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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) indikatív prioritás struktúrája 

PRIORITÁSI 

TENGELY 
Angolul 

Finanszírozó Alap 

Plusz: indikatív 

forrásallokáció/ 

területegység 

Tematikus koncentráció 

- fő terület 
Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések – 

1. Prioritás: 

Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkozta-

tási helyzet javítása érdekében  

Regional economic 

development for 

promoting 

employment  

ERFA 

(8) A foglalkoztatás 

bővítése és a munkaerő 
mobilitásának támogatása 

  

(3) A kkv-k 
versenyképességének 

fokozása 

1. Térségi szintű integrált, 
foglalkoztatás-orientált gaz-

daságfejlesztés  

2. Helyi érdekű kis- és 
középvállakozások fejlesztési 

aktivitásának javítása 

3. A foglalkoztatás és az élet-
minőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intéz-

mények, közszolgáltatások 
fejlesztése 

1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-

orientált gazdaságfejlesztés 

2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési 

célú turizmusfejlesztés  
3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazda-

ságfejlesztés 

4. Térségi kísérleti fejlesztések 
5. Megyei alternatív befektetés és beruházás 

ösztönzés, projekt előkészítés, marketing 

6. A szociális alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, 

családi napközik stb.), valamint óvodai el-

látáshoz való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztése 

2. Prioritás:  

Befektetők és lakosság számára vonzó 

városi és várostérségi környezet fejleszté-

se, megújítása 

Development of the 

environment in the 

cities and their 

surroundings 

ERFA 

(6) Környezetvédelem és 

az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának 

előmozdítása 

1. Vonzó, biztonságos és funk-

ciógazdag települési környe-
zet létrehozása, ideértve a 

barnamezős területek több-

funkciós hasznosítását 
2. Települési környezeti állapot 

javítása 

1. A települési környezet integrált és kör-

nyezettudatos megújítása 

2. Belterületen fekvő barnamezős területek 
rehabilitációja 

3. Kis léptékű települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések  
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PRIORITÁSI 

TENGELY 
Angolul 

Finanszírozó Alap 

Plusz: indikatív 

forrásallokáció/ 

területegység 

Tematikus koncentráció 

- fő terület 
Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések – 

3. Prioritás:  

Alacsony széndioxid kibocsátású gazda-

ságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

Transition into a 

low carbon 

economy, especially 

in urban areas 

ERFA 

(4) Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazda-

ságra való áttérés támoga-

tása minden ágazatban 

1. Települési energiahatékony-

ság növelése  

2. Környezetbarát közlekedési 

rendszerek bevezetése és a 

fenntartható közösségi mobi-

litás elősegítése, továbbá a 
szén-dioxid kibocsátás csök-

kentése  

1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó 

stratégiák támogatása 
2. Kisléptékű közlekedési fejlesztések 

3. A települési önkormányzati infrastrukturá-

lis létesítményekben, önkormányzati tu-

lajdonú, közfeladatokat ellátó intézmé-

nyekben és az önkormányzati bérlakások-

ban az energiahatékonyság növelése és a 
megújuló energia felhasználás támogatása 

4. Térségi és helyi léptékű energetikai 

potenciál kiaknázására épülő komplex fej-
lesztési programok 

4. prioritás: 

A társadalmi befogadás erősítése és a 

közösségi szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése 

Strengthening social 

inclusion and 

development of local 

public services  

ERFA 

(9) A társadalmi befoga-

dás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzde-

lem 

1. A társadalmi befogadást és 

az esélyegyenlőséget, vala-

mint az életminőséget segítő 
helyi szinten elérhető önkor-

mányzati közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és mi-
nőségének javítása valamint 

a közigazgatási infrastruktúra 

fejlesztése  
2. A leromlott városi területe-

ken mélyszegénységben élő 

családok, romák valamint 
szegregált élethelyzetben élő 

marginalizált csoportok fenn-

tartható társadalmi és területi 
integrációja, a biztonság és a 

társadalmi befogadás erősíté-

se 

1. Egészségügyi alapellátás és önkormányza-

ti járóbeteg ellátás infrastrukturális fej-

lesztése 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruk-

túrájának bővítése, fejlesztése  

3. Térségi és helyi közszolgáltatási és köz-
igazgatási infrastruktúra-fejlesztés 

4. Szegénység és szegregáció által sújtott 

leromlott városrészek rehabilitációja 
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PRIORITÁSI 

