 

energia felhasználás és az energiahatékonyság növelése a gazdasági szektorban is. Ezek a 

fejlesztések közvetlenül hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához is. 
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Magyarország az Európa 2020 Stratégia energia és klíma céljaihoz (20-20-20), valamint az 

„Erőforrás-hatékony Európa” programhoz kapcsolódva az ellátásbiztonság, versenyképesség, 

fenntarthatóság szempontrendszerét előtérbe helyezve Nemzeti Reform Programjában 10 szá-

zalékos teljes energiamegtakarítást, az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üveg-

házhatású gázok kibocsátásának (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10 százalékos növeke-

dését, valamint a megújuló energiaforrások részarányának 14,6%-ra történő növelését vállalta 

2020-ig. 

A célok eléréséhez szükséges intézkedéseket és a fejlesztési igényekhez kapcsolódó átfogó 

eszközrendszert a Nemzeti Energiastratégia 2030 című dokumentum tartalmazza, amely ki-

mondja, hogy az ellátásbiztonság növelésének, valamint a klímavédelmi célok elérésnek leg-

hatékonyabb és legeredményesebb, rövidtávon is megvalósítható módja a fogyasztás csökken-

tése az energiahatékonyság javításán keresztül, ami a termelői és a fogyasztói oldalt is érinti.  

A versenyképesség egyik alapvető feltétele – ami összecseng a környezetbarát, erőforrás-

hatékony, valamint alacsony szénkibocsátású gazdaság felé való elmozdulással – a vállalati 

szektor energiahatékonyságának javítása. Ez szintén megjelenik a GINOP célkitűzései és be-

avatkozásai között. 

További célként jelenik meg a GINOP-ban a 6. tematikus célkitűzéshez kapcsolódva „A kul-

turális és természeti örökség védelme és megőrzése”. A 4. prioritáson belül a gazdaság egésze 

szempontjából releváns örökségvédelmet elsősorban a kulturális és természeti örökségi hely-

színek és létesítmények fejlesztésén keresztül kívánják a tervezett intézkedések megvalósíta-

ni. A turizmusfejlesztést is szolgáló intézkedés az örökségvédelemhez és annak turisztikai 

hasznosításához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztési igényeket 

kívánja kielégíteni. A prioritás az ágazatot érintő hazai stratégiai tervdokumentumokhoz kap-

csolódva minőségi termék- és kínálatfejlesztést tűz ki célul. Ezzel az örökségen alapuló vonz-

erők és attrakciók fejlesztését szolgálja, elsősorban komplex programok, valamint részben 

egyedi, hálózatba illeszthető projektek támogatásán keresztül. 

 

* 1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló összegző 

áttekintés 

A kiválasz-

tott temati-

kus célkitű-

zés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

(1) A kuta-

tás, a tech-

nológiai 

fejlesztés és 

az innová-

ció erősíté-

se. 

ERFA 5. cikk (1) a) A kutatási 

és innovációs (K+I) infrastruk-

túra és ennek kiválóságának a 

fejlesztésére irányuló kapacitás 

megerősítése és különösen az 

európai érdekeltségű kompeten-

ciaközpontok támogatása. 

A magyar gazdaság hosszú távú növekedési képessége 

jelentős részben attól függ, hogy mennyire sikerül a jelen-

leg nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható 

K+F ráfordításokat jelentősen növelni, illetve annak 

eredményeit hatékonyan felhasználni. Ennek érdekében 

fejlesztjük a tudásbázisok kutatási infrastruktúráját, vala-

mint támogatjuk a nemzetközi érdekeltségű és jelentőségű 

tudásközpontok releváns európai hálózatokba történő 

csatlakozását, szerepük erősítését. 
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A kiválasz-

tott temati-

kus célkitű-

zés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

ERFA 5. cikk (1) b) A vállala-

tok K+I beruházásának, a ter-

mék- és szolgáltatásfejlesztés 

elősegítése, technológiaátadás, 

szociális innováció és közszol-

gálati alkalmazások, kereslet-

élénkítés, hálózatépítés, klaszte-

rek és nyílt innováció intelligens 

specializáció által. A technoló-

giai és alkalmazott kutatás, 

kísérleti programok, korai ter-

mékhitelesítési intézkedések, az 

alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és az első gyártás 

támogatása, az általános célú 

technológiák terjesztése. 

A magyar gazdaság hosszú távú növekedési képessége 

jelentős részben attól függ, hogy mennyire sikerül a jelen-

leg nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható 

K+F+I ráfordításokat jelentősen növelni, illetve annak 

eredményeit hatékonyan felhasználni. Ennek érdekében 

minden az ezen beruházási prioritásban említett módon 

támogatnunk kell a hazai vállalatok K+F+I tevékenységét. 

(2) az IKT-

khoz való 

hozzáférés 

elősegítése 

és e techno-

lógiák 

használatá-

nak és mi-

nőségének 

fokozása 

ERFA 5. cikk (2) a) a szélessáv-

kiépítés kiterjesztése és nagy 

sebességű hálózatok kiépítése, 

valamint a digitális gazdaságot 

szolgáló feltörekvő technológi-

ák és hálózatok bevezetésének 

támogatása; 

 

Magyarországon a szélessávú penetráció mutatója (a 100 

lakosra jutó előfizetések száma) 25%-kal kisebb (20. hely a 

27-ből) az Európai Unió átlagához képest: nálunk lénye-

gében minden 5. lakosra jut egy szélessávú előfizetés. A 

szélessávú lefedettség tekintetében Magyarország a vi-

szonylag fejlett államok közé tartozik. Ennek ellenére a 

minőségi mutatókban jelentős az elmaradás. Ez különösen 

igaz a 10 Mbps letöltési sebesség fölötti hálózatokra, ahol 

a kiépítettségi arány alig halad-ja meg az 50%-ot 

ERFA 5. cikk (2) b) az IKT 

termékek és szolgáltatások, az 

e-kereskedelem továbbfejleszté-

se és az IKT iránti kereslet fo-

kozása; 

 . A hazai cégek nem használják megfelelő mértékben az 

infokommunikációs technológiákat, alacsony az online 

szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások aránya, alap-

vetően alacsony a gazdaság informatizáltsági szintje, 

amely a versenyképesség növekedését gátolja. 

A digitális gazdaság elégtelenségéhez az is hozzájárul, 

hogy a hazai infokommunikációs szektor innovációs és 

szolgáltatás, illetve és termékfejlesztési tevékenysége nem-

zetközi összehasonlításban nem kielégítő. Hazánkban a 

piacképes és gyakorlati tudással rendelkező IKT szakem-

berekből minőségi és mennyiségi hiány mutatkozik. 

 

ERFA 5. cikk (2) c) az e-

kormányzás, az e-tanulás, az e-

befogadás, az e-kultúra és az e-

egészségügy IKT-

alkalmazásainak megerősítése; 

 

Az IKT adta lehetőségeket szükséges kihasználni az állam 

által nyújtott szolgáltatások esetében is, mivel ez jelentő-

sen növelheti a hatékonyságot, így csökkentheti a költsége-

ket.  Az e-közigazgatás hazai szofisztikáltsági foka elmarad 

a nemzetközi szinttől; a szolgáltatások többsége esetén 

nem valósult meg az egykapus ügyintézés, az önkormány-

zatok IKT ellátottsága alacsony.  

A nagy állami ellátórendszerek informatizáltsága nem 

megfelelő szintű, az intézmények IKT eszközellátottsága 

fejlesztésre szorul, a közszolgáltatási folyamatok csak 

részben elektronizáltak. 
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A kiválasz-

tott temati-

kus célkitű-

zés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

ESZA 3. cikk (2) b):: Az IKT-

hoz való hozzáférés elősegítése 

és e technológiák használatának 

és minőségének fokozása a 

digitális jártasság fejlesztésével 

és a digitális társadalmi befoga-

dással 

 

Egyéni szinten alapvető feltétele a XXI. századi munkaerő-

piacra történő sikeres belépésnek az IKT technológiák 

ismerete és a használatukra vonatkozó készségeknek, tu-

dásnak megszerzése, elsajátítása és folyamatos fejlesztése. 

A magyar társadalom 16-74 év közötti korosztályának 

28%-a, azaz 2,1 millió fő még sosem használt számítógépet 

és internetet (szemben az Unió 24%-os átlagával). A fel-

mérések szerint a 15 évesnél idősebb teljes korosztály 

44,5%-a digitálisan írástudatlan. A hazai lakosság ala-

csony arányban vesz igénybe magasszintű elektronikus 

szolgáltatásokat..  

(3) A kis- és 

középvál-

lalkozások, 

a mezőgaz-

dasági (az 

EVMA 

esetében), a 

halászati és 

akvakultúra

-ágazat (az 

ETHA ese-

tében) ver-

senyképessé

gének javí-

tása. 

ERFA 5. cikk (3) a) A vállalko-

zói szellem előmozdítása, külö-

nösen az új ötletek gazdasági 

hasznosításának megkönnyíté-

sével, valamint új cégek alapítá-

sának ösztönzésével, többek 

között üzleti inkubátorházak 

segítségével 

A magyar kkv-k mind számukat mind gazdasági súlyukat 

tekintve a nemzetközi átlagnál jóval kisebb szerepet ját-

szanak az ország életében. Annak érdekében, hogy a gaz-

dasági teljesítményünk, növekedésünk fenntartható legyen, 

illetve, hogy a nemzetközi gazdasági környezet változásai-

ra minél rugalmasabban tudjunk reagálni, nagyon fontos, 

hogy erősítsük a hazai kkv-k szerepét a gazdaságban. 

Ennek fontos eszközei az ezen beruházási prioritáshoz 

kapcsolódó tevékenységek. 

ERFA 5. cikk (3) c) A termék- 

és szolgáltatásfejlesztésre irá-

nyuló fejlett kapacitás megte-

remtésének és kiterjesztésének 

elősegítése 

A magyar vállalati szektor, különösen a kkv-k sokszor nem 

képes kellő rugalmassággal reagálni (részben a források, 

kapacitások hiánya miatt) a változásokra. Pedig az egyre 

gyorsabban változó gazdasági környezet, piaci feltételek, 

technológiai lehetőségek korában a sikernek a legtöbb 

ágazatban a folyamatos fejlesztés, a feltétele. Az ehhez 

szükséges kapacitások kiépítésének és továbbfejlesztésének 

segítése, felgyorsítása a magyar gazdaság közép- és hosz-

szú távú növekedésének alapvető feltétele. 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden 

ágazatban 

ERFA 5. cikk (4) b) A vállalko-

zásoknál az energiahatékonyság 

és a megújuló energia használa-

tának elősegítése 

Magyarország megújuló energiaforrás-felhasználása el-

marad az EU átlagtól, valamint magas energiaintenzitás 

jellemzi a többi tagállamhoz képest, ezért szükséges a 

megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság 

növelése a gazdasági szektorban is. 

(6) Környe-

zetvédelem 

és az erő-

forrás-

felhasználás 

hatékony-

ságának 

előmozdítá-

sa 

ERFA 5. cikk  (6c) A kulturális 

és természeti örökség védelme, 

elősegítése, fejlesztése 

Magyarországon a természeti és kulturális örökség megőr-

zésében kiemelkedő szerepe van a helyszínek hasznosítá-

sának, az attrakciók és szolgáltatások által generált turiz-

mus célú forgalomnak. A kulturális és természeti értékekre 

épülő turisztikai kínálat elsősorban hálózatokat alkotva, 

egymáshoz szorosan kapcsolódva tudja hatékonyan szol-

gálni a kulturális és természeti örökség védelmét. 
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A kiválasz-
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kus célkitű-

zés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

(8) A fog-

lalkoztatás 

előmozdítá-

sa és a 

munkaerő 

mobilitásá-

nak támo-

gatása.  

ERFA 5. cikk (8a) Üzleti inku-

bátorok létrehozásának támoga-

tása, valamint az önfoglalkozta-

tásba, mikrovállalkozásokba és 

cégalapításba való beruházások 

támogatása 

Magyarország egyik legfontosabb célja a gazdasági aktivi-

tás és foglalkoztatás növelése. Komoly foglalkoztatási 

potenciált jelent a megalapozott üzleti ötlettel rendelkező 

vállalkozni vágyó álláskeresők önfoglalkoztatóvá válásá-

nak támogatása. Ezek a kezdő vállalkozások – ha sikerül 

rentábilisan működtetni őket – később már potenciális 

foglalkoztatóként jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. A 

szociális gazdaságban működő vállalkozások fejlesztésével 

olyan új munkahelyek létrehozásához járulhatunk hozzá, 

amelyek a hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzett-

ségűek, illetve a kevésbé fejlett vidékies térségekben élők 

számára is lehetőséget biztosítanak hosszabb távon az 

elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésre. 

ESZA 3. cikk (1) a) i.: Munka-

erő-piaci hozzáférés a munkake-

resők és az inaktív személyek 

számára többek között helyi 

foglalkoztatási kezdeményezé-

sek és a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése révén.  

A magyar gazdaság egyik megoldandó problémája a fog-

lalkoztatás nemzetközi viszonylatban is alacsony szintje. A 

magyar kormány egyik legfontosabb célja ezért a foglal-

koztatás bővítése. Ez közvetve több célt is szolgál: élénkíti 

a gazdasági növekedést, javítja az államháztartás egyensú-

lyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, 

elősegíti a leszakadó rétegek, társadalmi csoportok, térsé-

gek felzárkózását, a szegénység csökkentését. 

ESZA 3. cikk (1) a) v.: A mun-

kavállalók, vállalkozások és 

vállalkozók alkalmazkodása a 

megváltozott körülményekhez 

A magyar vállalati szektornak, különösen a kkv-knak sok-

szor nem képes kellő rugalmassággal reagálni nehezére 

esik (részben-elsősorban a források, kapacitások hiánya 

miatt) a változásokhoz való alkalmazkodás. Pedig az egyre 

gyorsabban változó gazdasági környezet, piaci feltételek, 

technológiai lehetőségek korában a sikernek a legtöbb 

ágazatban a folyamatos fejlesztés, a feltétele. Az ehhez 

szükséges kapacitások kiépítésének és továbbfejlesztésének 

segítése, felgyorsítása a magyar gazdaság közép- és hosz-

szú távú növekedésének alapvető feltétele. 

ESZA 3. cikk (1) c) ii:  A fiata-

lok tartós munkaerő-piaci integ-

rációjának segítése 

 

A válság által különösen súlyosan érintett fiatalok részére 

ifjúsági garancia bevezetése szükséges, hogy a munkanél-

küli fiatalok álláslehetőséghez juthassanak a lehető legrö-

videbb időn belül. Az intézkedés keretében javítani kell a 

foglalkoztatási szolgálat azon képességét, hogy elérje 

azokat a munkanélküli/NEET (sem foglalkoztatásban, sem 

oktatásban vagy képzésben nem résztvevő) 25 év alatti 

fiatalokat, akiknek segítségre, támogatásra van szükségük 

a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. 

(9) A társa-

dalmi befo-

gadás elő-

mozdítása 

és a sze-

génység 

elleni küz-

delem. 

ESZA 3. cikk (1) b) v.: A szoci-

ális gazdaság és vállalkozások 

ösztönzése 

A gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítéséhez szük-

séges eszköztár fontos részét képezi a szociális gazdaság és 

a civil szektor foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, 

beleértve a társadalmi vállalkozások támogatását is. 
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(10) Beru-

házások az 

oktatás, 

készségfej-

lesztés és az 

egész életen 

át tartó 

tanulás 

terén. 

ESZA 3. cikk (1) c) iii: Az 

egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való hozzáférés 

ösztönzése, a munkavállalók 

készségeinek és kompetenciái-

nak naprakésszé tétele, továbbá 

az oktatási és képzési rendsze-

reknek a munkaerő-piaci igé-

nyekhez való jobb igazítása, 

beleértve a szakoktatás és -

képzés színvonalának a javítá-

sát, a munkahelyi tanulási és a 

tanulószerződéses gyakorlati 

képzési rendszerek, mint pl. a 

duális oktatási rendszerek kiala-

kítását és továbbfejlesztését. 

A munkaerő versenyképességének javításához szükséges a 

szakképzés és a felnőttképzés rendszerének fejlesztése, a 

gazdaság igényeihez igazodó módon. A foglalkoztatási 

ráta növelése érdekében kiemelten szükséges az egész 

életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése, mivel 

ez teszi lehetővé a munkaerőpiac gyorsan változó igényei-

hez való minél sikeresebb alkalmazkodást. Emellett a la-

kosság általános mentális, szociális és egészségi állapotá-

ra is pozitív hatással van. 

 

1.2. * A pénzügyi források felosztásának indoklása 

A GINOP várható uniós finanszírozása egységes, 85%-os átlagos társfinanszírozási aránnyal 

számolva (a külön prioritásban szereplő pénzügyi eszközök megemelt társfinanszírozási ará-

nyát figyelmen kívül hagyva) meghaladja a 8,6 milliárd eurót. Az előző pontban ismertetett 

stratégiának megfelelően a forrásokat a következő (fontossági sorrendben) négy fő területre 

összpontosítjuk: 

A kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó 3-as tematikus célkitűzés keretében az összes 

forrás közel 38 százalékát (ERFA forrásból) használjuk fel, így ez a terület kapja a legjelentő-

sebb támogatást. 

A célkitűzés keretében támogatjuk a Duna Régió Stratégia (DRS) „Vállalkozások versenyké-

pessége” prioritás összehangolt terveinek megvalósítását az Európai Kisvállalkozói Törvény 

megvalósítását szolgáló akciókkal is összhangban. Ennek keretében többek között a verseny-

képes infrastruktúrát nélkülöző vállalkozások üzleti környezetének javítását, a határok okozta 

szűk keresztmetszetek felszámolását, a makroregionális klaszterek hazai lábának megvalósítá-

sát. 

Fontos érvényesítendő alapelvünk (összhangban a Bizottsági elvárásokkal): a versenyképes-

ségi fókuszt szem előtt tartó fejlesztések középtávon a lehető legnagyobb mértékben járulja-

nak hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez is. A Magyar Kormány legfontosabb gazdaság- és 

fejlesztéspolitikai célként a foglalkoztatás bővítését tűzte ki. Magyarország a 20-64 év közötti 

népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75%-ra emelését – az uniós szintű céllal való teljes 

konvergenciát – tűzte ki célul 2010-ben az Európa 2020 stratégia keretein belül. 

A foglalkoztatás növelése érdekében – a korábbi időszak gyakorlatától eltérően – az aktív 

munkaerőpiaci programokat, az alacsony munkaerőpiaci részvétellel jellemezhető csoportokat 
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célzó foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket, a szociális gazdaság fejlesztését, valamint a szak- 

és felnőttképzést érintő intézkedéseket a gazdaságfejlesztés részeként, a gazdaságfejlesztési 

operatív programban (GINOP) együttesen kezeljük.  

Ennek megfelelően a GINOP-on belül a 8-as tematikus célkitűzés keretében a munkaerőpiac 

kínálati oldalát célzó intézkedésekre az összes forrás 13,5 százaléka jut, (ESZA forrásból). Az 

Ex-ante értékeléssel összhangban csökkentettük a munkahelyteremtést önállóan célzó (ugyan-

ezen célkitűzés alatt szereplő és korábban ERFA forrást használó) források arányát, a felsza-

baduló erőforrásokat részben hozzárendeltük a hármas tematikus célkitűzéshez. 

Magyarország célja, hogy 2020-ig 1,8%-ra növelje a GDP arányos K+F ráfordítások arányát, 

ezzel járulva hozzá az Európa 2020 Stratégiában célul tűzött 3%-os részarány eléréséhez. A 

kitűzött célt Magyarország erőforrásainak az innovációs teljesítményét behatároló szűk ke-

resztmetszetekre koncentrálásával (főleg az innováció együttműködések, kapcsolatok terén) 

érheti el, amelyek azonosítása a Kormány által 2013 júliusában elfogadott Befektetés a Jövő-

be - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 keretében megtörtént. Emellett 

a 2013. évi Országspecifikus Ajánlásnak megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk az innova-

tív vállalkozások célzott ösztönzőkkel történő támogatására. E kihívásoknak való megfelelés 

érdekében az 1-es célkitűzésre (K+F+I) az összes forrás több mint ötödét fordítjuk (ERFA 

forrásból). 

A kapcsolódó intézkedések hozzájárulnak a DRS Tudásalapú társadalom prioritás kiválósági 

együttműködéseinek és makroregionális S3/RIS3 együttműködéseinek megvalósítási stádiu-

mában a kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá a Vállalkozások versenyképessége 

prioritás KKV innovációs együttműködési akcióihoz, valamint növekedésorientált és 

innovációvezérelt KKV fejlesztéseihez. 

Az európai gazdasági növekedés egyik akadályozó tényezője az információs és kommuniká-

ciós technológiák (IKT) elégtelen mértékű alkalmazása. Az Európa 2020 egyik alapvető prio-

ritása az intelligens növekedés, mely a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását 

rejti magában. 

Magyarországnak különösen a digitális írástudatlanság elleni küzdelemben, a KKV-k info-

kommunikációs fejlettségében, a szélessávú elérés fejlesztésében és az állami szféra info-

kommunikációs ellátottságában kell előrelépnie.  

A stratégiának megfelelően a 2-es célkitűzéshez (IKT) kapcsolódóan használjuk fel a GINOP 

forrásainak több mint egy tizedét (ERFA forrásból). 

A tematikus koncentrációs követelményeket érintve: az ERFA rendeletben szereplő 4-es te-

matikus célra vonatkozó követelmények esetében alapvetően élni kívánunk a felkínált dero-

gációval, azaz a követelményeket – országos szinten – a Kohéziós Alap forrásainak felhaszná-

lásával kívánjuk teljesíteni. A másik (1-2-3-4 tematikus célokra vonatkozó) ERFA kritérium 

valamint az ESZA követelmények teljesülnek mind ebben a régiókategóriában, mind pedig 

országos szinten. 

Az ESZA forrásokról: a teljes források kb. 20 százalékát teszik ki, döntő részük a munkahely-

teremtés (8-as tematikus célkitűzés) keretében kerül felhasználásra a GINOP 5. prioritásában. 
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Ez a GINOP ESZA forrásainak majd kétharmada. A felhasznált ESZA beruházási prioritások 

közül a legfontosabbak - (3. cikk (1) a) i. és ii.) - a legégetőbb gondok enyhítését tűzik ki cé-

lul (inaktívak és hátrányos helyzetűek munkába állítása). 

A Pozíciós Papírt tekintve– melyben a Bizottság Szolgálatainak korábbi összefoglaló állás-

pontja fejeződik ki – a GINOP számszerű vállalásokkal (lásd itt és a stratégiában) járul hozzá 

a versenyképesség és a K+F+I és a társadalmi összetartozás erősítéséhez, az infrastruktúra 

fejlesztéséhez, a foglalkoztatási szint emeléséhez mindezt a természeti erőforrások hatéko-

nyabb felhasználásával. 

A technikai segítségnyújtást a korábbi gyakorlatnak megfelelően ESZA forrásból finanszíroz-

zuk, az allokált források mértéke 2,56% a teljes GINOP források arányában, tekintettel a vég-

rehajtás kapcsán becsült koordinációs, ellenőrzési és adminisztratív feladatok összességére a 

jelenlegi ciklus költségeinek figyelembevételével. 
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2. táblázat: A program beruházási stratégiájának áttekintése (A táblázatot az SFC rendszer fogja automatikusan előállítani az operatív program megfelelő 

fejezeteiben biztosított adatok alapján.) 

Prioritástengely 
Tematikus 

célkitűzés 
Beruházási prioritás 

A beruházási 

prioritásokhoz 

kapcsolódó spe-

cifikus célok 

A specifikus célki-

tűzéseknek megfele-

lő program specifi-

kus eredményindi-

kátorok 

Alap 

(pénzügyi 

alap megha-

tározása: 

ERFA, 

ESZA, KA) 

Uniós tá-

mogatás – 

EUR 

Az operatív 

program 

teljes költsé-

gének ará-

nyában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 
nem releváns 
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2. PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA 

2.1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése 

2.1.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) 

A „Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése” prioritás 

célterülete az ország fejletlenebb régióira terjed ki. Azonban figyelembe kell vennünk azt a 

tényt, hogy a Közép-magyarországi régió súlya és szerepe a magyar gazdaságon belül sokkal 

nagyobb, mint azt a lélekszám vagy terület arányok önmagukban indokolnák. Ebből az is kö-

vetkezik, hogy a magyar gazdaságon belül a KMR szinte megkerülhetetlen terület, a legtöbb 

gazdasági folyamatban, kapcsolatrendszerben részt vállalnak a régió gazdasági életének sze-

replői.  

Ebből következőleg bizonyos típusú programok és beavatkozások esetében szükséges lehető-

vé tenni, hogy Közép-magyarországi régióbeli kedvezményezettek is részesülhessenek e prio-

ritás forrásaiból. Ezek a beavatkozások elsősorban a következőek: kiemelt ágazati programok, 

a KMR régió határán átnyúló növekedési zónák fejlesztési programjai, a KMR régió határán 

belüli, de országos hatókörű programok (pl. Liszt Ferenc repülőtér vonzáskörzetének növeke-

dési zóna jellegű fejlesztési programja), vállalati együttműködések támogatása (pl. KMR ré-

gió határán átnyúló klaszterek) illetve ezekkel kapcsolatos képzési, képességfejlesztési prog-

ramok, projektek. Ezen túl általában az üzleti képesség fejlesztése témakörben, illetve a „Ki-

emelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése” intézkedés keretében megva-

lósuló programok és projektek esetében is hatékony megoldásnak tartjuk, ha a KMR régióbeli 

kedvezményezettek is részt vehetnek ezekben, azzal a feltétellel, hogy a fejletlenebb régióbeli 

kedvezményezettek kell, hogy többségben legyenek e programok, projektek végrehajtásakor. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: ERFA 5. cikk (3) a): A vállalkozói szellem előmozdítása, 

különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek 

alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubátorokat is. 

 

2.1.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 1: Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése 

A vállalkozói kultúra fejlesztése érdekében – a vállalkozások közvetlen támogatása mellett – 

szükség van a működésüket közvetve támogató vállalkozói környezet fejlesztésére. Ennek 

érdekében kiemelt célunk a vállalkozások indításához és működéséhez szükséges fejlett 
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infrastrukturális háttér megteremtése és fejlesztése, a vállalkozások együttműködésének, 

klaszteresedésének, és beszállítói hálózatokba történő integrálódásának ösztönzése, valamint a 

vállalkozók menedzsment képességeinek fejlesztése. 

 

Elvárt eredmények: 

Az intézkedések végrehajtásának eredményeként várhatóan bővülni fog a fejlett szolgáltatá-

sok nyújtására képes inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari 

területek, valamint logisztikai központok minőségi szolgáltatásainak köre, valamint az ezeket 

igénybe vevő vállalkozások száma. Növekszik a vállalkozói együttműködésekben, klaszte-

rekben és beszállítói hálózatokban résztvevő vállalkozások száma, ezáltal erősödik a vállalko-

zások közötti bizalom. Továbbá vállalkozók széles köre számára biztosítjuk a hatékony üzleti 

képességek megszerzésének lehetőségét, amelynek köszönhetően nő a kihívásoknak sikeresen 

megfelelő vállalkozások száma. 
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3. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 
Régiókategória 

Bázis-

érték 

Bázis-

év 
Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozói kör-

nyezet és kultúra 

fejlesztése 

A támogatott inkubátorházak, ipari, illet-

ve tudományos technológiai parkok, ipari 

területek, valamint logisztikai központok 

által nyújtott szolgáltatásokat igénybeve-

vő vállalkozások száma 

db fejletlenebb 0 2013 2 000 
KSZ, 

EMIR 
évente 

Vállalkozói kör-

nyezet és kultúra 

fejlesztése 

A támogatott klaszterekben, beszállítói 

hálózatokban és vállalati együttműködé-

sekben résztvevő vállalkozások száma 

db fejletlenebb 0 2013 1 000 
KSZ, 

EMIR 
évente 

 

4. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
2
 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 

 

 

                                                 
2
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános ered-

ményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 
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2.1.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.1.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése: 

Az üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése keretében támogatni kívánjuk a vállalkozá-

sok számára biztosított fejlett üzleti infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó fejlett üzleti szolgálta-

tások megteremtését és minőségének fejlesztését. Ezen üzleti infrastruktúrák (pl. inkubátorhá-

zak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai 

központok) és az általuk nyújtott fejlett üzleti szolgáltatások megfelelő alapot biztosítanak a 

vállalkozások, kiemelten a kkv-k elindításához, stabil működéséhez és továbbfejlődéséhez. 

Az önkormányzatok, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szer-

vezetek üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztései a TOP-ban kerülnek támogatásra. 

A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk hazai és határon 

átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek, 

valamint egyéb vállalati együttműködések kialakulását és továbbfejlődését. A klaszterek ese-

tében elsődlegesen a már meglévő klaszterek továbbfejlődését célozzuk, amelynek köszönhe-

tően várhatóan nő az Akkreditált Innovációs Klaszterek (AIK) száma, valamint a vállalkozá-

sok eredményesebben tudnak új piacokat szerezni. A beszállítói hálózatok, valamint egyéb 

vállalati együttműködések és együttműködési hálózatok ösztönzése által fokozni kívánjuk a 

hazai kkv szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások közötti együttműködést. 

Ezeknek köszönhetően a résztvevő vállalkozások olyan versenyképességi előnyökhöz juthat-

nak hozzá, amelyek segítségével képesek tevékenységük hatékonyságát növelni, valamint 

hozzájárul nemzetköziesedésükhöz és fejlődésük dinamizálásához. 

Az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése kiemelten fontos terület a kkv-szektor verseny-

képességének, hatékonyságának és sikerességének javítása érdekében. Ehhez elengedhetetlen 

az alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus 

menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, valamint a vállalkozói tapasztalatszerzés 

elősegítése. Ennek keretében képzéseket, tanácsadást, mentorálást, tapasztalatszerzési lehető-

séget biztosítunk a vállalkozások számára, valamint vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, 

fenntartható üzleti modellek kialakításának támogatásával segítjük a kezdő vállalkozásokat az 

elindulásban. Az intézkedés keretében induló programok (pl. vállalkozói képesség-portfólió 

megszerzése, vállalkozásindítás ösztönzése) végrehajtása egyetemek, vállalkozás-fejlesztéssel 

foglalkozó szervezetek, valamint tapasztalattal rendelkező piaci szereplők bevonásával törté-

nik. 
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Főbb célcsoportok: Vállalkozások és a számukra üzleti infrastruktúrát és az ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. inkubátorházakat, ipari, illetve tudományos és techno-

lógiai parkokat, valamint logisztikai központokat működtető szervezetek). Klaszterekben, 

beszállítói hálózatokban, valamint vállalati együttműködésekben és együttműködési hálóza-

tokban résztvevő, valamint az azok működtetését és fejlesztését végző szervezetek. A vállal-

kozások vezetői és alkalmazottai. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő, az üzleti infrastruktúra fejlesztések esetén 

a legalább 50%-ban magántulajdonban álló (esetenként kkv-nak nem minősülő) gazdálkodó 

szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok és vállalkozásfejlesztést segítő 

szervezetek. 

 

2.1.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program, 

illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre 

álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük 

reális és takarékos módon került összeállításra) és hozzájárulnak a férfiak és nők közötti 

egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhe-

tőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenci-

aként egyaránt). 

 

2.1.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 6. prioritásban tervezett pénzügyi esz-

közökkel kombináltan tervezzük ezen eszközök alkalmazását. 

2.1.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.1.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

5. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosító 
Indikátor meg-

nevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
3
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

A támogatások 

eredményeként 

megmozgatott 

magánberuházás 

millió 

HUF 
ERFA fejletlenebb 240 000  

KSZ, 

EMIR 
évente 

nem rele-

váns 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejletlenebb 2 500 
KSZ, 

EMIR 
évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre 

irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése. 

2.1.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 2: Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba 

tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása 

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten 

fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősí-

tése. Ennek érdekében célunk a vállalkozások differenciált fejlesztése, ezen belül a kiemelt 

ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások fejlett kapacitásainak megte-

remtése és bővítése, amely elősegíti ezen vállalkozások piacokon való megjelenését, piacai-

nak megtartását és további terjeszkedését. 

 

Elvárt eredmények: 

Az intézkedésektől elvárt eredmény, hogy javuljon támogatott vállalatok versenyképessége, 

és ezáltal emelkedjen az általuk előállított bruttó hozzáadott érték. A versenyképesség javulá-

sa a támogatott vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak fejlődésében, a termékek sike-

                                                 
3
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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res piaci bevezetésében, valamint a már megszerzett piacokon történő további terjeszkedésben 

is megnyilvánulhat. 

 

SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése 

A foglalkoztatás szintjének növelése érdekében célunk olyan fejlesztések támogatása, ame-

lyek a vállalkozások munkahelyeinek megőrzését és új munkahelyek teremtését eredménye-

zik. Ezen fejlesztések kapcsolódhatnak a vállalkozások fejlett kapacitásainak megteremtésé-

hez és bővítéséhez, a munkaerő-mobilitás javításához, az atipikus és családbarát foglalkozta-

tási formák alkalmazásának elősegítéséhez, a munkavállalók képességeinek javításához, va-

lamint a társadalmi és szociális gazdaság erősítéséhez. 

 

Elvárt eredmények: 

Az intézkedésektől elvárt eredmény, hogy hozzájáruljanak a foglalkoztatás bővítéséhez, és 

ezáltal a Magyarország által 2020-ig vállalt, a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglal-

koztatási ráta 75%-ra történő emelését előirányzó célkitűzés teljesítéséhez. A foglakoztatás 

bővítésének további pozitív hozadéka, hogy élénkíti a gazdasági növekedést, javítja az állam-

háztartás egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, elősegíti a lesza-

kadó rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását, hozzájárul a teljes társadalom lel-

ki, mentális és fizikai egészségi állapotának fenntartásához, javulásához. 
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6. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kiemelt ágazatokba, 

térségekbe és célcso-

portba tartozó vállalko-

zások versenyképessé-

gének javítása 

A támogatott vál-

lalkozások által 

előállított BHÉ 

% fejletlenebb 100 2013 110 KSZ, EMIR évente 

Vállalkozások foglal-

koztatásának ösztönzése 

A támogatott vál-

lalkozások által 

teremtett új mun-

kahelyek száma 

teljes munka-

idő-

egyenérték, fő 

fejletlenebb 0 2013 6250 KSZ, EMIR évente 

Vállalkozások foglal-

koztatásának ösztönzése 

Képzésben részt 

vevő munkaválla-

lók száma 

fő fejletlenebb 0 2013 35000 KSZ, EMIR évente 

7. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
4
 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 

                                                 
4
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános ered-

ményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 
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2.1.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.1.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

A vállalkozások közvetlen támogatása esetében fontosnak tartjuk az intézkedések fókuszálá-

sát, amelyet jelen prioritásban az alábbi szempontok szerint kívánunk megtenni: 

 ágazati fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatok komplex 

fejlesztésének támogatása, elsősorban az S3 stratégiák alapján),  

 területi fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező térségek komplex 

fejlesztésének támogatása, elsősorban az OFTK alapján),  

 célcsoport szerinti fókuszálás (speciális életszakaszban, élethelyzetben lévő vállalkozá-

sok fejlesztésének támogatása),  

 horizontális téma szerinti fókuszálás (foglalkoztatás ösztönzése). 

 

2. intézkedés: Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komp-

lex gazdaságfejlesztési programjai 

Mivel országunk adottságai, jelenlegi kapacitásai, illetve a világpiaci trendek alapján eltérő a 

különböző ágazatoknak eltérő növekedési lehetőségeink vannak, ezért célszerű a rendelkezés-

re álló forrásokat azokra az ágazatokra, alágazatokra kell koncentrálni, ahol a legjobbak a 

növekedés lehetőségei.  

A nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások fej-

lesztéseinek támogatása keretében kiemelten támogatjuk a hazai vállalatok erősebb bekap-

csolódását a termelési láncba. Ez jellemzően egy vagy több hazánkban jelen lévő multinacio-

nális vállalathoz kapcsolható beszállítói programokban részt venni képes vállalatok támogatá-

sát jelenti.  

A jelenleg még nem, vagy kevéssé kiépült, de jelentős növekedési potenciállal rendelkező 

ágazatokban működő vállalkozások fejlesztését szolgáló programok keretében a hazai 

gazdaság fenntartható növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű, kkv-ra alapozó ágaza-

tokban, vagy alágazatokban tevékenykedő vállalatok támogatását kívánjuk megvalósítani.  

 

Főbb célcsoportok: A kiemelt ágazatokba tartozó vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti, de 

a komplex programok érinthetik a Közép-magyországi régió területét is. 
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Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő (esetenként kkv-nak nem minősülő) gaz-

dálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. 

 

3. intézkedés: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai: 

Az ország különböző térségei különböző okok miatt nem azonos eséllyel indulnak a gazdasá-

gi növekedési versenyben. A lemaradó, leszakadó térségek segítése mellett, az ország telje-

sítménye szempontjából kiemelten fontos, hogy a legnagyobb növekedési potenciállal rendel-

kező térségeket is támogassuk. Ezen kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai kereté-

ben komplex módon kerülnek felmérésre az adott térség további növekedéséhez szükséges 

igények, amelyeket – szükség esetén – OP-kon átnyúlóan is támogatni kell. 

A kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai keretében területi és innováci-

ós fókuszokhoz is igazodó szempontok alapján fókuszált nagyváros-térségi gazdaságfejleszté-

si programok, amelyek központjában nem kizárólagosan a megyei jogú várostérségek állnak, 

de akár több megyei jogú városra és más településekre is kiterjednek. 

A szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai keretében a legnehe-

zebb helyzetben lévő térségeknek kívánunk támogatást biztosítani. Az SZVZ-k területén fej-

leszteni kívánó vállalkozások számára biztosított adókedvezményt és adminisztrációs segítsé-

get egészítik ki az intézkedésből támogatott programok, amelyek végrehajtásában a megyei 

önkormányzatok is bevonásra kerülnek. ESZA típusú kiegészítő fejlesztésre a GINOP 5. prio-

ritásból érhető el támogatás. 

A Balaton térség gazdaságfejlesztési programja keretében a Balaton térségének komplex 

fejlesztéséhez kívánunk hozzájárulni. Bár a térség összetartozásának alapját a Balaton, mint 

Magyarország második legjelentősebb turisztikai desztinációja teremti meg, a térség tényleges 

és hatékony fejlesztéséhez szükséges valamennyi fejlesztési terület (pl. környezet, energetika, 

közlekedés) összhangjának elérése. Ennek eszközét jelentheti egy, a térség minden településé-

re kiterjedő ITI, amely a különböző prioritások rendelkezésre álló forrásait területi szempont-

ok mentén koncentrálja. 

 

Főbb célcsoportok: Kormány által nevesített kiemelt növekedési zónákban, szabad vállalko-

zási zónákban, illetve a Balaton térség településein működő és fejleszteni kívánó vállalkozá-

sok, társadalmi szervezetek. 

Specifikus célterület: Kormány által nevesített kiemelt növekedési zónák, szabad vállalkozási 

zónák, valamint a Balaton térség települései, de a komplex programok érinthetik a Közép-

magyországi régió területét is. 

Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő (esetenként kkv-nak nem minősülő) gaz-

dálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. 
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4. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejleszté-

se: 

A vállalkozások differenciált fejlesztése keretében a speciális életszakaszban és élethelyzet-

ben lévő vállalkozások komplex fejlesztéseinek specifikus támogatása valósul meg, amellyel 

biztosítható, hogy az adott vállalkozás a számára aktuális probléma, kihívás megoldásához 

kapjon segítséget.  

Az intézkedés a vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése során a különböző (kezdő, 

növekvő, érett vagy hanyatló) életszakaszban lévő vállalkozások számára a fejlett kapacitások 

megteremtésén és bővítésén túl támogatja az adott életszakaszban jelentkező fejlesztési igé-

nyeket (pl. vállalkozói tudás, kapcsolatrendszer fejlesztése, együttműködési hajlandóság nö-

velése, beruházási döntések kockázatának mérséklése, megosztása). Külön figyelmet fordít a 

hanyatló fázisba került vállalkozásokra, amelyek esetében támogatja az új vállalkozások indí-

tását (második esély), valamint – a munkahelyek védelme és hagyományos helyi szakmakul-

túrák megőrzése érdekében – a nehéz helyzetben lévő, illetve tevékenységének megszűnteté-

sére kényszerülő vállalkozások tevékenységének aktív állami felügyelet melletti megújítását. 

Az intézkedés a vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése keretében kiemelten támogatja 

a speciális élethelyzetbe került vállalkozások (pl. beszállítóvá válni akarók, külpiacra kilépők, 

klaszterbe, hálózatba belépő, külső befektetőtársat befogadó) fejlett kapacitásaink megterem-

tését és bővítését, valamint piacra jutását, marketingjét. 

 

Főbb célcsoportok: Különböző életszakaszban, élethelyzetben lévő vállalkozások. 

Specifikus célterület: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő (esetenként kkv-nak nem minősülő) gaz-

dálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. 

 

5. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései: 

Az intézkedés a munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések keretében mind az 

induló, mind a már működő vállalkozások komplex munkahelyteremtő fejlesztéseit kívánja 

támogatni. A jelentős foglalkoztatás-bővülést eredményező fejlesztések (pl. szolgáltató köz-

pontok) esetében kkv-nak nem minősülő vállalkozásokat is támogatni kívánunk.  

Az intézkedés a munkakörülmények fejlesztése érdekében támogatja az atipikus és család-

barát foglalkoztatási formák alkalmazását elősegítő fejlesztéseket (pl. távmunka, részmunka-

idős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint vállalati 

gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása), valamint a munkaerő-mobilitás 

javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit 

javító eszköz- és infrastrukturális beruházások). A vállalkozások kiegészítő ESZA forrásokat 

az 5. prioritásból igényelhetnek. 
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Az intézkedés a munkavállalói képességek fejlesztése keretében szakmai illetve általános 

munkahelyi képzések támogatása révén támogatja a vállalkozások humán-erőforrás fejleszté-

seit, amelyek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképes-

ség javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára. Mun-

kavállalói szempontból a képzésben való részvétel biztosítja az egyén készségeinek és szaktu-

dásának, frissen tartását, ezzel növelve újbóli elhelyezkedési esélyeit esetleges krízis, vagy 

munkahelyváltás esetén. A gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesz-

tések keretében és a duális képzés kiterjesztése érdekében ösztönözzük a vállalatokat (külö-

nösen a kkv-kat) gyakornoki helyek kialakítására. Ehhez kapcsolódóan támogatjuk a vállala-

tok a gyakorlati képzési hely kialakításához szükséges infrastrukturális fejlesztéseit. A támo-

gatás hozzájárul a gyakornoki helyek létrehozásához szükséges infrastrukturális igények ki-

elégítéséhez, illetve kompenzálja a gyakornokok alacsonyabb termelékenységéből következő 

bevételkiesést. A támogatások elsősorban a gyakornoki képzéshez közvetlenül szükséges ter-

melési kapacitások fejlesztéséhez, részben pedig vállalati tanműhely kapacitások bővítéséhez 

kapcsolódó fejlesztésekhez járulnak hozzá. A vállalkozások kiegészítő ESZA forrásokat az 5. 

prioritásból igényelhetnek. 

A vállalkozások esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztései kere-

tében a fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett vál-

lalkozások infrastrukturális beruházásainak támogatása jön létre, amelyek hozzájárulnak ezen 

társadalmi csoportok integrációjának és egyenlő esélyeinek biztosításához a munkaerőpiacon. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportok vállalkozásindítását az 5. prioritás támogatja. 

Társadalmi célú vállalkozások fejlesztésének célja a társadalmi gazdaságban meglévő rejtett 

erőtartalékok kiaknázása. Ennek érdekében olyan induló és már működő társadalmi célú vál-

lalkozásokat célzó támogatáscsomagok kerülnek kialakításra, amelyek segítségével a vállal-

kozások képesek lesznek gazdasági önfenntartásra, illetve a társadalmi célú tevékenységük 

bővítésére. A vállalkozások kiegészítő ESZA forrásokat az 5. prioritásból igényelhetnek. 

A szociális gazdaság fejlesztését szolgáló beruházások célja a társadalmi gazdaság azon 

szegmensének támogatása, amely a társadalmi célú vállalkozásokkal ellentétben nem képes 

gazdasági önfenntartásra. A kedvezményezettek körét elsősorban szociális szövetkezetek je-

lentik, amelyek fő feladata a hátrányos helyzetű foglalkoztatás feltételeinek megteremtése. A 

beavatkozások elsődleges célja tehát a hátrányos helyzetű foglalkoztatás hosszú távú pénz-

ügyi fenntarthatóságának biztosítása. A beavatkozás kiegészítő ERFA forrásokat biztosít az 5. 

prioritás ESZA beavatkozásaihoz. 

A szociális vállalatok és védett szervezetek támogatásának célja, hogy olyan védett munkahe-

lyek létesüljenek, amelyek biztosítják a megváltozott munkaképességűek komplex foglalko-

zási rehabilitációját. A cél továbbá egy országos lefedettségű akkreditált foglalkoztató hálózat 

létrehozása. Indikatív fejlesztési területek: teljes fizikai akadálymentesítés és egyéb a célcso-

port rehabilitációjához és foglalkoztatásához szükséges infrastrukturális beavatkozás, speciá-

lis eszközök beszerzése. 

 



 

 40 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Főbb célcsoportok: Új munkahelyek létrehozását, meglévő munkahelyek megtartását vállaló 

gazdálkodó szervezetek, az atipikus és családbarát foglalkoztatási formák alkalmazását és a 

munkaerő-mobilitás javítását, elősegítő beruházásokat megvalósító gazdálkodó szervezetek; a 

vállalati képzéseket megvalósító munkáltatók és az ezekben résztvevő munkavállalók; duális 

képzésben résztvevő vállalatok és gyakornokok; esélyegyenlőségi célcsoportok, társadalmi 

vállalkozások, szociális szövetkezetek. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő vagy a jövőben működni kívánó (eseten-

ként kkv-nak nem minősülő) gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, 

alapítványok. 

 

2.1.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program, 

illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre 

álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük 

reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők közötti 

egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhe-

tőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenci-

aként egyaránt). 

 

2.1.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 6. prioritásban tervezett pénzügyi esz-

közökkel kombináltan valósul meg ezen eszközök alkalmazása. 

 

2.1.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 



 

 41 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.1.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

8. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosító Indikátor megnevezése 
Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
5
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

A támogatások eredmé-

nyeként megmozgatott 

magánberuházás 

millió 

HUF 
ERFA fejletlenebb 950 000 

KSZ, 

EMIR 
évente 

nem rele-

váns 

A támogatott vállalko-

zások száma 
db ERFA fejletlenebb 8 500 

KSZ, 

EMIR 
évente 

2.1.6. Külön rendelkezések az ESZA
6
-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
7
.  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.1.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) 

9. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

A prioritástengely keretében vállalkozások versenyképességének javítását és foglalkoztatásá-

nak ösztönzését kívánjuk ösztönözni. Ezen célok eléréséhez különböző típusú intézkedések 

keretében kívánunk támogatást biztosítani, ezért a prioritástengely teljesítménykeretének 

megállapításához olyan mutatót határoztunk meg, amely valamennyi intézkedés esetében ér-

telmezhető és mérhető. 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indiká-

tor 

Mérték-

egység, ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Indikátor 

reprezentativi-

tásának ma-

gyarázata, 

ahol releváns 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA 
fejletle-

nebb 
5 000  11 000  

KSZ, 

EMIR 
- 

                                                 
5
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
6
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 

7
 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  



 

 42 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

2.1.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

10-15. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

Külön táblázatok régiókategóriánként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több régióka-

tegóriát vagy alapot fed le. A kategorizáláshoz a YEI-t úgy kell tekinteni (specifikus allokáció 

és a kapcsolódó ESZA támogatás) mint egy külön alapot, de nem kell régiókategóriánként 

megbontani.  

 

10. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

11. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

12. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

13. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

14. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA másodla-

gos téma
8
  

15. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célki-

tűzés (ERFA/KA 

Kód € összeg  Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

 

2.1.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 

 

2.2. Tudásgazdaság fejlesztése  

2.2.1.  A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

A prioritási tengely egy tematikus célkitűzéshez, egy pénzügyi alaphoz és két régiókategóriá-

hoz kapcsolódóan tartalmaz intézkedéseket. Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Prog-

ram tartalmazza a K+F+I ESZA tartalmakat. A két régiókategória szerepeltetését a magyar 

innovációs rendszer azon sajátossága indokolja, hogy a programterületen kívül eső Közép-

                                                 
8
 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezések-

ről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 



 

 43 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

magyarországi régió jelentős potenciállal bír a kutatás-fejlesztés területén: 2011-ben az ország 

teljes kutatói létszámának 65,8%-a (ezen belül a kutatóintézeti és felsőoktatási szektor teljes 

kutatói létszámának 63,1%-a), teljes K+F ráfordításának közel kétharmada (65,1%) koncent-

rálódott itt. A kutatás-fejlesztési ráfordításokon belül az összes vállalati K+F ráfordítás 66%-a 

realizálódott a központi régióban. 

Megállapítható tehát, hogy a Közép-magyarországi régióban található az a tudásbázis és vál-

lalati potenciál, amely a kutatás-fejlesztés terén húzóerőként működhet. Jelen prioritási tenge-

lyen belül tervezett beavatkozások egy része kizárólag a központi régió kapacitásainak bevo-

násával fejtheti ki a programterületen belül elvárt hatást, megteremtve így a lehetőséget az 

ország innovációs teljesítményének gátat szabó korlátok feloldására. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (1) b) A vállalatok K+I be-

ruházásának, a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális in-

nováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt 

innováció intelligens specializáció által. A technológiai és alkalmazott kutatás, kísérleti prog-

ramok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásá-

nak és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák terjesztése. 

2.2.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 1: A tudásfelhasználás segítése 

Az üzleti haszonnal kecsegtető tudás kiaknázását elsősorban a tudás- és technológia-intenzív 

vállalkozásoknál várhatjuk. Ezért a specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés  az induló vállal-

kozásoktól kezdve, a kkv-kon át a K+F+I tevékenységet végző nagyvállalatokig  kiemelten 

fontosnak tartja ezen célcsoport támogatását, valamint a számukra kedvező környezet megte-

remtését a magasabb hatásfokú tudásfelhasználás, a piacképes termé-

kek/technológiák/szolgáltatások létrehozásának elősegítése érdekében. 

 

Elvárt eredmények: 

A vállalatoknak a célzott segítése egyrészt versenyképesség-növelő hatású, másrészt a segí-

téssel lehetővé válik, hogy a későbbiekben – amikor az adaptáció már nem elég a versenyben 

való helytálláshoz – nagyobb számban újtudás-vásárlóként és/vagy -alkalmazóként lépjenek 

fel. 

Elvárt eredmény, hogy a prioritás keretéből juttatott támogatásoknak köszönhetően nagyobb 

számban jelennek meg a magasabb képzettséget igénylő munkahelyek, és magasabb lesz a 

kedvezményezett társaságok hozzáadott érték termelő képessége is. 

 



 

 44 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

SPECIFIKUS CÉL 2: A tudásáramlás erősítése 

A tudásáramlás erősítésének célja, hogy a nemzeti innovációs rendszer szereplői között meg-

erősödjenek az innováció felé vezető kapcsolatok, fejlődjenek az innováció-menedzsment 

készségek és képességek, erősödjenek a fejlett integrált innovációs szolgáltatások, amelyek 

együttesen javíthatják mind a magánszektor, mind pedig a közösségi-állami szektor hatékony-

ságát. Ezért a kapcsolódó intézkedés az együttműködések ösztönzését, a tudás- és technoló-

giatranszfer hatékonyságának növelését segíti elő. 

 

Elvárt eredmények: 

Az intézkedés eredményeképpen intenzívebbé válik a szektorközi tudásáramlás (vállalat-

kutatóhely kapcsolatok) és technológiatranszfer. 



 

 45 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

16. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régióka-

tegória 

(ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
9
 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A tudásfelhaszná-

lás segítése 

A specifikus cél keretében  az uniós 

támogatások eredményeképp 

megmozgatott magánberuházások az 

innovációs és K+F projektekben  

millió HUF 

fejlettebb, 

fejletle-

nebb 

0 2013 150 000 
KSZ, 

EMIR 
évente 

A tudásáramlás 

erősítése 

A specifikus cél keretében verseny-

képességi és kiválósági szerződések 

során támogatott projektek száma 

db 

fejlettebb, 

fejletle-

nebb 

0 2013 50 
KSZ, 

EMIR 
évente 

17. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
10

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 

                                                 
9
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 

10
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra,és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 46 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.2.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 

Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 

A vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vál-

lalkozások prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, a piacra 

lépés elősegítése. A beavatkozás célja az innovációs lánc különböző szakaszainak támogatása, 

a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig. 

Innovációs ökoszisztéma építés 

A tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off vállalkozások életciklusának kezdeti, 

kritikus szakaszában a túlélési esélyeket jelentős mértékben növeli a kedvező innovációs öko-

szisztéma rendelkezésre állása, mivel ennek segítségével hozhatóak befektetésre alkalmas 

(„investment readiness”) állapotba. A beavatkozás célja a nemzetközi piacokon versenyképes, 

magyar K+F eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése, 

valamint az ezt támogató ökoszisztéma kialakítása. 

Vállalati K+F kapacitásfejlesztés 

A helyi gazdaságba integrálódó, K+F alapú külföldi működő-tőke beruházások jelentős hatást 

gyakorolhatnak a gazdasági növekedésre a technológia-transzfer és a kutatás-fejlesztés terüle-

tén foglalkoztatott munkaerő növelése révén. A beavatkozás célja a nemzetgazdasági szinten 

jelentős méretű, a hazai innovációs környezetbe integrálódó egyedi K+F beruházások ösztön-

zése, ezen belül különösen új vállalati K+F munkahelyek teremtésének elősegítése, valamint a 

kapcsolódó K+F infrastruktúra létrehozása. 

S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák 

Az előkészületben levő Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) mind a hazai, mind az 

európai versenyképesség erősítő hatások miatt prioritásnak tekinti a gazdaság-fejlesztési (kü-

lönösen az iparfejlesztési) övezetek megerősítését. A beavatkozás célja azon programok tá-

mogatása, amelyek a K+F+I-t nagymértékben hasznosító ágazatok szélesen értelmezett, infra-

struktúra, humán és innovációs hátterét biztosítják, valamint az ipari struktúra modernizációja 

mellett egyben átfogó térszerkezeti változásokat is elindítanak. A kiemelt növekedési zónák 

gazdaságfejlesztési programjai keretében területi és innovációs fókuszokhoz is igazodó szem-

pontok alapján fókuszált nagyváros-térségi gazdaságfejlesztési programok, amelyek központ-



 

 47 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

jában nem kizárólagosan a megyei jogú várostérségek állnak, de akár több megyei jogú város-

ra és más településekre is kiterjednek. 

Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységé-

nek támogatása 

A vállalkozások innovációs készségének javításához szükséges az innovációs ötletek megva-

lósulását korlátozó szűk keresztmetszetek feloldása, a hiányzó kompetenciák biztosítása ré-

vén. A beavatkozás célja a kkv-k és feltalálók K+F+I tevékenységének ösztönzése és elősegí-

tése innovációs szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzet-

közi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatásával. 

Főbb célcsoportok: K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, gazdasági társaságok. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású 

kutatóhelyek) 

 

2. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések 

Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása 

A beavatkozás célja olyan, (akár nemzetközi) együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési 

tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piac-

képes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredmé-

nyezik. A vállalkozások és kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló projektek aktuális 

állapotának függvényében az innovációs lánc különböző szakaszai kerülnek támogatásra, az 

alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig. 

K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált projektek alprogram) 

A beavatkozás célja olyan, széleskörű együttműködésben végzett, az érintettek által kezde-

ményezett, de részben felülről (top-down) felépített és koordinált K+F projektek közös keret-

ben történő támogatása, amelyek egy kiemelt ágazat nemzeti, vagy regionális szinten jelentős 

szereplőinek többsége által kidolgozott, jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól 

körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására irányulnak.  

K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (társadalmi kihívások alprogram) 

A beavatkozás célja valamely (globális) társadalmi probléma megoldására fókuszálva, az 

érintett ágazatok tudományos, kutatási és technológiai erőforrásait szinergiában alkalmazva 

komplex, jövőbe mutató, és egyúttal globális piaci kitörési lehetőségeket biztosító megoldá-

sok kidolgozásának támogatása. A teljes mértékben felülről felépített (top-down), és a hazai 



 

 48 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

K+F+I szereplők közötti interdiszciplináris együttműködést erősítő beavatkozás olyan nemze-

ti kezdeményezések kialakulását segíti elő, amelyek a Horizont 2020 (továbbiakban: 

H2020
11

) programokban is sikerrel szerepelhetnek. 

Ipari kutatóközpontok 

A magyar innovációs rendszer egyik gyenge pontját jelenti azon intézmények hiánya, ame-

lyek képesek az ipar számára használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során terem-

tett tudást. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek bázisán olyan központok 

kialakítása, amelyek egy nyitott, minden gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési 

keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+F tevékenység szá-

mára. 

Főbb célcsoportok: K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, gazdasági társaságok. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (természetes személy, gazdasági tár-

saság, közfinanszírozású kutatóhelyek) 

 

2.2.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A K+F+I projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az egyszerűbb, nagyszámú 

projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan alkal-

mazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált K+F+I 

tevékenységét igazolják, részben az alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a nagyobb 

méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők kiválósága alap-

ján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok. 

A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő eljá-

rásrendet és kiépíteni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési kapa-

citást a kiválósági szempontú értékelés esetében is. 

 

2.2.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás lebonyolítása során önállóan nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, a 6. 

prioritásban tervezett eszközöket kívánjuk integrálni egyes beavatkozásokhoz. 
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 A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 

stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére, az Unió egységes ku-

tatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. 



 

 49 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Jelenleg tervezett nagyprojekt nem ismert. 

 

2.2.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

 

18. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosító Indikátor megnevezése 

Mér-

ték-

egység 

Alap 
Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)12 
Adatforrás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

A tudásfel-

használás 

segítése 

A támogatott 

vállalkozások száma 
db ERFA 

fejlettebb, 

fejletlenebb 
1000 EMIR évente 

A tudásfel-

használás 

segítése 

A támogatott start-up 

cégek száma 
db ERFA 

fejlettebb, 

fejletlenebb 
100 EMIR évente 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (1) a) A kutatási és innová-

ciós (K+I) infrastruktúra és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerősí-

tése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása.  

 

2.2.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 3: A tudásbázisok megerősítése 

A magas színvonalú, élenjáró eredményeket elérő tudásbázisok fejlesztésével az üzleti szektor 

új tudás-igénye közvetlenül kiszolgálható. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés ezért a 

kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, a kutatási 

infrastruktúrák versenyképességének erősítését és az ehhez szükséges háttér megteremtését 

kívánja megvalósítani. 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 50 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

Elvárt eredmények: 

Magyarországon - a KFI szakpolitika aktív támogatásával - 2020-ra jelentősen megerősödnek 

és a globális innovációs folyamatok egyenrangú szereplőivé válnak a nemzeti innovációs 

rendszer kulcsszereplői, amelyek ezt követően - a tovagyűrűző hatások révén - képessé válnak 

arra, hogy dinamizálják a nemzeti innovációs rendszer egészét, és ezzel jelentős mértékben 

hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez, valamint fenntartható 

tudásgazdasággá alakulásához. 



 

 51 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

19. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
13

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A tudásbázisok 

megerősítése 

A nyújtott támogatások 

eredményeként létrejött kutató-

fejlesztő munkahelyek száma 

teljes 

munkaidő-

egyenérték

, fő 

fejlettebb, fejletle-

nebb 
0 2013 500 EMIR évente 

20. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
14

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
14

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra,és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 52 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.2.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés: Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések 

Kutatóintézeti kiválósági központok 

EIT KIC 

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and 

Technology, a továbbiakban: EIT) célja a tudásháromszög elemeinek integrálása annak érde-

kében, hogy innovatív megoldásokat keressen a társadalmat érintő legnagyobb kihívásokra. A 

hazai innováció erősödése és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében 

fontos, hogy az EIT Tudományos és Innovációs Társulásainak (Knowledge and Innovation 

Community, a továbbiakban: KIC) tevékenységébe a magyar kutatóhelyek és együttműködő 

partnereik is érdemben be tudjanak kapcsolódni, illetve a már elért pozíciójukat erősíteni tud-

ják. A beavatkozás célja, hogy a jelenleg működő, valamint a 2014-2020 közötti időszakban 

induló új KIC-ekben való magyar részvételt ösztönözze, továbbá elősegítse, hogy a hazai 

partnerek az egyes KIC-ek működési struktúrájában a lehető legmagasabb szintű státuszt ér-

jenek el. 

ELI (II. fázis) 

Az Extreme Light Infrastructure (a továbbiakban: ELI) projekt szerves része az európai kuta-

tási nagyberendezések tervezett, ill. épülő azon generációjának, amelyet az ESFRI15 fog ösz-

sze. Az ELI-ALPS
16

 magyarországi nagyprojekt célja egy olyan egyedülálló 

attoszekundumos
17

 berendezés létrehozása, amely a fejlesztők és felhasználók számára a lehe-

tő legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb időtartamú impulzusokat. 

A projekt megvalósítása szakaszokra bontva történik, az első szakasz finanszírozása a 2007-

2013 közötti időszakban, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program forrásainak terhére történik. 
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 European Strategy Forum on Research Infrastructures 
16

 Attosecond Light Pulse Source 
17

 Az attoszekundum nagyon rövid impulzusidőt jelent, egy attoszekundum pontosan a másodperc egytrilliomod 

(milliárdod részének milliárdod) része (10
-18

 s). 



 

 53 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

A második szakasz pénzügyi hátterét a 2014-2020-as költségvetési időszakban a GINOP for-

rásai biztosíthatják. 

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

A H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelésének, a kutató- 

fejlesztői közösségek ERA
18

 integrációjának kulcsát a nemzetközi kiválósági versenyben 

helytálló, illetve erre képes magyar stratégiai K+F műhelyek képezik, amelyek közül néhány 

régiós összehasonlításban élenjáró, és európai szinten is rangos helyet vívott ki. A beavatko-

zás funkciója, hogy az intézményi kiválóság erősítését biztosítsa, ezért a támogatás célcso-

portját azok az intézmények képezik, amelyek közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a 

H2020 programokban, különös tekintettel azokra, amelyek a kiválósági felzárkózást segítik. 

Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése 

A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor versenyképességét a globális léptékű tudomá-

nyos-kiválósági versenyben jelentős mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló kutatási inf-

rastruktúra színvonala. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek K+F műszerál-

lományának fejlesztése új műszerek/infrastruktúra beszerzése, valamint a meglévő K+F esz-

közök korszerűsítése révén. 

Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása 

A beavatkozás célja az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében (European Strategy 

Forum on Research Infrastructures, ESFRI) szereplő, valamint az EU területén levő további 

infrastruktúrákhoz, regionális és egyéb nemzetközi kezdeményezésekhez való kapcsolódás 

támogatása. További cél a meglévő nemzetközi infrastruktúrákban már létező hazai tagságok 

hatékonyabb kihasználásának támogatása és elősegítése. 

Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 

A beavatkozás célja növelni Magyarország részvételét az egyes EU-s nemzetközi programok-

ban és közös kezdeményezésekben. Az EU kezdeményezésére olyan nagyléptékű kutatási 

programok kerülnek támogatásra a források koncentrálásával, amelyek egyrészt fontos társa-

dalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokoz-

zák. A beavatkozás ezen programokban való hazai részvétel elősegítését, ösztönzését szolgál-

ja. 

Főbb célcsoportok: K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, gazdasági társaságok. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású 

kutatóhelyek) 
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 Európai Kutatási Térség (ERA) 



 

 54 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A K+F projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az egyszerűbb, nagyszámú pro-

jektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan alkalmaz-

ható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált K+F+I tevé-

kenységét igazolják, részben az alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a nagyobb 

méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők kiválósága alap-

ján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok. 

A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő eljá-

rásrendet és kiépíteni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési kapa-

citást a kiválósági szempontú értékelés esetében is. 

 

2.2.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A specifikus célhoz tartozó beavatkozások lebonyolítása során önállóan nem tervezzük pénz-

ügyi eszköz alkalmazását. 

 

2.2.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

ELI (2. fázis) 

A GOP 1. K+F és innováció a versenyképességért prioritása terhére megvalósuló ELI-ALPS
19

 

nagyprojekt szakaszokra bontva kerül megvalósításra. Az 1037/2013. (II. 1.) Kormányhatáro-

zat alapján a 2007-2013-as programozási időszak terhére maximum nettó 36,998 milliárd fo-

rint allokálható a nagyprojekt I. fázisának megvalósítására. A tervek szerint az I. fázis ered-

ményeként 2015 végére elkészül a lézerberendezéseket tartalmazó épületegyüttes, befejeződ-

nek a szükséges infrastrukturális beruházások, és leszállításra és tesztelésre kerül a lézerbe-

rendezések egy része.  

Az ELI II. fázis tervezett összköltsége nettó 24,3 milliárd forint, ennek finanszírozása a 2014-

2020-as költségvetési időszak terhére valósul meg.  

 

2.2.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  
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 ELI-ALPS: Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source 



 

 55 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

21.a táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosító Indikátor megnevezése 
Mérték-

egység 
Alap 

Régiókategó-

ria 

Célérték 

(2022)
20

 
Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

A tudás-

bázisok 

megerősí-

tése 

A támogatott kutatási 

intézményekkel 

együttműködő 

vállalkozások száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
100 

KSZ, 

EMIR 
évente 

 

2.2.6. Külön rendelkezések az ESZA
21

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

2.2.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A nemzetgazdaságok akkor lehetnek versenyképesek, ha a gazdaság egészében folyamatosan 

új és piacosítható tudás jelenik meg. A technológiai és tudásvezérelt fejlődés nagyobb súllyal 

és tartósabban járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az erőforrások puszta bővítése. A 

tudás előállításába, a kutatás-fejlesztésbe történő befektetés akkor lesz kifizetődő, ha a K+F+I 

eredményei valóban eljutnak a felhasználókhoz. Ezért a Tudásgazdaság Fejlesztése prioritás 

középpontjában szükségszerűen a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása áll, nem 

megfeledkezve a modern versenygazdaságban is nagy súllyal jelen levő akadémiai-

felsőoktatási szektor, illetve az innovációs intézményi kapacitások minőségi fejlesztéséről. 

22. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási lé-

pés, pénzügyi, 

output vagy ered-

mény indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Indikátor repre-

zentativitásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

A támogatott 

vállalkozások száma 
db ERFA 

fejlet-

tebb, 

fejletle-

nebb 

10 1000 
KSZ, 

EMIR 
nem releváns 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
21

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 



 

 56 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

23-28. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák (külön táblázatok régiókategória szerint, ill. 

Alap szerint is, ha a prioritástengely több mint egy Alapot érint) 

23. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

24. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

25. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

26. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

27. táblázat: Di-

menzió 6 

ESZA másodlagos 

téma
22

  

(Kizárólag ESZA) 

28. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ ösz-

szeg  
Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód 

€ ösz-

szeg  
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

 

2.2.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználására a global grant eljárásrend 

keretében nyílhat lehetőség, de ez s megvalósítási tapasztalatok függvényében kerül alkalma-

zásra. 

 

 

2.3. Infokommunikációs fejlesztések  

2.3.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) 

Az európai gazdasági növekedés egyik akadályozó tényezője az EU által felmért hiányossá-

gok között az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elégtelen mértékű alkalma-

zása. Az EU az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, az Európa 2020 

egyik alapvető prioritása az intelligens növekedés, amely a tudáson és innováción alapuló 

gazdaság kialakítását rejti magában. Ilyen gazdaság kialakításához szükséges többek között az 
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 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezé-

sekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 



 

 57 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

információs és kommunikációs technológiák teljes körű alkalmazása, valamint annak biztosí-

tása, hogy az innovatív ötletekből olyan új termékek és szolgáltatások szülessenek, amelyek 

segítenek a növekedés és minőségi munkahelyek megteremtésében. Az EU-nak – közte Ma-

gyarországnak is – ezért többek között a digitális társadalom területén is fejlődnie kell: az 

információs és kommunikációs technológiák iránti globális kereslet kétezer milliárd EUR 

értékű piacot jelent, ennek azonban csak egynegyede származik európai vállalkozásoktól. 

Európa elmarad a nagy sebességű internet használata terén is, ami – többek között a vidéki 

területeken – hátrányosan érinti innovációs képességünket, a tudás online terjesztését és az 

áruk és szolgáltatások online forgalmazását. 

Az Európa 2020 alapján a tagállamok számára kötelező 7 kiemelt kezdeményezés közül az  

 „Európai Digitális Menetrend”, valamint a 

 „Új készségek és munkahelyek menetrendje” társítható közvetlenül jelen prioritáshoz. 

Ugyanakkor az infokommunikációs fejlesztések más kiemelt Európa 2020 célok, straté-

giák megvalósulásához is szinergikusan hozzájárulnak (kutatás-fejlesztés-innováció, 

gazdaságfejlesztés, energiahatékonyság, fenntartható közlekedés, társadalmi befogadás) 

Jelen prioritáshoz a Digitális Menetrend valamennyi kulcsterületei kapcsolódnak: 

 a digitális egységes piac kiépítése (e-kereskedelem, e-fizetés, e-számlázás, kkv-k); 

 interoperabilitás (IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése, e-kormányzati rendsze-

rek); 

 a bizalom és biztonság fokozása (informatikai rendszerek biztonsága, személyes adatok 

védelme); 

 nagysebességű internet (a gazdaság erőteljes növekedéséhez, munkahelyek létrehozásá-

hoz és a jólét megteremtéséhez); 

 K+F beruházások bővítése az IKT területén; 

 digitális ismeretek elterjesztése (számítógépes ismeretek és online szolgáltatásokhoz va-

ló hozzáférés egyenlő esélyekkel); 

 IKT alkalmazása társadalmi kihívások (pl. éghajlatváltozás, népesség elöregedése, fo-

gyatékkal élők, külföldi és hazai fizetős, valamint támogatott betegek, stb.) megoldásá-

ra. 

A nemzetközi tendenciák alapján hazánkban is az elektronikus szolgáltatások igénybe vételé-

nek további terjedése várható. A megfogalmazott prioritás és tervezett intézkedések az erre 

való felkészülést támogatják az infrastruktúra, az ismeretek, az oktatás-nevelés, az informáci-

ós társadalom kiterjesztésének, a gazdaság, a közigazgatás és egyes informatika intenzív köz-

szolgáltatások fejlesztésével, valamint a versenyképes IKT vállalkozások támogatásával. 

A 2.1. fejezet helyzetfeltárásában bemutatott problémákra, kihívásokra adott megoldások 

alapvetően 5 fejlesztési prioritás köré csoportosíthatók: 

 versenyképes IKT szektor fejlesztése; 

 digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása; 

 elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések; 

 infokommunikációs ismeretek, készségek fejlesztése; 



 

 58 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése. 

Jelen prioritás kétféle (ERFA és ESZA típusú) alapot is felhasznál, mivel a tervezett intézke-

dések között ERFA és ESZA jellegűek is vannak. A kétféle intézkedéstípus erősíti és kiegé-

szíti egymást és teszi lehetővé az Európa 2020 célok elérését. 

A prioritásban - a tervezés jelen állása szerint néhány beavatkozás kivételével – a rugalmassá-

gi küszöb figyelembevételével Közép Magyarországi Régiót is érintő, országos hatókörű 

programokat, fejlesztéseket is támogatni kívánunk. 

A prioritásban támogatott állami IKT beavatkozásokon kívül az oktatás, egészségügy, szociá-

lis és kulturális ágazat IKT eszközellátottságát javító, új alkalmazások bevezetését szolgáló 

(ERFA) infokommunikációs programok az EFOP-ban kerülnek lebonyolításra a GINOP rele-

váns fejlesztéseivel való tervezési és végrehajtási koordináció megvalósításával.  

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: (3. prioritástengely): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (2) b): 

az IKT-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti 

kereslet fokozása 

 

2.3.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

SPECIFIKUS CÉL 1: Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

Cél, hogy a hazai IKT szektor a digitális ökoszisztéma fejlődésének motorjaként innovatív 

fejlesztésekkel és új magas hozzáadott értékű infokommunikációs termékekkel, szolgáltatá-

sokkal lássa el a vállalkozásokat, a társadalmat, a közigazgatást és az államot, az IKT ágazat 

(különösen a szoftverfejlesztés és IT szolgáltatás részszektorok) legyen nemzetközi verseny-

képességének és export-potenciáljának növekedése révén az egyik húzóerő a gazdaságban. 

 

Elvárt eredmények:  

A hazai, mintegy 1 000 milliárd forint értékű exportból körülbelül 180 milliárd forintot tesz ki 

a szoftver és IKT szolgáltatás export. Ez – más szektorokkal ellentétben – szinte teljes egé-

szében hazai hozzáadott értéknek minősül. Magyar szellemi teljesítményről van szó, amelyet 

a vállalatok meghatározóan – kizárólag az emberi munkára alapozva – import nélkül állítanak 

elő. A szektor hozzáadott érték teremtő képessége tehát kiemelkedően magas.  

Magyarországon az infokommunikációs terület innovációs és termékesítési tevékenysége 

mind európai uniós, mind világszintű összehasonlításban még nem kielégítő. Ennek okai kö-

zött szerepel a hazai szakképzett IT (mérnök) munkaerő minőségi és mennyiségi rendelkezés-

re állásának kedvezőtlen volta, az IKT vállalkozások (különösen a kkv-k), illetve a kutatóin-

tézetek, egyetemek alacsony innovációs teljesítménye, a szektor különböző szereplői közötti 

nem megfelelő feladatmegosztás, továbbá kevés hazai IKT cég képes a nemzetközi piacokra 

való kilépésre.  



 

 59 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Fentiek ellenére az IKT szektor az egyetlen olyan, az egyébként hagyományosan magas hoz-

záadott értékkel rendelkező iparágak között, amely a válság ellenére is komoly fejlődést tudott 

felmutatni mind nemzetközi viszonylatban, mind pedig Magyarországon. Mindezek alapján 

szükséges a hazai IKT ágazat innovációs, termék és szolgáltatásfejlesztési, valamint export-

képességének javítása, a szektor fejlődésének előmozdítása – összhangban, illetve építve a 

GINOP 2. prioritásban megvalósítandó intézkedésekre. 

Cél: A hazai IKT szektor innovációs teljesítménye 2020-ra érje el, vagy haladja meg az euró-

pai átlagot, a szoftver és IT szolgáltatási részágazatok exportképessége legalább 50%-al nö-

vekedjen. 

 

SPECIFIKUS CÉL 2: Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

A hazai vállalkozások versenyképességének növelése érdekében lényeges a digitális gazdaság 

előmozdítása, vagyis a vállalkozások IKT alkalmazásokkal és eszközökkel való ellátottságá-

nak javítása, az elektronikus, felhőalapú-szolgáltatások igénybevételének növelése. 

 

Elvárt eredmények:  

A hazai vállalkozások digitális gazdaságban való részvétele kapcsán megállapítható, hogy 

összességében jelentős a lemaradás az EU releváns mutatóinak átlagától. Általánosan el-

mondható: a hazai vállalkozások a működésükhöz szükséges alapvető infokommunikációs 

eszközöket és szolgáltatásokat (számítógép, levelezőrendszer, szélessávú internetes hozzáfé-

rés, stb.) sem olyan nagymértékben (arányban) veszik igénybe, mint az elvárható, illetve más 

gazdaságokat látva indokolt lenne. A komplexebb, magasabb informatizáltsági szintet lehető-

vé tevő, üzleti folyamatokat támogató alkalmazásoknál (pl. integrált vállalatirányítási rend-

szer, ERP) pedig még jelentősebb az elmaradás. A digitális gazdaság elmaradottsága, az IKT 

eszközök és szolgáltatások alacsony használati szintje akadályozza a termelékenység és a vál-

lalati hatékonyság növekedését. Ez alapján fontos beavatkozási terület az elektronikus gazda-

ság célirányos fejlesztése. 

Cél: a hazai vállalkozások informatizáltsági szintje 2020-ra érje el, vagy haladja meg az euró-

pai átlagot, 2020-ra ne legyen IKT-t nem használó vállalkozás. 

 



 

 60 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

29. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókate-

gória (ahol 

releváns) 

Bázisérték Bázisév 
Célérték 

(2022) 

Az adat for-

rása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

Versenyképes IKT 

szektor kkv fejlesztése 

A beruházási prioritás kereté-

ben támogatott IKT vállalko-

zások exportbevétele  

millió HUF 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
0 2013 90 000 

KSZ, 

EMIR 
évente 

Digitális gazdaság 

fejlődésének előmoz-

dítása 

Informatikailag integrált 

üzleti folyamatokkal rendel-

kező kkv-k aránya 

% 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
9 2012 22 Eurostat évente 

 

30. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

értékegység a 

bázis és célér-

tékhez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
23

 

(2022) 

Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 
nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 61 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.3.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informati-

kus- és mérnökképzés javítása 

A humán erőforrásokba történő befektetés döntő fontosságú a hazai IKT vállalatok számára. 

Figyelembe véve az informatikai ágazat fejlődési trendjét és a képzési rendszer pillanatnyi 

állapotát, már rövidtávon is elkerülhetetlen a képzési rendszer és az informatikai ágazat fej-

lesztésben érdekelt iparági szereplők együttműködése. Fontos az alap-, közép- és felsőfokú 

oktatási rendszer az IKT által támasztott igények mentén történő fejlesztésével a jól képzett és 

tapasztalt munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása a vállalkozások számára.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támo-

gatása (kompetencia központok, kutatási együttműködések, oktatási kabinetek létreho-

zása); 

 IKT felnőttképzési programok ösztönzése (más – közeli – szakmai területekről az in-

formatikai területekre történő áttérés támogatása). 

 

IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése 

Az IKT innováció és termékesítés célirányos támogatását nemzeti prioritássá szükséges emel-

ni. Az IKT szolgáltatási és alkalmazási szegmens ma a világ IT iparának 60%-át teszi ki, az 

egyik legfontosabb hajtómotor a tudásalapú ipar fejlesztésében, ezért szükség van az innová-

ció fokozott támogatására. Az ipari innovációt támogató IKT innovációs „infrastruktúra” in-

novációs versenyelőnyt, hatékonyságnövekedést biztosít. Az IKT cégek innovációs képessé-

gének növelése és támogatása hozzájárul a teljes gazdaság növekedéséhez.  

Az intézkedés magába foglalja a hazai IKT cégek támogatásán keresztül a különböző nemzet-

gazdasági jelentőségű iparágak (pl. egészségipar, turizmus, mezőgazdaság, járműipar) fejlesz-

tési programjainak megvalósulását segítő IKT innovációk, termék- és szolgáltatásfejlesztések 

támogatását.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 IKT cégek inkubációjának támogatása 



 

 62 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 IKT cégek innovációjának és termékesítésének célzott támogatása 

 Infokommunikációs klaszterek fejlesztése (más 3. prioritásbeli fejlesztésekhez kapcso-

lódóan) 

 

Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése  

Az intézkedés magába foglalja a piacképes hazai IKT vállalatok teljes eladási ciklusának tá-

mogatását / mentorálását (alapvető piaci információk, piacra lépési stratégiák kialakítását és 

kijelölt célpiaconkénti megvalósítását, a célpiac jogi- adminisztratív és gazdasági környezeté-

nek bemutatását, kooperatív piaci lehetőségek felkutatását és bemutatását, piacra lépés mene-

dzselését – vásárok, egyéb bemutatók, B2B találkozók, stb., valamint a tapasztalatok gyűjté-

sét, rendszerezését és megosztását).  

 

Főbb célcsoportok: IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, valamint képzés ese-

tén állampolgárok, IT szakemberek, oktatási intézmények. IKT cégek innovációs és 

termékesítési képességének növelése és IKT kkv-k piacbővítése esetén IKT vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, valamint kép-

zés esetén közvetlenül oktatási intézmények, közvetve állampolgárok, IT szakemberek. IKT 

cégek innovációs és termékesítési képességének növelése és IKT kkv-k piacbővítése esetén 

IKT vállalkozások. 

  



 

 63 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

2. intézkedés: A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

Kkv-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel 

Az IKT eszközök használata jótékony módon hat a vállalkozások termelékenységére és a 

gazdaság hatékonyságára, ezen keresztül elősegítve a versenyképességet és a társadalmi jólét 

növekedését. Szükséges egyes ágazatokra testre szabottan az IKT (pl. távmunkát biztosító) 

eszközök használatának ösztönzése és támogatása a hazai kkv szektorban, rávilágítás ezek 

használatának előnyeire. Az intézkedés révén a vállalkozási tevékenység folyamata moder-

nebbé és hatékonyabbá válik.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Mikro-, és kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, alkalmazottainak 

IKT készségeinek, ismereteinek növelése 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások internetes jelenlétének ösztönzése, támogatása 

 

Kkv-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése 

Szükséges a kkv-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének erősítése komplex 

vállalati és szervezeti infokommunikációs megoldások (vállalatirányítási rendszerek, ügyfél-

kapcsolat-kezelő rendszerek (CRM-ek), döntéstámogató megoldások, stb.) hatékony alkalma-

zása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Az intéz-

kedés révén a kkv-k képesek lesznek lépést tartani a kor technikai elvárásaival, az informáci-

ók hatékony felhasználásával és tárolásával, ezáltal nő a versenyképességük, piacon maradási 

esélyük, az ellátási láncba bekapcsolódási szintjük, valamint erősödik a munkahelyteremtő-és 

megtartó képességük.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása. 

 

Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál 

Szükséges az elektronikus szolgáltatások alkalmazási arányának növelése a kkv szektorban 

(B2B, B2G). A vállalati hatékonyság növekedése érdekében ösztönözni kell a vállalkozásokat 

az elektronikus szolgáltatások és felhőalapú üzleti megoldások használatára, illetve virtuális 

vállalatok létrehozására. Az intézkedés révén nő azon elektronikus alkalmazások igénybevéte-

li szintje (pl. e-számla, e-aláírás, e-fizetés) a kkv szektorban, amelyek hozzájárulnak más vál-

lalatokkal, illetve az állammal való hatékony együttműködéshez, a vállalat belső és külső mű-

ködésének javulásához, ezáltal javítva a versenyképességet.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Vállalati elektronikus közszolgáltatások, azok alkalmazásainak terjesztése és bevezetése 

a kkv-k körében 



 

 64 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének 

és piaci bevezetésének támogatása, 

 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb 

korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében 

 

Főbb célcsoportok: Valamennyi digitális gazdaság fejlesztési alintézkedés esetén a vállalko-

zások jelentik a célcsoportot, elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése 

alintézkedés esetén pedig ezek mellett az IKT vállalkozások is. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: Valamennyi digitális gazdaság fejlesztési alintézkedés esetén a 

vállalkozások jelentik a kedvezményezetti kört, elektronikus szolgáltatások felhasználási ará-

nyának növelése alintézkedés esetén pedig ezek mellett az IKT vállalkozások is. 

 

2.3.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A megfelelő végrehajtás és hatékony forrásfelhasználás érdekében az 1. és 2. beruházási prio-

ritások, vagyis a versenyképes IKT szektor és a digitális gazdaság fejlesztése intézkedések 

(nyílt) pályázati konstrukciók révén elsősorban a gazdasági szektort és szereplőket célozzák, 

ugyanakkor egyes beavatkozásoknál megvizsgálásra kerül a global grant, illetve kiemelt pro-

jekt eszközök, eljárásrendek alkalmazása. 

Az infokommunikációs fejlesztéseknél, programoknál a projektkiválasztás során a nemek 

közötti egyenlőség, az anti-diszkrimináció, az elérhetőség és fenntartható fejlődéshez kapcso-

lódó horizontális elvek figyelembe vételre kerülnek. 

 

2.3.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során önállóan nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, a 6. prioritásban 

tervezett eszközöket kívánjuk integrálni a kkv-knek szóló jelen prioritásba tartozó IKT szek-

tor és e-gazdaság témájú beavatkozásokkal. Alapvetően GINOP 6. prioritás pénzügyi eszkö-

zöket a digitális gazdaság fejlesztése kapcsán a nyílt pályázatoknál kívánunk igénybe venni: a 

vállalati infokommunikációs programoknál mikrohitel, a szélessáv fejlesztési programoknál 

beruházási hitel formájú visszatérítendő támogatás bevezetésének megvizsgálására kerül sor. 

A javasolt / tervezett visszatérítendő / vissza nem térítendő támogatás arány ezen pályázatok-

nál később meghatározandó (célszerűen nem fogja meghaladni az 50%-ot). Az infokommuni-

kációs szektor fejlesztési intézkedésnél garanciaprogram és kockázati tőkealap pénzügyi esz-

közök kerülnek bevonásra (egyelőre nem tisztázható milyen súllyal) az ágazat számára külön 

megnyitott alapból. 