TENGELY 
Angolul 

Finanszírozó Alap 

Plusz: indikatív 

forrásallokáció/ 

területegység 

Tematikus koncentráció 

- fő terület 
Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések – 

5. Prioritás:  

Közösségi szinten irányított várostérségi 

helyi fejlesztések (CLLD típusú fejleszté-

sek) 

 

Community-led 

local development 

(CLLD-type 

developments) 

ERFA 

(9) A társadalmi befoga-

dás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzde-

lem 

 

További kapcsolódó 

tematikus cél: 

 
(8) A foglalkoztatás 

bővítése és a munkaerő 

mobilitásának támogatása 

1. Város-vidék együttműködést 

és a városok közösségvezé-

relt fejlesztését erősítő helyi 

gazdaság- és településfejlesz-

tés 

1. Közösségi szinten irányított helyi gazda-

ságfejlesztés  

2. Helyi kapcsolódó közösségi terek és 
szolgáltatások fejlesztése 

6. Prioritás: 

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesz-

tések, társadalmi befogadás és foglalkoz-

tatás-ösztönzés 

Human resource 

developments, social 

inclusion and 

employment 

promotion at county 

and local level  

ESZA 

(8) A foglalkoztatás 
bővítése és a munkaerő 

mobilitásának támogatása 

 
(9) A társadalmi befoga-

dás előmozdítása és a 

szegénység elleni küzde-
lem 

 

1. A foglalkoztathatóság javítá-

sa és a helyben, a helyi és 
térségi gazdasági szereplők 

által foglalkoztatottak szá-

mának növelése 

2. Társadalmi befogadás erősí-

tése és a szegénység elleni 

megyei és helyi kezdemé-
nyezések támogatása 

3. Város-vidék együttműködé-

sen alapuló és a városok kö-
zösségvezérelt fejlesztését 

szolgáló közszolgáltatás- és 

közösségfejlesztés 

1. A foglalkoztatási szint javítása megyei, 

térségi és helyi alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok támogatásával 
2. A munkavállalók készségeinek és a helyi 

gazdaság potenciális igényeinek közelíté-

se 
3. A helyi identitás növelése – az egyének és 

a lakóhely közötti kapcsolat erősítése 

4. Megyei és helyi speciális közösségfejlesz-
tést és társadalmi befogadást támogató fej-

lesztési programok 

5. A helyi szerveződések elősegítése (civil 
szervezetek) – a civil szervezetek és a te-

lepülés/térség közintézményei, valamint a 

helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése 
6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és 

családokat segítő programok és program-

alapú fejlesztések (CLLD típusú fejleszté-
sek) 
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PRIORITÁSI 

TENGELY 
Angolul 

Finanszírozó Alap 

Plusz: indikatív 

forrásallokáció/ 

területegység 

Tematikus koncentráció 

- fő terület 
Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések – 

7. prioritás: 

Technikai segítségnyújtás 
Technical assistance 

ESZA 

 
nem releváns 

1. Az operatív program művele-
teinek eredményes és haté-

kony megvalósítása. 

1. Program végrehajtási feladatok támogatá-

sa 
2. Térségi projektgenerálási és –fejlesztési 

feladatok támogatása 

3. Programkommunikációs és partnerségi 
feladatok támogatása 

4. Programértékelési és egyéb előkészítési 

feladatok támogatása 
5. Projektfejlesztési, gazdasági információ-

szolgáltatási és tervezési környezet fej-

lesztése 
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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 (EU2020) 

1.1.1 Az operatív program küldetése 

Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített át-

fogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 

2014–20-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési priori-

tás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításának legfontosabb 

biztosítékát a területi operatív programok jelentik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős for-

ráskeretekkel rendelkező, az ország európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére 

kiterjedő (ún. kevésbé fejlett régiók célterület) Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-

ram (TOP). 

Ennek megfelelően a TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentrali-

zált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Törekvéseinek tematikus fókuszában két 

tényező áll: 

(1) Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős gazdaság-

fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati törekvéshez, amely 

szerint a 2014–2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést 

kell szolgálniuk. 

(2) Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán felme-

rülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez szintén keretet ad. Ezért a TOP fejlesztései között 

helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fej-

lesztések is. Ugyanakkor ezek esetében is szempont a legalább közvetett gazdasági és foglal-

koztatási hatás. 