 



 

 65 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

31. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azono-

sító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
24

 
Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem 

releváns 

A beruházási prioritás 

keretében támogatott IKT 

vállalatok száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
500 

KSZ, 

EMIR 
évente 

nem 

releváns 

A beruházási prioritás 

keretében támogatott vál-

lalkozásoknál újonnan 

bevezetett IKT alkalmazá-

sok száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
18 000 

KSZ, 

EMIR 
évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 66 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: (3. prioritástengely): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (2) c): 

az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy IKT-

alkalmazásainak megerősítése 

2.3.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

 

SPECIFIKUS CÉL 3: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai 

fejlesztések 

A kormányzat és a közigazgatás működését olyan stabil, korszerű és biztonságos informatikai 

háttér (infrastruktúra, alkalmazások és szolgáltatások egyaránt) támogassa, amely lehetővé 

teszi a közigazgatás és állam belső folyamatainak, illetve a lakosságot és vállalkozásokat cél-

zó közigazgatási és állami szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami 

érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános hozzá-

férhetővé tételét.  

 

Elvárt eredmények: 

A hazai kormányzat, közigazgatás és közszolgáltatások elektronizáltsági és informatizáltsági 

szintje (sem intézményeken belül, sem az ügyfelek irányába) nem éri el a kívánt szintet, ezért 

szükséges az e-közigazgatási, kormányzati, állami IKT infrastruktúra, alkalmazások és tar-

talmak fejlesztése, az online elérhető közszolgáltatások körének bővítése, színvonaluk javítása 

és magas szinten történő biztosítása, illetve az az adatbázisok szintjén a jelentősebb állami 

nyilvántartások közötti interoperabilitás elérése a hatékony állam megteremtése érdekében. 

Cél: elektronikus közigazgatás és állami informatikai szolgáltatások fejlesztése, kormányzati 

folyamatok hatékonyságának növelése IKT megoldások révén - legalább az EU átlag elérése 

2020-ig a főbb releváns mutatókban. 

 



 

 67 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

32. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázisér-

ték 
Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Elektronikus közigazgatás és 

állami informatikai fejlesztések 

Az e-kormányzati szol-

gáltatásokat használó 

állampolgárok aránya 

% 
fejlettebb, fejlet-

lenebb 
42 2013 60 Eurostat évente 

Az e-kormányzati szol-

gáltatásokat használó 

vállalkozások aránya 

% 
fejlettebb, fejlet-

lenebb 
84 2013 90 

Eurostat, 

KSH 
évente 

33. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként) 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység 

a bázis és cél-

értékhez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
25

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 68 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.3.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések 

Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése 

Felhasználóbarát (gyors, kényelmes) elektronikus (G2B, G2B) állami szolgáltatások beveze-

tése a központi kormányzati, területi közigazgatási és bírósági intézményeknél állampolgárok 

és vállalkozások számára. E-ügykövetési, elektronikus számlázási megoldások meghonosítá-

sa, felhő alapú, központosított ügyintézési rendszerek kiépítése nyilvános interfészekkel. A 

fejlesztések révén lehetővé válik a közigazgatási ügyintézési idők, az ügyintézési folyamatban 

szereplők csökkentése, a folyamatok elektronizáltságának növelése.  

Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 

Kormányablakok, járási intézmények IKT eszközellátottságának javítása, megújítása. Területi 

közigazgatási hivatalok központi informatikai szolgáltatásainak fejlesztése. 

 

Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása 

Nagyobb állami ágazati intézmény- és ellátórendszerek (nyugdíj és szociális ügyek, foglal-

koztatás, igazságszolgáltatás, rendészet, rendvédelem, katasztrófavédelem, honvédelem, nem-

zetbiztonság, építésügy, területfejlesztés, klímaügy, agrárügyek, vidékfejlesztés, adóigazgatá-

si, pénzügyi szervezetek) szektoron belüli szereplők, intézmények közötti (belső) illetve szek-

torok (intézmények) közötti, valamint állampolgári, vállalati ügyfeleket érintő (külső) folya-

matainak, kapcsolatainak elektronizálása. Az infokommunikációs fejlesztések révén az intéz-

ményrendszeri hatékonyság javul, idő-, erőforrás és költségmegtakarítás lesz elérhető az ága-

zatokban.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer összehangolt és költségha-

tékony működését segítő átfogó infokommunikációs fejlesztések 

 Kulturális közszolgáltatások elektronizálása és az azokhoz való hozzáféréshez szüksé-

ges infrastruktúra fejlesztése, kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmények informati-

kai fejlesztése 

 Foglalkoztatási intézmények IKT infrastruktúrájának és e-közszolgáltatásainak javítása; 

 igazságszolgáltatási szervek, bíróságok infokommunikációs rendszereinek megújítása; 



 

 69 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 rendészeti és rendvédelmi szervek működését támogató infokommunikációs fejleszté-

sek; 

 agrár és vidékügyi központi informatikai rendszerek fejlesztése; 

 szakágazatok intézményeinek infokommunikációs fejlesztése. 

 

Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése 

Egységes kormányzati IKT-háttér (infrastruktúra, üzemeltetés) kialakítása, kormányzati in-

tézmények belső folyamatainak, működési hatékonyságának javítása. Szükséges a központi 

kormányzati informatikai rendszerek és infrastruktúra további konszolidációja, a kormányzati 

intézmények belső folyamatait és szolgáltatásait (G2G) támogató informatikai háttér fejlesz-

tése. 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 felhőalapú állami informatikai szolgáltatások fejlesztése; 

 központi kormányzati életpályamodell megvalósítását támogató személyügyi informati-

kai rendszer bevezetése; 

 központi kormányzati dokumentumkezelő rendszer bevezetése;  

 központi gazdálkodási rendszer bevezetése.  

 

Önkormányzati informatikai fejlesztések 

Az intézkedés célja az önkormányzati szféra belső és külső folyamatainak informatizálása, az 

intézmények működési hatékonyságának javítása IKT által, az önkormányzati elektronikus 

szolgáltatások körének, színvonalának és minőségének emelése, az állami központi önkor-

mányzati informatikai szolgáltatások (kiemelten a megvalósuló Önkormányzati ASP központ) 

bővítése, kiterjesztése. Ezekhez kapcsolódva szükséges az önkormányzati infokommunikáci-

ós eszközellátottság javítása, megújítása.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 az Önkormányzati ASP központ alkalmazási portfóliójának bővítése; 

 új központi elektronikus szolgáltatások indítása az önkormányzatoknak; 

 önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatása; 

 önkormányzatok IKT eszközfejlesztései. 

 

Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban 

Magas színvonalú, egységes szabályozás alapján működő informatikai biztonsági megoldá-

sok, eszközök bevezetésének támogatása a kormányzatban, különös tekintettel a felhőalapú 

megoldások terjedésére. Szükséges az általános biztonsági követelmények, szabványok, mód-

szertanok kidolgozása, szakemberek képzése, a közszféra elektronikus információs rendszere-

inek biztonságával kapcsolatos fejlesztések támogatása. 
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Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése 

Az adminisztráció csökkentésének és az ezzel járó bürokrácia lebontásának egyik alapja az 

egykapus kiszolgálás bevezetése. Ehhez viszont elengedhetetlen a nagy állami nyilvántartások 

adattisztítása, a rendszerek együttműködési képességének (interoperabilitásának) fejlesztése, 

korszerű elektronikus (személyi) okmányok körének bővítése, az elektronikus azonosítás és 

hitelesítés rendszerének fejlesztése. 

 

 

E-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

Az egészségügyi informatika egyre érzékelhetőbb módon a szolgáltatások szerves részévé 

válik. Ma már nehezen képzelhető el a gyógyítás vagy éppen a biztosítási rendszer működése 

a megfelelő nyilvántartások és számítógépes eszközök nélkül, de a korszerű diagnosztikai 

eszközök is kis túlzással tekinthetők informatikai céleszközöknek. Az eszközök és alkalmazá-

sok együttese biztosítja a minél fejlettebb egészségügyi szolgáltatások meglétét és az azokhoz 

való hozzáférést. 

Az intézkedés célja az egészségügyi intézményi belső és külső folyamatok 

informatizáltságának növelése. Ellátórendszeren belüli horizontális (a betegellátás folyamatát, 

illetve a beteg rendszeren belüli "mozgását" követő) és vertikális adat kommunikáció és adat-

áramlás továbbfejlesztése, határon átnyúló e-Health rendszerekhez való kapcsolódás EU-s 

követelmények teljesítése érdekében. Egészséges életvitelt támogató elektronikus egészség-

ügyi megoldások, pl. távmonitoring, távdiagnosztikai és telemedicina alkalmazások fejleszté-

se, bevezetése és terjesztése.  

 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Nagy biztonságú, magas rendelkezésre állású konszolidált IT infrastruktúra környezet 

biztosítása az egészségügyi intézmények számára 

 Egészségügyi adatok folyamatos archiválási rendszerének (e-irattár szolgáltatás) kiépí-

tése 

 Ágazati humán és infrastruktúra címtár rendszer szolgáltatások (kataszterek) kiépítése  

 Központi egészségügyi intézmények intelligens ügyviteli folyamattámogatásának meg-

valósítása 

 Központi egészségügyi tudástár és döntéstámogatási rendszerek bevezetése orvosok és 

szakdolgozók részére 

 Egészségügyi informatikai rendszerek és szolgáltatások informatikai akkreditációs 

rendszerének kialakítása (szervezet és módszertani fejlesztés) 

 Teljes intézményrendszeri intelligens, elektronikus eszköz alapú betegazonosítási rend-

szer bevezetése 

 e-Egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódó módszertanfejlesztés és intézményi képzés, 

oktatás, gyakorlati alkalmazás támogatása 
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 Egészségügyi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi (intézményi) info-

kommunikációs infrastruktúra fejlesztések 

 Telemedicina és távmonitoring szolgáltatások központi rendszereinek fejlesztése 

 Telemedicina és távmonitorozó rendszerek perifériás megalapozása, kiépítése 

 Intelligens medicinát támogató egészségügyi intézményi információs rendszerek fej-

lesztése 

 

Köznevelési és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, 

szolgáltatások és tartalom fejlesztése 

Az utóbbi években a hazai oktatásügy fontos problémájává vált, hogy miképpen értékelhető, 

mérhető, illetve hogyan javítható az oktatás eredményessége. A statisztikai adatokból, kutatá-

sokból az derül ki, hogy a 21. század tudásának is nevezett digitális kompetencia fejlettségi 

szintje nagymértékben függ attól, hogy milyen szinten jutnak ilyen eszközökhöz és tudáshoz 

az oktatásban, nevelésben részt vevő tanulók és pedagógusok, továbbá a (pl. a tanárképzés 

esetében) felsőoktatási intézmények egyaránt. 

Az intézkedés keretében egyrészt szükséges az iskolák modern infokommunikációs eszkö-

zökkel történő ellátása, másrészt kiemelten fontos a tanulók és pedagógusok képzésének fej-

lesztése. Másrészt ennek tartalma és módszere úgy kell, megújuljon, hogy a diákok és peda-

gógusok megismerjék az informatikának az oktatás támogatásában betöltött szerepét, az okta-

tómunka segítésének állandóan megújuló lehetőségeit, a fejlődés várható irányait, és képessé 

váljanak arra, hogy tanulmányaikban és munkájukban az informatikát hatékonyan alkalmaz-

zák. 

Különösen fontos az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények, valamint a hazai kuta-

tói szféra, intézmények infokommunikációs eszközellátottságának, informatizáltságának nö-

velése, valamint új oktatási IKT tartalmak, (pl. felhőalapú) szolgáltatások kifejlesztése, beve-

zetése, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Szükséges az oktatási és nevelési in-

tézmények üzemeltetési hatékonyságának növelése szoftveres automatizálási és felhő megol-

dások által, oktatási, kutatási célú számítógépeken, a felsőoktatási intézmények, az akadémiai 

kutatóintézetek, non-profit kutatóhelyek, kutató kórházak műszer, eszköz és laborfejlesztései-

nek biztosítása, az intézményi kutatási infrastruktúra ütemes, a kutatási célú hálózati alapinf-

rastruktúra (GEANT, HBONE) és a szuperszámítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos 

megújítása.  

Az oktatási-nevelési intézményekben végbemenő fejlesztések (pl. online hálózatok kialakítása 

és működtetése, pedagógiai innovációk összehangolása, jó gyakorlatok cseréje révén) támo-

gatják az intézmények együttműködését, hálózatok kialakulását. 

Szükséges a pedagógusok és az iskolában dolgozó közalkalmazottak megfelelő képzése az 

IKT eszközöket illetően, továbbá olyan módszertani képzések bevezetése, amelyek támogat-

ják az infokommunikációs eszközök alkalmazását az oktatás során. 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Köznevelési intézmények infokommunikációs eszközellátottságának javítása 
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 Köznevelési közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztése 

 Köznevelési digitális tartalmak és szolgáltatások fejlesztése 

 Intézményi működést támogató (pl. gazdálkodási) rendszerek, infokommunikációs 

megoldások bevezetése 

 Felsőoktatási intézmények infokommunikációs eszközellátottságának javítása 

 Központi és intézményi digitális tartalmak fejlesztése és új e-szolgáltatások bevezetése a 

felsőoktatásban 

 Az üzemeltetés hatékonyságának növelése szoftveres automatizálási és felhő megoldások 

által az oktatási és kutatási célú számítógépeken 

 A kutatási célú hálózati alapinfrastruktúra (GEANT, HBONE) és a 

szuperszámítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos megújítása 

 A fizetős tudományos tartalmakhoz való tartós hozzáférés biztosításának javítása 

 A tudományos publikációk nyitott hozzáférésének (open access) megteremtése 

 A hazai tudományos eredmények elérhetővé és kereshetővé tétele 

 

 

Intelligens városok fejlesztése 

Az intelligens, vagy élhetőbb város olyan települést takar, amely a rendelkezésre álló techno-

lógiai, elsősorban információs és kommunikációs lehetőségeket innovatív módon használja 

fel, és elősegíti egy jobb, diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet kialakítását. Egy 

várost akkor nevezhetünk intelligensnek, ha gazdasági fejlődést az emberi tőkébe, valamint a 

tradicionális és modern információs-kommunikációs infrastruktúrába való befektetés ösztön-

zi, lehetővé téve az életszínvonal emelkedését és a természeti erőforrások megfontolt kezelé-

sét. Az intézkedés a városokban elérhető közszolgáltatások elektronikus fejlesztéseinek meg-

valósítását célozza maximálisan illeszkedve más OP-kban (IKOP-ban, KEHOP-ban, EFOP-

ban, TOP-ban és VEKOP-ban) tervezett beavatkozásokhoz. 

Az intézkedés keretében Integrált területi beruházási („integrated territorial investment” – ITI) 

eszközök is alkalmazásra kerülnek. 

 

Főbb célcsoportok:  

 e-szolgáltatások bevezetése és ágazati intézményrendszerek folyamatainak 

informatizálása esetén központi közigazgatási szervek, kormányzati intézmények, ön-

kormányzatok, vállalkozások, állampolgárok; 

 területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztése ese-

tén területi közigazgatási szervek, kormányzati intézmények; 

 államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése esetén 

központi közigazgatási szervek, kormányzati intézmények; 

 önkormányzati informatikai fejlesztések esetén önkormányzatok, vállalkozások, állam-

polgárok; 
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 informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása esetén központi közigazgatási szervek, 

kormányzati intézmények, közszolgálati dolgozók; 

 állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése esetén központi köz-

igazgatási és kormányzati intézmények; 

 e-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése esetén alap-, járó-, fekvőbeteg-ellátó intézmé-

nyek, központi egészségügyi intézmények, állampolgárok; 

 köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, 

szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmé-

nyek, kutatóintézetek, központi oktatási intézmények, állampolgárok; 

 intelligens városok fejlesztése esetén közigazgatási intézmények, közszolgáltatók, vál-

lalkozások, állampolgárok. 

 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai:  

 e-szolgáltatások bevezetése esetén közvetlenül a központi közigazgatási szervek, intéz-

mények, közvetve vállalkozások, állampolgárok; 

 területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztése ese-

tén területi közigazgatási intézmények; 

 ágazati intézményrendszerek folyamatainak informatizálása esetén közvetlenül állami 

és közigazgatási intézmények, szervek, közvetve vállalkozások, állampolgárok; 

 államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése esetén 

központi közigazgatási szervek, intézmények; 

 önkormányzati informatikai fejlesztések esetén közvetlenül önkormányzatok, közvetve 

magánszemélyek, vállalkozások; 

 informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása esetén közvetlenül intézmények, köz-

vetve magánszemélyek, közszolgálati dolgozók; 

 állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése esetén intézmények a 

kedvezményezettek; 

 e-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése közvetlenül egészségügyi intézmények, köz-

vetve állampolgárok; 

 köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, 

szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén közvetlenül oktatási intézmények, közvetve 

állampolgárok; 

 intelligens városok fejlesztése esetén közvetlenül intézmények, közvetve állampolgárok. 

 

2.3.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A 3. beruházási prioritás, vagyis az elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások 

infokommunikációs fejlesztései intézkedés célja a hazai kormányzati és közigazgatási, ön-

kormányzati szféra, valamint a nagy állami ellátórendszerek intézményeinek infokommuniká-

ciós alapú megújítását célozza a megfelelő végrehajtás és hatékony forrásfelhasználás érdeké-
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ben jobbára központilag indítandó kiemelt projektek által (néhány esetben pályázati eljárás-

rend alkalmazásával), illetve egyes beavatkozásoknál megvizsgálásra kerül a global grant 

eszköz, eljárásrend lehetősége. 

Az infokommunikációs fejlesztéseknél, programoknál a projektkiválasztás során a nemek 

közötti egyenlőség, az anti-diszkrimináció, az elérhetőség és fenntartható fejlődéshez kapcso-

lódó horizontális elveket figyelembe kell venni. 

 

2.3.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során a beruházási prioritás (intézkedés) kapcsán nem tervezzük pénzügyi esz-

köz alkalmazását. 

2.3.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként)  

 

34.a táblázat: Általános és programspecifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosító 
Indikátor megnevezé-

se 

Mértékeg

y-ség 
Alap 

Régiókategó-

ria 

Célérték 

(2022)
26

 
Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

Elektronikus 

közigazgatás 

és állami in-

formatikai 

fejlesztések 

A beruházási prioritás 

keretében újonnan 

bevezetett állami on-

line/digitális szolgálta-

tások száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
500 

EMIR, 

KSZ 
évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3: (3. prioritástengely): ESZA rendelet-tervezet 3. cikk (2) b): 

az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e techno-

lógiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e-tanulás fejlesz-

tése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő 

vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 75 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

2.3.6. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 4: Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése 

Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fo-

kozása a digitális jártasság fejlesztésével és a digitális társadalmi befogadással. 

 

Elvárt eredmények: 

Magyarországon a felnőtt lakosság hozzávetőlegesen fele nem rendelkezik még az alapvető 

IKT ismeretekkel, készségekkel sem, ezért szükséges a számítógépes, infokommunikációs 

kompetenciákkal rendelkező (döntő részben hátrányos helyzetű térségben élő vagy idős) ál-

lampolgárok körének növelése, vagyis ezen személyek képzettségének, életminőségének, fog-

lalkoztathatóságának javítása. Az IKT eszközök, tartalmak használatának motiválása és okta-

tása mellett kiemelendő terület a tudatosság növelése, a szemléletformálás és a személyes 

adatok kezelése gyakorlatára, biztonságára vonatkozó útmutatás is. 

 

Cél: 2020-ra a digitálisan írástudatlanok aránya a teljes magyar lakosság körében 30% alá 

csökkenjen 

 



 

 76 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

35. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mértékegy-

ség 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázisér-

ték 
Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns nem releváns nem releváns 

 

36. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-egység 

a bázis és cél-

értékhez 

Bázis-

év 

Cél-

érték
27

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

Infokommu-

nikációs is-

meretek, 

készségek 

növelése  

A digitális írástudatlan-

ság szintje 

fejlettebb, 

fejletlenebb 
% - 44,5 % 2012 30 

KSH, 

Eurostat 
évente 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 77 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.7. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.3.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése 

Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között 

Szükséges a leghátrányosabb helyzetű csoportok számára az Internet életminőség javító hatá-

sainak biztosítása közvetlenül a lakhatási, élelmezési és munkaerő-piaci segítségnyújtást kö-

vetően. Ennek elérése érdekében lényeges  

 az IKT, mint legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése; 

 az IKT foglalkoztatási, e-egészségügyi, e-tanulási, kiadáscsökkentő, információszerzési, 

távoktatási, távmunka-végzési, e-ügyintézési, közösségi integrációt segítő lehetőségei-

nek megismertetése; 

 az IKT eszközök használatára való ösztönzés és az Internet használat igénybevételének 

megteremtése; 

 minden hátrányos helyzetű célcsoport számára a közösségi Internet szolgáltató helyek 

használatára való ösztönzés, részükre ingyenes Internet használat biztosítása; 

 az e-Magyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT-k egységes digitális írástu-

dást célzó koncepció szerinti koordinálása, az ott dolgozó szakemberek egységes képzé-

sének támogatása (e-Tanácsadó hálózat fejlesztése); 

 informális képzési hálózat kialakítása, amely nem a formális felnőttképzés eszközrend-

szerével dolgozik; 

 családi, helyi közösségi programok lebonyolítása. 

Az intézkedés keretében a Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési („community-led local 

development” – CLLD) eszközök is alkalmazásra kerülnek, amennyiben a GINOP tartalmi és 

pénzügyi keretei ezt lehetővé teszik, amennyiben a GINOP tartalmi és pénzügyi keretei ezt 

lehetővé teszik. 

 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek, hátrányos helyzetű szemé-

lyek esélyegyenlőségét elősegítő IKT eszközökhöz, megoldásokhoz való hozzáférés 

elősegítése, digitális jártasság fejlesztése, digitális társadalmi befogadás; 

 a digitális írástudás és jártasság fejlesztése a kulturális intézmények bázisán; 



 

 78 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 hátrányos helyzetű fiatalok digitális jártasságának bővítése; 

 hátrányos helyzetű állampolgárok digitális jártasságának fejlesztése a foglalkoztatható-

ság érdekében. 

 

Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi in-

ternet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése 

Az intézkedés célja kreatív terek létrehozása köznevelési intézményekben, annak révén a kre-

atív gazdaság és az IT szektor humán erőforrásának biztosítása, e-Magyarország Pontok és 

iskolák kapcsolatának erősítése, a köznevelési intézmények infokommunikációs együttműkö-

dési humán hálózatainak kialakítása és fejlesztése, informatikai oktatók és e-Tanácsadók 

együttműködése közösségi, intergenerációs programokban. Cél a közösségi internet pontok 

egész életen át tartó tanulásban játszott szerepének erősítése, hátrányos helyzetű tanulók in-

formatikai vagy más IKT alapú munkaerő-piaci pályára lépésének segítése. Ezek mellett 

szükséges a már elkészült digitális tananyagok adaptálásának országos támogatása, hátrányos 

helyzetű gyerekek informatikai pályára lépésének segítése.  

Az intézkedés célcsoportjai: állampolgárok, civil szervezetek, oktatási intézmények. 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 kreatív terek létrehozása a köznevelési intézményekben; 

 már elkészült digitális tananyagok adaptálásának országos támogatása, új tananyagok 

kifejlesztése; 

 pedagógusok készségeinek fejlesztése tananyagokkal, gyakorlati oktatással, hangsúlyo-

zottan az IKT használat előnyeinek tudatosításával, különös tekintettel az internetes 

gyermekvédelem, biztonságos Internet használat témákra; 

 online képzési formák, online tanulási környezetek, virtuális tanulási környezetek, on-

line tanulásmenedzsment rendszerek, hálózatok, blended learning, hazai Massive Online 

Open Courses (MOOC) hálózatok elterjedésének elősegítése.  

 

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegí-

tése 

Szükséges az állami e-szolgáltatások népszerűsítése, használatukra való ösztönzés, kistelepü-

léseken, hátrányos helyzetű csoportok körében az e-szolgáltatások elérésének biztosítása. Fo-

gyatékkal élők, mozgásukban korlátozottak számára otthoni eszköz biztosítása, illetve közös-

ségi Internet szolgáltató helyek e-Ügyintézési pontokká fejlesztése. 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 egészséges életvitelt támogató korszerű digitális alkalmazások (lakossági) elterjesztése, 

disszeminációja; 

 fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek, hátrányos helyzetű személyek 

esélyegyenlőségét elősegítő IKT eszközök, megoldások elterjesztése, az irántuk fennál-

ló kereslet fokozása; 



 

 79 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 az állampolgárok számára készült vagy általuk is használható e-kormányzati, e-

ügyintézést elősegítő képzések, programok támogatása. 

 

Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével 

Mind a lakosság életminőségének javítása, mind a digitális gazdaság növekedése érdekében 

fontos az állampolgárok számára IKT alkalmazások, eszközök bemutatása. Mindennapi élet-

ben használható innovációk elterjesztése, piacra jutásának elősegítése, felelős IKT használó 

gondolkodásmód kialakítása. E-kereskedelmet, piaci e-szolgáltatásokat népszerűsítő kampá-

nyok, az e-aláírás, az e-számla és az e-fizetés terjesztése.  

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 tudatos IKT-használatot terjesztő programok, képzések támogatása, nyílt oktatási tar-

talmak alkalmazása; 

 mindennapi életben használható IKT innovációk, felhőalapú szolgáltatások lakossági 

terjesztése kampány; 

 tudatos állampolgári gondolkodás és önálló cselekvési és vállalkozási készség fejleszté-

se IKT eszközök és módszertan segítségével, képzéseken, speciális programokon ke-

resztül. 

 

Főbb célcsoportok:  

 digitális szakadék csökkentése esetén állampolgárok, civil szervezetek, helyi kulturális 

intézmények; 

 online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi in-

ternet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése esetén állampolgárok, civil szerveze-

tek, oktatási intézmények; 

 online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének előse-

gítése esetén állampolgárok; 

 állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével esetén állampolgárok, civil 

szervezetek. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai:  

 digitális szakadék csökkentése esetén magánszemélyek, civil szervezetek, kulturális és 

oktatás-nevelési intézmények; 

 online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi In-

ternet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése esetén magánszemélyek, oktatási-

nevelési és kulturális intézmények. Online kormányzati, közigazgatási és e-

egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése esetén magánszemélyek, civil 

szervezetek, oktatási-nevelési és kulturálisintézmények; 

 állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével esetén magánszemélyek, 

civil szervezetek, oktatási-nevelési és kulturális intézmények. 



 

 80 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

2.3.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A 4. beruházási prioritásban, vagyis az infokommunikációs ismeretek, készségek növelése 

intézkedésben alapvetően a lakosságot, állampolgárokat érintő infokommunikációs célú fej-

lesztéspolitikai intézkedések, programok kerülnek elindításra a megfelelő végrehajtás és haté-

kony forrásfelhasználás érdekében mind központi kiemelt projekt, mind pályázati eljárásrend 

alkalmazásával, illetve egyes beavatkozásoknál megvizsgálásra kerül a global grant eszköz, 

eljárásrend lehetősége. 

Az infokommunikációs fejlesztéseknél, programoknál a projektkiválasztás során a nemek 

közötti egyenlőség, az anti-diszkrimináció, az elérhetőség és fenntartható fejlődéshez kapcso-

lódó horizontális elvek figyelembe vételre kerülnek. 

 

2.3.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során az intézkedésben nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását.  

2.3.7.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként)  



 

 81 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

37.a táblázat: Általános és programspecifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosí-

tó 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókategó-

ria 

Célérték 

(2022)
28

 
Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem rele-

váns 

A beruházási prioritás 

keretében támogatott 

képzésekben résztvevők 

száma 

fő ESZA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
300 000 

KSZ, 

EMIR 
évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4: (3. prioritástengely): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (2) a): 

a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a digitális 

gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása 

 

2.3.8. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 5: Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

Cél, hogy hazai szélessávú infrastruktúra és hálózatok, azok kapacitásai az ország valamennyi 

településén legyenek alkalmasak a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielé-

gítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások nyújtását és igénybe vételét mind az 

állampolgárok, mind a vállalkozások, mind az állami intézmények számára. 

 

Elvárt eredmények: 

A hazai szélessávú infrastruktúra helyzete mind hagyományos lefedettség, mind választék (pl. 

szolgáltatók száma, technológiák versenye), mind minőség, mind pedig ár tekintetében ked-

vező képet mutat. A szélessávú lefedettség uniós összehasonlításban is kifejezetten jónak 

mondható (97%). A hagyományos szélessávú szolgáltatások szinte technológiától (xDSL, 

kábel, műhold) függetlenül az ország majdnem teljes területén elérhetőek. Lényegesen rosz-

szabb a helyzet az újgenerációs (NGA), nagyobb sebességet biztosító infrastruktúrák tekinte-

tében. A szinte teljes lefedettség a nagyobb sebességű tartományokban teljesen eltűnik, így a 

valódi szélessávot jelentő, 10Mbps-nél nagyobb letöltési sebesség már csak a települések 

53%-ában érhető el. 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 82 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

A lakosság, állampolgárok résznél már jelzettek okán a vezetékes internet penetráció (100 

lakosra jutó előfizetések száma) 22,1%, amely 25%-kal kisebb (20. hely a 27-ből) az Európai 

Unió átlagához képest. 

A Digitális Menetrend szerint 2020-ra minden európai részére elérhetővé válik a legalább 

30 Mbps internet, miközben a háztartásoknak legalább a fele a 100 Mbps szupergyors Inter-

netre is előfizet. Ezen a területen különösen fontos, hogy a piaci fejlesztések megfelelő ösz-

tönzést kapjanak, illetve emellett szükséges az állami távközlési hálózatok korszerűsítése és 

konszolidációja. 

 

Cél: a szélessávú internethálózatok minőségi fejlesztése, az NGA hálózatok helyi szintű kiépí-

tésének támogatása. 2020-ra el kell érni, hogy minden magyarországi háztartás és vállalkozás 

számára legyen lehetőség 30 Mbps le- és feltöltési sebességű szélessávú internetes kapcsolat 

elérésére. 



 

 83 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

38. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategó-

ria (ahol rele-

váns) 

Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 
Az adat for-

rása 

Jelentési 

gyakoriság 

Szélessávú infra-

struktúra és hálóza-

tok fejlesztése 

A beruházási prioritás kereté-

ben nyújtott támogatások révén 

legalább 30 Mb/s sávszélességű 

szélessávú infrastruktúrával 

ellátott települések aránya 

% 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
54 2013 100 KSH, NMHH évente 

A legalább 30 Mb/s sávszéles-

séghez hozzáférési lehetőséggel 

rendelkező háztartások aránya 

% 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
4,8 2013 50 KSH, NMHH  évente 

 

39. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként) 

Azonosító Indikátor 

Riókateg

ória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

értékegység a 

bázis és célér-

tékhez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
29

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 84 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.9. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.3.9.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

5. intézkedés: A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése  

Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése 

Az Európai Digitális Menetrend elvárt szélessávú sebességének eléréséhez feltétlenül szüksé-

ges, hogy a legalsó hozzáférési hálózati sík korszerű NGA technológiával kialakított fejleszté-

se megvalósuljon és a háztartások, továbbá az intézmények számára – amennyiben szükséges 

a hiányos körzethálózati szakaszok fejlesztésével – is kielégíthetővé váljon a nagysebességű 

Internet igény. A beavatkozás keretében szélessávú NGA, helyi hálózati fejlesztések elsősor-

ban a hátrányos helyzetű, piaci szolgáltatók által le nem vagy csak részben fedett települése-

ken valósulnak meg, ezáltal lehetővé válik a valóban nagy sávszélességű Internet hozzáférés 

biztosítása a lakosság, a vállalkozások és a közintézmények számára. 

 

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 

Az állami szélessávú optikai hálózat fejlesztés és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása 

lehetővé teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb állami (vagy 

önkormányzati) intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges hálózati inf-

rastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiákkal lehetőséget 

teremtve a szuper-számítástechnikai megoldások terjedésének.  

 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 egészségügyi intézmények szélessávú hálózati elérésének javítása; 

 köznevelési feladatokat ellátó és felsőoktatási intézmények szélessávú hálózati elérésé-

nek fejlesztése; 

 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeinek szélessávú 

hálózati elérésének javítása; 

 szélessávú hálózati elérés javítása a kulturális és közösségi szolgáltatást nyújtó intéz-

ményekben; 

 önkormányzatok és intézményeik szélessávú hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 

fejlesztése. 

 



 

 85 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 

A magas szintű, biztonságos elektronikus közigazgatás, közszolgáltatások működési alapfelté-

telét biztosító korszerű és gazdaságos kormányzati és hatósági távközlési hálózatok fejleszté-

se, elavuló aktív eszközök modernizációja. A fejlesztések révén lehetővé válik hatékonyabb 

kapacitás-menedzsment kialakítása, illetve a párhuzamos szakaszok kiváltása, így nagyobb 

kapacitás biztosítható és elérhető a jelenlegi szolgáltatási színvonal emelése.  

 

A beavatkozásban tervezett akciók, programok: 

 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése; 

 készenléti szervek távközlési és kommunikációs hálózatainak fejlesztése. 

 

Főbb célcsoportok:  

 újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése esetében állampolgárok, vállalkozá-

sok; 

 intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése esetében közigazgatá-

si, állami és az önkormányzati fenntartású intézmények; 

 kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése ese-

tében kormányzati intézmények, állami szervek. 

 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai:  

 újgenerációs, helyi, NGA hálózatok fejlesztése esetében közvetlenül infokommunikáci-

ós vállalkozások, közvetve vállalkozások, magánszemélyek 

 intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése és kormányzati háló-

zatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése esetében intézmények 

jelentik a kedvezményezetti kört. 

 

2.3.9.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A megfelelő végrehajtás és hatékony forrásfelhasználás, valamint az EU-s szakterületi irány-

elvekhez, elvárásokhoz való igazodás érdekében a szélessávú infrastruktúra és hálózatok fej-

lesztése intézkedés (nyílt) pályázati konstrukciók révén elsősorban a gazdasági szektort és 

szereplőket célozza, ugyanakkor a kormányzati célú konstrukcióknál, fejlesztéseknél kiemelt 

projekt eljárásrend kerül majd alkalmazásra. 

Az infokommunikációs fejlesztéseknél, programoknál a projektkiválasztás során a nemek 

közötti egyenlőség, az anti-diszkrimináció, az elérhetőség és fenntartható fejlődéshez kapcso-

lódó horizontális elvek figyelembe vételre kerülnek. 



 

 86 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.3.9.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során önállóan tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, a szélessáv fejlesztési 

programoknál beruházási hitel formájú visszatérítendő támogatás bevezetésének megvizsgálá-

sára kerül sor a GINOP 6. prioritás források felhasználásával. A javasolt / tervezett visszatérí-

tendő / vissza nem térítendő támogatás arány ezen pályázatoknál később meghatározandó 

(célszerűen nem fogja meghaladni az 50%-ot). Ezek mellett a szélessáv fejlesztési intézke-

désnél garanciaprogram pénzügyi eszközök is bevonásra kerülhetnek (egyelőre nem tisztázha-

tó milyen súllyal) az ágazat számára külön megnyitott alapból. 

 

2.3.9.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.9.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként)  

40. táblázat: Általános és programspecifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosí-

tó 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
30

 
Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem rele-

váns 

A támogatások révén 

legalább 30 Mb/s sávszé-

lességhez hozzáférési 

lehetőséggel rendelkező 

háztartások száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

fejletlenebb 
200 000 

Eurostat, 

KSH 
évente 

2.3.10.  Külön rendelkezések az ESZA
31

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.3.11. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A tudásalapú gazdaság megteremtésében kiemelt szerepet játszanak az infokommunikációs 

technológiák. A társadalom, a gazdaság és az államigazgatás fejlődésének egyik legjelentő-

sebb előmozdítója a szektor, ezért szükséges az infokommunikációs fejlesztések minél széle-

sebb körben történő támogatása. Ugyanakkor igazodva a GINOP általános célokhoz, a priori-
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
31

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 



 

 87 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

tás alapvető fókusza a versenyképesség növelése, amelyhez a hazai IKT szektor és a digitális 

gazdaság (vagyis a vállalkozások) támogatásán keresztül közvetlenül, az e-közigazgatás, digi-

tális ismeretek, szélessávú hálózatok fejlesztésén keresztül közvetetten járul hozzá. 

 

41. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy ered-

mény indikátor 

Mértékegy-

ség, ahol 

értelmezhe-

tő 

Alap 
Régióka-

tegória 

Mér-

földkő 

2018-ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor repre-

zentativitásának 

magyarázata, ahol 

releváns 

Kifizetett 

támogatások 

aránya a teljes 

hétéves  keret %-

ban 

% 

ERFA 

és 

ESZA 

fejlettebb, 

fejletlene

bb 

35% 100% 
KSZ, 

EMIR 
Pénzügyi indikátor 

A támogatott vál-

lalkozások száma 
db ERFA 

fejlettebb, 

fejletle-

nebb 

2 000 8 000 
KSZ, 

EMIR 
nem releváns 

2.3.12. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

42-47. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák (külön táblázatok régiókategória szerint, ill. 

Alap szerint is, ha a prioritástengely több mint egy Alapot érint) 

42. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

43. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

44. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

45. tábláz at: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

46. táblázat: Di-

menzió 6 

ESZA másodlagos 

téma
32

  

(Kizárólag ESZA) 

47. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ ösz-

szeg  
Kód € összeg Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód 

€ ösz-

szeg  
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

Kidolgo-

zás alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol-

gozás 

alatt 

2.3.13. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezé-

sekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 



 

 88 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek 

hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül 

2.4.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) 

A prioritástengely egy pénzügyi alapot, ugyanakkor két tematikus célkitűzést és két régióka-

tegóriát érint. A két különböző régiókategória szerepeltetését indokolja, hogy Magyarország 

kiemelkedő szolgáltató központja és legtöbb turistát vonzó desztinációja a Közép-

magyarországi régióban található. Budapest nemzetközi szintéren van versenyben a szolgálta-

tásaival, ebből is kiemelten az innovatív szolgáltatások területén a piacosítható egészségügyi 

szolgáltatások körében, valamint a szabadidő-gazdaságban és a turizmusban. Nemzetközi 

versenyképességének, kiemelkedő adottságainak megtartása és továbbfejlesztése elengedhe-

tetlen, mely további desztinációkra is pozitív hatással van, hiszen a fővárosba érkező turisták 

az ország más desztinációit is meglátogatják. A Közép magyarországi régiót nem csupán köz-

vetlen gazdasági előnyök jellemzik, hanem olyan természeti és kulturális vonzerőkkel is ren-

delkezik (mint például a Dunakanyar települései), amelyek a kikapcsolódásra vágyó belföldi 

turistákon túl a beutazó turizmus, Budapesten kívüli célpontjai között előkelő helyet foglalnak 

el. Ezen területek turisztikai célú fejlesztése érdekében a jelen prioritás két olyan támogatható 

területet is tartalmaz, amelyek földrajzilag nem csak a fejletlenebb régiók, hanem Magyaror-

szág egyetlen fejlett régiója, Közép-Magyarország területén is megvalósul. Ezek az alábbiak: 

 természeti örökségek védelme és hasznosítása; 

 kulturális örökségek védelme és hasznosítása.  

A prioritástengely két tematikus célkitűzés megvalósulásához járul hozzá: (6) Környezetvéde-

lem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; illetve (4) Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban. Magyarországon a 

természeti és kulturális értékek megőrzésében kiemelkedő szerepe van az ezekre épülő attrak-

ciók által generált turizmusnak, és az ezek hálózatosodását is elősegítő termék- és szolgálta-

tásfejlesztés szintén hatékonyan szolgálja a kulturális és természeti örökség védelmét. Az 

energiahatékonyság javításának célcsoportja a vállalkozások, így a szektort érintő támogatá-

sok kiemelten járulnak hozzá a kkv-k versenyképességének erősítéséhez is. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: (4. prioritástengely) (6c) a kulturális és természeti örökség 

védelme, elősegítése és fejlesztése 

 

2.4.2. A vonatkozó specifikus célok  

 

SPECIFIKUS CÉL 1: Kulturális és természeti örökségek védelme és 

hasznosítása 

Hazánk kulturális és természeti örökségeinek turisztikai hasznosítása a gyógyhelyek, a kultu-

rális, öko- és aktív turizmus fejlesztése révén hozzájárul az értékek megőrzéséhez és fenntar-

tásához.  

 

Elvárt eredmények: 

A természeti és kulturális erőforrások megőrzésével, az örökségi helyszínek hasznosításával 

komplex turisztikai termékek – azaz attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások – létrehozatala, 

valamint az ott működő turisztikai attrakciók minőségének javítása és szolgáltatásainak bőví-

tése. Legyen szó akár ökoturisztikai fejlesztésekről, akár gyógyhelyek, akár egyes kastélyok 

és várak látogatóbarát fejlesztéséről, a tervezett intézkedésektől elvárt eredmény a kulturális 

és természeti örökségünk hatékony megóvása, fejlesztése a turizmus célú hasznosításon ke-

resztül. A kulturális és természeti örökségünk jelentős része a széles közönség előtt még min-

dig nem, vagy csak korlátozottan hozzáférhető, illetve az egyes célcsoportok számára (pl. 

ifjúsági korosztály) nem jelent megfelelő vonzerőt.  

Az örökségeink tudatos turisztikai hasznosításával egyrészt megvalósul az örökségi értékek 

megőrzése, azok bemutathatósága. Továbbá az egyes desztinációk vonzerejét jelentősen javít-

ja az újabb fejlesztéssel érintett helyszínek bekapcsolása a helyi gazdaság vérkeringésébe, így 

különféle előnyökhöz juttatva a helyi szereplőket. Ezen előnyök egyike közvetlenül a ked-

vezményezetteknél jelentkezik, amennyiben a hozzáférhetőséget javító fejlesztések révén 

könnyebbé, kiszámíthatóbbá válik a gazdasági, pénzügyi fenntarthatóság is.   

A prioritás keretében megcélzott fejlesztések kapcsolódnak a hazai és európai hálózatokhoz 

(pl. világörökségek, Euro-velo, Mária-út, Európa Tanács „Európai Kulturális Utak” program-

jához) is, és nemzetközi trendekre – például növekvő igény a célcsoportoknak megfelelő tar-

talomszolgáltatásokra és élményekre, személyre szabott szolgáltatások, elöregedés – építve, 

erősítik a hazai turizmus szektort, annak gazdasági teljesítőképességét, munkahelyteremtését, 

jövedelmezőségét is.  
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SPECIFIKUS CÉL 2: A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és 

természeti örökségekre alapozva 

A Balaton egységes turisztikai desztinációként való megjelenítése, versenyképességének erő-

sítése a hazai és a nemzetközi piacon. 

 

Elvárt eredmények: 

A természeti és kulturális erőforrások megőrzésén és hasznosításán keresztül a Balaton kör-

nyezetében is komplex turisztikai termékek – azaz attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások – 

létrehozatala, valamint az ott működő turisztikai attrakciók minőségének javítása és szolgálta-

tásainak bővítése a támogatott tevékenységeken keresztül várt eredmény. 

 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, nemzeti természeti kincs, törvényileg 

lehatárolt térsége összefüggő természeti és gazdasági egységet képez, melynek turisztikai ve-

tületét az örökségi értékekre építve jelen beruházási prioritás keretében kívánjuk fejleszteni.   

 

A Balaton tudatos fejlesztéssel elért turisztikai hasznosításától elvárt eredmény elsősorban a 

természeti és kulturális örökségi értékek megőrzése, hasznosítása, ehhez kapcsolódóan pedig 

a hozzáférhetőség javítása. A balatoni fejlesztéssel érintett helyszínek bekapcsolódnak a helyi 

gazdaság vérkeringésébe, így különféle előnyökhöz juttatva a helyi szereplőket. Ezen előnyök 

egyike közvetlenül a kedvezményezetteknél jelentkeznek, amennyiben a balatoni turisztikai 

szezon meghosszabbodik a fejlesztések révén, továbbá a hozzáférhetőséget javító fejlesztések 

révén könnyebbé, kiszámíthatóbbá válhat a gazdasági, pénzügyi fenntarthatóság is.   
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48. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókate-

gória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
33

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kulturális és természeti 

örökségek védelme és hasz-

nosítása 

A támogatásban részesülő 

létesítmények látogatottsága 
% 

fejlettebb,  

fejletlenebb 
100% 2013 

növekvő ten-

denciájú  

(idősoros 

adatok alap-

ján) 

létesít-

mények 

adatszol-

gáltatása 

évente 

A Balaton turisztikai célú 

fejlesztése a kulturális és 

természeti örökségekre ala-

pozva 

A támogatásban részesülő 

létesítmények látogatottsága 
% 

fejlettebb,  

fejletlenebb 
100% 2013 

növekvő ten-

denciájú  

(idősoros 

adatok alap-

ján) 

létesít-

mények 

adatszol-

gáltatása 

évente 

49. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
34

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
34

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 92 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.4.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása 

Nemzeti kulturális örökség megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása  

Az intézkedés célja a nemzeti örökségvonzerők megőrzése és fejlesztése. 

A hálózatos fejlesztések célja hazánk nemzeti kulturális örökségeinek egymáshoz kapcsoló-

dó fejlesztése, illetve a már meglevő attrakciók hálózatba szervezése a kiegészítő és szükséges 

fejlesztések támogatásával, az egyedi turisztikai célú program alapján. A kiemelt nemzeti 

örökség és kulturális értékek turisztikai attrakcióként való bemutatása olyan nemzetközi szin-

ten is egyedi vonzerőt jelent, mely sajátos motivációjú, magas fizetőképes kereslettel rendel-

kező turistákat tud megszólítani és utazásra késztetni (a célcsoport hazai és nemzetközi szeg-

mensében egyaránt). A kulturális örökség vonzerőinek fejlesztése, termékké alakítása (attrak-

ciók és szolgáltatások fejlesztése) elsősorban akkor lehet turisztikai szempontból sikeres, te-

hát nem csak rövidtávon, hanem a termék életciklus későbbi pontjain is látogatott és fenntart-

ható, ha nem pontszerűen állnak ezek az elemek, hanem egymással szoros kapcsolatot építő 

hálózatba szerveződnek. Ezen túlmenően ezek a környezetükbe is integrálódnak, azaz más 

attrakciókkal és azok kapcsolódó szolgáltatásaival együtt működnek (illetve ahol még hiány 

van, azokat a szolgáltatásokat szükséges kialakítani). A támogatásban részesülő fejlesztések 

beleilleszkednek a hazai és nemzetközi hálózatokba, illetve a jövőben meghatározásra kerülő 

hálózatokba. (Ilyen fejlesztések lehetnek például kastélyokat, várakat bemutató tematikus 

utak, kulturális világörökségi helyszínek bemutatása, kegyhelyek hálózatai vagy zarándok-

utak.)  

 

A kiemelt fejlesztések célja az egyedi vonzerőt alkotó, szükségszerűen egy (kulturális örök-

séget jelentő) helyszínen megvalósuló fejlesztések megfelelő háttérének biztosítása. Ezen 

fejlesztések a kulturális örökség olyan kiemelt elemeit alakítják turisztikai attrakcióvá, komp-

lex turisztikai termékké, amely önmagában kiemelkedő nagyságrendű, akár a fejlesztés lépté-

ke, akár turisztikai vonzereje (nemzetközi vagy országos jelentőség) által. Az állami vagyon 

körébe tartozó műemlékek komplex turisztikai célú fejlesztése több projekt ütemezett szaka-

szolással valósítható meg. A tervezett fejlesztések többek között a Forster Gyula Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által vagyonkezelt állami tulajdonban lévő 
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ingatlanokra, valamint az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő hazai helyszínek kulturá-

lis turisztikai célú fejlesztésére épülnek. 

Ezen típusú fejlesztések esetén is elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a kör-

nyezetéhez, tehát más turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel 

együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során. 

 

Természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása 

Az intézkedés célja hazánkban meghatározó adottságokkal rendelkező természeti örökségi 

értékek megőrzése és látogathatóvá tétele komplex kínálat fejlesztése révén, továbbá ezek 

nemzeti és nemzetközi hálózatokhoz kapcsolása, (új) hálózati rendszerbe szervezése.  

A kiemelt természeti örökségi értékek turisztikai célú fejlesztése, turisztikai termékké alakítá-

sa (attrakciók és szolgáltatások együttes, összehangolt fejlesztése) elsősorban akkor lehet si-

keres, ha nem csak rövidtávon, hanem a termék életciklus későbbi pontjain is látogatott és 

fenntartható, ha nemcsak un. pontszerűen állnak ezek az egységek, hanem hálózatba szerve-

ződnek. Ezen túlmenően pedig a környezetükbe is integrálni kell, azaz más attrakciókkal és a 

kapcsolódó, szükséges szolgáltatásokkal is együtt kell működni, illetve azokat is ki kell alakí-

tani. A megcélzott fejlesztéseknek hálózatot kell alakítaniuk vagy ahhoz kapcsolódniuk. 

(Ilyen fejlesztések lehetnek például az Euro-Velo kerékpárútvonal-hálózat fejlesztése, termé-

szeti világörökségi helyszínek összehangolt fejlesztése, nemzeti szintű természetjáró program 

megvalósítása, kiemelt nemzeti parki vagy natúrparki turisztikai célú fejlesztések.)  

A természeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása a terület 

teherbíró képességének figyelembe vételével kerül fejlesztésre.  

 

Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése  

Az intézkedés kiemelt célja az egészségturizmus egy szegmensének, mint a hazai turisztikai 

kínálat kiemelt termékének fókuszált fejlesztése. Ennek keretében megvalósul a Magyaror-

szág természeti örökségét képező természetes gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése annak 

érdekében, hogy nemzetközi szinten is elfogadott gyógyhelyekké, gyógydesztinációkká válja-

nak
35

. Az adott gyógyhely azon elemei kerülhetnek egyrészt megvalósításra illetve fejlesztés-

re, amelyek nem elsősorban a gyógyhely alapját jelentő gyógy-szolgáltatást, hanem annak 

környezetét érintik, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel találkozzanak, 

amelyek megfelelnek a gyógyhely profiljának. Így többek között épületek arculati elemei, 

közparkok és a természeti környezet fejlesztése, környezetbarát személyszállítás a gyógyhe-

lyen belül a látogatók kényelme érdekében valósulhat meg. 

                                                 
35

 Gyógyhely jogszabályi kategória; a gyógydesztináció pedig turisztikai fogalom, az egészségügyi és a turiszti-

kai szolgáltatások egységét fejezi ki a szakmai szóhasználatban. 
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Másrészt a gyógydesztinációk egységes és nemzetközileg versenyképes kínálatának megte-

remtéséhez meghatározásra kerül a kiemelt gyógyhelyek esetében a gyógyászati profil és a 

hozzá illeszkedő, az ott tartózkodás alatt igénybe vehető szolgáltatások köre. Az egészségtu-

risztikai kínálatot egységesen indokolt szervezni, ahol az egészségügyi szolgáltatások mellett 

a vendégkör igényeinek megfelelő további szolgáltatások is elérhetők.  

 

Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel érintett területek lakossága, gazda-

sági és civil szervezetei 

Specifikus célterületek: jogszabály valamint egyedi kormány illetve miniszteri döntés szerinti 

védett kulturális és természeti terület, valamint gyógyhely, gyógytérség lehatárolás 

Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, gazda-

sági társaságok, non-profit szervezetek, egyházak. 

 

2. intézkedés: A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, nemzeti természeti kincs. Vonzerejét 

kellemes, lágy édesvize, kedvező klimatikus adottsága, a változatos szépségű táj, valamint a 

térség gazdag kulturális öröksége adja. 

A Balaton a fiatalokat, a fiatal felnőtteket, illetve a gyermekes családokat vonzza elsősorban 

(a gyógyulási szándékkal a régióba érkező vendégek mellett). A térség a családi üdülés, az 

aktív turizmus, és az egészségturizmus területén egyaránt jelentős adottságokkal rendelkezik, 

a jelenlegi kínálat azonban nem alkalmas arra, hogy a nagyon rövid turisztikai szezonon kívül 

gazdasági lehetőségeket biztosítson a helyi lakosságnak és vállalkozásoknak. A Balaton 

komplex fejlesztésének csak egy eleme a turizmus fejlesztése, a szezon meghosszabbítására 

alkalmas kínálat kialakítása, amelyet a tó körül egységes, balatoni fejlesztési program kereté-

ben kell megvalósítani. A turizmuson túli komplex fejlesztések eszközét jelentheti egy, a tér-

ség minden településére kiterjedő ITI, amely a különböző prioritások rendelkezésre álló forrá-

sait területi szempontok mentén koncentrálja.   

 

Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel érintett területek lakossága, gazda-

sági és civil szervezetei 

Specifikus célterületek: jogszabály szerinti terület lehatárolás (BKÜ)  

Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, gazda-

sági társaságok, non-profit szervezetek, egyházak. 
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2.4.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A jelen prioritás keretében megjelölt turisztikai célú fejlesztések kiemelt programok, illetve 

projektek keretében valósulnak meg, az egyes konstrukciók esetében a pályázati úton történő 

kiválasztás lehetőségét is fenntartva. Programok megvalósítása esetén az egymáshoz kapcso-

lódó, az együttműködés magasabb szintjét mutató projektek csoportjára építő megoldásokat 

kell alkalmazni. A támogatott projektek egymásra épülő fejlesztési elemeket kell, hogy ma-

gukban foglaljanak, amelyek fő célja az örökségvédelem, tehát a fejlesztéseknek egyértelmű-

en a természeti és kulturális örökség megőrzésére illetve turisztikai hasznosítására kell irá-

nyulniuk. 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve a prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezés-

re álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük 

reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzáférhetőek. 

2.4.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A fejlesztések vissza nem térítendő támogatással számolnak.  

2.4.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.4.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák)  

50.a táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
36

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Nem 

rele-

váns 

A támogatott természeti és 

kulturális örökségi 

helyszínek száma 

db ERFA 
fejlettebb, 

feletlenebb  
35 EMIR évente 

Nem 

rele-

váns 

A támogatott balatoni 

helyszínek száma 
db ERFA fejletlenebb 20 EMIR évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2 (ERFA 5. cikk 4b) A vállalkozásoknál az energiahatékonyság 

és a megújuló energia használatának elősegítése. 

2.4.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és 

energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 

 

Elvárt eredmények:  

Hazánk megújuló energiaforrás-felhasználása elmarad az EU átlagtól, valamint magas ener-

giaintenzitás jellemzi a többi tagállamhoz képest, ezért szükséges a megújuló energia felhasz-

nálás és energiahatékonyság növelése a gazdasági szektorban is. 

Célunk a gazdasági szektor (kiemelten kkv-k) energiahatékonyságának javítása. Ezen túlme-

nően a támogatások előmozdítják a klímavédelem területén vállalt magyar kötelezettségek 

teljesítését is. A beruházások hozzájárulnak az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU 

irányelv szerinti tagállami kötelezettségek teljesítéséhez és kiemelkedő szerepet töltenek be a 

fosszilis energiahordozóktól való függés leküzdésében. Ezen felül az energiahatékonyság nö-

velésének eredményeképpen csökkennek a gazdasági szféra energiaköltségei is, ami javítja a 

termékek és szolgáltatások versenyképességét. A versenyképesség javítása hozzájárulhat az 

export bevételek növeléséhez, továbbá az import energiahordozók felhasználásának csökke-

nésével javul a külkereskedelmi mérleg. 



 

 97 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

51. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-kategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
37

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások megújuló energia 

felhasználásának és 

energiahatékonyságának növelése 

A megtakarított energiameny-

nyiség 
PJ fejletlenebb 0 2013 

évente  

növekvő 

KSZ, 

EMIR 
évente 

52. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
38

 

(2022) 

Adat-

for-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem 

rele-

váns 

nem releváns 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
38

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 98 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.4.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés - Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahaté-

konyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 

Az intézkedés keretében támogatni kívánjuk a gazdálkodó szervezetek megújuló energia fel-

használásának növelésére, valamint energiahatékonyságának javítására irányuló fejlesztéseit.  

A magyarországi adottságokhoz igazodóan elsősorban a biomassza és a geotermikus energia 

hasznosítását ösztönözzük, de a támogatások kiterjednek a víz-, nap-, szélenergia hasznosítá-

sára is. Támogatásban részesülhetnek a vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései és új 

energia-hatékony épületek építése.  

Főbb célcsoportok: kkv-k 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: Magyarország területén működő vállalkozások. 

 

4. intézkedés - Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejleszté-

seinek támogatása 

A kkv-k rendelkezésére álló erőforrások hatékony, ésszerű és gazdaságos felhasználását segíti 

a vonatkozó fejlesztések támogatása.  

A konstrukció elsődleges célja a hulladék anyagában történő és energetikai hasznosításának 

elősegítése, a hulladékból származó másodnyersanyagoknak és termékeknek egyre nagyobb 

mértékű piaci megjelenítése, valamint nyers- és alapanyagként történő felhasználása, továbbá 

a hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony kinyerése és hasznosítása.  

Főbb célcsoportok: Gazdálkodó szervezetek. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: Magyarország területén működő vállalkozások. 

  



 

 99 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a ren-

delkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, fenntarthatóak és költséghatékonyak (költ-

ségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra). Továbbá hozzájárulnak a férfiak 

és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, 

a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez. 

 

2.4.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során önállóan nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, az 6. prioritásban 

tervezett eszközöket kívánjuk integrálni a kkv-knek szóló egyes beavatkozásokkal. 

 

2.4.5.1 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.4.5.2 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

59.a. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mértékegys

ég 
Alap 

Régiókategóri

a 

Célérték 

(2022)
39

 

Adatfor

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

Nem 

rele-

váns 

Az uniós támogatások 

eredményeként megmoz-

gatott magánberuházás 

millió HUF ERFA fejletlenebb 16 000 
KSZ, 

EMIR 
évente 

Nem 

rele-

váns 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db ERFA fejletlenebb 800 

KSZ, 

EMIR 
évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 100 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4.6.  Külön rendelkezések az ESZA
40

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.4.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A prioritástengely intézkedései közvetlenül vagy közvetve a természeti és kulturális örökség 

megőrzését szolgálják az örökségvédelmen, illetve az örökségi területek turisztikai hasznosí-

tása révén. Utóbbi két szektor struktúráját a kis- és középvállalkozások dominálják. Az örök-

ségvédelem elsődleges eszköze a prioritáson belül az attrakciót, szolgáltatásokat magában 

foglaló helyszínek, létesítmények támogatása, melyet a jelzett indikátor mér. 

53. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Mér-

földkő 

2018-

ra 

Alap 
Régiókate-

gória 

Végső cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

A támogatott 

természeti és 

kulturális örök-

ségi helyszínek 

száma 

db 15 ERFA fejletlenebb 35 
KSZ, 

EMIR 
nem releváns  

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db 250 ERFA fejletlenebb 800 
KSZ, 

EMIR 
nem releváns  

Pénzügyi indiká-

tor 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 
nem releváns 
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  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 



 

 101 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.4.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

54-59. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák (külön táblázatok régiókategória szerint, ill. 

Alap szerint is, ha a prioritástengely több mint egy Alapot érint) 

54. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

55. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozá-

si forma 

56. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

57. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

58. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA másodla-

gos téma41  

(Kizárólag 

ESZA) 

59. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célki-

tűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 

€ 

ösz-

szeg  

Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód € összeg  Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás alatt 

 

2.4.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezé-

sekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 



 

 102 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 

2.5.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) 

A Kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai célja a foglalkoztatás bővítése. Ez a 

prioritás a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem 

foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével és támogatásával járul hozzá. A munka-

erő-kínálat oldaláról a foglalkoztatás bővítését elsősorban a nyílt munkaerő-piaci elhelyezke-

dést segítő aktív eszközökre kívánjuk építeni. Ehhez szükséges az aktív intézkedésekben 

résztvevők arányának növelése, valamint – az országspecifikus ajánlásokkal összhangban – az 

aktív eszközök minőségének, hatékonyságának és kapacitásainak javítása. Kiemelt figyelmet 

kell fordítani a válság által különösen súlyosan érintett fiatalokra. Cél, hogy – kapcsolódva a 

Youth Employment Initiative céljaihoz és felhasználva az ennek keretében Magyarország 

számára allokált többletforrásokat kereteihez – a munkanélküli fiatalok álláslehetőséghez, 

képzéshez, szakmai gyakorlathoz vagy egyéb aktív munkaerőpiaci eszközhöz juthassanak a 

lehető legrövidebb időn belül. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglal-

koztatási lehetőségeinek bővítése, a nyílt munkaerőpiacra átvezetése érdekében támogatni kell 

a szociális gazdaságot, a társadalmi vállalkozásokat. A munkaerő versenyképességének javí-

tásához szükséges a szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése, illetve az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségeinek bővítése. A képző intézmények és a vállalkozások közötti együttmű-

ködés különböző formáinak támogatásával és a duális képzés elterjesztésének ösztönzése erő-

síti a gazdaság igényeihez való folyamatos alkalmazkodást. Az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeinek bővítéséhez a népesség széles köre számára hozzáférhető képzési és kompe-

tencia-fejlesztési programokra, és egyes csoportokra (pl. alacsonyan képzettek, közfoglalkoz-

tatásban részvevők) fókuszáló, speciális képzési támogatásokra is szükség van. A rugalmas 

foglalkoztatási formák elterjesztése segíti a vállalati alkalmazkodást, miközben olyan munka-

vállalói csoportoknak is foglalkoztatási lehetőséget kínál, akiknek a hagyományos foglalkoz-

tatási keretek között nem lenne lehetőségük munkába állni. A rugalmasság fontos eleme a 

munka és magánélet összeegyeztetésének segítése, a családbarát munkahelyi gyakorlatok el-

terjesztése. 

Mindehhez a foglalkoztatáspolitika, a szak- és felnőttképzés széles eszköztára szükséges, 

ezért a prioritás a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése (8. tematikus cél) 

mellett kapcsolódik az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 

beruházáshoz (10. tematikus cél), valamint a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegény-

ség elleni küzdelemhez (9. tematikus cél) is. 

 

A prioritási tengely keretében – az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak felhasználásá-

val – az alábbi öt beruházási prioritás alatt tervezünk beavatkozásokat: 

1. A munkaerő-piaci belépés segítése, 



 

 103 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2. A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése, 

3. Befogadó munkaerőpiac és a szociális gazdaság ösztönzése, 

4. Egész életen át tartó tanulás, 

5. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése. 

 

A prioritástengely a konvergencia régiókra terjed ki.
42

 A foglalkoztatás ösztönzéséhez és a 

vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez szükség van olyan intézkedésekre, amelyek az 

ország egész területén elérhető szolgáltatásokat és támogatásokat biztosítanak a munkanélkü-

liek és a vállalkozások számára. Ezért elengedhetetlen, hogy a prioritáshoz kapcsolódó intéz-

kedésekre a Közép-magyarországi régióban is elegendő forrás álljon rendelkezésre, hiszen a 

prioritás fő célcsoportját jelentő munkanélküliek 25,5%-a
43

 illetve a munkavállalási korú 15-

64 éves népesség kb. 30%-a
44

 él ebben a régióban, valamint a regisztrált gazdasági szerveze-

tek kb. 34%-a
45

 is itt működik. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i:  

Munkaerőpiaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között 

helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén 

2.5.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 1: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának 

ösztönzése és támogatása  

A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, 

ami a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkára ösztönzésével, foglalkoztatha-

tóságának javításával érhető el.  

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként javul a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglal-

koztathatósága, képzettsége, munkavállalási hajlandósága, elhelyezkedési esélyei és ezáltal 

foglalkoztatásuk. 

                                                 
42

 Ez a forrásokról szóló döntés függvényében változhat. A prioritás jelenlegi kerete nem tartalmazza a KMR 

forrásokat. 
43

 KSH MEF, 2011 
44

 Eurostat, 2011 
45

 KSH, 2011 



 

 104 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

SPECIFIKUS CÉL 2: A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának 

és minőségének javítása 

A szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javításához szükséges a foglalkoztatási 

szolgálat által nyújtott szolgáltatások személyre szabottságának, célzottságának javítása, a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) kapacitásainak fejlesztése, a munkaerőpiaci átme-

neteket menedzselő szerepének erősítése. 

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként javul a munkaerő-piaci szolgáltatások minősége, személyre 

szabott jellege, ezáltal az ügyfelek egyéni igényeikhez jobban igazadó munkaerő-piaci szol-

gáltatásokban részesülnek. 



 

 105 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

60. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategó-

ria (ahol rele-

váns) 

Bázisérték Bázisév 
Célérték

46
 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

61. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként vagy specifikus célonként ré-

giókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés) 

Azonosító Indikátor 

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Bázisér-

ték 

Mértékegység 

a bázis és cél-

értékhez 

Bázisév 

Célér-

ték
47

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem releváns 
A támogatott  képzésben képesítést 

szerzők száma 

fejletle-

nebb 
fő 0 fő 2013 50 000 

EMIR, 

NFSZ 
évente 

nem releváns 
A támogatott programból való kilépés-

kor foglalkoztatott résztvevők száma  

fejletle-

nebb 
fő 0 fő 2013 48 000 

EMIR, 

NFSZ 
évente 

nem releváns 

6 hónappal a támogatott programból 

való kilépést követően foglalkoztatott 

résztvevők száma 

fejletle-

nebb 
fő 0 fő 2013  41 600 

EMIR, 

NFSZ 
évente 

nem releváns 

6 hónappal a támogatott programból 

való kilépést követően jobb 

munkaerőpiaci lehetőségekkel rendel-

kező résztvevők száma  

fejletle-

nebb 
fő 0 fő 2013 96 000 

EMIR, 

NFSZ 
évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
47

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 
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2.5.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

Tervezett intézkedések: 

 

1. intézkedés: Munkaerő-piaci belépés segítése 

A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 

A nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének egyik eszköze a vállalkozóvá válás támogatása, új 

vállalkozások indításának segítése. Ehhez szükség van a foglalkoztatási szolgálat által jelen-

leg is nyújtott pénzügyi támogatásra (vissza nem térítendő vagy visszatérítendő formában), a 

vállalkozói kompetenciák elsajátítására képzési programok keretében, szervezett 

mentorálásra, tanácsadásra, inkubátor szolgáltatásra stb. Bizonyos hátrányos helyzetű csopor-

tok (pl. romák, nők, leghátrányosabb helyzetű térségekben élők) esetében indokolt specifiku-

san célzott, sajátos igényekre szabott támogatási és tanácsadási formák kialakítása is. 

 

Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 

A Munkahelyvédelmi Akcióterv részeként 2013 januárjától – hazai forrásokból – célzott szo-

ciális hozzájárulási adó kedvezmények segítik a 25 év alattiak, az 55 év felettiek, a szakkép-

zettséget nem igénylő munkakörben dolgozók, a kisgyermekesek, illetve a tartósan álláskere-

sők elhelyezkedését és munkában maradását. Ezen átfogó támogatás mellett szükség lehet 

olyan célzott – a korábban uniós forrásból finanszírozott START programok tapasztalataira 

építő – támogatásokra is, amelyek egy-egy speciális munkaerőpiaci hátránnyal rendelkező 

célcsoport esetében nyújtanak a munkáltatóknak foglalkoztatási célú támogatást vagy ked-

vezményt. Ezek az átmeneti időre szóló támogatások növelik a hátrányos helyzetűek elhe-

lyezkedési esélyeit, miközben a munkatapasztalat szerzés révén a foglalkoztathatóságuk javí-

tásához is hozzájárulnak.  

 

Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

A foglalkoztatási szolgálat által az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások, ösztönzők és 

támogatások elsődleges célja a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás segítése, az erre való fel-

készítés. Az aktív munkaerőpiaci eszközök fontos szerepet játszanak az aktivitás, a munka-
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erőpiachoz való kötődés megőrzésében, a munkaerőpiacon belüli átmenetek, státusváltások 

kezelésében. Emellett a versenyképesség javításának fontos eszközei is, hozzájárulnak a 

munkaerő munkavégző-képességének megőrzéséhez, segítik a vállalkozások munkaerőigé-

nyének kielégítését, célzott támogatásokkal lehetővé teszik az újonnan felvett munkavállalók 

foglalkoztatási költségeinek mérséklését. Az aktív munkaerőpiaci eszközök közé tartoznak 

többek között az alábbiak: 

 munkaerőpiaci képzés (munkanélküli és inaktív személyek szakmai képzése, tovább-

képzése, készségfejlesztése,felkészítése a munkavállalásra stb.), 

 közvetítés (kompetencia alapú közvetítés az álláskeresők és a munkáltatók irányába 

egyaránt),  

 egyéni képességek felmérését követő személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások 

megvalósítása, álláskeresést segítő tanácsadás,  

 az egyéni álláskeresés ösztönzése, segítése, 

 foglalkoztatást ösztönző támogatások (a foglalkoztatás költségeit csökkentő pénzügyi 

támogatások), 

 az álláskeresők földrajzi mobilitásának támogatása. 

 

Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése  

Az aktív munkaerőpiaci intézkedések hatékonyságának és eredményességének javításához 

szükséges a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének, célzottságá-

nak, kapacitásainak javítása, valamint a foglalkoztatási szolgálat szolgáltató, támogató, fej-

lesztő, közvetítő szerepének erősítése. Olyan személyre szabott közvetítést, szolgáltatásokat, 

tanácsadást, mentorálást és egyéb támogatásokat kell nyújtania a munkanélkülieknek, ame-

lyek a munkaerőpiacra való be- illetve visszalépést és bennmaradást hatékonyan segítik. Ez az 

egyén problémáinak feltérképezésével, majd az egyéni problémákra illesztett, személyre sza-

bott megoldási módok kiválasztásával és alkalmazásával érhető csak el. Erősíteni kell a 

munkaerőpiaci átmeneteket segítő tevékenységet, illetve azon eszközöket, melyek segítségé-

vel a munkaügyi szervezet minél több, a munkaerőpiaci belépéshez segítséget igénylő ember-

hez el tud jutni (pl. online megjelenést). Emellett erősíteni szükséges a munkáltatói kapcsola-

tokat, az állásfeltáró és a közvetítési tevékenységet, valamint azokat vállalkozások – különö-

sen a kkv-k – számára nyújtott szolgáltatásokat (alapvető HR szolgáltatások, főleg a munka-

erő-kiválasztás, motiválás és beilleszkedés kapcsán stb.), amelyek a munkahelyek megőrzése 

és bővítése mellett a vállalkozások versenyképességének javításához is hozzájárulnak. A 

munkavállalók mobilitásának támogatásában jelentős szerepe van az EURES szolgáltatások-

nak, amelyek finanszírozásában az ESZA támogatás szerepe meghatározó lesz. A munkaerő-

piac megfelelő működéséhez emellett indokolt a munkaerő-piaci szolgáltatások és programok 

nyomon követési rendszerének fejlesztése, a transznacionális együttműködések erősítése. 

Mindezt kiegészíti a foglalkoztatási szolgálat eszköztárának fejlesztése, korszerűsítése. 
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Főbb célcsoportok (indikatív): 1.1: munkanélküliek és inaktívak 

1.2 – 1.3: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

1.4: NFSZ munkavállalói, álláskeresők, munkáltatók, kkv-k 

Specifikus célterületek: a prioritási tengely által lefedett minden régió 

Kedvezményezettek típusai:  1.1: NFSZ-en keresztül, a tényleges kedvezményezettek a 

vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak. 

1.2: Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (NFA) keresztül a mun-

káltatók 

1.3: NFSZ-en keresztül, a tényleges a munkanélküliek és in-

aktívak, illetve az őket foglalkoztatók. 

1.4: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), munkaügyi köz-

pontok, NFSZ-szel együttműködő szervezetek 

 

2.5.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

 Szakmai szempontok: az intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a megfelelő 

célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű célcsoport tagok-

nak. 

 Végrehajtási szempontok: az intézkedéseket – figyelembe véve a 2007-2013 közötti 

időszak tapasztalatait – a hazai foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel összehangoltan, 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap rendszerén keresztül tervezzük megvalósítani, így biz-

tosítva a szakmai koordinációt és a megfelelő pénzügyi végrehajtást.  

 Területi szempontok: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztüli végrehajtás az 

aktív eszközök tekintetében biztosítja a megfelelő területi lefedettséget és a hozzáférhe-

tőséget a hátrányos helyzetű térségekben is. 

 Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szem-

ben, aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre. 

2.5.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Visszatérítendő támogatás alkalmazását a vállalkozóvá válás segítése esetében tervezzük. Ez a 

támogatás indokolt esetben vissza nem térítendő támogatási elemekkel is ötvözhető lesz. 

2.5.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii))  

Nem releváns. 



 

 109 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv) 

62. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mér-

ték-

egység 

Alap 
Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
48

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

A képzésben résztvevő 

alacsonyan képzettek 

(ISCED1, ISCED2) száma 

fő ESZA 
fejletle-

nebb 
32 000 NFSZ évente 

nem 

rele-

váns 

A támogatott intézkedé-

sekben résztvevő hátrányos 

helyzetű személyek száma 

fő ESZA 
fejletle-

nebb 
125 000 NFSZ évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii.: A fia-

talok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése 

2.5.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

SPECIFIKUS CÉL 3: A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának 

segítése 

Elősegíteni a munkába állását, illetve az elhelyezkedéshez szükséges képzettség, tudás, kom-

petenciák megszerzését azon 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok esetében, akik nem 

vesznek részt szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanul-

mányokat.  

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként javul a hátrányos helyzetű, nem dolgozó, illetve oktatásban 

vagy képzésben nem résztvevő fiatalok foglalkoztathatósága, képzettsége, szakmai gyakorlati 

ismeretei, munkavállalási hajlandósága, ezáltal munkaerőpiaci kilátásaik, elhelyezkedési esé-

lyeik és foglalkoztatásuk. 

 

                                                 
48

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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63. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régiókategória (ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
49

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gyako-

riság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

 

64. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, (beruházási prioritásonként, régiókategóri-

ánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bá-

zisév 

Célér-

ték
50

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

Munkanélküli résztvevők száma, 

akiknek a támogatott programba 

való belépést követő 4 hónapon belül 

álláslehetőséget kínálnak fel, vagy 

lehetőséget kapnak képesítést nyújtó 

oktatásban, vagy képzésben, vagy 

gyakornoki programban való részvé-

telre 

fejletlenebb 

YEI régiók  
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 108 000 NFSZ évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
50

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 
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Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bá-

zisév 

Célér-

ték
50

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

Munkanélküli résztvevők száma, 

akiknek a támogatott programba 

való belépést követő 4 hónapon belül 

álláslehetőséget kínálnak fel, vagy 

lehetőséget kapnak képesítést nyújtó 

oktatásban, vagy képzésben, vagy 

gyakornoki programban való részvé-

telre 

nem YEI régi-

ók 
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 27 000 NFSZ évente 

nem rele-

váns 

Tartósan munkanélküli résztvevők 

száma, akiknek a támogatott prog-

ramba való belépést követő 4 hóna-

pon belül álláslehetőséget kínálnak 

fel, vagy lehetőséget kapnak képesí-

tést nyújtó oktatásban, vagy képzés-

ben, vagy gyakornoki programban 

való részvételre 

fejletlenebb 

YEI régiók 
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 25 000 NFSZ évente 

nem rele-

váns 

Tartósan munkanélküli résztvevők 

száma, akiknek a támogatott prog-

ramba való belépést követő 4 hóna-

pon belül álláslehetőséget kínálnak 

fel, vagy lehetőséget kapnak képesí-

tést nyújtó oktatásban, vagy képzés-

ben, vagy gyakornoki programban 

való részvételre 

nem YEI régi-

ók 
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 8 500 NFSZ évente 

nem rele-

váns 

A támogatott programban résztvevők 

közül 6 hónappal a programból való 

kilépést követően képesítést nyújtó 

oktatásban, vagy képzésben, vagy 

gyakornoki programban résztvevők 

száma 

fejletlenebb fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 22 000 NFSZ évente 



 

 112 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bá-

zisév 

Célér-

ték
50

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

6 hónappal a támogatott programból 

való kilépést követően foglalkozta-

tott résztvevők száma   

fejletlenebb fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 48 000 NFSZ évente 

nem rele-

váns 

6 hónappal a támogatott programból 

való kilépést követően önfoglalkoz-

tatottnak minősülő résztvevők száma   

fejletlenebb fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI indikátorai 

0 fő 2013 3 500 NFSZ évente 
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2.5.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

2. intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 

Az Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások 

Az Ifjúsági garancia részeként a fiatalok elhelyezkedésének segítése érdekében minden 25 év 

alatti fiatalt foglalkoztató munkáltató garantált járulékkedvezményben részesül hazai forrás-

ból. Az intézkedés célja, hogy az általánosan elérhető támogatást kiegészítve célzott támoga-

tásokkal segítse a  fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében és a munkába állásban, 

és ezáltal megelőzze a fiatalkori munkanélküliség hosszútávon ható, az egyént és a társadal-

mat egyaránt érintő negatív következményeit. A 25 év alatti fiatalok – és köztük elsősorban a 

munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek - számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szol-

gálatnak (NFSZ) a programba való bejelentkezést követő 4 hónapon belül fel kell kínálnia 

valamilyen konkrét segítséget, vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-

szerzéshez vagy az oktatásba, szakképzésbe való be/visszalépéshez. Az intézkedés keretében 

kerülnek felhasználásra a Youth Employment Initiative (YEI) keretében Magyarországra al-

lokált források is, amelyekre a fiatalok munkanélkülisége szempontjából négy legrosszabb 

helyzetű régió jogosult, és amelyek az ESZA forrásokkal együttesen használhatók fel.  

Az intézkedés többek között az alábbi szolgáltatásokat és támogatásokat foglalja magában: 

állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalat-szerzés támogatása, bértámogatás, 

mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az oktatásba való 

visszalépés segítése, kompetencia-fejlesztés. Ezenkívül az intézkedés finanszírozza azokat a 

személyes munkaerőpiaci szolgáltatásokat (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás stb.) és a 

közvetlenül az NFSZ által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges belső kapacitásokat is, 

amelyek az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a programba vonást követően. A 

programba belépő fiatalok számára olyan támogatási lehetőségek is felajánlhatók az Ifjúsági 

garancia keretében, amelyek más – hazai vagy uniós forrásból finanszírozott – intézkedések 

részét képezik. 

 

Főbb célcsoportok: 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt szakkép-

zésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat (az időszak 

elején az intézkedés a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűekre fókuszál, a célcso-

port fokozatosan bővíthető) 



 

 114 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Specifikus célterületek: a prioritási tengely által lefedett minden régió (beleértve a YEI célré-

giókat, és a YEI-ben nem kedvezményezett régiókat is) 

Kedvezményezettek típusai: NFSZ-en keresztül valósul meg, küldő partnerekkel együttmű-

ködve 

 

2.5.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Szakmai szempontok: az intézkedés végrehajtását olyan intézményrendszerre kell építeni, 

amely megfelelő kapacitásokkal rendelkezik minden érintett régióban, kapacitásaival és esz-

közrendszerével képes biztosítani az intézkedés garancia jellegét, biztosítani tudja a megfelelő 

koordinációt azokkal az intézményekkel, amelyek külső partnerként (pl. közoktatási intézmé-

nyek) kapcsolódnak az intézkedés végrehajtásához. 

Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben, aminek 

a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre. 

Végrehajtási szempontok: az intézkedés végrehajtási mechanizmusát úgy kell kialakítani, 

hogy a támogatott lehetőségek a fiatalokhoz és az őket foglalkoztató vállalkozásokhoz gyor-

san és kevés adminisztráció mellett jusson el, és megfelelően biztosított legyen az ESZA és a 

YEI források felhasználásának nyomon követése. 

 

2.5.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Visszatérítendő támogatás alkalmazását a vállalkozóvá válás segítése esetében tervezzük. Ez a 

támogatás indokolt esetben vissza nem térítendő támogatási elemekkel is ötvözhető lesz. 

2.5.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazás (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii))a  

Nem releváns.  



 

 115 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv) 

65. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
51

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

A támogatott intézkedések-

ben résztvevő fiatalok szá-

ma 

fő ESZA  fejletlenebb  130 000 NFSZ  évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3: (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) v.: A szoci-

ális gazdaság és vállalkozások ösztönzése. 

 

2.5.6. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

 

SPECIFIKUS CÉL 4: Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítása és a szociális gazdaság fejlesztése 

Célunk az, hogy a szociális gazdaság hosszabb távon átvezessen a nyílt munkaerőpiaci fog-

lalkoztatásba, és fenntartható munkalehetőségeket teremtsen, valamint hogy a hátrányos hely-

zetű csoportok elhelyezkedését segítő helyi és innovatív kezdeményezések valósuljanak meg. 

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként nő a fenntartható munkalehetőségek száma a szociális gazda-

ságban, és javul a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatósága. 

  

                                                 
51

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 116 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

66. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mérték-egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
52

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gyako-

riság 

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

67. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azo-

nosító 
Indikátor 

Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 
Alapul vett általános indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
53

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

A támogatott 

képzésben 

képesítést szerzők 

száma 

fejletlenebb fő 

közvetlen közös ESZA eredmény-

mutató célértékkel Melléklet 3.a „a 

program elhagyásának pillanatában 

képesítést szerző résztvevők” 

0 fő 2013 3 000 NFSZ évente 

nem 

rele-

váns 

A támogatott prog-

ramból való kilé-

péskor foglalkozta-

tott résztvevők 

száma 

fejletlenebb fő 

közvetlen közös ESZA eredmény-

mutató célértékkel Melléklet 3.a „a 

program elhagyásának időpontjá-

ban foglalkoztatásban levő részt-

vevők” 

0 fő 2013 4 000 NFSZ évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
53

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 117 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Azo-

nosító 
Indikátor 

Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 
Alapul vett általános indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
53

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

6 hónappal a tá-

mogatott program-

ból való kilépést 

követően foglal-

koztatott résztve-

vők száma   

fejletlenebb fő 
A résztvevőkre vonatkozó hosz-

szabb távú közös eredmény-mutató 

Melléklet 4. célértékkel 
0 fő 2013 2 800 NFSZ évente 

 

 



 

 118 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

3. intézkedés: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok tá-

mogatása 

A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása 

A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének elengedhetetlen eszköze a jellemzően helyi keres-

letre reagáló, olyan gazdasági tevékenységek és szervezetek támogatása és rendszerszerű fej-

lesztése, amelyek ötvözik az üzleti és a közösségi szempontokat. A szociális gazdaság fejlesz-

téséhez a GINOP 4. prioritása az infrastrukturális feltételek biztosításával járul hozzá, ami 

komplementer ennek az intézkedésnek az ESZA-típusú beavatkozásaival. A társadalmi vál-

lalkozások működéséhez többnyire nélkülözhetetlen az állam támogatása, de hosszabb távon 

legalább részben önfenntartó működést kell elérniük. Olyan támogatási rendszert alakítunk ki, 

amely kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a szociális gazdaság szereplőinek tevékenységét, és 

így az általuk kínált munkalehetőségeket is. Ezek a helyi kezdeményezések biztosíthatják a 

tartósan munkanélküliek egy részének a foglalkoztatását, egyfajta köztes – célját tekintve 

hosszabb távon a nyílt munkaerőpiacra átvezető – munkaerőpiac felé terelve őket. Az intéz-

kedés magában foglalja a szociális gazdaság szereplőinek, köztük a társadalmi vállalkozások-

nak az üzleti modelljének fejlesztését, az ehhez kapcsolódó tanácsadást, szervezetfejlesztést, 

képzést, valamint a szociális gazdaság kiépítésének szakmai támogatását, építve a korábbi 

szociális gazdaság programok kapcsán kiépített intézményi kapacitásokra. A támogatás ked-

vezményezettjei a szociális gazdaság szereplői:  

 

A szociális gazdaságon belül ez az intézkedés az alábbi két fő területre koncentrál
54

: 

Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása: 

A cél új társadalmi vállalkozások létrehozásának segítése, illetve már működő társadalmi vál-

lalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának 

ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létre-

hozása érdekében. Várhatóan ezek a vállalkozások önfenntartóvá válnak hosszabb távon. A 

társadalmi vállalkozások támogatása folyamatos tanácsadást/mentorálást tesz szükségessé, 

valamint pénzügyi ösztönzőket vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában. 

 

„Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára: 

A „tranzit” foglalkoztatási kezdeményezések átfogó egyéni fejlesztést és képzést, illetve át-

meneti foglalkoztatási lehetőségeket biztosítanak a munkanélküliek számára a nyílt 

                                                 
54

 A leghátrányosabb helyzetű csoportok (pl. megváltozott munkaképességűek) részére tartósan támogatott mun-

kalehetőségek, egyfajta „védett” foglalkoztatás biztosítására van szükség, melynek ESZA lábát az EFOP, 

ERFA lábát a GINOP 4. prioritása támogatja. 



 

 119 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

munkaerőpiaci elhelyezkedésre való felkészítésük érdekében. Ez a nyílt munkaerőpiac felé 

vezető első lépésnek tekinthető.  

 

Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai  

A nem állami szervezetek is megvalósítanak olyan komplex foglalkoztatási programokat, 

amelyek nem a szociális gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gaz-

dasági lehetőségre építve segítik a nem foglalkoztatottak munkához jutását. Ezek a programok 

jellemzően egy-egy specifikus célcsoport munkaerőpiaci problémáinak orvoslására kínálnak 

megoldást, kiegészítve a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott támogatásokat és szolgáltatá-

sokat. Szükséges továbbá azoknak a kezdeményezéseknek a támogatása is, amelyek célja a 

foglalkoztatáspolitika eszközeinek fejlesztése, megújítása, a személyre szabottság erősítése, és 

amelyek a gyakorlati tapasztalatok elemzésével hozzájárulnak a munkaerőpiaci szolgáltatások 

rendszerének fejlesztéséhez is. A fenti kezdeményezések támogatásához olyan rendszert kell 

kialakítani, ami az adminisztráció egyszerűsítésével és a végrehajtás folyamatos szakmai tá-

mogatásával és minőségbiztosításával lehetővé teszi a kisebb civil szervezetek, helyi szerep-

lők átlátható, stabil részvételét is, a foglalkoztatási szolgálattal együttműködve. 

 

Főbb célcsoportok (indikatív):  3.1: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a szoci-

ális gazdaság szereplői, társadalmi vállalkozások 

3.2: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

Specifikus célterületek: a prioritási tengely által lefedett minden régió  

Kedvezményezettek típusai:  3.1: társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb 

szereplői (szervezeti formától függetlenül) 

3.2: foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és 

a velük együttműködő vállalkozások 

 

2.5.6.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

 Szakmai szempontok: a szociális gazdaság, a társadalmi vállalkozások fejlesztését tá-

mogató konstrukciók esetében a közösségi/társadalmi célok érvényesítése mellett kivá-

lasztási szempontnak tekintjük a fenntarthatóságot, a pénzügyi megalapozottságot. A 

nem állami szervezetek foglalkoztathatóságot javító programjai esetében elvárás a cél-

csoportok igényeihez igazodó eszközök alkalmazása, a személyre szabottság és a kép-

zések esetében a helyi, térségi munkaerő-piaci lehetőségek figyelembe vétele. 

 Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szem-

ben, aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre. 

 



 

 120 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

A végrehajtás mechanizmusát tekintve global grant eljárás alkalmazását tervezzük annak ér-

dekében, olyan formában, hogy a megvalósító szervezetek pénzügyi támogatása mellett a fo-

lyamatos szakmai támogatás is biztosítható legyen 

2.5.6.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A fenntarthatóságra való ösztönzés egyik eszközeként visszatérítendő támogatás alkalmazását 

is tervezzük a társadalmi vállalkozások támogatása esetében, ami kombinálható vissza nem 

térítendő támogatási elemekkel. 

2.5.6.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazás (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii))a  

Nem releváns.  

2.5.6.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv) 

 

68. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
55

 

Adat-

forrás 

Jelentési gya-

koriság 

nem 

rele-

váns 

A támogatott társadalmi 

vállalkozások száma 
db ESZA fejletlenebb 100 NFSZ évente 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4: (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.: az 

egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók 

készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési 

rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a szakoktatás és -

képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a tanulószerződéses gyakorlati 

képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek kialakítását és továbbfejlesztését. 

2.5.7. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 121 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

SPECIFIKUS CÉL 5: Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és 

támogatása  

Célunk az, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt oktatásban/képzésben, 

és lehetőségük legyen a munkaerő-piaci szempontból releváns készségek, megszerezésére.  

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként javul a munkaerő kínálat képzettségi szintje és foglalkoztatha-

tósága, különös tekintettel az alacsonyan képzettekre. 

 

SPECIFIKUS CÉL 6: A gazdaság igényeihez igazodó képzési 

intézményrendszer kialakítása 

Célunk az, hogy a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer minél rugalmasabban és 

gyorsabban tudjon reagálni a gazdasági változásokra, és a képzési kimenetek megfeleljenek a 

vállalkozások igényeinek. 

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként javul a szakképzés és felnőttképzés minősége, munkaerő-piaci 

relevanciája. 



 

 122 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

69. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték
56

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

 

70. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azono-

sító 

 

Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

57
 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

releváns 

A támogatott képzésben képesítést 

szerzők száma 
fejletlenebb fő 0 fő 2013 80 000 

EMIR / 

NFSZ 
évente 

nem 

releváns 

A támogatott képzésben képesítést 

szerző alacsonyan képzettek szá-

ma  

fejletlenebb fő 0 fő 2013 17 000 
EMIR / 

NFSZ 
évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
57

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 123 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5.8. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.8.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés 

támogatásával és fejlesztésével 

Kompetencia-fejlesztés és képzés  

A munkaerő versenyképességének, alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez és tanulási haj-

landóságának javításához hozzájárul a képzéshez való hozzáférés segítése. Az intézkedés egy-

részt a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű alacsony képzettségűek, szakképesí-

téssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők számára kínál képzési lehetőséget, más-

részt sor kerül a munkaerőpiaci kulcskompetenciákat (pl. idegen nyelvi kompetenciák, vállal-

kozói ismeretek, munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, stb.) fejlesztő képzési programok, 

valamint gazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok indítására. (Az IKT 

kulcskompetenciák fejlesztését célzó képzéseket a GINOP 3. prioritása támogatja.) Az intéz-

kedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére képzési és kompetenciafejlesz-

tési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató személyes szolgáltatások ki-

alakítása és nyújtása összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással (közfoglalkoztatás 

aktivizáló elemeinek erősítése), a felnőttképzésért felelős miniszter irányításával a közfoglal-

koztatásért felelős miniszter bevonása mellett. 

 

A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése  

A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer megterem-

tésével cél, hogy a szak- és felnőttképzés hatékonyabban szolgálja a gazdaság és a társadalom 

igényeit, és megfelelő keretet jelentsen az egész életen át tartó tanuláshoz. Cél egy átlátha-

tóbb, kevésbé bürokratikus, hatékonyabban ellenőrizhető rendszer kialakítása, amely biztosít-

ja, hogy a szak- és felnőttképzésből minőségi, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható 

tudással kerüljenek ki a résztvevők, és hozzájárul, hogy képzésből kikerülők elhelyezkedési 

aránya javuljon. Szükséges az iskolai rendszerű és iskolai rendszeren kívüli szakképzésben 

egyaránt a gazdaság és a képzés közvetlen kapcsolatának megteremtése, a duális képzés elter-

jesztése és megerősítése, kapcsolódva a gazdaságfejlesztési intézkedésekhez is. Támogatni 

fogjuk továbbá a szak- és felnőttképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag-, taneszköz- és 

intézményhálózat fejlesztését, a gyakorlati képzőhelyek fejlesztését, a szakképzési kerettan-

tervek továbbfejlesztését, rendszerszerű felülvizsgálatát, a szakképzésben résztvevők (iskolák, 



 

 124 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

gyakorlati képzők és felnőttképzők egyaránt) szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak 

(tovább)képzését, határon túli együttműködéseket. Emellett indokolt a képzéshez és vizsgáz-

tatáshoz kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése, a pályakövetés rendszerének fejlesz-

tése, az ország egészében elérhető, hozzáférhető, megbízható és naprakész információkat biz-

tosító pályaorientációs rendszer fejlesztése, a munkaerő-piaci előrejelzések készítése és ered-

ményeinek rendszerszintű felhasználása, gyakornoki programok indítása, beleértve a transz-

nacionális programokat is. A szakképesítések szakmai tartalmának és a képzési időknek rend-

szeres felülvizsgálatának rendszerét is szükséges kialakítani, amely a munkaerőpiac igényeit 

és visszajelzéseit is becsatornázza. Az intézkedések egyik kiemelt célja a szakképzési rend-

szer hatékonyabbá és rugalmasabbá tétele, amely mind a kibocsátás szerkezetében, mind a 

képzések tartalmában és minőségében megfelel a munkaerőpiac igényeinek transznacionális 

tevékenységekkel is kiegészítve. Cél továbbá, hogy a megfelelő korai pályaválasztás elősegí-

tésével csökkenjen a lemorzsolódás és a pályakezdők munkanélkülisége. Az első iskolai rend-

szerű szakképzésben legyen hangsúly a szakmai kompetenciákon kívül az alap- és kulcskom-

petenciák fejlesztésén – ide értve legalább egy idegen nyelv ismeretét -, ezzel csökkentve a 

lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyók számát, valamint megalapozva az egész életen át 

tartó tanulást, a szakmai és kulcskompetenciák további fejlesztését. A tervezett fejlesztések 

építenek a korábbi programokban (köztük a TÁMOP keretében) megvalósult fejlesztésekre. 

 

Főbb célcsoportok (indikatív):  4.1: munkaképes korú felnőtt népesség, különösen az ala-

csony iskolai végzettséggel rendelkezők és a közfoglalkozta-

tásban résztvevők  

4.2: a szak- és felnőttképzésben résztvevő, munkavállalási 

korú népesség, valamint az őket foglalkoztató munkáltatók 

Specifikus célterületek: a prioritási tengely által lefedett minden régió  

Kedvezményezettek típusai:  4.1: az intézkedés végrehajtása az NFSZ-en keresztül törté-

nik, külső szolgáltatók bevonásával. A támogatás tényleges 

kedvezményezettjei a kompetencia-fejlesztésben és képzés-

ben érintett munkaképes korú népesség 

4.2: az intézkedés végrehajtása a Nemzeti Munkaügyi Hiva-

talon keresztül történik, ahol szükséges, külső partnerek (köz-

tük kamarák) bevonásával. A támogatás tényleges kedvez-

ményezettjei (címzettjei) a képzésben érintett munkaképes 

korú népesség, valamint közvetve az intézkedésben támoga-

tott egyéneket foglalkoztató munkáltatók.  

2.5.8.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

 Szakmai szempontok: Kiemelt célcsoportnak tekintjük az alacsonyan képzetteket 

(ISCED1, ISCED2), amit a konstrukciók tervezése során figyelembe kell venni. 



 

 125 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 Végrehajtási szempontok: A képzési programokhoz olyan végrehajtási mechanizmust 

kell kialakítani, ami a résztvevők számára könnyen hozzáférhetővé teszi a képzés lehe-

tőségét, egyszerűsíti az adminisztrációt, és nagy létszámú résztvevő támogatását teszi 

lehetővé. A korábbi végrehajtási tapasztalatok alapján ez pályázati úton megvalósított, 

nagyszámú projekt helyett központosított lebonyolítás mellett biztosítható. 

 Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szem-

ben, aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre 

2.5.8.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Ezen beruházási prioritás keretében nem tervezzük pénzügyi eszközök alkalmazását. 

2.5.8.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii))  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert.  

2.5.8.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv) 

 

71. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azonosí-

tó 

Indikátor megneve-

zése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókategó-

ria 

Célérték 

(2022)
58

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

releváns 

A képzésben részt 

vevők száma 
fő ESZA fejletlenebb 110 000 NFSZ évente 

nem 

releváns 

A képzésben résztve-

vő alacsonyan kép-

zettek (ISCED 1, 

ISCED2) száma 

fő ESZA fejletlenebb 30 000 NFSZ évente 

nem 

releváns 

A gyakornoki prog-

ramban résztvevők 

száma 

fő ESZA fejletlenebb 10 000 NFSZ évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 5: (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3.cikk (1) a) v.: a mun-

kavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 126 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5.9. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

 

SPECIFIKUS CÉL 7: A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 

Ennek alapvető eleme a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátí-

tása. 

 

Elvárt eredmények: 

A fejlesztések eredményeként növekszik a munkahelyi rugalmasság a vállalatoknál, valamint 

javul a munkaügyi ellenőrzés hatékonysága és a be nem jelentett munkavégzéssel, valamint a 

munkaegészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos munkaadói és munkavállalói tuda-

tosság.  

 



 

 127 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

72. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régióka-

tegória 

(ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
59

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gyako-

riság 

nem releváns nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

nem rele-

váns 
nem releváns 

73. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító 

 
Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Bázis 

érték 

Mértékegy-

ség a bázis 

és célérték-

hez 

Bá-

zisév 

Célérték
60

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem releváns 

A prioritástengely rugalmasságot 

célzó fejlesztésekkel érintett 

munkahelyek száma 

fejletlenebb fő 0 db 2013 1500 
EMIR 

NFSZ 
évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
60

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra, és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 128 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.5.10. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.10.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

5. intézkedés: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése 

Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 

A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális 

„tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a 

rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ezáltal a verseny-

képességet is. Az intézkedés célja egyrészt a vállalati alkalmazkodóképesség, versenyképes-

ség fejlesztése, a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátítása ré-

vén. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva 

nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek 

nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál ki-

használásának támogatására olyan beavatkozások szükségesek, amelyek egyrészt javítják a 

vállalati munkaszervezési kultúrát, segítik a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztését, 

illetve a családbarát munkahelyi környezet kialakítását (pl. vállalati és intézményi gyermek-

felügyelet) és az alternatív gyermekellátási formák támogatását (pl. családi napközik).  

 

A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 

Mind adópolitikai, mind társadalmi szempontból fontos cél, hogy a foglalkoztatáson belül 

csökkenjen a be nem jelentett, illetve „aluljelentett” munkavállalók aránya. A fekete foglal-

koztatás vállalati szempontból a „legrugalmasabb” foglalkoztatási forma, hiszen nincs szerző-

déses háttere, ami alapján kikényszeríthető lenne a rendszeres bérfizetés, a munkaidő szabá-

lyozása. A be nem jelentett foglalkoztatás az egyén részéről ugyanakkor kiszolgáltatottságot, 

az egészségügyi és nyugdíjjogosultság szünetelését, gazdasági szempontból versenytorzulást, 

költségvetési szempontból pedig kieső bevételeket jelent. A munkahelyi rugalmasság ösztön-

zésével párhuzamosan tehát olyan célzott beavatkozásokra is szükség van, amelyek segítik a 

legális foglalkoztatás elterjesztését, a kiszolgáltatottságot eredményező foglalkoztatási formák 

visszaszorítását és javítják a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságát. Ezen túl a munkahelyek 

minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkavédelmi, munkaegészségügyi, 

munkahelyi egészségfejlesztési szempontokat érvényre juttató beavatkozások támogatása is.  

A munkavállalói és munkáltatói tudatossággal, a jogi környezetből fakadó lehetőségekkel és 

kötelességekkel kapcsolatos információk átadása kapcsán fontos szerepet kapnak majd a szo-
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ciális partnerek által nyújtott tanácsadói szolgáltatások. A társadalmi, gazdasági konzultáció 

és a szociális párbeszéd fejlesztése érdekében fontos továbbá a társadalmi partnerek képvise-

leti erejének növelése. 

 

Főbb célcsoportok (indikatív): 5.1: a rugalmas munkaszervezést alkalmazó munkáltatók és 

munkavállalói 

5.2: munkavállalók és munkáltatók 

Specifikus célterületek: a prioritási tengely által lefedett minden régió 

Kedvezményezettek típusai: 5.1: az intézkedés kedvezményezettjei a munkáltatók, köztük 

vállalkozások 

5.2: az intézkedés végrehajtása (NFSZ, NAV stb.) keresztül 

történik.  

 

2.5.10.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

 Végrehajtási szempontok: A képzési támogatások esetében olyan kiválasztási és végre-

hajtási mechanizmust kell kialakítani, ami a vállalkozások és a munkavállalók számára 

könnyen hozzáférhetővé teszi a képzés lehetőségét, és minimalizálja az adminisztrációs 

terheket. 

 Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szem-

ben, aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre. 

2.5.10.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

Visszatérítendő támogatási forma alkalmazását a vállalkozás indításának támogatása esetében 

tervezzük, ami kombinálható lesz vissza nem térítendő támogatási elemekkel is. 

2.5.10.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Nem releváns.  

2.5.10.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv) 
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74. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
61

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

A támogatott vállalkozások 

száma 
db ESZA fejletlenebb 800 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

A támogatott munkáltatói és 

munkavállalói érdekképvise-

leti szervezetek száma 

fő ESZA fejletlenebb 
célérték 

nélkül  
EMIR évente 

2.5.11.  Külön rendelkezések az ESZA
62

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás mindenekelőtt a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése tematikus 

célhoz (8. tematikus cél) járul hozzá, elsődlegesen a munkaerő-kínálat fejlesztését és bővítését 

szolgáló intézkedésekkel. Ezek közül a legfontosabbak az aktív munkaerőpiaci intézkedések, 

amelyeknek az álláskeresők minél nagyobb hányadát kell lefedni a nyílt munkaerő-piaci fog-

lalkoztatás ösztönzése érdekében. Ezzel egyidejűleg szükséges a szolgáltatások minőségének 

és hatékonyságának javítása is. 

A magyarországi munkaerő-piaci kihívások kezeléséhez olyan átfogó stratégiára van szükség, 

amely emellett más tematikus célokhoz sorolt beavatkozásokra is épít. Ily módon a prioritási 

tengely hozzájárul a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem cél-

jához (9. tematikus cél) is, elsősorban a szociális gazdasághoz kapcsolódó támogatások révén. 

Ezek célja, hogy a szociális gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál erősítésével növelje a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatási lehetőségeit. 

Végül a prioritási tengely hozzájárul az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó 

tanulásba történő beruházás (10. tematikus cél) céljának teljesüléshez is, mivel a munkaerő 

kínálat fejlesztése érdekében támogatja a képzési lehetőségek bővítését, segíti a képzéshez 

való hozzáférést, és támogatja a szak- és felnőttképzés rendszerének fejlesztését. 

A társadalmi innovációt a prioritási tengely elsősorban a munkaerő-piaci programok és a szo-

ciális gazdaság esetében támogatja. A társadalmi vállalkozások sikeres fejlesztésének egyik 

fontos eszköze az innováció, innovatív megközelítések és megoldások kidolgozása. A támo-

gatási rendszert ezen a területen úgy kell kialakítani, hogy az képes legyen befogadni, ösztö-

nözni és tanácsadással és tapasztalatcserével támogatni az innovációt. A társadalmi innováció 

szükséges emellett ahhoz is, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszere alkalmazkodni 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
62

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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tudjon a változó gazdasági körülményekhez, és jobban igazodjon az egyes speciális helyzetű 

csoportok igényeihez. Ezt támogatja a 7. intézkedés. 

Az innováció segítésében fontos szerepe lehet a nemzetközi együttműködésnek (transnational 

cooperation) is, ezért mindkét fent említett területen lehetőséget kívánunk biztosítani a nem-

zetközi együttműködésre, tapasztalatcserére. Ez nem elkülönült prioritási tengely, vagy intéz-

kedés keretében valósul meg, hanem a releváns intézkedések részeként.  

 

2.5.12. Teljesítménykeret (prioritás-tengelyekként) 

A prioritás a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerő-kínálat fejlesztésén és a nem 

foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésén és támogatásán keresztül járul hozzá. Az 

indikátor összefoglalja a prioritástengely keretében támogatott, különböző típusú és célú, 

személyekre irányuló intézkedések kedvezményezettjeit. 

75. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy ered-

mény indikátor 

Mértékegy-

ség, ahol 

értelmez-

hető 

Alap  

Régió-

kategó-

ria 

Mér-

földkő 

2018-ra  

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativi-

tásának ma-

gyarázata, ahol 

releváns 

A támogatott prog-

ramokba bevont 

résztvevők száma 

fő ESZA 
fejletle-

nebb 
120 000 365 000 

EMIR / 

NFSZ 
- 

 

2.5.13. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

76-81. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák (külön táblázatok régiókategória szerint, ill. 

Alap szerint is, ha a prioritástengely több mint egy Alapot érint) 

76. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

77. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

78. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

79. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesí-

tés mechaniz-

musa 

80. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA másodla-

gos téma
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(Kizárólag 

ESZA) 

81. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célki-

tűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ ösz-

szeg  
Kód € összeg Kód 

€ ösz-

szeg  
Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  
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 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezé-

sekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 
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76. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

77. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

78. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

79. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesí-

tés mechaniz-

musa 

80. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA másodla-

gos téma
63

  

(Kizárólag 

ESZA) 

81. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célki-

tűzés 

(ERFA/KA) 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás alatt 

 

2.5.14. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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2.6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
64

 

2.6.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy 

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) 

A prioritástengely elsősorban a vállalkozások versenyképességének növelését tűzi ki célul 

maga elé, azok forráshoz jutási lehetőségeinek pénzügyi eszközök alkalmazásával történő 

javítása révén, így alapvetően a 3. tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Ugyanakkor – tekin-

tettel a pénzügyi eszközök széleskörű felhasználási lehetőségeire a – prioritástengely az 1. „A 

kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése” a 8. „A foglalkoztatás előmozdítá-

sa és a munkaerő mobilitásának támogatása” a 4. „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gaz-

daságra való áttérés támogatása minden ágazatban” és a 2. „Az IKT-khoz való hozzáférés 

elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása” tematikus célkitűzé-

sekhez is kapcsolódik. 

A vállalkozások olyan pénzügyi jövedelemtermelő beruházásai, egyéb növekedési célhoz 

kapcsolható tevékenységei kerülnek támogatásra, amely esetében a hasznok alapvetően a vál-

lalkozásoknál jelentkeznek. Az ilyen típusú fejlesztéseket elsősorban pénzügyi eszközökkel 

támogatjuk, feltéve, hogy állami beavatkozás nélkül a piacról ezek a fejlesztések nem lenné-

nek finanszírozhatóak. 

A kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpoli-

tika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020) céljai között külön megjele-

nítésre került az az igény, hogy a KKV-k versenyképességének javítása érdekében szükséges 

a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés javítása. 

A vállalkozások finanszírozási helyzetének javítását szolgáló eszközök (hitelek, garanciák, 

faktoring és lízing) általánosságban a 3. tematikus cél alatt jelennek meg csakúgy, mint 1. 

prioritástengelyhez kapcsolódó, nem foglalkoztatási célt szolgáló kombinált eszközök és a 

támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztésének támogatása.65 Általá-

nosságban elmondható, hogy a prioritástengelyben szereplő valamennyi további tematikus 

célkitűzés közvetve vagy közvetlenül hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javítá-

sához is. 

Az 1. tematikus célhoz kapcsolódóan a 2. prioritással kombinált hitel és garancia eszközök, 

valamint önállóan a kockázati tőke eszköz jelenik meg. A kockázati tőkealapok befektetései a 

K+F+I célú projektek megvalósítását támogatják, beleértve az IKT témájú beruházásokat is.  
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 A CPR rendelet tervezet 32. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő ex-ante értékelés (ún. gap 

elemzés) készül, a prioritás tartalmának pontosítására a gap elemzés elkészültét követően kerül majd sor. 
65 

Ez utóbbi beavatkozás bár vissza nem térítendő források alkalmazásával számol, szorosan kapcsolódik a pénz-

ügyi eszközökhöz, ezért a tervezés jelen szakaszában a társadalmi egyeztetések lezárultáig célszerű a 6. pri-

oritástengely keretében tartani. 
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A 8. tematikus célhoz kapcsolódóan az 1. és 5. prioritással kombinált eszközök, illetve alap-

vetően foglalkoztatási szempontokat előtérbe helyező tőkebefektetésekre fókuszáló tőkealap 

létrehozását kívánjuk ösztönözni. 

A 4. és a 2. tematikus cél eléréséhez kombinált eszközök alkalmazásával (4. és 3. prioritás) 

számolunk, ugyanakkor az IKT illetve az energiahatékonysági/megújuló energia alkalmazását 

is célzó projektek tisztán pénzügyi eszközök alkalmazásával történő támogatására lehetőség 

lesz a 3. tematikus célkitűzés alatt is. 

A prioritástengely keretében a JEREMIE jellegű vállalkozásfejlesztési támogatások mellett 

megjelennek a jövedelemtermelő településfejlesztési projektek támogatását szolgáló pénzügyi 

eszközök is (JESSICA).  

A vállalkozások versenyképességének javítását és a foglalkoztatási ráta növelését, a megújuló 

energia felhasználását és energiahatékonyság növelését, a digitális gazdaság fejlődésének 

előmozdítását valamint a K+F+I tevékenység ösztönzését külön prioritástengelyek, illetve 

intézkedések is szolgálják, emellett azonban fontosnak gondoljuk, hogy a vissza nem téríten-

dő források mellett, vagy azokkal kombinálva pénzügyi eszközökkel is ösztönözzük ezen cé-

lok elérését. 

Az általunk alkalmazott beavatkozási logika a következő: Pénzügyi eszközök használatára a 

finanszírozás területén tapasztalható piaci kudarc megléte esetén kerül sor. Pénzügyi eszköz 

önálló (egyéb, vissza nem térítendő forrásokkal finanszírozott fejlesztésekkel nem kombinált, 

vagy azokhoz nem kapcsolódó) használatára a 3. tematikus cél alatt kerül sor, függetlenül 

attól, hogy a versenyképesség javulása milyen típusú tevékenység következménye (általános 

célú fejlesztés, IKT fejlesztés, energiahatékonyság javítása, foglalkoztatás vagy K+F+I ösz-

tönzés stb.). 

A GINOP-ban vagy TOP-ban megjelenő vissza nem térítendő forrásokkal kombináltan fel-

használásra kerülő pénzügyi eszközök a vissza nem térítendő forrásokkal azonos tematikus 

célkitűzések alatt jelennek meg, ugyanazon cél elérését szolgálva azáltal, hogy a projekt meg-

valósításához szükséges finanszírozási hátteret kiegészítik. Ennek megfelelően a prioritásten-

gely keretében az 1., 2., 4., 8. tematikus célokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök az ugyan-

ezen tematikus célhoz kapcsolódó vissza nem térítendő forrásokat egészítik ki, addig a 3. te-

matikus cél esetében megjelennek a kombináltan és önállóan felhasználásra kerülő pénzügyi 

eszközök is. 

A vállalkozások alatt nemcsak a KKV-kat értjük, hanem ebbe beletartoznak az önkormányzat 

tulajdonában álló vállalkozások is (feltéve, hogy nincs lehetőségük piaci források bevonásá-

ra). Az energiahatékonyság, megújuló energia használat területén az önkormányzatok és az 

önkormányzatok társulásai is kedvezményezettek lehetnek, alapvetően a TOP hasonló célú 

beavatkozásainak vissza nem térítendő forrásainak kiegészítése érdekében. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: ERFA 5. cikk (3) c) A termék- és szolgáltatásfejlesztésre 

irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: ERFA 5. cikk (8) a) Üzleti inkubátorok létrehozásának tá-

mogatása, valamint az önfoglalkoztatásba, mikrovállalkozásokba és cégalapításba való beru-

házások támogatása 

2.6.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 1: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása 

A gazdaság fenntartható növekedésének biztosítása érdekében fontos a vállalkozások teljesít-

ményének erősítése, versenyképességének javítása. A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 

nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások verseny- és foglalkoztatási képességének 

fejlesztését forrásbevonási lehetőségeik javításával is ösztönözni kell. Ezen cél elérését támo-

gatja a pénzügyi intézményrendszer képzési programokkal és a támogatott források közvetíté-

séhez szükséges informatikai háttér kiépítésével megvalósuló fejlesztése is. 

 

Elvárt eredmények: 

Célunk általánosságban a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások for-

ráshoz jutásának elősegítése. Az elvárt eredmény az életképes vállalkozások beruházásaihoz 

és működéséhez szükséges forrás biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség mellett, 

illetve a pénzügyi közvetítő rendszer megerősítése, hogy képes legyen ennek a feladatnak az 

ellátására. Ennek következtében javulhat a vállalkozások versenyképessége, továbbá képesek 

lehetnek új munkahelyek létrehozására, meglévő munkahelyek megtartására is. Emellett a 

jelen beruházási prioritások alatt megjelenő pénzügyi eszközök (refinanszírozás, garancia, 

tőke) önállóan, illetve kombinált felhasználás keretében kiegészítik a GINOP 1. prioritásának 

2-5. intézkedéseihez, illetve a GINOP 5. prioritásának 1-3. intézkedéseihez rendelt vissza nem 

térítendő forrásokat, ezzel is segítve az ott részletezett célok elérését. 



 

 136 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

82. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások 

külső finanszíro-

záshoz való hozzá-

férésének javítása 

A prioritástengely keretében 

pénzügyi eszközöket igény-

be vevő vállalkozások szá-

ma  

db fejletlenebb 0 2013 21 000 EMIR évente 

83. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
66

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 137 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

A vállalkozások versenyképességének fejlesztését, foglalkoztatási képességének javítását a 

finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a szüksé-

ges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, faktoring-, lízing- illetve tőkeprogra-

mokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kell 

biztosítani, önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva. A tőkeprogramok-

nál a növekedési szakaszra fókuszáló kockázati tőkealapok mellett – alapvetően foglalkozta-

tási fókusszal – megjelennek a célzott tőkealapok is. Az intézkedés ösztönözni kívánja a vál-

lalkozások tőkepiaci megjelenését részvény és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó támoga-

tott garancia és társfinanszírozási programokkal, valamint a további vizsgálatok függvényé-

ben
67

 itt jelenhet meg az EU-EIB KKV finanszírozásra vonatkozó kezdeményezésének támo-

gatása is. A kombinált programok esetében a pénzügyi eszközök a GINOP 1. és 5. prioritás 

céljainak elérését a kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazda-

ságfejlesztési programjaihoz, a kiemelt zónák és térségek gazdaságfejlesztési programjaihoz, 

a kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztési programjaihoz (beleértve 

a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását) és a vállalkozások foglalkoztatás 

orientált fejlesztési programjaihoz, illetve a hátrányos helyzetű álláskeresők és a fiatalok vál-

lalkozóvá válásához, valamint a társadalmi vállalkozások fejlesztéséhez nyújtott kiegészítő 

finanszírozás biztosításával támogatja. A kombinált programok esetében jelen intézkedés ki-

zárólag a pénzügyi eszközt tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 
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 Feltéve, hogy a további egyeztetések, illetve a programfeltételek Bizottság által történő véglegesítését követő-

en megszületik az erre vonatkozó hazai döntés, és a vonatkozó uniós szabályozás lehetővé teszi a program 

jelen beruházási cél alatt történő szerepeltetését. 



 

 138 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi vál-

lalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejleszté-

se 

Az intézkedés célja az eredményes forrásközvetítéshez szükséges pénzügyi közvetítői kapaci-

tások fejlesztése a közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási programok-

kal, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésének tá-

mogatásával, annak érdekében, hogy több vállalkozás juthasson megfelelő nagyságú külső 

finanszírozáshoz. Az intézkedés vissza nem térítendő források alkalmazásával számol, így 

szükség esetén kiemelhető a pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritásból. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi vál-

lalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.6.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a ren-

delkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költ-

ségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők 

közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hoz-

záférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési pre-

ferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a rendelke-

zésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 



 

 139 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek jellem-

zően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási szükségleteihez 

nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkal-

mazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése 

KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell könnyíteni a KKV-k 

finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv, a 

kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 

célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. ga-

rancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, ezál-

tal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben tud-

nak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a kö-

zös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a magán-

források bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékony-

ság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is). 

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával is: a kombinált hitel és -garancia eljárások 

valamint tőke programok keretében a GNIOP 1. prioritás 2-5. és a GINOP 5. prioritás 1-3. 

intézkedéseihez nyújtanak kiegészítő finanszírozást. 

 

2.6.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 



 

 140 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

84. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azono-

sító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)68 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

releváns 

A prioritástengely 

keretében támoga-

tott programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA fejletlenebb 100 EMIR évente 
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 Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 141 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3: ERFA 5. cikk (1) b) A vállalatok innovációba, kutatásba, a 

vállalatok közötti szinergikus kapcsolatok kialakításába, a K+F központokba és felsőoktatás-

ba irányuló beruházásai révén, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegí-

tésére, a technológiaátadásra, társadalmi innovációra, öko-innovációra és közszolgálati al-

kalmazásokra, a keresletélénkítésre, a hálózatépítésre, a klaszterekre és a nyílt innováció ke-

retében megvalósuló intelligens specializációra, a technológiai és alkalmazott kutatásokra, a 

kísérleti programokra, a korai termékhitelesítési intézkedésekre, az alaptechnológiák fejlett 

gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatására, illetve az általános célú technológi-

ák terjesztésére. 

2.6.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

 

SPECIFIKUS CÉL 2: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 

erősítése érdekében 

 

A gazdaságban „spontán keletkező”, üzleti haszonnal kecsegtető új tudás kiaknázását elsősor-

ban a jelentős K+F+I tevékenységet végző, tudás- és technológia-intenzív vállalkozásoknál 

várhatjuk. Ezért az induló vállalkozásoktól kezdve, a kkv-kon át a K+F+I tevékenységet vég-

ző nagyvállalatokig, beleértve az egymással és kutatóhelyekkel való együttműködéseiket is, 

kiemelten fontosnak tartjuk ezen célcsoport támogatását, valamint a számukra kedvező kör-

nyezet megteremtését a magasabb hatásfokú tudásfelhasználás, a piacképes termé-

kek/technológiák/szolgáltatások létrehozásának elősegítése érdekében. 

 

Elvárt eredmények: 

Alapvető célunk – jelen beruházási prioritás vonatkozásában elsősorban K+F+I fókusszal, és 

elsősorban a GINOP 2. prioritás vissza nem térítendő forrásainak kiegészítésével – a jelenleg 

nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások forráshoz jutásának elősegítése. Az 

elvárt eredmény az életképes vállalkozások, ezek együttműködéseinek K+F+I beruházásaihoz 

és ezek működtetéséhez szükséges forrás biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség 

mellett továbbá hozzájárulás az innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez alapvetően a magvető 

tőkebefektetések ösztönzésével, a tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off vállalko-

zások tőkehelyzetének javítása érdekében. A beavatkozások keretében megjelenő támogatott 

állami források segíteni fognak a piaci források mobilizálásában, és ezek együttes hatására 

növekedni fog az innovatív ötleteiket megvalósítani képes vállalkozások száma, ezáltal ösz-

szességében javulhat a vállalkozások verseny- és foglalkoztatási képessége. 



 

 142 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

85. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória (ahol 

releváns) 

Bázisér-

ték 
Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások külső finan-

szírozáshoz való hozzáféré-

sének javítása kutatás, fej-

lesztés és technológiai inno-

váció erősítése érdekében 

A prioritástengely 

keretében pénz-

ügyi eszközöket 

igénybe vevő 

vállalkozások 

száma  

db fejletlenebb 0 2013 1 000  EMIR évente 

86. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, melyekre célérték lett meghatározva és specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok az (beruházási prioritásonként vagy régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
69

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 143 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projek-

teknél 

A piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó vállalkozások innovációs ké-

pességének javítását, a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósítását fi-

nanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a szüksé-

ges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve döntően a korai szakasz 

finanszírozására fókuszáló kockázati tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást 

ösztönző garanciatermékek működtetésével kell biztosítani, főként a GINOP 2. prioritás visz-

sza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok kiegészítésével. A pénzügyi eszközök a 

GINOP 2. prioritás céljainak elérését a vállalatok önálló, illetve együttműködésben végzett 

K+F+I tevékenységéhez nyújtott kiegészítő finanszírozással, illetve az innovációs ökoszisz-

téma kiépítéséhez nyújtott tőkejuttatásokkal tudja támogatni. A kombinált programok eseté-

ben jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi eszközt tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást 

nem. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő K+F+I tevékenységet végző vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi vál-

lalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.6.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a ren-

delkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költ-

ségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők 



 

 144 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hoz-

záférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési pre-

ferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a rendelke-

zésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 

 

2.6.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek jellem-

zően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási szükségleteihez 

nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkal-

mazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése 

KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell könnyíteni a KKV-k 

finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv, a 

kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 

célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a ma-

gánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékony-

ság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is).  

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával: a kombinált hitel és -garancia eljárások, 

valamint a kockázati tőke programok a GNIOP 2. prioritás 1. és 2. intézkedéseihez nyújtanak 

kiegészítő finanszírozást. 

 

2.6.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 



 

 145 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

87.a táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azono-

sító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
70

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

releváns 

A prioritástengely 

keretében támoga-

tott programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA fejletlenebb 100  EMIR évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 146 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4: ERFA 5. cikk (4) b) A vállalkozásoknál az energiahatékony-

ság és a megújuló energia használatának elősegítése. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 5: ERFA 5. cikk (4) c) Az energiahatékonyság, az intelligens 

energiamenedzsment és a megújuló energiák használatának elősegítése a köztulajdonú infra-

struktúrákban, beleértve (ERFA esetében a középületeket) és a lakásépítési ágazatot. 

2.6.6. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások és önkormányzatok külső 

finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása megújuló energia 

felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése érdekében 

Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesz-

téseit illetve az önkormányzatok hasonló célú projektjeit a finanszírozási lehetőségek javítá-

sával is ösztönözni szükséges, amely cél elérését hitel- és tőkeprogrammal, valamint nagyobb 

kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel kell biztosítani. 

Alapvető cél a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások, önkormányza-

ti projektek forráshoz jutásának elősegítése, jelen beruházási prioritások vonatkozásában első-

sorban megújuló energia felhasználási, energiahatékonysági fókusszal és elsősorban a GINOP 

4. prioritás 3. és 4. intézkedéseinek vissza nem térítendő forrásainak kiegészítésével. Az elvárt 

eredmény az életképes energetikai célú beruházásokhoz szükséges forrás biztosítása kigazdál-

kodható nagyságú forrásköltség mellett, illetve hozzájárulás a GINOP 4. prioritás 3. és 4. in-

tézkedésének és a TOP vonatkozó prioritásának kapcsolódó céljainak eléréséhez. 



 

 147 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

88. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókate-

gória (ahol 

releváns) 

Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 
Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások és önkormányzatok 

külső finanszírozáshoz való hozzá-

férésének javítása megújuló ener-

gia felhasználásának ösztönzése és 

az energiahatékonyság növelése 

érdekében 

A prioritástengely 

keretében pénzügyi 

eszközöket igénybe 

vevő vállalkozások 

száma  

db fejletlenebb 0 2013 2 000 EMIR évente 

89. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték71 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 148 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.7. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai 

projekteknél 

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása: A piaci forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékben jutó vállalkozások illetve önkormányzatok megújuló energia felhaszná-

lását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseit a finanszírozási lehetőségek megte-

remtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a szükséges finanszírozási források rendel-

kezésre állását hitel-, lízing- illetve tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást 

ösztönző garanciatermékek működtetésével kell biztosítani, döntően a GINOP 4. prioritás és a 

TOP vissza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok kiegészítésével. A kombinált 

programok esetében jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi eszközt tartalmazza, a vissza nem 

térítendő forrást nem. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő, megújuló energia felhasználását vagy ener-

giahatékonyság-növelését célzó fejlesztést megvalósító vállalkozások, önkormányzatok, ön-

kormányzati tulajdonú intézmények.. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi vál-

lalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.6.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a ren-

delkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költ-

ségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők 

közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hoz-



 

 149 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

záférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési pre-

ferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a rendelke-

zésre álló forrásokat a projektgazdákhoz. 

 

2.6.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek jellem-

zően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási szükségleteihez 

nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkal-

mazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése 

KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell könnyíteni a KKV-k 

finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv, a 

kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 

célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a ma-

gánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékony-

ság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is)  

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával: a kombinált hitel és -garancia eljárások 

valamint a tőkeprogramok keretében a GINOP 4. prioritás 3. és 4. intézkedéseihez nyújtunk 

kiegészítő finanszírozást. 

 

2.6.7.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 



 

 150 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

93. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azono-

sító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

Célérték 

(2022)
72

 

Adat-

forrás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

nem 

rele-

váns 

A prioritástengely 

keretében támoga-

tott programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA 
fejletle-

nebb 
100 EMIR évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 6: ERFA 5. cikk (2) a) A szélessávú rendszerek kiterjesztése és 

nagy sebességű hálózatok kiépítése, az új technológiákhoz való alkalmazkodás elősegítésének 

és a digitális gazdaság hálózatainak kiépítése révén 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 7: ERFA 5. cikk (2) b) Az IKT-termékek és szolgáltatások, az 

e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása 

 

2.6.8. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

SPECIFIKUS CÉL 4: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása az infokommunikációs fejlesztések megvalósítása 

érdekében 

A vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseit, illetve az infokommunikációs és távközlési 

területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseit a finanszírozási lehetőségeik javí-

tásával is ösztönözni szükséges, amely cél elérését hitel- és tőkeprogrammal, valamint na-

gyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel kell biztosítani. 

Alapvető célunk a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások forráshoz 

jutásának elősegítése, jelen beruházási prioritás vonatkozásában elsősorban IKT fókusszal, a 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 



 

 151 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

GINOP 3. prioritás 1-2. és 5. intézkedéseinek vissza nem térítendő forrásainak kiegészítésé-

vel. Az elvárt eredmény az életképes vállalkozások IKT célú beruházásaihoz szükséges forrás 

biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség mellett, illetve hozzájárulás a GINOP 3. 

prioritás 1-2. és 5. intézkedéséhez kapcsolódó célok eléréséhez. 



 

 152 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

90. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások külső 

finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása 

az infokommunikációs 

fejlesztések megvalósí-

tása érdekében 

A prioritástengely 

keretében pénzügyi 

eszközöket igénybe 

vevő vállalkozások 

száma  

darab fejletlenebb 0 2013 1000 EMIR évente 

91. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként régiókategóriánként bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
73

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

nem releváns nem releváns 
nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem rele-

váns 

nem 

rele-

váns 

nem 

releváns 

nem rele-

váns 

nem 

releváns 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

eredményindikátorok célértékeit számszerűsíteni kell, a program specifikus eredményindikátorok lehetnek kvalitatív és kvantitatív jellegűek is. 



 

 153 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.9. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.9.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú 

projekteknél 

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása: A piaci forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékben jutó vállalkozások IKT vonatkozású projektjeit a finanszírozási lehető-

ségek megteremtése útján is ösztönözni kívánjuk. Ennek érdekében a szükséges finanszírozási 

források rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb koc-

kázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kívánjuk biztosítani, döntően  a 

GINOP 3. prioritás vissza nem térítendő forrásaival (IKT cégek innovációs és termékesítési 

képességének növelése; az exportképes magyar IKT KKV-k piacbővítésének ösztönzése; 

KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel; KKV-k hatékonyságának és 

informatizáltságának növelése; elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a 

vállalkozásoknál; Újgenerációs- (NGA) és körzethálózatok fejlesztése) kombinálva, illetve 

azok kiegészítésével. A kombinált programok esetében jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi 

eszközt tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő, IKT célú projekteket megvalósító vállalkozá-

sok. 

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti. 

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi vál-

lalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.6.9.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek 

egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív 

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a ren-

delkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költ-



 

 154 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

ségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők 

közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hoz-

záférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési pre-

ferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a rendelke-

zésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 

 

2.6.9.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek jellem-

zően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási szükségleteihez 

nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkal-

mazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése 

KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell könnyíteni a KKV-k 

finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv, a 

kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 

célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a ma-

gánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékony-

ság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is, bele-

értve a településfejlesztési célt támogató projekteket is). 

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával: a kombinált hitel és -garancia eljárások 

valamint a tőkeprogramok keretében a GINOP 3. prioritás 1 és 2. intézkedésihez nyújtunk 

kiegészítő finanszírozást. 

 



 

 155 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6.9.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. 

cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.6.9.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táb-

lák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

92. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bont-

va) 

Azono-

sító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

Célérték 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

releváns 

A prioritástengely 

keretében támoga-

tott programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA 
fejletle-

nebb 
100 EMIR évente 

 

2.6.10. Külön rendelkezések az ESZA
74

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi 

innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 

tematikus célokhoz
75

.  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

2.6.11. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) 

A pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritás horizontális jellege miatt számos tematikus célki-

tűzéshez és beruházási prioritáshoz kapcsolódhat. A vállalakozások forráshoz jutását szolgáló 

intézkedések általános vállalkozói versenyképességet, K+F+I tevékenységet, foglalkoztatást, 

energiahatékonyságot javító és IKT beruházásokat is finanszírozhatnak, ezért a prioritásten-

gely teljesítménykeretének megállapításához olyan mutatót kellett meghatározni, amely va-

lamennyi intézkedés esetében egyformán értelmezhető és mérhető és megmutatja – a pénz-

ügyi eszközök tekintetében talán legfontosabb információt – hogy mennyi olyan vállalkozást 

sikerült forráshoz juttatni, ami egyébként a pénzpiacokról nem tudott volna forrást bevonni. 

93. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 
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  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
75

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  



 

 156 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy ered-

mény indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mér-

földkő 

2018-ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

magyaráza-

ta, ahol rele-

váns 

A prioritástengely 

keretében támoga-

tott vállalkozások 

száma 

db ERFA fejletlenebb 7 000 25 000 EMIR nem releváns  

 

2.6.12. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

94-99. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóriánként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több régióka-

tegóriát vagy alapot fed le. A kategorizáláshoz a YEI-t úgy kell tekinteni (specifikus allokáció 

és a kapcsolódó ESZA támogatás) mint egy külön alapot, de nem kell régiókategóriánként 

megbontani.  

94. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

95. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

96. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

97. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

98. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA másodla-

gos téma76  

 

99. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célki-

tűzés (ERFA/KA 

Kód € összeg  Kód € összeg Kód 
€ ösz-

szeg  
Kód 

€ ösz-

szeg 
Kód € összeg  Kód 

€ ösz-

szeg  

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

2.6.13. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezé-

sekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 



 

 157 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.7. Technikai segítségnyújtás  

Az Általános Rendelet 52. cikke szerint, a tagállam kezdeményezésére az alapokból lehetőség 

nyílik előkészítési, irányítási, figyelemmel kísérési, értékelési, tájékoztatási és kommunikáci-

ós, hálózatépítési, panaszkezelési és ellenőrzési intézkedéseket támogathatnak. 

A 2014-2020-as időszakban a technikai segítségnyújtás forrásai két helyen jelennek meg: az 

egyes operatív programok technikai segítségnyújtási prioritásaiban és a horizontális Koordi-

nációs Operatív Programban (KOP). A Közös Stratégiai Keret (KSK) technikai segítségnyúj-

tási kereteinek ily módon történő lehatárolása összhangban van az Általános Rendeletben fog-

laltakkal, valamint az Operatív Programok struktúrájával. 

A KOP és az OP-szintű technikai segítségnyújtás tevékenységek közötti elhatárolás az intéz-

ményrendszer egyes szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmények működtetésé-

ből fakadó tevékenységek és költségeik megoszlásának figyelembe vételével került kialakítás-

ra. 

Mindezek alapján  

 az OP-k technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív, elsősorban 

projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit (elsősorban a közreműködő szer-

vezetekhez kapcsolódó költségek),  

 a KOP prioritásai pedig az KSK, illetve az operatív programok végrehajtásához kötődő, 

stratégiai, rendszerszintű tevékenységeket hivatottak támogatni (a központi koordináci-

ós szerv és a horizontális szervezetek feladatai). 

A feladatok fenti felosztása a pénzügyi források tervezésének az alapja. Ennek megfelelően a 

rendelkezésre álló technikai segítségnyújtási források az alábbiak szerint alakulnak: 

TA-forrás A KSK százalékában 

KOP 1,5% 

Összes operatív program TA-prioritása  2,5% 

Összesen 4,0% 

 

Magyarország alapvető érdeke, hogy a 2014-2020 között hazánkra allokált EU-s fejlesztési 

források mind nagyobb arányban kerüljenek felhasználásra. A 2007-2013 közötti pénzügyi 

ciklus egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a források lehívásának, az abszorpciónak kulcs-

elemei a következő elemek: 

 hatékony tervezés program szinten,  

 hatékony projekt-előkészítés (projektgenerálás) projekt szinten; 

 konkrét tervezési feladatokat megelőző, kiegészítő folyamatos kutatások, hatásvizsgála-

tok végzése különböző területi, ágazati bontásban,  

 különböző projekt ciklus fázisokba integrált folyamatos értékelési (előrejelző, elemző és 

visszajelző) tevékenységek kialakítása (a projekt-előkészítés, projektvégrehajtás, pro-

jekt-fenntartási időszakokban egyaránt), továbbá 
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 a társadalmi és szakmai partnerek széleskörű bevonása: tematizált kommunikáció és 

egyablakos információszolgáltatási tevékenységek és szolgáltatások a potenciális part-

nerek, kedvezményezettek és iparági szereplők irányában  

 a pályázati, projektvégrehajtási adminisztráció csökkentése 

Szintén a 2007-2013-as programozási időszak tapasztalata, hogy a magyar önkormányzatok, 

vállalkozások kevésbé éltek, élnek az ún. direkt brüsszeli fejlesztési források, pénzügyi esz-

közök adta lehetőségekkel (brüsszeli pályázatok, visszatérítendő támogatások (hitelek), ga-

ranciák, tőkebefektetések és egyéb pénzügyi eszközök)  Ennek számos oka van: egyrészt a 

magyar pályázók és az intézményrendszeri szereplők kevésbé ismerik ezen lehetőségeket, 

illetve a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés módját. Másrészt egy-egy fejlesztési projekt 

legyen jól előkészített, fenntartható (megtérülő), üzleti tervre alapozott. Harmadrészt a projekt 

gazda és intézményi oldalon is álljon rendelkezésre a szükséges projekt-előkészítő-, és me-

nedzsment kapacitás. Mind ehhez ma helyi, térségi és központi szinten a szükséges informá-

ciós, tervező, koordinációs és menedzsment kapacitás nem áll rendelkezésre. 

 

2.7.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát tartalmaz [amennyiben releváns]  

Nem releváns. 

2.7.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

SPECIFIKUS CÉL: Az operatív program műveleteinek eredményes és 

hatékony megvalósítása. 

Kidolgozás alatt. 

2.7.3. Az eredmény indikátorok listája (csak ott, ahol az Uniós támogatás a technikai 

segítségnyújtásban meghaladja a 15 millió EUR-t) 

100. táblázat: Eredmény indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (specifikus célonként) 

(87. cikk 2(c)(ii)) 

Azonosító Indikátor 
Mérték-

egység 

Bázisér-

ték 
Bázisév 

Célérték
77

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelentési gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

Az operatív prog-

ram keretében tá-

mogatott projektek 

megvalósulásának 

aránya 

% 0 2013 90  EMIR félévente 

                                                 
77

 A célértékek típusa lehet mennyiségi vagy minőségi. 
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Azonosító Indikátor 
Mérték-

egység 

Bázisér-

ték 
Bázisév 

Célérték
77

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelentési gyakori-

ság 

nem rele-

váns 

Az operatív prog-

ram keretében elő-

készített gazdaság-

fejlesztési program, 

kiemelt projekt 

száma 

db 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR   félévente 

nem rele-

váns 

Magyar gazdasági 

információs rend-

szerben regisztrált 

intézményi partne-

rek száma 

db 0 2013 100 
IH, 

MAGIR 
félévente 

2.7.4. Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz 

(prioritás tengelyenként) 

2.7.4.1 Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz  

1. intézkedés: Program végrehajtási feladatok támogatása 

Az OP végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól kapott felhatalma-

zás és iránymutatás alapján végzik a támogatási konstrukciók, műveletek kezelését. 

A közreműködő szervezetek legfontosabb feladatai: 

 részvétel az OP időközi módosításában;  

 éves munkaterv készítése az OP lebonyolításáról; 

 a projektjavaslatok befogadása, értékelése; 

 a döntés-előkészítő bizottságok titkársági feladatainak ellátása; 

 támogatási szerződések, biztosítéki szerződések megkötése és módosítása; 

 a projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése;  

 a támogatások kifizetése; 

 projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése; 

 a helyszíni szemlék lebonyolítása; 

 ellenőrzések lebonyolítása, szabálytalanságok feltárása és jelentése;  

 az egységes monitoring információs rendszerben az adatok folyamatos rögzítése, az 

adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása; 

 negyedéves beszámolók készítése a program előrehaladásáról;  

 az OP-specifikus tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. 

A közreműködő szervezetek feladatai az IH és a KSZ-ek közötti megállapodásokban kerülnek 

rögzítésre. A közreműködő szervezeteknek az OP lebonyolításával kapcsolatos feladatai az 

elvégzett tevékenységek és a teljesítmény alapján, jelen prioritási tengely terhére kerülnek 

finanszírozásra. Az IH és a KSZ-ek közötti feladatdelegálás előfeltétele, hogy a KSZ-ek az 

ún. minősítés (szervezeti audit) során a feladat elvégzéséhez szükséges feltételek meglétéről 

számot adjanak, valamint ezen feltételekről az IH folyamatosan megbizonyosodjon. Ennek 
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érdekében a közreműködő szervezetek teljesítményének értékelésére évente sor kerül, előre 

meghatározott szempontok alapján. 

A közreműködő szervezet mellett a GINOP 6. prioritási tengelye esetében szükség van ún. 

támogatás-közvetítő szervezetre is a globális támogatások (global grant) kezelésére. Globális 

támogatásként valósul meg a GINOP 6. prioritási tengelyén belül a szociális gazdaság, a tár-

sadalmi vállalkozások fejlesztése, valamint a nem állami szervezetek komplex és innovatív 

programjainak támogatása. Ezen intézkedések esetében a támogatás-közvetítő szervezet a 

közreműködő szervezeti feladatok ellátása mellett a projekt-generálásban és előkészítésben is 

szerepet vállal, valamint folyamatos szakmai segítségnyújtást, tanácsadást és támogatást is 

nyújt a kedvezményezett szervezeteknek a végrehajtás során. A globális támogatási forma 

emellett biztosítja az ESZA és ERFA típusú támogatások összekapcsolását a szociális gazda-

ság fejlesztését célzó intézkedések esetében. A támogatás-közvetítő szervezetet a szociális 

gazdaság támogatásával összefüggő korábbi szakmai és menedzsment tevékenységek, vala-

mint a civil szervezetek támogatásában szerzett tapasztalatok alapján kell kiválasztani.  

 

2. intézkedés: Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja az információk megosztásával és a partnerséggel kapcsolatos 

tevékenységeket, amelyek közvetlenül és specifikusan az OP megvalósításához kötődnek. 

Ezek elsősorban a következők: 

 az OP-val kapcsolatos tevékenységek és eredmények kommunikációja; 

 társadalmi és szakmai partnerek bevonása; 

 figyelemfelkeltő kampányok; 

 együttműködések és hálózatosodás, tapasztalatcsere támogatása. 

 

3. intézkedés: Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja továbbá mindazon tevékenységeket, melyek specifikusan és ki-

zárólagosan az OP megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a Koordinációs OP keretein 

belül támogatásra. Ezek főleg a következők: 

 éves megvalósítási jelentések, az OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések ké-

szítése; 

 az OP monitoring bizottságának működtetése, titkársági feladatainak ellátása. 

 

4. intézkedés: Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, elemzési és 

tervezési környezet fejlesztése 

Jelen prioritás 1-3. intézkedése alapvetően a program végrehajtás sikeres technikai és intéz-

ményi lebonyolításához kapcsolódik. Azonban egy 7+2 éves gazdaságfejlesztési program és 
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tágabb értelemben egy hatékony (effektív) kormányzati gazdaságfejlesztési rendszer számos 

egyéb pillére is kell, hogy épüljön. A teljes projektcikluson belül a közvetlen pályáztatási, 

program-végrehajtási feladatok mellett a folyamatos tervezés(koordinációs) feladatokra, pro-

jekt-előkészítési feladatokra, a folyamatokba integrált rendszeres értékelésekre, elemzésekre, 

intézményfejlesztési és szakmai képzési feladatokra, a tudás-megosztás és hálózatosodás tá-

mogatására, egyéb szakmai és disszeminációs szolgáltatásokra, valamint a programvégrehaj-

tás során létrejövő ’eredménytermékek’ közhiteles bemutatására, nyilvántartására. . 

Az említett tevékenységek támogatásának elengedhetetlen feltétele, hogy a gazdaság-

statisztikai, vállalati/ágazati, (kiemelt) projektek és beruházások adatai, indikátorok és egyéb 

hazai és nemzetközi kontroll adatok, valamint a vonatkozó program-, és projekt háttérdoku-

mentumok, legjobb gyakorlatok, valamint az intézményi (hálózati) kontakt és egyéb szakértői 

információk a projekt ciklus minden fázisában, és minden szereplője (IH-t felügyelő miniszté-

rium, IH, KSZ, támogatásközvetítő és egyéb, a OP végrehajtásban résztvevő intézményi part-

nerek, valamint a kedvezményezetti kör és OP specifikus célcsoportok) részére folyamatosan 

rendelkezésre álljanak. Továbbá biztosítottak legyenek egyéb szakmai, valamint a csoport-

munkát és a folyamat-menedzsmentet támogató szolgáltatások is. 

Mindezen tevékenységek támogatására indokolt egy olyan integrált és moduláris információs 

rendszert létrehozni, amely egységes infokommunikációs hátteret biztosít a többi szakmai 

szolgáltatás, OP program-menedzsment, csoportmunka támogató és hálózat-fejlesztési felada-

tokhoz.   

 

Az intézkedésen belül javasolt tevékenységek a következők: 

Kiemelt gazdaságfejlesztési programok-, és projektek előkészítése  

A tevékenység célja olyan életképes, szakmailag, pénzügyileg és közbeszerzési szempontok-

ból is végrehajtható kiemelt gazdaságfejlesztési programok generálása és előkészítése, ame-

lyek komplex gazdaságfejlesztési probléma vagy kiemelt cél megoldása érdekében, széles 

résztvevői kör bevonásával kerülnek kidolgozásra (kiemelt fejlesztési területek (iparágak és 

szolgáltatások), kiemelt térségi vagy egyéb komplex programok, integrált térségi beruházások 

(ITI), S3-hoz kapcsolódó célzott gazdaságfejlesztési programok,  egyedi kormánydöntéssel 

megvalósuló kiemelt gazdaságfejlesztési projektek, programok (EKD), kombinált finanszíro-

zású projektek/programok stb). 

A projektek, programok generálása és előkészítése hatékony, átlátható, nyomon követhető és 

egységes projekt-menedzsment módszerrel és intézményi oldalról projekt-mentori támogatás-

sal valósul meg.   

 

Gazdaságtervezési, elemzési, információ-, és szakmai szolgáltatási környezet fejlesztése 

Jelen tevékenység tartalma egy olyan országos hatókörű tervezési-elemzési-szakmai szolgál-

tató hálózat létrehozása, amely nem csak módszertani eszközökkel, hanem gyakorlati, opera-

tív eszközökkel, szakmai szolgáltatásokkal, alkalmanként mentorálással is segíti az új prog-
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ramozási időszak célzottabb program-, és projekttervezési, illetve az elemzési-értékelési és a 

szakmai disszeminációs feladatok során bevezetendő új típusú eszközrendszert és módszerta-

nokat.  

Központi szinten a gazdaság-fejlesztési, minőségi tervező-elemző munkához és a projekt irá-

nyításához a megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakértők már rendelkezésre 

állnak, azonban térségi és helyi (kiemelt program/projekt) szinten ezek az intézményi kapaci-

tások még nem épültek ki.  

 

Az intézményi humánerőforrás kapacitások fejlesztése (’szoftver’) mellett legalább ilyen fon-

tos, illetve a sikeres programvégrehajtás másik kulcseleme egy olyan ’hardver’, gazdaságter-

vezési és elemzési információs rendszer (Magyar Gazdaságfejlesztési Információs Rend-

szer (MAGIR) kialakítása, amely nem csak a TA prioritás minden intézkedésének, hanem a 

teljes OP sikeres végrehajtását, programmenedzsmentjét, valamint a szakmai disszeminációs 

és tervezett intézmény-fejlesztési feladatokat is támogatja. 

 

A MAGIR alapvetően adatbázis és dokumentumtár jellegű információkat, térképes szolgálta-

tásokat, közhiteles gazdasági nyilvántartásokat, valamint a csoportmunkát, szakmai- és fo-

lyamatmenedzsment szolgáltatásokat tesz elérhetővé térinformatikai szolgáltatások és a leg-

korszerűbb mobil kommunikációs és IKT eszközök biztosításával a központi intézményi és az 

együttműködő (térségi, helyi) és egyéb szakmai partnerek részére. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a MAGIR nem pályázatkezelő, nem monitoring rendszer, 

hanem alapvetően egy olyan közös információs felület (szövet) az operatív program sikeres 

végrehajtásában érdekelt központi és területi intézményi szereplők, egyéb közreműködők, 

valamint a (potenciális) kedvezményezetti kör, elsősorban az üzleti (vállalkozói) szféra és 

egyéb célcsoportok között, amely elsősorban magas hozzáadott értékű szolgáltatásaival kíván-

ja az ún. e-kohéziót és a partnerséget is javítani, a tervező-elemző, intézményfejlesztési és 

szakmai disszeminációs feladatokat segíteni a program,- és projektciklus minden fázisában.  

A MAGIR rendszer lesz többek között a GINOP végrehajtása során, a különböző intézkedé-

sek keretében megvalósuló ’eredmény-termékek’ és gazdaságfejlesztési hálózatok (jól para-

méterezett és kereshető) adatbázisa, közhiteles nyilvántartása az alábbi területeken (a teljesség 

igénye nélkül): szabad vállalkozási zónák (SZVZ), kiemelt növekedési zónák és térségek, 

akkreditált helyi gazdaságmenedzsment szervezetek, társadalmi vállalkozások, hálózatok-

szolgáltató központok (klaszterek, ipari és logisztikai parkok, kereskedőházak, stb), tudásköz-

pontok-kutatóintézetek, hálózati és egyéb infrastruktúra térképek (pl. a szélessávú mapping 

rendszer), a turisztikai menedzsment szervezetek, a programokba bevont turisztikai 

desztinációk, termékek leírásai, stb. 

A pénzügyi eszközök alkalmazása, igénybevétele során az ún. támogatás-közvetítő szerveze-

tek központi (egységes) projektfejlesztő-, értékelő és szakmai tanácsadó rendszert (projektge-

nerálás, kockázat-, és versenyképességi elemzés, projektmentorálás stb.) használnak majd, 

amely szintén a tervezett MAGIR rendszer egyik modulja, értéknövelt szolgáltatása. 
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2.7.4.2 A beavatkozások kategóriái (prioritási tengelyeként) (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (2) (c) (iv)) 

101. táblázat: Output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (prioritási tengelyen-

ként) 

Azonosító Indikátor megnevezése
78

 Mértékegység 
Célérték (2022)

 79
 

(opcionális) 
Adatforrás 

nem releváns 

Az OP végrehajtásában 

közreműködő  

szervezetek 

éves feladatterveinek 

átlagos teljesítése. 

% 100% IH 

nem releváns 

Integrált információs 

rendszert rendelkezésre 

állása 

% 100% MAGIR 

2.7.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás tengelyenként) (Article 87 (2) (c) (v)) 

102-104. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

102. tábla: Dimenzió 1 

Beavatkozási terület 

103. tábla: Dimenzió 2 

Finanszírozási forma 

104. tábla: Dimenzió 3 

Terület 

Kód € összeg  Kód € összeg  Kód € összeg  

kidol-

gozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 
kidolgozás alatt 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra, továbbá az összes program specifikus indikátort is. 
79

  Technikai segítségnyújtás esetében az output indikátorok célértéke opcionális.  
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3. AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE 

3.1. Az általános rendelet (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)) 53, 110 és 

111 cikkeivel összhangban, az egyes alapokból tervezett támogatások teljes 

pénzügyi előirányzata éves bontásban (euró) 

105. táblázat 

Régiókategó-

ria 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

ERFA 

Fejletlenebb 

régiókban 

550 060 856 1 031 364 106 1 237 636 928 1 375 152 142 1 237 636 928 756 333 678 687 576 071 6 875 760 709 

ERFA  

Összesen 
550 060 856 1 031 364 106 1 237 636 928 1 375 152 142 1 237 636 928 756 333 678 687 576 071 6 875 760 709 

ESZA 

Fejletlenebb 

régiókban 

140 710 029 263 831 306 316 597 567 351 775 074 316 597 567 193 476 291 175 887 537 1 758 875 371   

ESZA  

Összesen 
140 710 029 263 831 306 316 597 567 351 775 074 316 597 567 193 476 291 175 887 537 1 758 875 371   

Ifjúsági Fog-

lalkoztatási 

Kezdeménye-

zés (YEI) 

4 000 000 7 500 000  9 000 000 10 000 000  9 000 000 5 500 000  5 000 000 50 000 000  

Mindössze-

sen 
694 770 887  1 302 695 412  1 563 234 495  1 736 927 216  1 563 234 495  955 309 969  868 463 608  8 684 636 080  
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3.2. Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, mely bemutatja az operatív programon belül az egyes 

alapok teljes pénzügyi előirányzatát és a nemzeti finanszírozást prioritástengelyenként (euró) (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikke (d) (ii) pontja)  

106. a. táblázat: Az operatív program pénzügyi terve 

 

Alap 
Régió kate-

gória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás (a) 

Nemzeti társfi-

nanszírozás 

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

Nemzeti társfinanszíro-

zás indikatív felosztása 

Összes finan-

szírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszí-

rozás mértéke 

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

Tájékoztató 

adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán (1) 

(d) 
  

EBB hozzá-

járulás 

1. Vállalkozások ver-

senyképességének javí-

tása és foglalkoztatásá-

nak ösztönzése 

ERFA fejletlenebb 
Teljes elszámolható 

költség 
2 444 465 473  431 376 261 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
2 875 841 734 0,85 

kidolgozás 

alatt 

2. Tudásgazdaság fej-

lesztése 
ERFA fejletlenebb 

Teljes elszámolható 

költség 
1 552 507 567  273 971 923 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
1 826 794 490 0,85 

kidolgozás 

alatt 

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 
ERFA fejletlenebb 

Teljes elszámolható 

költség 
853 965 508 150 699 795 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
1 004 665 303 0,85 

kidolgozás 

alatt 

4. Természeti és kultu-

rális erőforrások meg-

őrzése, az örökségi hely-

színek hasznosításán és 

az energiahatékonyság 

növelésén keresztül 

ERFA fejletlenebb 
Teljes elszámolható 

költség  
743 442 167 131 195 676 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
874 637 843 0,85 

kidolgozás 

alatt 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

ESZA fejletlenebb 
Teljes elszámolható 

költség  
1 537 828 684  271 381 531 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
1 809 210 215 0,85 

kidolgozás 

alatt 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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Alap 
Régió kate-

gória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás (a) 

Nemzeti társfi-

nanszírozás 

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

Nemzeti társfinanszíro-

zás indikatív felosztása 

Összes finan-

szírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszí-

rozás mértéke 

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

Tájékoztató 

adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán (1) 

(d) 
  

EBB hozzá-

járulás 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

YEI fejletlenebb 
Teljes elszámolható 

költség  
50 000 000  0 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
50 000 000 1 

kidolgozás 

alatt 

6. Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztése 
ERFA fejletlenebb 

Teljes elszámolható 

költség  
1 281 379 994  67 441 053 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
1 348 821 047 0,95 

kidolgozás 

alatt 

7. Technikai segítség-

nyújtás 
ESZA fejletlenebb 

Teljes elszámolható 

költség 
221 046 687  39 008 239 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
260 054 926 0,85 

kidolgozás 

alatt 

Összesen 
ERFA fejletlenebb kidolgozás alatt 6 875 760 709  1 054 684 708  

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
7 930 445 417 0,867 

kidolgozás 

alatt 

Összesen 
ESZA fejletlenebb kidolgozás alatt 1 758 875 371   310 389 770  

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
2 069 265 141 0,85 

kidolgozás 

alatt 

Összesen 
YEI fejletlenebb kidolgozás alatt 50 000 000  0 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
50 000 000 1 

kidolgozás 

alatt 

Összesen 
KA fejletlenebb kidolgozás alatt 0 0 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
0 0 

kidolgozás 

alatt 

Teljes összesen kidol-

gozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 8 684 636 080 1 365 074 478 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
10 049 710 558 0,8642 

kidolgozás 

alatt 

(1)   Csak akkor szükséges kitölteni, ha a prioritástengelyek összköltséggel vannak kifejezve. 

(2)   Ezt az arányt lehet kerekíteni a legközelebbi egész számra a táblázatban. A kifizetések visszatérítésére alkalmazott pontos arány az (f) jelű. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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3.2.1. Az operatív program pénzügyi terve prioritástengelyek, finanszírozó alap, régiókategória és tematikus cél szerint az ERFA, ESZA 

és KA alapok vonatkozásában 

122.b. táblázat: A YEI-t tartalmazó prioritás (vagy prioritás rész) allokációjának megosztása az ESZA és a YEI között, továbbá az ESZA által 

lefedett régiókategóriák között 

 

Alap 
Régió kate-

gória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás 

(a) 

Nemzeti társfi-

nanszírozás 

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

Nemzeti társfinanszíro-

zás indikatív felosztása 

Összes finan-

szírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszí-

rozás mértéke 

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

Tájékoztató 

adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán (1) 

(d) 
  

EBB hozzá-

járulás 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

YEI fejletlenebb 
Teljes elszámolható 

költség  
50 000 000  0 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
50 000 000  1 

kidolgozás 

alatt 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

ESZA fejletlenebb kidolgozás alatt 307 393 044  54 245 831 
kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
361 638 875 0,85 

kidolgozás 

alatt 

Összesen (YEI-hez kap-

csolódó) 
ESZA fejletlenebb kidolgozás alatt 307 393 044  54 245 831 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
361 638 875 0,85 

kidolgozás 

alatt 

Teljes összesen 
YEI fejletlenebb kidolgozás alatt 357 393 044  54 245 831 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
411 638 875  0,8682 

kidolgozás 

alatt 

ESZA/YEI forrás arány 6,14  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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122 c. táblázat 

Prioritástengely Alap Régió kategória Tematikus célkitűzés 
Uniós támoga-

tás 

Nemzeti társfinanszí-

rozás 

Összes finanszíro-

zás 

1. Vállalkozások versenyképessé-

gének javítása, a foglalkoztatás 

ösztönzése 

ERFA fejletlenebb 

3. a kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EVMA ese-

tében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA 

esetében) versenyképességének 

javítása; 

2 444 465 473 431 376 261 2 875 841 734 

2. Tudásgazdaság fejlesztése ERFA fejletlenebb 
1. a kutatás, technológiai fejlesz-

tés és innováció erősítése; 
1 552 507 567  273 971 923 1 826 794 490 

3. Infokommunikációs fejlesztések ERFA fejletlenebb 

2. az információs és kommuniká-

ciós technológiák hozzáférhető-

ségének, használatának és minő-

ségének javítása; 

853 965 508 150 699 795 1 004 665 303 

4. Természeti és kulturális erőfor-

rások megőrzése, az örökségi hely-

színek hasznosításán és az energia-

hatékonyság növelésén keresztül 

ERFA fejletlenebb 

6. a környezetvédelem és az 

erőforrás-hatékonyság propagá-

lása; 

454 181 858 80 149 740  534 331 598  

ERFA fejletlenebb 

4. az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

289 260 309 51 045 936  340 306 245  

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a 

vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

ESZA fejletlenebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása 

és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

923 042 596  162 889 869  1 085 932 465   

ESZA fejletlenebb 

10. beruházások az oktatás, kész-

ségfejlesztés és élethosszig tartó 

tanulás területén; 

307 393 044  54 245 831 361 638 875 

ESZA fejletlenebb 

9. a társadalmi befogadás elő-

mozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem; 

307 393 044  54 245 831 361 638 875 

YEI fejletlenebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása 

és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

50 000 000 0 50 000 000 

6. Pénzügyi eszközök és szolgálta-

tások fejlesztése 

ERFA fejletlenebb 
1. a kutatás, technológiai fejlesz-

tés és innováció erősítése; 
384 241 306 20 223 227  404 464 533  

ERFA fejletlenebb 
2. az információs és kommuniká-

ciós technológiák hozzáférhető-
159 740 767  8 407 409  168 148 176  
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Prioritástengely Alap Régió kategória Tematikus célkitűzés 
Uniós támoga-

tás 

Nemzeti társfinanszí-

rozás 

Összes finanszíro-

zás 

ségének, használatának és minő-

ségének javítása; 

ERFA fejletlenebb 

3. a kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EVMA eseté-

ben) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA 

esetében) versenyképességének 

javítása; 

512 897 383 26 994 599  539 891 982  

ERFA fejletlenebb 

4. az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

160 792 614  8 452 854 169 057 085  

ERFA fejletlenebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása 

és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

63 896 307  3 362 964 67 259 271 

7. Technikai segítségnyújtás ESZA fejletlenebb  221 046 687 39 008 239 260 054 926 

 

107. táblázat: A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítandó támogatás indikatív összege 

Ezt a táblázatot a Strukturális Alapok közös adatbázisa (SFC) generálja automatikusan, a prioritástengelyek kategorizálási táblázatain ala-

pulva. 

Prioritástengely 
A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítandó 

támogatás indikatív összege (euró) 

Az operatív program teljes költségének arányá-

ban (%) 

nem releváns nem releváns nem releváns 
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4. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE  

A vonatkozó uniós szabályozást biztosító rendelettervezetek – amelyek az integrált területi 

beruházások valamint az alulról jövő helyi kezdeményezések megvalósítását nagy-mértékben 

befolyásolják / befolyásolhatják – még nem kerültek elfogadásra, ezért az alábbi információk 

kizárólag indikatív jellegűek, számításba véve a rendelkezésre álló információk alapján po-

tenciálisan kijelölhető ITI (Integrált Területi Beruházás) és CLLD (Közösségvezérelt Helyi 

Fejlesztések) területeket. 

A fejezet célja annak bemutatása, hogy az operatív program célkitűzéseinek eléréséhez mi-

lyen integrált területi eszközöket kívánunk felhasználni. A GINOP tervezésének integrált terü-

leti megközelítése a Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87(3) cikke) iránymutatásai 

alapján a Partnerségi Megállapodás tervezésével szoros összhangban történt. 

A GINOP szakítva a korábbi programozási időszakok gazdaságfejlesztési hagyományaival, és 

az európai uniós elvárásoknak megfelelően nagyobb hangsúlyt fektet a területfejlesztés integ-

rált megközelítésére. Ennek jegyében az ágazati gazdaságfejlesztési elképzelések mellett az 

operatív program több prioritásában is megjelentek területi fókuszú gazdaságfejlesztési ele-

mek is, amelyek esetében funkcionálisan összetartozó területi egységekhez rendelünk hozzá 

fejlesztési eszközöket és forrásokat, azok integrált fejlesztését megcélozva.  

A program integrált területfejlesztési igényét elsősorban azok a nemzetgazdaság számára ki-

emelten fontos térségek generálják, amelyek gazdasági fejlesztése (ez jelentheti felzárkóztatá-

sukat, vagy gazdasági versenyképességük megerősítését) elengedhetetlen az ország fenntart-

ható tartós növekedési pályára állításához. A kiemelt térségek területi fókuszú gazdaságfej-

lesztése esetében a szűk keresztmetszetet elsősorban a források szűkössége jelenti. Annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a források elaprózódását, megalapozott tervezést követően 

csak korlátozott számú térség (Balaton, szabad vállalkozási zónák, kiemelt gazdaságfejlesztési 

zónák) nevesítésére nyílt lehetőség az Operatív Programban, ahol viszont a források koncent-

rálásával tényleges gazdasági fejlődés valósulhat meg. 

Szintén fontos változás az elmúlt évek fejlesztéspolitikai gyakorlatához képest, hogy a terve-

zett területi típusú beavatkozások megvalósítása a GINOP esetében nem a hagyományos – a 

regionális és szubregionális területi szinteken – történik, hanem a hagyományos közigazgatási 

határokat (kistérség, megye, régió) átlépő, funkcionálisan összetartozó területi egységek ké-

pezik a fejlesztés alapját. A hazai fejlesztési igények összeegyeztethetőek az uniós elvárások-

kal és az új típusú integrált fejlesztési eszközökkel (ITI, CLLD) lehetőség nyílik azok megva-

lósítására. 

Az új típusú integrált területi megközelítés és az alkalmazható fejlesztési eszközök az operatív 

program specifikus céljai közül az alábbiak megvalósulásához járulnak hozzá: 

 GINOP 1. prioritás (kkv-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése) / 4. 

specifikus cél: Vállalkozások versenyképességének javítása a kiemelt növekedési zónák-

ban és térségekben  
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 GINOP 4. prioritás (Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi hely-

színek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül) 2. Specifikus cél: a 

Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva 

 

4.1. * Ahol szükséges, CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és 

alkalmazás elveinek rögzítése 

A GINOP-ban sem CLLD, sem CLLD típusú eszköz használata nem tervezett, azonban az ITI 

eszközzel érintett területek fejlesztésének megtervezése, valamint a jövőbeli beruházások vég-

rehajtása szoros összhangban kell történjen a más OP-kból finanszírozott CLLD-vel érintett 

területekkel. 

4.2. Amennyiben releváns, a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás  

A GINOP keretében fenntartható városfejlesztés nem tervezett. Megjegyzendő azonban, hogy 

a GINOP I. prioritásában „kiemelt növekedési zónák és térségek célzott gazdaságfejlesztési 

programjai” tervezése szoros összhangban történik a TOP településfejlesztést célzó prioritá-

sával, annak érdekében, hogy a tervezett városfejlesztések jelentős gazdaságélénkítő hatást is 

generáljanak. Az integrált tervezés célja, hogy ne „csak” környezeti, energetikai, pénzügyi 

szempontból, hanem gazdaságfejlesztési oldalról is fenntartható programok valósuljanak meg. 

 

108. táblázat: A fenntartható integrált városi intézkedésekre vonatkozó ERFA támogatás indi-

katív összege az ERFA rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján valamint az integrált beavat-

kozásokra irányuló ESZA támogatások indikatív forrásallokációja. 

1. Alap 

2. Az (EU) No [ERFA] rendeletének 7. cikk (2) 

bekezdése szerinti fenntartható integrált városi 

intézkedésekre vonatkozó ERFA támogatás 

összege, valamint az integrált intézkedésekre 

vonatkozó ESZA támogatások indikatív alloká-

ciója 

3. A második oszlop 

részesedése az Alap 

operatív programra 

allokált teljes összegé-

ből 

ERFA összesen nem releváns nem releváns 

ESZA összesen nem releváns nem releváns 

ERFA+ESZA összesen nem releváns nem releváns 

4.3. * Ahol szükséges a – Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 99. cikke által 

meghatározott – ITI eszköz – ERFA rendelet 7 cikk (2) bekezdése szerinti – 

városfejlesztéstől eltérő használatának megközelítése és ezek indikatív 

forrásallokációja minden prioritás tengelyből. 

A jelenleg rendelkezésre álló információk, illetve a rendelettervezetek ismert tartalma alapján 

a GINOP-on belül az 1. prioritáshoz kapcsolódóan van szándék és lehetőség az újszerű terüle-

ti integrációs eszköz, ITI (vagy ITI típusú eszköz) alkalmazására. A GINOP integrált területi 

beruházásai elsősorban ERFA, másodsorban ESZA forrásokból táplálkoznak. Az 1-es priori-
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tás területi fókuszú gazdaságfejlesztési elemei szinte minden más prioritással (kivétel: Tech-

nikai segítségnyújtás) kisebb-nagyobb mértékben átfedésben vannak, azokkal lehatárolási 

kérdések és dilemmák merülnek/merülhetnek fel. Ebből következik, hogy a tervezett lehetsé-

ges ITI-k egyes részterületeinek finanszírozása elsősorban a GINOP egy vagy több prioritásá-

ból fog történni. A létrehozandó ITI-t tehát tekinthetjük egy olyan eszköznek is, amely az 

egyes prioritások között fennálló lehatárolási problémák megoldására nyújt egységes mód-

szertant. 

A GINOP integrált beavatkozást igénylő térségeinek előreláthatóan nem csak az operatív 

programon belüli prioritások jelentik a finanszírozási hátterét, hanem más operatív programok 

is, elsősorban a TOP. Bár az ITI-k esetében szerencsés lenne, hogy a rendelkezésre álló esz-

közök és források közös koordinálásával valósuljon meg integrált fejlesztés, azonban lehető-

ség lesz arra is, hogy az adott területre vonatkozó, ITI-n keresztül megvalósuló fejlesztések 

mellett, más operatív programok és prioritások által finanszírozott beruházások is létrejöjje-

nek a területen, amely operatív programok és prioritások közvetlenül nem vesznek részt az 

ITI finanszírozásában. Ezek elsősorban az ágazati operatív programok (EFOP, IKOP, 

KEHOP) és prioritásaik. Az így megvalósuló fejlesztéseket ugyan Integrált Területi Beruhá-

zásnak (ITI) nem hívhatjuk, ugyanakkor ennek nyomán mégiscsak több operatív programból 

finanszírozott integrált beruházások valósulnak meg. 

A tervezés aktuális állása szerint a GINOP-hoz kapcsolódóan ITI eszköz használata legna-

gyobb eséllyel a Balaton térségben reális, várhatóan az alábbi paraméterekkel. 

I. Balaton térségi ITI: 

Térségi fókusz: a Balaton térség települései.  

Tematikus fókusz: a térség turisztikai megújítása. 

ITI irányítása és végrehajtása: a Balatoni Fejlesztési Tanács által, mind a tervezés, mind a 

végrehajtás az ITI által lefedett térségben működő, alulról szerveződő CLLD-kel összhang-

ban.  

Finanszírozás: A Balaton térségi ITI elsősorban ERFA forrásokból táplálkozik, a fő finanszí-

rozó a GINOP 4. prioritása. Tervezése szoros összhangban kell, hogy történjen az OP más 

prioritásaival (főként a 1, 2.) illetve a TOP településfejlesztési és CLLD prioritással. A to-

vábbtervezés során az ITI kiegészülhet a környezeti és közlekedési operatív programok által 

lefedett területekkel.  

 

109. táblázat: Az 5.2-ben említettektől eltérő ITI-k indikatív forrás allokációja (aggregált összeg) 

Az ITI megnevezése: Balaton térségi ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: Balatoni Fejlesztési Tanács 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

1. prioritástengely ERFA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

2. prioritástengely ERFA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 
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Az ITI megnevezése: Balaton térségi ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: Balatoni Fejlesztési Tanács 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

3. prioritástengely ERFA 0 

4. prioritástengely ERFA 0 

5. prioritástengely ESZA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

6. prioritástengely ESZA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

7. prioritástengely ESZA 0 

Összesen:  - a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

 

4.4. * Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a tengeri 

medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való koordinációt biztosító 

mechanizmusok, amennyiben releváns 

Az Operatív Program tervezése és végrehajtása az előkészítés stádiumától kezdve a DRS fi-

gyelembevételével, releváns elemeinek beépítésével zajlik.  

A DRS stratégiai céljai közül a GINOP főleg az alábbiakhoz járul hozzá: 

A) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval: 

Ezen belül fenntartható energia használatának ösztönzése (vállalati szinten) és a kulturá-

lis és idegenforgalmi szempontú kapcsolatteremtés lehet meghatározó, a GINOP négyes 

prioritása éppen e két területhez rendel expliciten forrásokat. 

B) A jólét megteremtése a Duna régióban: 

Ezen a területen a DRS mindhárom (al)célját támogatja a GINOP, nevezetesen a tudás-

alapú társadalom megvalósulását (a GINOP 2-es és 3-as prioritása), a vállalati verseny-

képességet, beleértve a régióban működő klaszterek hazai lábának fejlesztését (1-es pri-

oritás), valamint az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetést (1-es és 5-ös 

prioritás). 

A GINOP (prioritásonként) az alábbiak szerint járul hozzá a DRS megvalósulásához: 

 

1. 

A DRS keretében a régióbeli összehangolt fejlesztéseknek köszönhetően a logisztikai rend-

szer elemei egy nemzetközi hálózatba tagozódnak be, ezáltal a hazai fejlesztés kihasználtságát 

vagy a megtérülését biztosítja vagy javítja.  

Az 1. intézkedés támogatja a vízi közlekedést is érintő intermodális központok fejlesztését, 

hozzájárulva a növekedési potenciállal rendelkező KKV-k piacra jutásához. A DRS elősegíti, 

hogy a fejlesztés a piacot elérő nemzetközi logisztikai láncba kapcsolódjék, így a logisztikai 

lánc hatékonyan és kis költséggel tud kiépülni, javítva a vállalkozás versenyképességét. Ezen 



 

 174 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

intézkedés elősegíti továbbá a közúti közlekedési prioritási területek multimodális csomó-

pontok fejlesztésére vonatkozó akcióját a növekedési lehetőséggel rendelkező vállalkozásokat 

kiszolgáló logisztikai rendszerek közlekedési alágazatának fejlesztésén keresztül.  

A 2. intézkedés támogatja a DRS 3. akcióját (dunai hajóállomány korszerűsítése) oly módon, 

hogy a támogatásnak elvi feltételeit teremti meg. A Dunára optimalizált hajóállomány piaca 

potenciálisan az egész régióra kiterjed. 

A 3. intézkedés jól illeszkedik a 8-as prioritási terület 2. akciójához (versenyképesség javítá-

sa) és a 7. prioritási terület innovációs fókuszú területi stratégiáihoz, például a városi növeke-

dési zónák S3/RIS3-hoz is kapcsolódó gazdasági fejlesztésen keresztül. Az eredményes be-

avatkozás feltétele többek között a Duna Régió járműipari cégei és hazai partnereik közötti 

megfelelő regionális együttműködés. 

 

2. 

A 2. intézkedés támogatja a Duna Stratégia 7. akciójának (együttműködés az Európa 2020 

stratégia Innovatív Uniójához kapcsolódóan) megvalósítását. Az együttműködések és kezde-

ményezések régiós szinten, Duna Stratégia keretében történő összehangolása lehetővé teszi a 

globális piacon is versenyképes kutatási együttműködések és specializációk létrehozását. 

 

3. 

A 3. specifikus célhoz (elektronikus állami/közigazgatási fejlesztésekhez) tartozó intézkedé-

sek támogatják a DRS közlekedési prioritási területének 7. akcióját (intelligens közlekedési 

rendszerek fejlesztése), a közösségi közlekedést javító ITS fejlesztéseken keresztül. A Duna 

Stratégia az intézkedés sikeres megvalósítását a határon átnyúló agglomerációk és közlekedé-

si rendszerek intelligens közlekedésfejlesztésén keresztül támogatja.  

A 2. és 3. specifikus céllal (digitális gazdasággal és az elektronikus állami/közigazgatási fej-

lesztésekkel) összefüggő intézkedések összhangban állnak a Duna Stratégia 7. prioritási terü-

lete 5. akciójával (az információs és kommunikációs technológiák Duna régióbeli szolgáltatá-

sának és igénybevételének javítására irányuló stratégiák kidolgozása és végrehajtása). A regi-

onális együttműködés növeli az operatív program intézkedései megvalósításának hatékonysá-

gát. 

 

4. 

Az 1. intézkedés a DRS kultúra és idegenforgalom prioritás területe 3. (kulturális utak) és 4. 

(turisztikai termékek) akcióit támogatja. A Duna Stratégia segíti a meglévő európai szinten is 

egyedülálló vendégforgalmat vonzó utak és hálózatok által generált jelentős turisztikai keres-

let Magyarországra történő mobilizálását. 

Az 1. intézkedés támogatja továbbá a DRS kultúra és idegenforgalom prioritás területe 6. ak-

ciója (idegenforgalommal kapcsolatos oktatási, tudományos és kutatási tevékenységek össze-
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fonódásainak és együttműködésének további ösztönzése) megvalósítását. A Duna Stratégia 

keretében a régiós turizmusban rejlő kihasználatlan potenciáloknak az innováció elemeivel 

történő támogatása jelentős bővülés lehetőségét hordozza magában. 

Az 1. intézkedés továbbá összhangban áll a kultúra és idegenforgalom prioritás terület 1. ak-

ciójával (Duna védjegy kialakítása). A DRS lehetőséget ad a hazai turisztikai szolgáltatások 

globális turisztikai piac számára történő feltárására, a régió ismertségének és marketingjének 

felhasználásával.  

A 3. és 4. intézkedés a DRS energia prioritásterületének 8-11-16 összevont akcióval (megúju-

ló energiaforrások felhasználásának támogatása) áll összhangban. A DRS keretében a meg-

újuló energiák elosztott energiatermelési használatának kiterjesztése csökkenti a rendelkezés-

re állási kockázatokat és az energiafüggőséget a régióban. 

 

5. 

A prioritástengely széles körben támogatja a DRS „Tudás alapú társadalom”; „Versenyképes-

ség” és „Emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés” kiemelt területeit.  

Az 1. intézkedés elősegíti a DRS 9. prioritási területe 2. akciójának (kreativitás és vállalkozói 

készség támogatása), valamint a 8. terület 4. akciójának (szakmunka presztízsének javítása) 

megvalósítását. A Duna Régió gazdaságába integrálódó programok jelentősen bővítik a mun-

kaerő-kereslet és vállalkozási lehetőségek spektrumát. 

A prioritástengely 4. intézkedése segíti továbbá a Duna Stratégia 9. prioritás területének 4. és 

6. akcióit (élethosszig tartó tanulás, illetve az ágazatok közötti szakpolitikai koordináció javí-

tása a demográfiai és migrációs problémák kezelésének érdekében). A regionális együttmű-

ködés a határ menti térségekben növeli az intézkedések megvalósításának hatékonyságát. 

A duális képzési programok támogatják a Duna Régió jelentős, Magyarországon telephellyel 

rendelkező vállalatai tekintetében a foglalkoztatás bővítéséhez, hazai beszállítók fejlesztésé-

hez szükséges képzési feltételeket. 
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5. * A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A 

DISZKRIMINÁCIÓ, VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS KOC-

KÁZATÁNAK LEGINKÁBB KITETT CÉLCSOPORTOKKAL REN-

DELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI, KÜLÖ-

NÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT KÖZÖSSÉGEK-

RE ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKRE 

(Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87 cikk (4) (A) bekezdés) 

5.1. A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a diszkrimináció 

legmagasabb kockázatának kitett célcsoportok 

A szegénységgel leginkább sújtott célcsoportok által érintett összefüggő és kiterjedt területe-

ket hazánkban a vidékies térségekben és az ipari válságövezetekben találhatunk, emellett zár-

ványszerűen a nagyvárosokban is léteznek. A diszkrimináció által leginkább érintett roma 

közösségek mindhárom előbb felsorolt területen élnek, így a szegregáció csökkentésében és a 

roma közösségek társadalmi problémáinak megoldásában a szokásos gazdaság- és térségfej-

lesztésen túlmutató megközelítés szükségessé teszi önálló fejlesztési célok kijelölését. Ezen 

felül a diszkrimináció kockázatának kitett célcsoportok közé sorolhatóak a megváltozott 

munkaképességű személyek is. 

 

A diszkriminációval és a szegénység veszélyével leginkább érintett térségtípusok: 

 A vidékies térségek közül főként a periférikus elhelyezkedésű aprófalvas és tanyás 

térségek azok – lásd részletesebben a 7. fejezetben –, amelyek társadalmi- és gazdasági 

szempontból elmaradottnak tekinthetőek. 

 Az egykori ipari övezetek társadalmát nagymértékű és strukturális munkanélküliség 

sújtja, a korábban meghatározó gazdasági, ágazati szerkezet pedig valószínűleg már 

hosszú távon sem állítható vissza, vagy fejleszthető a kívánatos mértékben. Az egykori 

ipari övezetek nagy részén megtalálhatóak azok a különböző környezeti problémákkal 

sújtott területek, amelyeket összefoglalóan rozsdaövezeteknek nevezünk.  

 A nagyvárosi térségekben a társadalmi leszakadás jelei a 60-as, 70-es években házgyá-

ri technológiával épült jelentősebb méretű lakótelepekkel rendelkező városrészekben 

mutatkoznak. Ez a felsőfokú végzettségűek alacsonyabb arányában, illetve a munkanél-

küliek és az aktív korú népességen belül a kizárólag segélyből élő háztartások magas 

arányában mutatkozik meg. A komoly társadalmi problémákhoz leromlott állapotú épü-

letállomány társul. A társadalmi leszakadás jelei megfigyelhetőek még a városszövet 

belső, a városmaghoz közeli területein (belső slumok), valamint a földszintes beépítésű, 

jobbára romák lakta telepeken is. 
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Az országban összességében az Eurostat 2010-es adatai szerint a szegénység vagy társadalmi 

kirekesztettség által veszélyeztetett lakosság a népesség kb. 30%-a, azaz mintegy 3 millió fő. 

A KSH adatai szerint a 20-59 éves népesség egyötöde, azaz 1 millió fő tartósan nem dolgozik. 

Az elmúlt 15 évben az elért gazdasági növekedés ellenére a szegények aránya nem csökkent, 

sőt a válság hatására arányuk 2009-2010 környékén ismét emelkedni kezdett.
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A hátrányos helyzetű csoportok, illetve az ország leghátrányosabb térségeiben élő emberek 

összetett problémákkal küzdenek: a munkalehetőségek hiánya, a nem megfelelő képzettség, a 

lakhatási és egyéb infrastrukturális hátrányok mellett fokozott szociális támogatásra is szorul-

nak. A szociális szolgáltatások minősége, elérhetősége és hozzáférhetősége jelentős, a telepü-

lések típusa által meghatározott területi különbségeket mutat. Legtöbbször azonban – gyakran 

a legalapvetőbb infrastrukturális feltételek hiányosságai miatt – éppen a leghátrányosabb 

helyzetűek számára nem hozzáférhetőek az alapvető közszolgáltatások és más támogató erő-

források. 

További gondot jelent az, hogy egyes térségekben (az ipari válságövezetekben, az Észak-

magyarországi és az Észak-alföldi régiókban) nagyon alacsony a munkaerő kereslet, a rendel-

kezésre álló munkaerő egy részének nem megfelelő a képzettsége, ezért az ő munkaerőpiaci 

esélyeik folyamatosan romlanak; a szakképzettek és a felsőfokú végzettségű fiatal szakembe-

rek pedig elvándorolnak. Ez a tendencia ahhoz vezet, hogy ezen térségekben a munkaerőpiac 

kínálati oldalán a szegényebbek és alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya nő. A munka-

erőpiac e kedvezőtlen tendenciái is hozzájárulnak az egyéb hátrányok mellett ahhoz, hogy a 

befektetési kedv és az új vállalkozások betelepülése alacsony ezen térségekben. 

A roma népesség jelentős része az országban területileg igen koncentráltan él, hagyományo-

san Észak- és Északkelet-Magyarországon, a Közép-Tiszavidéken, illetve a Dél-Dunántúlon. 

A romák jelentős része elsőként szorult ki a korábbi ipari központok munkaerőpiacáról és – az 

emelkedő megélhetési költségek miatt – a városokból, és koncentrálódott a leszakadóban levő 

vidéki térségekbe. Ez a társadalmi helyzetet követő térbeli folyamat okozza, hogy a roma né-

pesség igen eltérő jellegű területeken él, amelyek között nehéz egyértelmű földrajzi jellegze-

tességeket találni. A romák nagy részét érintő társadalmi-gazdasági problémák azonban e tér-

ségek mindegyikében megmutatkoznak: a rendkívül rossz életkörülmények, magas munka-

nélküliség, alacsony képzettség és általában rossz szociális viszonyok. A magas arányban 

roma népességgel rendelkező területek segítése tehát sajátos megoldásokat kíván. 

A KSH tanulmánya szerint
81

 2011-ben az 1 millió 472 ezer magánháztartásban élő tartósan 

fennálló egészségi problémát, betegséget, illetve korlátozottságot jelző 15-64 éves személy 

52,1%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalásban, illetve munkavégzésben egészségi álla-
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álláspont kialakításához segítségnyújtás: A Közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása” című tanul-
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 Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011 (KSH, 2012) 
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pota miatt akadályozva érzi magát. Ezt az összességében 767 ezer főt tekintjük megváltozott 

munkaképességűnek, akiknek a munkaerő-piaci jelenlétét egészségi állapotuk valamilyen 

mértékben hátrányosan befolyásolja.  

A megváltozott munkaképességűek területi eloszlását tekintve elmondható, hogy a Közép-

magyarországi régióban élők kisebb arányban jelöltek egészségi problémát, ezért a megválto-

zott munkaképességűek 15-64 éves népességen belüli aránya is itt a legalacsonyabb (7,3%). 

Az ország keleti felében, illetve a Dél-dunántúli régióban az országos 11,5%-os átlagértéket 

mintegy 3-5 százalékponttal meghaladó arányban vannak a megváltozott munkaképességűek. 

Különösen Tolna, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magas az arányuk, ahol min-

den ötödik személy arról számolt be, hogy egészségi állapotából következően akadályozott a 

munkaerő-piaci részvételben.  

 

5.2. Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott földrajzi 

területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére 

A két legfontosabb az ipari válságterületek fejlesztése valamint a romák által magas arányban 

lakott térségek
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 felemelése. Ehhez kapcsolódóan a hátrányos helyzetű térségekben, települé-

seken a munkahelyteremtés eszközeként ki kell építeni a szociális gazdaságot, valamint támo-

gatni kell a helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket. A tartós eredmények érdekében a kép-

zés, foglalkoztatás, munkahelyteremtés, közlekedésfejlesztés eszközeit együttesen kell alkal-

mazni. Továbbá itt kerül megemlítésre a megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerőpiaci helyzetének javítása is, igazodva a Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87 cikk (4) (A) bekezdéséhez. 

A GINOP intézkedései közül a fentebb jelzett térségekben élő célcsoportok és egyéb más cél-

csoportok (pl. megváltozott munkaképességűek) munkaerő-piaci helyzetének javításához az 

alábbiak járulnak hozzá: 

5.2.1. Ipari válságterületek fejlesztése 

 Gazdasági szerkezetváltás elősegítése. 

 Környezetbarát technológiák preferálása, bevezetése. Helyi energetikai rendszerek, in-

telligens hálózatok, ipari ökoszisztémák és autonóm ellátási rendszerek fejlesztése. 

 A foglalkoztatás támogatása, az aktív munkaerő-piaci programok, a foglalkoztathatóság 

javítását célzó képzési programok, szak- és felnőttképzés és a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat szolgáltatásainak és támogatásainak fejlesztése révén. 

 Térségi elérhetőség javítása, a meglevő infrastruktúra megújítása, a térségi szerepkör 

erősítése, és ahol releváns, ott a határon átnyúló kapcsolatok javítása.  
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  Magas aránynak települési szinten a népszámlálási adatok szerint 10%-ot, járási szinten az 5%-ot, megyei 

szinten a kb. 2%-ot meghaladó roma népesség tekinthető. 



 

 179 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 Az adottságok jó hatásfokú kihasználása elengedhetetlen, így az ipari örökségvédelem, 

az arra alapuló további fejlesztések (pl. turisztikai célú), fenntartható környezetgazdál-

kodás és környezeti kármentesítés támogatása szükséges. 

 

5.2.2. Romák által magas arányban lakott térségek felzárkóztatása 

 A térségi társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a helyi gazdaság erőteljes fejlesz-

tése, szociális gazdaság és vállalkozások támogatása; 

 A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a foglalkoztathatóság javítását célzó képzé-

si, foglalkoztatási programok, aktív munkaerő-piaci programok. A roma népesség visz-

szavezetésével a munkaerőpiacra a térbeli kirekesztődés csökkentése, felszámolása. 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak az ország egész területén hozzáférhető szolgál-

tatásainak és támogatásainak fejlesztése,biztosítva, hogy az elmaradott térségekben élők 

is hozzájuthassanak ezen szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz; 

 A vállalkozóvá váláshoz való hozzáférés javítása az elmaradottabb térségekben is (ahol 

indokolt célcsoport-specifikus támogatási elemekkel kiegészítve). 

 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását célzó munkahelyteremtési programok támogatá-

sa. 

 

5.2.3. A megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása 

 A megváltozott munkaképességűek számára is elérhető aktív munkaerőpiaci intézkedé-

sek segítik elhelyezkedésüket, különösen a személyre szabott munkaerő-piaci szolgálta-

tások, a célzott foglalkoztatási támogatások, a képzési lehetőségek. 

 A szociális gazdaság és a civil foglalkoztatási kezdeményezések révén bővül többek kö-

zött a megváltozott munkaképességűek számára elérhető munkalehetőségek száma. 

 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei segítik a munkaerőpiaci igényekhez és az 

egyéni lehetőségeikhez illeszkedő képzettség és tudás megszerzését. 

 A vállalati alkalmazkodást segítő intézkedések segítik a munkahelyek megtartását, fog-

lalkoztatottak versenyképességének javítását. 

 Az infokommunikációs fejlesztések segítik a jobb elérhetőséget. 

 A munkaerő-kereslet élénkítését célzó intézkedések támogatják a munkalehetőségek 

bővítését. 

A GINOP-on belül jellemzően a „mainstream” intézkedéseken keresztül fogjuk támogatni a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. A megváltozott munkaképességűek 

integrációját segítő specifikus intézkedéseket, a foglalkozási rehabilitációs programokat, va-

lamint a rehabilitáció rendszerének fejlesztését az EFOP támogatja. 

Az Operatív Program az alábbi prioritástengelyek intézkedéseinek támogatható tevékenységei 

érintik a hátrányos helyzetű és a szegénységgel leginkább sújtott térségeket és azoknak a lakó-

it: 



 

 180 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

110. táblázat: Áttekintés az operatív programnak a szegénységgel leginkább sújtott területek / célcsoportok sajátos igényeinek kezeléséhez való 

hozzájárulásáról
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Célcsoport / föld-

rajzi terület 

Tervezett intézkedések főbb 

típusai amelyek az integrált 

megközelítés részei 

Prioritás-tengely Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

5. Vállalkozások foglalkozta-

tás orientált fejlesztései 

1. Vállalkozások ver-

senyképességének 

javítása és foglalkozta-

tásának ösztönzése 

ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett 

kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése. 

 

ERFA 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

4. Infokommunikációs isme-

retek és készségek fejlesztése  

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 

ESZA 3. cikk (2) b): Az információs és kommunikációs technológiákhoz 

való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségé-

nek fokozása a digitális jártasság és az e-tanulás fejlesztése, valamint a 

digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő 

vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén  

ESZA 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

1. Munkaerőpiaci belépés 

segítése 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

ESZA 3. cikk (1) a) ii: Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az 

inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási kezdemé-

nyezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén.   

ESZA 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

2. Fiatalok (15-24 évesek) 

munkaerő-piaci integrációja 

 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése  

ESZA 3. cikk  (1) c) ii: A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának 

segítése 
ESZA 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

3. Szociális gazdaság és non-

profit foglalkoztatási progra-

mok támogatása 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése  

ESZA 3. cikk (1) b) v: ESZA rendelet; 3.b/v A szociális gazdaság és vál-

lalkozások ösztönzése 
ESZA 
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 Ha az operatív program különböző régiókategóriákat fed le, a táblázatot régiókategóriánként is meg kell bontani. 



 

 181 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Célcsoport / föld-

rajzi terület 

Tervezett intézkedések főbb 

típusai amelyek az integrált 

megközelítés részei 

Prioritás-tengely Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos helyze-

tűek/ Periférikus 

térségekben élők 

4. Egész életen át tartó tanu-

lás ösztönzése a szak- és 

felnőttképzés támogatásával 

és fejlesztésével 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

ESZA 3. cikk (1) c) iii: Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való 

hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak 

naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a 

munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a szakoktatás és -

képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a tanulószerző-

déses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek 

kialakítását és továbbfejlesztését. 

ESZA 

 



 

 182 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

6. * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI 

HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS 

IGÉNYEI 

Hazánkban a komoly és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkező földrajzi 

területek a 6. fejezetben már említett vidéki térségek, amelyek közül is kiemelten a periférikus 

elhelyezkedésű területek azok, amelyeket társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye sújthat; 

ezek többek között a tanyás térségek valamint a kifejezetten aprófalvas térségek. Ezen térsé-

gek sajátos igényeit ismerteti az anyag. 

A periférikus térségek tekintetében külső és belső perifériákat különíthetünk el. Külső perifé-

ria alatt az országhatár menti térségek értendők (az osztrák határszakasz kivételével), a belső 

perifériák pedig az ország egyes belső részein találhatók (pl. Közép-Tiszavidék, dunántúli 

megyehatárok, pl. Somogy-Tolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala). A belső perifériák fejlett-

ség tekintetében távol esnek a centrumoktól, földrajzi távolságuk azonban nem meghatározó, 

gyakran a centrumokhoz viszonylag közel helyezkednek el. Több helyen összefüggő belső 

periférikus zónát képeznek megyehatárok, régióhatárok, folyók mentén. 

A periférikus területek elmaradottsága országos szinten is rendkívül jelentős visszahúzó erő, 

további leszakadásuk pedig egyre súlyosabb társadalmi feszültségeket gerjeszt. Szinte minden 

téren az ország többi részénél kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkeznek, amelyet fokozódó 

elvándorlás, elöregedés, társadalmi erodálódás, a természetes és épített környezet erősödő 

igénybevétele jellemez. A perifériák felzárkóztatásának legbiztosabb módja, ha helyi adottsá-

gaik figyelembevételével, helyi erőforrásaik felhasználásával, idővel önállóan is fejlődőképes 

és tovagyűrűző gazdasági fejlődés indítható el a periféria legversenyképesebb körzeteiben, 

településein. A fejlődés gócpontjaiként szolgáló térségi központok megerősítése a leghatéko-

nyabb és leggyorsabb lehetőség ennek eléréséhez továbbá a foglalkoztatási problémák kezelé-

se a legfontosabb kulcstényezők egyike. 

Alapvető cél, hogy ezek a térségek egyedi stratégiák mentén, külső erőforrások bevonásával 

(pl. többlet fejlesztési források, befektetés-ösztönzés) és a belső erőforrások feltárásával 

(munkaerő, eladható termelési tradíciók, természeti erőforrások), lehetőleg közösségi részvé-

tellel zárkózzanak fel, újuljanak meg. A perifériák támogatásának hatékonyabbá tétele a forrá-

sok koncentrálását teszi szükségessé, ezért a legnagyobb problémákkal küzdő térségeknek, a 

valódi szükségleteiket szolgáló célokra kell elsősorban a támogatásokat adni. 

A GINOP intézkedései közül az aprófalvas valamint a tanyás térségekben élők munkaerőpiaci 

helyzetének javításához a GINOP alábbi intézkedései járulnak hozzá: 

 1. prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának 

ösztönzése  

 5. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései  

 3. prioritástengely: Infokommunikációs fejlesztések; 

 4. intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése; 

 5. prioritástengely: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fej-

lesztése; 



 

 183 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 1. intézkedés: Munkaerő-piaci belépés segítése. 



 

 184 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

7. AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS A RELEVÁNS PART-

NEREK SZEREPÉÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

7.1. Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (5) (a) és (b) bekezdés) 

Irányító Hatóság:  

A GINOP Irányító Hatóság feladatát a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, a Közös ren-

delkezésekről szóló rendeletnek megfelelően. A GINOP, TOP és VEKOP programokat egy-

aránt kezelő NGM irányító hatóságai egy szervezeti keretben, de elkülönült szervezeti egy-

ségben működnek. Közreműködő szervezetek kijelölésére sor fog kerülni 

 

Igazoló Hatóság: 

A Magyar Államkincstár látja el az Igazoló Hatóság feladatait a Közös rendelkezésekről szóló 

rendeletnek megfelelően.  

 

Ellenőrző Hatóság:  

Az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el az Ellenőrző Hatóság fel-

adatait a Közös rendelkezésekről szóló rendeletnek megfelelően.  

 

111. táblázat: Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása és elérhetőségei 

Hatóság/szerv 
A hatóság/szerv megneve-

zése 

A hatóság/szerv vezető-

je 

Irányító Hatóság kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

Igazoló hatóság, ahol alkalmaz-

ható 
Magyar Államkincstár kidolgozás alatt 

Ellenőrzési hatóság 
Európai Uniós Támogatáso-

kat Auditáló Főigazgatóság 
kidolgozás alatt 

7.2. Az 5. cikkelyben hivatkozott partnerek operatív program készítésébe való 

bevonása érdekében tett lépések, és a partnerek szerepe az operatív program 

megvalósításában, monitoringjában és értékelésében (CPR 87. cikk (5) (c) 

bekezdés) 

Kidolgozás alatt 



 

 185 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

7.2.1. A releváns partnerek szerepe az operatív program készítésében, végrehajtásában, 

ellenőrzésében és értékelésében. 

Kidolgozás alatt 

Kidolgozás alatt 

7.2.2. ESZA esetében: Közvetett támogatások 

Kidolgozás alatt 

 

7.2.3. ESZA esetében, amennyiben releváns: kapacitásépítésre elkülönített források 

(ESZA rendelet 6. cikk (2) és (3) bekezdés) 

Kidolgozás alatt 

 

 

 



 

 186 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

8. * KOORDINÁCIÓ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB UNI-

ÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT AZ EBB 

KÖZÖTT 

(Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (6) (a) bekezdés) 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

A tervezés és végrehajtás koordinációjának legfőbb felelőse a Magyar Kormány. A Kormány 

a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések gyors, megalapozott és koordinált 

előkészítése érdekében döntés-előkészítő, illetve az alább meghatározott területeken döntés-

hozó szervként Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK) hozott létre. 

Az NFK elnöke a miniszterelnök, tagjai és állandó meghívottjai a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár, a nemzetgazdasági miniszter, és a nemzeti fejlesztési miniszter.  

A Kormány jóváhagyja a Partnerségi Megállapodást és az operatív programokat az Európai 

Bizottság számára történő benyújtásukat megelőzően; az operatív programokban megvalósí-

tandó támogatási konstrukciókat, ezek célrendszerét és célcsoportjait, indikatív forrásmegosz-

tását, valamint a pályázat nélkül megvalósítandó projektek, és a nagyprojektek listáját; az 

operatív programok módosítási javaslatait a monitoring bizottság által történő elfogadást 

megelőzően. A Kormány rendszeresen értékeli a Partnerségi Megállapodás és az operatív 

programok megvalósításának előrehaladását. 

Az NFK dönt az operatív programok tartalmára és azok módosítására vonatkozóan az Európai 

Bizottság számára benyújtandó javaslatokról, elfogadja a nagyprojektekre vonatkozóan az 

Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat, dönt a kiemelt projektek nevesítéséről, 

dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokról. Az NFK fele-

lős a 2014–2020 időszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során alkalmazandó eljárásrend 

és szervezeti környezet kialakításáért.  

Az NFK értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, nyomon követi a Partnerségi 

Megállapodás (PM) céljainak teljesülését, az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és ja-

vaslatokat fogalmazhat meg a Kormány számára. 

 

Az NFK stratégiai irányító és koordinációs funkciójának operatív támogatását a Miniszterel-

nökség látja el, melynek feladatai: 

 Az irányító hatóságok (IH) működésének ellenőrzése. 

 Az egységes működést biztosító eljárásrendek kidolgozása és elfogadása, az irányító ha-

tóságok véleményezési jogköre mellett. 

 Az irányító hatóságok IT és kommunikációs támogatása, monitoring információs és 

döntéstámogató rendszer működtetése. 

 Az irányító hatóságok döntéseinek törvényességi felügyelete, az irányító hatóságok te-

vékenységének szabályossági és közbeszerzési felügyelete. 

 Az irányító hatóságok által működtetett operatív programok értékelése. 



 

 187 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 Támogatási konstrukciók menetrendjének és tartalmának (pályázati menetrend és egyes 

pályázati felhívások) jóváhagyása. 

A PM-et és az operatív programokat érintő tárgyalások, egyeztetések tekintetében az Európai 

Bizottsággal való kapcsolattartásért, a szükséges koordinációért illetve a vonatkozó jelentések 

elkészítéséért a Kormány felé a Nemzetgazdasági Miniszter, mint Kormányzati Főtárgyaló 

felel.  

Az egyes operatív programok monitoring bizottságaiban az egyes programok közti komp-

lementaritás és szinergia megteremtése érdekében az NFK tagjai által delegált tagok szavazati 

joggal vesznek részt.  

A GINOP tervezése és megvalósítása során különösen az alábbi területeken szükséges bizto-

sítani a koordinációt: 

 Az EU különböző fejlesztési alapjai által nyújtott támogatások koordinált tervezése és 

felhasználása. 

 Területi és ágazati szempontok együttes figyelembevétele. 

 Az egyes operatív programok közötti párhuzamosságok kiszűrése, szinergiák kihaszná-

lása. 

 Az uniós illetve nemzeti forrásból finanszírozott fejlesztések összhangja. 

 A COM rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően a horizontális célok érvényesülé-

sének előmozdítása és az állami támogatási szabályok érvényesítése. 

 A támogatásoknak az Európai Beruházási Banktól, az Európai Beruházási Alapból és 

egyéb forrásokból származó támogatásokkal való összehangolása. 



 

 188 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

9. * EX-ANTE FELTÉTELEK (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ REN-

DELET (CPR) 87. CIKK (6) (B) BEKEZDÉS) 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

A fejezetben összefoglaltuk az ex-ante feltételek teljesítésének hátterét, szükségességét, ki-

emelve a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a GINOP vonatkozásában releváns ex-ante 

feltételekre, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkra. 

Az EX-ANTE feltételek teljesítésének háttere: A 2014-2020-as időszak strukturális és kohéziós 

politikájára vonatkozó szabályozás szerint a tagállamoknak a programok elfogadásához, illet-

ve annak érdekében, hogy a Bizottság ezek forrásait folyósítsa, előre meghatározott tematikus 

célonkénti illetve horizontális eredményességi feltételeket un. ex-ante kondicionalitásokat kell 

teljesíteni.  

9.1. Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése (25. 

táblázat). 

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes, az operatív programban alkalmazható, tematikus ex-

ante feltételt, ami a program végrehajtását befolyásolja / befolyásolhatja. Minden alkalmazha-

tó ex-ante feltétel esetében beazonosítottuk a kapcsolódó prioritásokat. Az ex-ante 

kondicionalitásokat a teljesülésük határidejét tekintve három kategóriába sorolhatjuk: 

 már teljesült ex-ante kondicionalitások, 

 2013 év végéig teljesülő ex-ante kondícionalitások, 

 2014 év végéig teljesülő kondícionalitások, 

A Partnerségi Megállapodásban rögzített tematikus ex-ante kondicionalitások közül össze-

sen 9 érinti közvetve vagy közvetlenül valamelyik prioritás vagy prioritások megvalósulását, 

amelyek közül 6 kondicionalitás már teljes egészében, 3 pedig már részben megvalósult. A 

gazdaságfejlesztés területén fontos előfeltétel a kis- és középvállalkozások kedvező üzleti 

környezetének megteremtésére vonatkozó intézkedések végrehajtása. A kondicionalitások 

másik része kutatás-fejlesztést, innovatív gazdaságfejlesztést célzó stratégiák meglétére irá-

nyul (ideértve az úgynevezett intelligens szakosodás stratégiáját), a harmadik csoport pedig a 

foglalkoztatás-növekedést célzó intézkedések végrehajtását, megfelelő szakpolitikai keret 

biztosítását irányozza elő. 

A tematikus ex-ante kondicionalitásokon túlmenően a tagállamoknak horizontális ex-ante 

feltételeket is teljesíteniük szükséges, annak érdekében, hogy a programok hatékonyan meg-

valósuljanak, illetve, hogy a kifizetések ne kerüljenek felfüggesztésre. A táblázat második fele 

tartalmazza a GINOP vonatkozásában releváns, általános területekhez kapcsolódó horizontális 

ex ante feltételeket is. Míg a tematikus kondicionalitások esetén egyértelműen beazonosítható, 

hogy mely prioritás vagy prioritások megvalósítására van hatással adott ex-ante 

kondicionalitás megléte vagy hiánya, az általános területek többsége a teljes OP viszonylatá-

ban releváns. Így például az uniós közbeszerzési jog és a magyar közbeszerzési jog összhang-

jának hiánya a teljes OP megvalósulást fenyegetné. A három általános típusú ex-ante feltétel 



 

 189 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

(az uniós közbeszerzési joggal való összhang megteremtését célzó; az állami támogatásokra 

és a hatékony monitoring rendszerre vonatkozó) teljes egészében megvalósult. 

Összefoglalás: a gazdaságfejlesztés területén releváns ex-ante feltételek közül kiemelt szerepe 

van a kis- és középvállalkozások kedvező üzleti környezetének megteremtését célzó intézke-

dések végrehajtásának. Elsősorban gazdaságfejlesztéshez kapcsolódnak a foglalkoztatáspoli-

tikát érintő előfeltételek is, amelyek teljesítése folyamatos, a szükséges intézkedések megje-

lentek a Nemzeti Reform Programban. A témakörhöz kapcsolódó még hiányzó stratégiák el-

készítésére, véglegesítésére, intézkedések végrehajtására a tárcák tájékoztatása szerint 2013 

végéig sor kerül. 

 



 

 190 A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

112. táblázat: Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesülésük értékelése 

Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel 

vonatkozik 

Az ex-ante feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/Részben 

Kritériumok teljesültek 

Igen / Nem 

Kritériu

m 

teljesülés

e 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra vagy 

más releváns dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus pontos 

meghivatkozását, web-es linkkel vagy teljes 

szöveghez való hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1.1 Kutatási és Innovációs 

stratégia megléte 
2 

Részben 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor  

 

várható teljesülés: 2014. 

március 31. 

Olyan intelligens specializációra vonatkozó 

nemzeti vagy regionális kutatási és innovációs 

stratégia van érvényben, amely: 

- SWOT elemezésen alapul annak érdekében, 

hogy a forrásokat korlátozott számú kutatási 

és innovációs prioritásra lehessen 

koncentrálni; 

 

A Befektetés a Jövőbe Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 

 

http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/N

emzeti%20Kutat%C3%A1s-

fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C

3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%2020

20_TERVEZET_20121106.pdf  

A stratégiai dokumentum elkészült, társadalmi 

egyeztetése lezajlott, kormány által elfogadása 

megtörtént.  

Az NGM a K+F+I stratégiával összhangban (az ÁROP 

1.1.19) projekt keretében elkészíti az intelligens 

specializációra vonatkozó stratégiát is. Az EMMI az 

MTA-val egyeztetve, a K+F+I stratégiával szoros 

összhangban elkészíti a tudománypolitikai stratégiát is. 

a magánszektor K&F beruházásait ösztönző 

intézkedéseket körvonalaz; 
 

tartalmaz egy monitoring és felülvizsgálati 

rendszert. 
 

A tagállam elfogad egy, a költségvetésben 

kutatás és innováció céljára rendelkezésre álló 

forrásokat bemutató keretrendszert; 
 

2.1 A digitális növekedésre 

vonatkozó stratégiai 

szakpolitikai keret 

2,3 

Részben  

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor   

 

várható teljesülés: 2013. 

október 30.  

Olyan digitális növekedési fejezet van 

érvényben az intelligens specializációra 

vonatkozó nemzeti vagy regionális innovációs 

stratégián belül, amely tartalmazza: 
az Európai Digitális Menetrend 

Eredménytáblájához igazodó SWOT elemezés 

segítségével megállapított költségvetési 

tervezési és rangsorolási intézkedéseket; 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 

Társadalmi egyeztetés változat: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-

miniszterium/infokommunikacioert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-

velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-

strategia 

ÁROP 1.1.19 keretében készül el a Nemzeti 

Infokommunikációs Szak-politikai Stratégia, amely a 

szélessávú koncepciót is magában foglalja majd. A 

2014-20-as időszak hatékony forrásfelhasználása 

szempontjából kockázatot jelenthet a 2007-2013-as 

(EKOP, ÁROP, TIOP, TÁMOP, KEOP, GOP) 

infokommunikációs állami (uniós) finanszírozású 

fejlesztések időbeli megvalósítása. 

az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) keresleti és a kínálati 

oldalának kiegyenlítésére vonatkozó elemzés 

elvégzését; 

 

a támogatások eredményére vonatkozó 

mérhető célértékeket a digitális jártasság, 

készségek, digitális társadalmi befogadás (e-

befogadás), elektronikus hozzáférhetőség, és 

elektronikus egészségügy terén, amelyek 

összhangban állnak a meglévő megfelelő 

nemzeti és regionális szintű ágazati 

stratégiákkal; 

 

 az igények felmérését az IKT-kapacitásépítés 

megerősítésére. 
 

2.2 Új Generációs 

Hozzáférési Hálózatok 

(NGA) infrastruktúrája 

(nagysebességű 

internetszolgáltatás a piac 

által nem elérhető 

területeken, csoportoknak) 

3 

Részben 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor   

 

várható teljesülés: 2013. 

október 30.  

Rendelkezésre áll egy nemzeti NGA terv, 

amely tartalmaz: 
egy olyan, rendszeresen frissített 

infrastruktúra beruházási tervet, amely a 

kereslet összegzésén és az infrastruktúra és a 

szolgáltatások feltérképezésén alapul; 

 

nem releváns 

Elkészül a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 

részeként.  Az NFM álláspontja szerint az IKT 

területhez kapcsolódó prioritásokat önállóan szükséges 

megjeleníteni (nem KFI stratégia részeként, de azzal 

összhangban). 
olyan fenntartható beruházási modelleket, 

amelyek erősítik a versenyt és hozzáférést 

biztosítanak a nyílt, megfizethető, jó 

minőségű és jövőálló infrastruktúrához és 

szolgáltatásokhoz;  

 

http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/Nemzeti%20Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202020_TERVEZET_20121106.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/Nemzeti%20Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202020_TERVEZET_20121106.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/Nemzeti%20Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202020_TERVEZET_20121106.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/Nemzeti%20Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202020_TERVEZET_20121106.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/36/b0000/Nemzeti%20Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202020_TERVEZET_20121106.pdf
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel 

vonatkozik 

Az ex-ante feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/Részben 

Kritériumok teljesültek 

Igen / Nem 

Kritériu

m 

teljesülés

e 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra vagy 

más releváns dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus pontos 

meghivatkozását, web-es linkkel vagy teljes 

szöveghez való hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

a magánszektor beruházásait ösztönző 

intézkedéseket. 
 

3.1 Konkrét intézkedések a 

kisvállalkozói 

intézkedéscsomag 

figyelembevételével a 

vállalkozói szellem 

előmozdításának 

támogatása érdekében 

(SBA)
84

 

1 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor   

 

 

Specifikus intézkedések: 
vállalkozás indíátáshoz kapcsolódó idő és 

költségigények csökkentésére vonatkozó 

intézekedések; 

Igen 

A feltétel teljesítésének 3 szakpolitikai program 

és stratégia tesz eleget: 

• új kkv Stratégia 

• Magyary Program 

• Egyszerű Állam Program 

 

A kkv-fejlesztési Stratégia véglegesítése a 

társadalmi egyeztetést követően megtörtént. A 

Kormány várhatóan nyáron fogadja el. 

Kialakítása során figyelembe vételre kerültek az 

Európai Bizottság „Small Business Act” 

(COM(2008)394) közleményében foglaltak is. 

A kkv-fejlesztési Stratégiához kapcsolódó 

intézkedési terv a korábbinál 

intézményesítettebb keretet ad a Small Business 

Act kormányzati koordinációjának is. 

 

Magyary Program 

http://magyaryprogram.kormany.hu/  

Egyszerű Állam Program 

http://egyszeruallam.kormany.hu/  

A pozíciós papír a Small Business Act hatékony 

végrehajtására hívja fel a figyelmet. A Magyary 

Program és Egyszerű Állam Program végrehajtásával 

ezek a feltételek teljesülnek. (A Programok 

intézkedéseinek többsége előreláthatólag 2013 első 

félévének végéig teljesül.). A fentieken túl 2013. első 

félévében az NGM kkv stratégiát készít. Különös 

figyelmet érdemel a cégalapítás kérdése: A Bizottság 

kezdeti szövegjavaslatai specifikusan a 3 nap, maximum 

100 EUR időigényű és költségű vállalkozásindítást 

kívánta célként meghatározni, amely bár ez a kitétel a 

tárgyalások során a kikerült a tervezetből, a 

Magyarországgal folytatandó egyeztetéseken 

felmerülhet, hogy 2012 folyamán ellentétes irányú 

lépésekre került sor. 

vállalkozás konkrét tevékenységének 

beindításához és végzéséhez szükséges 

liszenszek és engedélyek beszerzési idejének 

csökkentése. 

Igen 

8.1 Aktív munkaerőpiaci 

politikák megtervezése és 

megvalósítása a 

Foglalkoztatási 

iránymutatásoknak 

megfelelően 

5 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor  

A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő 

kapacitással az alábbiakra, és biztosítják is 

azokat:  

- személyre szabott szolgáltatások, illetve 

aktív és megelőző munkaerőpiaci 

intézkedések korai stádiumban, amelyek 

előnyben részesítik a hátrányos helyzetű 

csoportokat, miközben minden munkakereső 

számára elérhetők; 

Igen 

nem releváns 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) működése 

és szolgáltatásai által, valamint a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alapból finanszírozott munkaerőpiaci 

programokon keresztül valósul meg. 
- átlátható és rendszeres tájékoztatás az új 

betöltetlen állásokról. 
Igen 

A foglalkoztatási szolgálatok formális és 

információs együttműködéseket alakítanak ki 

az érintett intézményekkel. 

Igen 

8.2 Önfoglalkoztatás, 

vállalkozói szellem és üzleti 

vállalkozás létrehozása: 

Vállalkozáskezdés 

1,4,5 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

Átfogó stratégia megléte, amely a 

következőket foglalja magában: 

- a vállalkozás alapításának idejét és költségét 

csökkentő intézkedések; 

Igen 

A feltétel teljesítésének számos szakpolitikai 

program és stratégia tesz eleget: 

• új kkv Stratégia 

• Magyary Program 

Egyszerűsített cégbejegyzés, vállalkozás bejelentés, 

engedélybeszerzések, mikrohitel programok, valamint a 

vállalkozóvá válás támogatását célzó munkaerőpiaci 

programok révén valósul meg. 

                                                 
84

 Bizottsági Pozíciós Papír ajánlása: A Kisvállalkozási Törvény hatékony végrehajtása érdekében intézkedéseket kell tenni. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/
http://egyszeruallam.kormany.hu/
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel 

vonatkozik 

Az ex-ante feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/Részben 

Kritériumok teljesültek 

Igen / Nem 

Kritériu

m 

teljesülés

e 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra vagy 

más releváns dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus pontos 

meghivatkozását, web-es linkkel vagy teljes 

szöveghez való hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

támogatására vonatkozó 

stratégia megléte 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor 

 

- a vállalkozás konkrét tevékenységének 

beindításához és végzéséhez szükséges 

engedélyek beszerzésének idejét csökkentő 

intézkedések; 

Igen 

• Egyszerű Állam Program 

• mikrohitel programok (JEREMIE, az Országos 

Mikrohitel Alapból finanszírozott mikrohitel 

programok) 

• valamint a vállalkozóvá válás támogatását 

célzó munkaerő-piaci programok  

A kkv-fejlesztési Stratégia véglegesítése a 

társadalmi egyeztetést követően megtörtént. A 

Kormány várhatóan nyáron fogadja el. 

Kialakítása során figyelembe vételre kerültek az 

Európai Bizottság „Small Business Act” 

(COM(2008)394) közleményében foglaltak is.  

A Magyary Program és az Egyszerű Állam 

Program adminisztráció csökkentő 

intézkedéseinek végrehajtása folyamatos, a már 

megvalósult és teljesített egyszerűsítések 

nyomán a feltételek teljesülésének elfogadását 

várjuk a Bizottságtól. 

- a megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatásokat 

és a pénzügyi szolgáltatásokat összekapcsoló 

intézkedéseket (tőkéhez való hozzáférés), 

beleértve a hátrányos helyzetű csoportok és 

területek elérését. 

Igen 

8.3 - munkaerőpiaci 

intézmények modernizálása 

és erősítése a foglalkoztatási 

iránymutatásokra 

figyelemmel 

- a munkaerő-piaci 

intézmények reformját 

világos stratégiai 

szakpolitikai keretnek és 

előzetes értékelésnek kell 

megelőznie, beleértve a 

nemek közötti egyenlőség 

dimenzióját 

5 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor 

A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő 

kapacitással az alábbiakra, és biztosítják is 

azokat:  

- személyre szabott szolgáltatások, illetve 

aktív és megelőző munkaerő-piaci 

intézkedések korai stádiumban, amelyek 

előnyben részesítik a hátrányos helyzetű 

csoportokat, miközben minden munkakereső 

számára elérhetők; 

Igen 

TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4, valamint TÁMOP 1.3.1 

és TÁMOP 2.2.2 

A 2012. évi ország-specifikus ajánlásokban foglaltaknak 

megfelelően a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

(NFSZ) modernizálása folyamatos, 

intézményrendszerének és szolgáltatásainak fejlesztését 

párhuzamosan több uniós társfinanszírozású projekt is 

szolgálja. Az NFSZ működése egységes, évente 

aktualizált irányelvekhez igazodik, melyek a 

Foglalkoztatási Iránymutatások, illetve az ország-

specifikus ajánlások alapján kerülnek meghatározásra. 

Az NFSZ dedikált programokkal (TÁMOP 1.1.2 és 

1.1.4, valamint TÁMOP 1.3.1 és TÁMOP 2.2.2) segíti a 

leghátrányosabb helyzetű álláskeresők 

foglalkoztathatóságának javítását, az ügyfelek és a 

munkáltatók tájékoztatását, illetve a pályaorientációs 

szolgáltatások fejlesztését. 

- átlátható és rendszeres tájékoztatás az új 

betöltetlen állásokról. 
Igen 

A foglalkoztatási szolgálatok reformja kiterjed 

az érintett intézményekkel kialakítandó 

hálózati kapcsolatokra is. 

Igen 

8.4 Aktív időskort segítő 

politikák kialakítása a 

Foglalkoztatási 

Iránymutatásoknak 

megfelelően 

2,5 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor  

Intézkedések válaszul az aktív és egészséges 

idősödés kihívásaira: 

- az érdekelt felek bevonása az aktív idősödési 

szakpolitikák megtervezésébe és 

végrehajtásába, figyelembe véve tekintettel az 

időskorú dolgozók munkaerőpiacon tartását és 

foglalkozatásuk ösztönzését. 

Igen nem releváns 

Bár jelenleg az aktív idősödésre irányuló önálló 

stratégia nem áll rendelkezésre, számos, az aktív 

idősödést elősegítő intézkedés létezik, melyek a 

Nemzeti Reformprogramban tételesen megjelennek: 

korai nyugdíjazás szigorítása; a nyugdíjkorhatár 

emelése; 

idősek foglalkoztathatóságát javító aktív munkaerőpiaci 

programok, munkáltatói adókedvezmények idősek 

foglalkoztatása esetén; a demográfiai idősödés 

egészségügyi problémáinak kezelését kiemelten kezelő 

Semmelweis Terv, 

a Kormány mellett működő, konzultatív szerepet is 

ellátó tanácsadó testület, az Idősügyi Tanács 

létrehozása. 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel 

vonatkozik 

Az ex-ante feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/Részben 

Kritériumok teljesültek 

Igen / Nem 

Kritériu

m 

teljesülés

e 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra vagy 

más releváns dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus pontos 

meghivatkozását, web-es linkkel vagy teljes 

szöveghez való hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

8.5 A munkavállalók, 

vállalkozások és vállalkozók 

változásokhoz történő 

alkalmazkodása: változás és 

szerkezetváltás előrejelzését 

és megfelelő kezelését 

előnyben részesítő politikák 

5 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor  

Eredményes eszközök állnak rendelkezésre a 

szociális partnerek és a közigazgatási szervek 

támogatására, hogy a változás és 

szerkezetátalakítás proaktív megközelítését 

kialakítsák, különös tekintettel az előrejelzést, 

valamint a szerkezetátalakítás és változtatás 

hatékony irányítását előnyben részesítő 

szakpolitikák létezésére. 

Igen 
TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4, valamint TÁMOP 1.3.1 

és TÁMOP 2.2.2 

A TÁMOP 2. prioritása keretében számos, a 

munkáltatók, a munkavállalók, illetve az aktív népesség 

alkalmazkodóképességének javítását célzó intézkedés 

végrehajtása van folyamatban (pl: rugalmas 

munkahelyek kialakítása, munkahelyi képzések 

támogatása, gyakornoki program, idegen nyelvi és 

informatikai kompetenciák fejlesztése, szak- és 

felnőttképzés modernizálása). Önálló projekt szolgálja a 

munkaerő-piaci prognózisok készítésére, valamint a 

szerkezetváltási folyamatok előrejelzésére alkalmas 

rendszer (modellkeret és adatbank) kialakítását. A 

projekt eredményei beépülnek a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) munkájába: a 

munkaügyi központok figyelembe veszik a 

munkaerőpiaci előrejelzéseket az álláskeresők részére 

nyújtott munkaerőpiaci képzések kínálatának 

kialakításakor. 

Az NFSZ dedikált programokkal (TÁMOP 1.1.2 és 

1.1.4, valamint TÁMOP 1.3.1 és TÁMOP 2.2.2) segíti a 

leghátrányosabb helyzetű álláskeresők 

foglalkoztathatóságának javítását, az ügyfelek és a 

munkáltatók tájékoztatását, illetve a pályaorientációs 

szolgáltatások fejlesztését. 

ÁLTALÁNOS TERÜLETEK 

A közös stratégiai kerethez 

tartozó alapok terén az 

uniós közbeszerzési jog 

tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések 

megléte 

Összes 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor 

Az uniós közbeszerzési törvény eredményes 

alkalmazását biztosító intézkedések a 

megfelelő mechanizmusokon keresztül. 

Igen 

37/2011. Korm. rendelet 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok 

eredményes alkalmazását biztosító mechanizmus 

létrehozása Magyarországon a Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda 1999-ben történt létrehozásától kezdve 

folyamatosan teljesül. Jelenleg a mechanizmust a 

37/2011. Korm. rendelet szabályozza. 

Az uniós közbeszerzési tárgyú irányelvek 

harmonizációja megvalósult, jelen feltétel nem 

értelmezhető.   

A közbeszerzési szerződések odaítélési 

eljárása során az átláthatóságot biztosító 

intézkedések. 

Igen 

Az alapok támogatásainak megvalósításában 

résztvevő munkatársak képzését és 

tájékoztatását biztosító intézkedések. 
Igen 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 

jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 

szolgáló igazgatási kapacitások erősítésére 

vonatkozó intézkedések 

Igen 

Az állami támogatásokra 

vonatkozó uniós 

jogszabályok eredményes 

alkalmazását biztosító 

mechanizmus megléte 

1. Ö

s

s

z

e

s 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 

jogszabályok eredményes alkalmazását 

biztosító intézkedések. 
Igen 

nem releváns 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok 

eredményes alkalmazását biztosító mechanizmus 

létrehozása Magyarországon a Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda 1999-ben történt létrehozásától kezdve 

folyamatosan teljesül. Jelenleg a mechanizmust a 

37/2011. Korm. rendelet szabályozza. 

Az alapok támogatásainak megvalósításában 

résztvevő munkatársak képzését és 

tájékoztatását szolgáló intézkedések. 

Igen 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 

jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 

szolgáló igazgatási kapacitások erősítésére 

vonatkozó intézkedések. 

Igen 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel 

vonatkozik 

Az ex-ante feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/Részben 

Kritériumok teljesültek 

Igen / Nem 

Kritériu

m 

teljesülés

e 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra vagy 

más releváns dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus pontos 

meghivatkozását, web-es linkkel vagy teljes 

szöveghez való hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

Az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó 

irányelvek végrehajtásában résztvevő 

munkatársak képzését és tájékoztatását 

biztosító intézkedések. 

Igen 

A megfelelő igazgatási kapacitások 

rendelkezésre állását biztosító intézkedések. 

Igen 

A programok 

eredményességének és 

hatásának felméréséhez 

szükséges statisztikai 

rendszer megléte; 

A monitoringhoz és az 

értékeléshez szükséges 

eredménymutatók hatékony 

rendszerének megléte 

Összes 

Igen 

 

felülvizsgálat szükséges a 

kritériumok szintjén az 

ex-ante kondicionalitás-

lista véglegesedésekor 

 

 

Olyan terv van érvényben az adatok időben 

történő begyűjtésére és összesítésére, amely 

magában foglalja: 

a források és a mechanizmusok azonosítását a 

statisztikai hitelesség biztosítása érdekében; 

Igen 

nem releváns 
KIM nem adott aktuális tájékoztatást, NFM 2012 

novemberi információja alapján teljesül 2013 végéig. 

a közzétételre és a nyilvános 

hozzáférhetőségre vonatkozó intézkedéseket; 
Igen 

az eredménymutatók olyan hatékony 

rendszerét, amely magában foglalja: 

az egyes programokra vonatkozó olyan 

eredménymutatók kiválasztásának 

lehetőségét, amelyek az emberek egészsége és 

fejlődése szempontjából az adott program által 

finanszírozott szakpolitikai intézkedések 

alapját képező elemeket mérik; 

Igen 

az említett mutatók célértékeinek 

meghatározását; 

Igen 

a következő követelmények betartását minden 

mutató esetében: az adatok megbízhatóak és 

statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű 

normatív értelmezéssel rendelkeznek, a 

szakpolitikai elvárásoknak megfelelően 

alkalmazhatóak, időszerűek és nyilvánosan 

elérhetőek; 

Igen 

megfelelő eljárások rendelkezésre állását 

annak biztosítására, hogy a program által 

finanszírozott műveletek hatékony mutatókat 

alkalmaznak. 

Igen 
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9.2. Intézkedések leírása, amelyek vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését szolgálják, 

a felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, határidőkkel 

113. táblázat: Az alkalmazható általános ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézke-

dések 

Nem vagy csak részben 

teljesült, alkalmazható 

általános ex-ante feltételek  

Nem 

telje-

sített 

krité-

rium 

Tervezett 

intézkedé-

sek 

Határidő (dátum) 
A teljesítésért felelős 

szervek 

nem releváns 

2. n

.

a 

3. n

.

a 

nem releváns 

nem releváns 
4. n

.

a 

5. n

.

a 

nem releváns 

114. táblázat: Az alkalmazható tematikus ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intéz-

kedések 

Nem vagy csak 

részben teljesült, 

alkalmazható 

tematikus ex-ante 

feltételek 

Nem teljesített 

kritériumok 

Tervezett intéz-

kedések 
Határidő (dátum) 

A teljesítésért felelős 

szervek 

1.1 Kutatási és 

Innovációs stra-

tégia 

Intelligens spe-

cializációra 

vonatkozó nem-

zeti vagy regio-

nális kutatási és 

innovációs stra-

tégia megléte 

ÁROP 1.1.19 

projekt keretében 

az intelligens spe-

cializációra vonat-

kozó stratégia 

előkészítése.  

2014. március 31. 

NGM, EMMI, MTA 

 
K+F+I stratégiával 

összhangban elké-

szíti a tudomány-

politikai stratégia 

elkésztése 

2014. március 31. 

2.1 A digitális 

növekedésre 

vonatkozó straté-

giai szakpolitikai 

keret 

Digitális növe-

kedési fejezet 

van érvényben 

az intelligens 

specializációra 

vonatkozó nem-

zeti vagy regio-

nális innovációs 

stratégián belül 

Nemzeti Info-

kommunikációs 

Stratégia kormány 

általi elfogadása 

 

2013. október 30. 

 

NFM 

 

2.2 Új Generációs 

Hozzáférési Há-

lózatok (NGA) 

infrastruktúrája 

(nagysebességű 

internetszolgálta-

tós a piac által 

nem elérhető 

területeken, cso-

portoknak). 

Rendelkezésre 

áll egy nemzeti 

NGA terv 

Nemzeti Info-

kommunikációs 

Stratégia kormány 

általi elfogadása 

 

2013. október 30. 

  

 

Tárcafelelősség: 

NFM 
Országos széles-

sávú optikai 

hálózat 

Országos szélessá-

vú optikai hálózati 

lefedettség megva-

lósítása 

2015. július 
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10. * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK 

CSÖKKENTÉSE 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

Alapelvek: 

1. Az eljárásrendekben a szakmai szolgáltató szemlélet kell, hogy uralkodjon. A kedvezmé-

nyezetteket a végrehajtó intézményrendszer partnerként kell, hogy kezelje.  

2. A programmegvalósítás a bizalomra kell, hogy épüljön, a kedvezményezettek életét meg-

keserítő korábbi bürokratikus elemeket csökkenteni kell. 

3. A támogatásra történő kiválasztási eljárásrendekben az eddigi túlzó adminisztratív feltétel-

lel szemben a szakmai szempontok kell, hogy érvényesüljenek.  

Egyszerűsítő javaslatok: 

1. Az elektronikus, illetve on-line ügyintézés kiterjesztése: 

a) az elektronikus aláírás használatának általánossá tétele (használata nem lesz kötelező 

minden kedvezményezett esetén); 

b) a pályázati anyagokat az eddigi papír alapú, ill. CD-n való beadás helyett egy elektro-

nikus felületen kell feltölteni; 

c) a kapcsolattartás és tematikus információszolgáltatás nem csak a pályázati, hanem a 

megvalósítási és fenntartási időszakban is döntően elektronikus felületen fog történni. 

d) törekedni kell arra is, hogy a kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást-, és a tematikus in-

formációszolgáltatást már a projekt-előkészítési (projektgenerálási) fázisban is elekt-

ronikus felület, információs rendszer támogassa. 

2. A benyújtandó dokumentumok számát, terjedelmét csökkentjük: 

a) megszűnik az a kötelezettség, hogy a pályázónak, illetve a kedvezményezettnek mind 

papír alapon, mind elektronikusan be kell nyújtani a dokumentumokat; 

b) az irányító hatóságok, közreműködő, ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek sem az értékelés, sem a megvalósítás szakaszában 

nem relevánsak; 

c) az irányító hatóságok, közreműködő, ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek az államigazgatás másutt meglévő nyilvántartásai-

ban rendelkezésre állnak, ugyanakkor a pályázók csak úgy adhatnak be pályázatot, ha 

az adatok ilyen módon való lekéréséhez, adatvédelmi szempontoknak megfelelő ke-

zeléséhez hozzájárulnak; 

d) amennyiben a szabályozási környezet változik, pl. állásfoglalás kerül kiadásra, azt a 

végrehajtást végző intézményrendszer disszeminálja a kedvezményezettek felé, 

ügyelve arra, hogy az időközben történő változás számukra nem jelenthet kedvezőtle-

nebb feltételt; 

e) a pályázói regisztrációt követően az EMIR v. FAIR, mint pályázói „adatbank” szol-

gál, így a pályázathoz szükséges adatokat egyszer kell feltölteni (az egyéb céges ada-

tokat pl. beszámoló és mérleg adatokat a rendszer automatikusan hozzárendeli és fris-

síti), majd a módosulásokat jelezni, azaz újabb pályázat esetén ezeket már nem kell 

újból megadni; 
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f) az egy projekthez tartozó különféle kifizetési kérelmekhez ugyanazon vállalkozói 

szerződés, ugyanazon alátámasztó dokumentum másolatát elég lesz egyszer benyújta-

ni, azaz felcsatolni az adatbázisba. 

3. A pályázói, illetve a projekt adminisztrációs, online kommunikációs felület továbbfej-

lesztésre kerül: 

a) az irányító hatóságok a sztenderdizálható információszolgáltatások esetére egységes 

sablonokat készítenek és tesznek elérhetővé a pályázók, ill. kedvezményezettek szá-

mára; 

b) az egyszeri pályázói regisztráció után feltölthetővé válik a pályázat teljes dokumentá-

ciója, így az elektronikus adathordozó használata elhagyható, annak sérülése kizárha-

tó; 

c) interaktívvá és dokumentálttá válik a kapcsolattartás a kedvezményezett és a közre-

működő szervezet/irányító hatóság között, a kedvezményezett nem csak akkor léphet 

kapcsolatba az intézményrendszerrel, amikor „kötelező” adatszolgáltatás vagy értesí-

tés történik; 

4. Az eljárások gyorsításra, illetve egyszerűsítésre kerülnek: 

a) a pályázótól, kedvezményezettől bekérhető dokumentumok, mellékletek száma to-

vább csökken; 

b) az elektronikus jelentéskészítőben csak a projektre releváns kérdésekre kell választ 

adni, a rendszer által már ismert kedvezményezetti és projekt adatokat nem kell újból 

feltölteni; 

c) a projektek megvalósítása idején arra kell törekedni, hogy ne változzanak a lebonyolí-

tás szabályai, ha ez mégis szükségessé válik, a változtatásról minden érintett kedvez-

ményezettet tájékoztatni kell, és a változtatás számukra nem jelenthet hátrányt; 

d) a projekt tartalmának a változását, amennyiben a célt nem téveszti, és a vállalt indiká-

torokat teljesíti, rugalmasan kell kezelni. 

5. A pályázók és kedvezményezettek számára közvetlenebbé kell tenni az ügyfélszolgála-

tot, a kapcsolattartást, a személyes konzultációt: 

a) teljesíteni kell azt a jogos elvárást, hogy 

a. az ügyintézők legyenek elérhetőek, kompetensek; 

b. azonosan értelmezzenek egy-egy problémát (ezt a munkát interaktív működési 

kézikönyv és szakmai backoffice, tudásbázis segítse); 

b) a kedvezményezettek előtt ismertnek kell lennie, hogy milyen kérdésükkel (műszaki, 

pénzügyi, technikai stb.) kikhez fordulhatnak (név, e-mail cím, telefonszám), így ügy-

intézésnél az adott témában illetékest tudják keresni. 

6. A pályázati felhívások, útmutatók esetén törekedni kell a minél nagyobb átláthatóság-

ra: 

a) a pályázati felhívások, útmutatók, a pályázók, illetve a kedvezményezettek által telje-

sítendő feladatok, kötelezettségek egyértelműen kerüljenek meghatározásra, azokat a 

közreműködő szervezet(ek) minden esetben azonos módon kell, hogy értelmezzék; 

b) egyszerűbben értelmezhető, valóban mérhető indikátorok kerülnek kialakításra, egy-

értelműen meghatározva a szankcionálandó és csupán adatszolgáltatási jellegű indiká-

torokat; 

c) egységesítésre kerülnek az egyes közreműködő szervezetek jelenleg egymástól eltérő 

követelményrendszerei, ez megkönnyíti azon pályázók, ill. kedvezményezettek mun-
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káját, akik több közreműködő szervezettel is kapcsolatban állnak. Amennyiben egy 

információt, adatot egy közreműködő szervezet már bekért, azt egy másik közremű-

ködő szervezet nem kérheti be, azt a pályázói „adatbank” (FAIR) rendszerből kell, 

hogy kinyerje.  

7. A támogatások kifizetésének gyorsítása, adminisztráció egyszerűsítése a biztosítékok 

biztosításának segítése, gyorsítása: 

a) lehetővé kell tenni a beszállítói számlák elektronikus hitelesítését; 

b) a számlaösszesítő benyújtási lehetősége kiterjesztése kerül, megvizsgálásra kerül az 

alátámasztó dokumentumok helyszíni szemle keretében történő ellenőrzésének lehe-

tősége; 

c) amennyiben az elszámolni tervezett tételeket a közreműködő szervezet a szabályo-

zásban megadott határidőn belül nem dolgozza fel, azok támogatási tartalmát ki kell 

fizetni, s utólag lehet ellenőrizni, a közreműködő szervezet késlekedése miatt a pro-

jekt megvalósítása nem késlekedhet; 

d) a különféle hatósági igazolások érvényességi határideje „automatikusan” meghosz-

szabbodik, amennyiben a feldolgozási vagy hiánypótlási időszak elhúzódik; 

e) a támogatás biztosítására szolgáló garancia költsége elszámolható költségnek fog mi-

nősülni. 

8. Egyéb konkrétumok: 

a) Az elszámolhatósági szabályok esetén az EU-s szabályokban meghatározottakhoz ké-

pest nem vezetünk be szűkítést; 

b) Az általány költségek használatát a lehető legnagyobb mértékben ösztönözni fogjuk 

115. táblázat: Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló tervezett főbb intézkedések indi-

katív ütemezéssel és elvárt eredményekkel 

Tervezett főbb intézkedések Elvárt eredmények 
Indikatív időkeret (kezdő és befejező 

dátum) 

A pályázati anyagokat az eddigi 

papír alapú, ill. CD-n való beadás 

helyett egy elektronikus felületen 

kell feltölteni. 

Pályázatok kezelésének 

ideje 5-10 nappal csök-

ken. 

2014.01.01. 2014.12.31. 
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11. HORIZONTÁLIS ELVEK 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

11.1. Fenntartható fejlődés 

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden pro-

jektet úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet védel-

mét és állapotának javítását előmozdítsa. 

A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást 

jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés le-

rombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.  

A fenntartható fejlődés célja – a növekedéssel ellentétben – nem az, hogy nagyobbak legyünk, 

hanem az, hogy „jobbak”. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minőségére, 

addig a környezetünk erőforrásai és állapota meghatározza, hogy az emberiség fejlődéséhez 

mit és mennyit vehet el a környezetből.  

A fenntartható társadalom alapvető követelménye a szociális igazságosság, amelynek egyik 

alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása. Ehhez a természeti 

erőforrások fenntartó használata, a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatar-

tása szükséges. A fejlesztések során a környezeti erőforrások minőségének megőrzését kell 

garantálni, nem pedig utólag a beruházással okozott károkat helyreállítani. 

A támogatási források felhasználásakor a támogatási elvnek abban az esetben is meg kell fe-

lelni, ha azokat a támogatások céljai közvetlenül nem tartalmazzák. A támogatási forrást 

igénylő projektnek térségi szinten fenntartható gazdasági fejlődést kell biztosítania, miközben 

el kell érnie, hogy hatására jobb legyen a térségben élni. Kiemelten fontos, hogy a projektek a 

meglévő élőhelyeket és zöldfelületeket nem akadálynak, hanem használható, kiváló adottság-

nak tekintsék. 

Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás időszakában és szinte az összes vállalt 

szempont érvényesítése során a következő célokat kell szem előtt tartani az egyes OP-k eseté-

ben: 

 természetes térszerkezet megőrzése, 

 természeti erőforrások állapotának megőrzése, 

 jó környezeti- és egészségi állapot megőrzése, károsodások elkerülése, 

 társadalmi felelősségvállalás. 

A GINOP esetében a fenntarthatóság a magyar foglalkoztatáspolitikára kell, hogy koncentrál-

jon. Az egyes projekteknek az emberek öngondoskodó képességét kell leginkább elősegíteni-

ük. Továbbá szolgálniuk kell a karbonszegény gazdaságra történő átállást, illetve a nehezedő 

klimatikus körülményekhez történő alkalmazkodást. A projektek tervezése esetén a fenntart-

hatóságnak vonatkoznia kell azok hosszú távú gazdasági fenntarthatóságára is. Az egyes pro-

jektek abban az esetben tekinthetőek teljes egészében fenntarthatónak, ha a velük kapcsolat-
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ban értelmezhető horizontális (és a nem horizontálisan meghatározott) fenntarthatósági (gaz-

dasági, természeti, társadalmi) szempontok mindegyikét érvényesítik, és ezzel hozzájárulnak 

a természeti és humán erőforrások takarékos használatához, funkcióik megőrzéséhez és káro-

sodásuk megelőzéséhez. 

Az egyes beavatkozásoknak a szolidáris és szociális gazdaság, valamint a helyi gazdaságfej-

lesztés összekapcsolhatóságának fontosságát kell tükröznie. A társadalom tagjai, a gazdaság 

szereplői által másokért és egymásért vállalt felelősség érvényesülése a pénztőke helyettesíté-

sével (munkával, társadalmi tőke bevonásával) vagy a nem anyagi haszon célú átcsoportosítá-

sával, a társadalmi és környezeti (fenntarthatósági) szempontok érvényesítése mellett segít a 

gazdaság egészét visszahelyezni a társadalom rendszerébe. 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 8. cikkében, valamint a fentiekben foglaltaknak megfelelő-

en a fenntarthatóság kritériumait (különös tekintettel a környezeti fenntarthatóságra) a terve-

zés és a végrehajtás teljes folyamatában garantálni kell. Ezért a Partnerségi Megállapodás 

(PM) és az operatív programok vonatkozásában stratégiai környezeti hatásvizsgálat készült.  

A programvégrehajtás valamennyi szintjén megfelelő irányítási rendszerek kerülnek kialakí-

tásra annak érdekében, hogy az esetlegesen nem fenntartható, vagy környezeti szempontból 

kedvezőtlen hatások – különös tekintettel a klímaváltozásra, a biológiai sokféleség és öko-

szisztémák fenntartására, valamint a természeti erőforrások igénybevételére vonatkozó hatá-

sokra – kiküszöbölhetők, vagy minimalizálhatók legyenek. Ezáltal a program technikai és 

adminisztratív támogatásával megvalósult OP környezeti költségei összességében klíma- és 

erőforrás semlegessége biztosítható legyen. Ezeket a program keretein belül és a végrehajtás 

valamennyi szintjén, továbbá a jogilag előírt minimális követelmények figyelembevételével 

szükséges kialakítani. Az OP pozitív környezeti hatásait és a szinergiából adódó környezeti 

fenntarthatósághoz történő hozzájárulás optimalizálásának lehetőségeit a lehető legnagyobb 

mértékig ki kell használni, és amennyiben lehetséges, meg kell erősíteni.  

A Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy környezetvédelmi 

civil szervezet képviselőjét is. 

 

11.2. Esélyegyenlőség és anti- diszkrimináció 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 87.7. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok és a 

Bizottság megteszik a megfelelő lépéseket a programok előkészítése és végrehajtása során a 

nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, ko-

ron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása ér-

dekében. 

A megkülönböztetés tilalmának elvét – különös tekintettel a támogatásokhoz való hozzáférés-

re – a végrehajtás minden szakaszában szükséges betartani. A különböző operatív programok 

műveleteinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén kiemelt figyelemmel 

kell lenni a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. 

A végrehajtás során figyelmet kell szentelni  
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 a munkahelyek családbaráttá tételére, különös tekintettel a GYES-ről visszatérő vagy 

GYES helyett a munka világát választók sajátos foglalkoztatási módjainak előnyben 

részesítésére (részmunkaidő, munkaidő ütemezés, távmunka); 

 a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, valamint a közszolgáltatás-

okhoz való általános és fizikai hozzáférésben; 

 a romák és roma közösségek esélyegyenlőségére, különösen a foglalkoztatási, szociá-

lis, egészségügyi, oktatási és képzési fejlesztésekben, valamint a lakhatásban; 

 a megváltozott munkaképességűek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosításá-

ra; 

 a tartósan munkanélküliek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására; 

 a pályakezdők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, különösen a szakirányú foglal-

koztatásban; 

 a nyugdíjazás előtt állók esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; 

 a szexuális kisebbségeknek a munkaerőpiacon diszkriminációmentes bánásmódban va-

ló részesítésére; 

 a fogvatartásból szabadulók számára olyan munkavállalói programok biztosítására, 

amely hangsúlyt fektet a reszocializációjukra; 

 a szenvedélybeteg vagy gyógyult szenvedélybeteg munkavállalók munkaerő-piaci in-

tegrációjára; 

 a migránsok esélyegyenlőségének biztosítására a foglalkoztatásban; 

 a nemzeti kisebbségek esélyegyenlőségére. 

Kiemelten figyelmet kell fordítani továbbá a megváltozott munkaképességű emberek, a 

gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének horizontális érvényesítésére is. 

A fenti elvek érvényesülésével járó jelentős mértékű társadalmi és gazdasági előnyöket jelen-

tő változás csak akkor érhető el, ha mindezen elvek a fejlesztéspolitika összes területén, átfo-

góan betartásra és ösztönzésre kerülnek. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a regionális különbségek kiegyenlítésére, vagyis hogy az érintett tár-

sadalmi csoportok életesélyeit ne befolyásolja az, hogy az ország mely területén élnek. A ho-

rizontális szempontok figyelembevétele azt jelenti, hogy az operatív program, illetve prioritási 

tengelyeinek, műveleteinek tervezése, megvalósítása, értékelése és nyomon követése folya-

mán különös figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség szempontjaira, és biztosítani kell 

azok tényleges érvényesülését. 

A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége 

érdekében figyelembe kell venni a „semmit rólunk, nélkülünk”, az egyenlő esélyű hozzáférés, 

az egyetemes tervezés, az integráció, a mainstreaming, az egyenlő bánásmód és az előnyben 

részesítés kötelezettsége, valamint a szubszidiaritás elveit. Minden fejlesztést az akadály-

mentesítés szempontjait figyelembe véve kell megvalósítani, ezáltal biztosítva a minél szé-

lesebb körű hozzáférést. 

A romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében érvényesíteni kell az egyenlő 

bánásmód, a szegregáció felszámolása, a komplexitás, az integráció, a pozitív megkülönböz-

tetés, a kulturális identitás megőrzése, a társadalmi tolerancia, a modernizáció, valamint a 

szociális és etnikai dimenzió szétválasztásának elveit. Kiemelt figyelmet kell fordítani a ro-
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mák és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére, integrációjuk elősegítésére, 

amelyeket nem egyszeri akciókkal, hanem komplex gazdaság- és társadalompolitikai beavat-

kozásokkal kell lehetővé tenni. 

A nemzeti kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében figyelmet kell szentelni a 

fejlesztések során a magyarországi nemzeti kisebbségek tagjai és közösségei nyelvhaszná-

latának biztosítására, valamint a nemzetiségi identitást és kultúrát ápoló fejlesztésekre. To-

vábbá előnyben kell részesíteni a határon túli magyarul beszélő közösségeket is szolgáló 

fejlesztéseket, amely egyszerre szolgálja Magyarország nemzetközi gazdasági együttműködé-

seit és a szomszédos országok növekedését.  

A Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy nagycsaládos ci-

vil szervezetet, valamint legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét, akik a romák, a fogya-

tékkal elő emberek illetve a szexuális és vallási kisebbségek esélyegyenlőségét képviselik,. 

A GINOP esélyegyenlőségre és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó politikája arra törek-

szik, hogy egy elvárható szinten minden pályázó foglalkozzon az esélyegyenlőség és a meg-

különböztetés tilalmának kérdésével és az ún. esélyegyenlőségi minimumnak feleljen meg.  

Általános elvárás, hogy minden olyan szervezet, amely támogatásban kivan részesülni, töre-

kedjen a projektjéhez kapcsolódóan az esélyegyenlőségi és a megkülönböztetés tilalmára vo-

natkozó szempontok minél teljesebb bemutatására, megvalósítására. Ezt a célt az un. esély-

egyenlőségi minimum elv megvalósításával érjük el, amelynek lényege, hogy a pályázóknak 

érdemben kell foglalkozniuk az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés tilalmának kérdésé-

vel, és lépeseket kell tenniük a szervezeti esélyegyenlőség megvalósítása felé. Ugyanakkor a 

pályázó maga értékeli saját esélyegyenlőségi helyzetet, és maga határozza meg, hogy hol 

igényli a beavatkozást. 

 

11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 87.7. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok és a 

Bizottság biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti esélyegyenlőség 

elve érvényesülésének elősegítését a programok előkészítése és végrehajtása során.  

A férfiak és nők közötti egyenlőség céljának elérését szolgálja, ha a munkaerőpiacon minél 

több nő részvételével sikerül ellensúlyozni a csökkenő munkaképes-korú népességet, az ezzel 

együtt járó tagállamokra nehezedő szociális ellátási rendszer kiadásait, valamint pozitív hatá-

saival sikerül létrehozni a munka és magánélet egyensúlyát, növelni a termelékenységi (sza-

porodási) hajlandóságot. A foglalkoztatási arányok javítása érdekében különös figyelmet kell 

fordítani a gyermeküket egyedül nevelő nőkre, a fogyatékkal élő nőkre, az idősebb nőkre, a 

bevándorló nőkre, valamint az etnikai kisebbségekhez tartozó nőkre. Ezekben a csoportokban 

még mindig alacsonyabb a foglalkoztatási arány. 

Az esélyegyenlőség nem minden területen értelmezhető azonos módon, ezért a programkiala-

kítás során kiemelten fontos az egyes támogatási területek pontos meghatározása és ennek 
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megfelelő esélyegyenlőségi követelményrendszer kialakítása, valamint a végrehajtás során is 

annak biztosítása.  

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:  

 a nők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, fokozott figyelemmel a roma nők és a 

kisgyermekes anyák foglalkoztatási esélyeire, valamint a nők esélyeire a vezető mun-

kakörök betöltésében; 

 a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban (munkaerő-piaci bérkü-

lönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, mindennek hatása a nyugdíjak 

összegére);  

 a nők gazdasági függetlenségének előmozdítására. fokozott figyelemmel a nők vál-

lalkozóvá válásának elősegítésére;  

 a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások igénybevéte-

le területén (apasági szabadság, GYES, GYET); 

 a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára; 

 a nemek közti egyenlőség monitoringjának (különös tekintettel a nemek szerinti adat-

gyűjtés) érvényesülésére. 

A Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy-egy olyan civil 

szervezet képviselőjét, amelyek a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselik,. 

Az esélyegyenlőségi szempontokat a végrehajtás során az alábbiak biztosításával lehet elérni: 

 a pályázati feltételek kialakítása során: mind kormányzati mind civil oldalról az esély-

egyenlőségi szempontok hangsúlyos és szakmailag megalapozott érvényesítése érdeké-

ben szakértők bevonása; 

 projektek előkészítése során: a pályázók esélyegyenlőségi útmutatóval, esélyegyenlősé-

gi szakértők rendelkezésre bocsátásával történő segítése a közreműködő szervezetek ré-

széről; 

 pályázati értékelés alkalmával: esélyegyenlőségi minimum-kritériumok figyelembe vé-

tele; 

 bíráló bizottságok: nemek közti esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek részvé-

tele és véleményüknek az értékelésben való megjelenítése. 
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12. KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT VER-

ZIÓBAN MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA 

12.1. A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek listája  

116. táblázat: Nagyprojektek listája 

Cím 

A nagyprojekt 

Bizottsághoz való 

bejelentésének / 

benyújtásának 

tervezett időpont-

ja 

(év, negyedév) 

A végrehaj-

tás kezdeté-

nek tervezett 

időpontja 

(év, negyed-

év) 

A végrehajtás 

befejezésének 

tervezett idő-

pontja 

(év, negyedév) 

Beruházási 

prioritás 
Prioritás-tengely 

ELI – Extreme 

Light 

Infrastructure 

2014. II. 2014. IV. 2016.IV. 

ERFA rende-

let-tervezet 5. 

cikk (1) a) 

2.Tudásgazdaság 

Fejlesztése 

12.2. Az operatív program teljesítménykerete 

117. táblázat: Az operatív program teljesítménykerete 

Prioritástengely (Fi-

nanszírozó alapra és 

régiókategóriára le-

bontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output vagy 

eredmény indikátor 

Mértékegység, 

ahol értelmezhe-

tő 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

1. Vállalkozások ver-

senyképességének javí-

tása és foglalkoztatásá-

nak ösztönzése 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db 5 000 11 000 

2. Tudásgazdaság Fej-

lesztése 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db 10 1000 

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 

Kifizetett támogatások 

aránya a teljes hétéves  

keret %-ban 

% 35% 100% 

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db 2 000 8 000 

4. Természeti és kultu-

rális erőforrások meg-

őrzése, az örökségi 

helyszínek hasznosítá-

sán és az energiahaté-

konyság növelésén 

keresztül 

A támogatott természeti 

és kulturális örökségi 

helyszínek száma 

db 15 35 

4. Természeti és kultu-

rális erőforrások meg-

őrzése, az örökségi 

helyszínek hasznosítá-

sán és az energiahaté-

konyság növelésén 

keresztül 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db 250 800 
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Prioritástengely (Fi-

nanszírozó alapra és 

régiókategóriára le-

bontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output vagy 

eredmény indikátor 

Mértékegység, 

ahol értelmezhe-

tő 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

5. Foglalkoztatás ösz-

tönzése és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

A támogatott progra-

mokba bevont résztve-

vők száma 

fő 120 000 365 000 

6. Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejleszté-

se 

A prioritástengely kere-

tében támogatott vállal-

kozások száma 

db 7 000 25 000 

 

12.3. Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája  

Megyei elnökök 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

Baranya Megyei Közgyűlés 

Békés Megyei Közgyűlés 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 

Csongrád Megyei Közgyűlés 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 

Fejér Megyei Közgyűlés 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

Heves Megyei Közgyűlés 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

Nógrád Megyei Közgyűlés 

Pest Megyei Közgyűlés 

Somogy Megyei Közgyűlés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

Tolna Megyei Közgyűlés 

Vas Megyei Közgyűlés 

Veszprém Megyei Közgyűlés 

Zala Megyei Közgyűlés 

Megyei kormányhivatalok 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Zala Megyei Kormányhivatal 

Megyei jogú városok polgármesterei 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Érd MJV Önkormányzat 

Békéscsaba MJV Önkormányzat 

Debrecen MJV Önkormányzat 

Dunaújváros MJV Önkormányzat 

Eger MJV Önkormányzat 

Győr MJV Önkormányzat 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Kaposvár MJV Önkormányzat 

Kecskemét MJV Önkormányzat 

Miskolc MJV Önkormányzat 

Nagykanizsa MJV Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Önkormányzat 

Pécs MJV Önkormányzat 

Salgótarján MJV Önkormányzat 

Sopron MJV Önkormányzat 

Szeged MJV Önkormányzat 

Székesfehérvár MJV Önkormányzat 

Szekszárd MJV Önkormányzat 

Szolnok MJV Önkormányzat 

Szombathely MJV Önkormányzat 

Tatabánya MJV Önkormányzat 

Veszprém MJV Önkormányzat 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzat 

Regionális fejlesztési ügynökségek 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Pro Régió Ügynökség 

Budapesti polgármesterek 

I. ker. Budavári Önkormányzat 

II. ker. Polgármesteri Hivatal 

III. ker. - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

IV. ker. Újpest Önkormányzata 

V. ker. Polgármesteri Hivatal 
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VI. ker. Polgármesteri Hivatal 

VII. ker. Polgármesteri Hivatal 

VIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat 

X. ker. Polgármesteri Hivatal 

XI. ker. Újbuda Önkormányzata 

XII. ker. Hegyvidék Önkormányzata 

XIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

XIV. ker. Polgármesteri Hivatal 

XV. ker. Polgármesteri Hivatal 

XVI. Ker. Polgármesteri Hivatal 

XVII. ker. Polgármesteri Hivatal 

XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

XIX. ker. Polgármesteri Hivatal 

XX. ker. Polgármesteri Hivatal 

XXI. ker. Polgármesteri Hivatal 

XXII. ker. Budafok-Tétény Önkormányzata 

XXIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

Főpolgármesteri Hivatal 

Miniszterek 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Honvédelmi Minisztérium 

Külügyminisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Belügyminisztérium 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Országos önkormányzati érdekszövetségek 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 

Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

Megyei Jogú Városok Szövetsége 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Balaton Fejlesztési Tanács (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) 

Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák 

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 

Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetsége 

Magyar Iparszövetség 

Ipartestületek Országos Szövetsége 

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövegsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 

Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
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Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara 

Vallónia és Brüsszel- Fővárosi Régió Gazdasági és Kereskedelmi Képviselete 

Joint Venture Szövetség 

Magyar Külgazdasági Szövetség 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

Magyar Beutaztatók Szövetsége 

Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége 

Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiuma 

Magánszállásadók Országos Szövetsége 

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 

Magyar Természetjáró Szövetség 

Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége 

Magyar Vendéglátók Ipartestülete 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

Magyarországi Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége 

Magyar Fürdőszövetség 

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége 

Magyar Gasztronómiai Egyesület 

Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 

Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság 

Magyar Innovációs Szövetség 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

Magyar Biotechnológiai Szövetség 

Magyar Mérnöki Kamara 

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 

Magyar Gépjárműipari Szövetség 

Magyar Gyógyszerész Kamara 

Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága 

StartUp Undergorund Events 

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 

Ipari-, tudományos, innovációs és technológiai parkok Egyesület 

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 

Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság 

MISZ-Magyarországi  Idegenvezetők Szövetsége 

Hivatalok, bankok, klaszterek, egyéb 

Magyar Turizmus Zrt. 

Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

Széchenyi Programiroda 

Nemzeti Innovációs Hivatal 

Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

Magyar Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége 

Duna Régió Stratégia Titkársága 

Központi Statisztikai Hivatal 

Magyar Energia Hivatal 

Országos Atomenergia Hivatal 

Magyar Tudományos Akadémia 
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Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt. 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 

Kerékpáros turizmusért felelős miniszterelnöki megbízott 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Eximbank - Magyar Export-Import Bank Zrt. 

Magyar Nemzeti Bank 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 

Magyar Bankszövetség 

Magyar Faktoring Szövetség 

Magyar Lízingszövetség 

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

Magyar Urbanisztikai Társaság 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter 

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter 

Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 

Goodwill Biotechnológiai Klaszter 

Információmenedzsment Innovációs Klaszter 

Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter 

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter 

Mobilitás és Multimédia Klaszter 

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 

ÖKOPolisz Klaszter 

PharmAgora Életminőség Klaszter 

Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter 

Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter 

Rendszertudományi Innovációs Klaszter 

Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

Egyetemek, kutatóintézetek, doktori Iskolák 

BCE Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 

BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezés- és Területfejlesztési Tanszék 

BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék 

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Inté-

zet 

ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 

ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszék 
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Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék 

Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

Kodolányi János Főiskola Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet Társadalomföldrajzi Osztály 

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet 

NYME Széchenyi István Doktori Iskola 

PTE KTK Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

PTE TTK Földrajzi Intézet 

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék 

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet 

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola 

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Tudományok Doktori Iskola 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Szegedi Tudományegyetem 

Semmelweis Egyetem 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Pécsi Tudományegyetem 

Széchenyi István Egyetem 

Szent István Egyetem 

Debreceni Egyetem 

Pannon Egyetem 

Infokommunikációs és hírközlési szakmai és civil szervezetek 

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) 

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSZ) 

Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

Informatika a Társadalomért Egyesület 

Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület 

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete 

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) 

Infórum 

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) 

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) 
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Magyar Teleház Szövetség 

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége 

Internet Szolgáltatók Tanácsa 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 

IT-Mentor Egyesület 

Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) 

IAB Magyarország 

Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért 

BSA Magyarország 

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 

HTTP Alapítvány 

Informatikai és Számítástechnikai Tanárok egyesülete 

EuroCloud Magyarországi Egyesület 

 

A fejezet későbbi verzióban kerül részletesebb kifejtésre CSATOLVA (az SFC 2014-be 

(Structural Funds Common (electronic data interchange)) feltöltve, különálló fájlok-

ként): 

 Az ex-ante értékelés jelentéstervezete, vezetői összefoglalóval (kötelező) (Közös ren-

delkezésekről szóló rendelet (CPR) 48. cikk (2) bekezdés) 

 A megfelelőségről és az ex-ante feltételek teljesüléséről szóló elemzés dokumentációja 

(adott esetben) 

 A nemzeti esélyegyenlőségi testületek véleménye az 12.2 és 12.3 fejezetekről (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (7)(c) bekezdés) (adott esetben) 

 Összefoglaló a lakosság részére az operatív programról 

 