1.1.2 Az operatív program indokoltsága 

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 (TA2020) dokumentumban megfogalmazott hely-

alapú megközelítés elvével összhangban is szükség van egy olyan beavatkozási logikára, ami 

lehetővé teszi, hogy a különféle területi szintekhez a térségi sajátosságoknak megfelelő, eltérő 

beavatkozási irányokat rendeljünk. A TOP képviseli ezt a törekvést: reagál az eltérő területi 

igényekre, és valóban az ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, valamint a térségek 

belső erőforrásaira szinergikusan építkező fejlesztéseket céloz. 

Magyarországon számos tényező indokolja a területileg decentralizált fejlesztéseket. Az 

országon belül jelentős területi eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környe-
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zeti adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében. Ezért az egyes tér-

ségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség. Különö-

sen nagyok a különbségek az alacsonyabb (megyei és várostérségi) területi szinteken. A ma-

gyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja (a helyi önkormányzatok, a 

járások, a megyék és a központi állam közötti feladat- és forrásmegosztás újraszabályozásá-

val) éppen a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához igazodott. Ugyanakkor 

létrejöttek azok a keretek is, amelyek a helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Eb-

ből a szempontból a legfontosabb változás, hogy a megyék erős tervezési és területfejlesztési 

feladatköröket kaptak. A 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programja-

inak (ROP) tapasztalatai alapján is indokolt területi logikájú operatív programokat indítani. A 

helyi és a területi szinteken ugyanis vannak jól előkészített fejlesztési elképzelések, nem vé-

letlen, hogy a ROP-ok a 2007-2013-as ciklus legjobban teljesítő programjai közé tartoznak a 

forráslekötés tekintetében. Ugyanakkor a területi szereplők pályázatos úton megszerezhető, 

előre nem kiszámítható forrásaival szemben a jövőben a szereplők által felelősen tervezhető 

és végrehajtható forrásallokációs megoldásokat indokolt előnyben részesíteni. 

1.1.3 Az operatív program fejlesztési irányainak hozzájárulása az EU céljaihoz 

A PM fő nemzeti fejlesztési prioritásaiból levezetve – különösen az ötödik, a gazdasági növe-

kedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása nemzeti fejlesztési prioritásban rögzí-

tett fejlesztési törekvések alapján – a TOP az alábbi három fő fejlesztési irányt szolgálja, ame-

lyekhez további horizontális fejlesztési irányok kapcsolódnak. Ezek mindegyike több, az Eu-

rópa 2020 Stratégia alapján meghatározott ún. tematikus célkitűzés elérését is támogatja. A 

TOP eszközrendszerében (ld. prioritástengelyeinek struktúrája) szintén fennáll a tematikus 

célok és a prioritások közötti kapcsolat és egy prioritástengely alapvetően egy tematikus célt 

támogat. 
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A TOP fejlesztési irányai: 

I. Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és 

foglalkoztatás-bővítés 

A helyi és térségi erőforrásokat hasznosító és gazdagító gazdaságfejlesztés és foglalkoz-

tatás-ösztönzés a gazdasági ciklusok térségen belüli kialakítását, zárását szorgalmazza (ld. 

helyi érdekű gazdaságfejlesztés). Ez a gazdasági erőforrások (elsősorban munkaerő, tu-

dás, jövedelem vagy akár a döntéshozatal) áramlásának és folyamatainak minél hosszab-

ban egy-egy térségen belül tartását szolgálja. Mindez a belső erőforrásokra nagyobb mér-

tékben építő, stabil és fenntartható növekedést felmutató térségi gazdasághoz vezethet. Az 

ország erősen nyitott és duális gazdaságának egyik következménye e „helyi érdekű” gaz-

dasági rendszerek meggyengülése, eltűnése. Újjáélesztésük sokat tehet a nemzeti és ezen 

keresztül az uniós növekedésért és versenyképességért is. A „helyi érdekű” gazdasági nö-

vekedési modell irányában csak hosszú távon lehet elmozdulni. Látni kell, hogy a he-

lyi/térségi gazdasági ciklusokon túlmutató térségspecifikus gazdaságfejlesztési beavatko-

zások is szükségesek ahhoz, hogy megfelelő erőforrások legyenek helyben az új fejlődési 

modell kibontakozásához. Különösen igaz ez a munkaerő, a tőke és a tudás esetében, ezért 

az ezek térségi koncentrációját szolgáló gazdaságfejlesztési eszközök is a TOP fontos alko-

tói. 

A helyi érdekű gazdaságfejlesztés egyik fontos vonulata a város és vidék partnersége, az 

egymás számára kölcsönösen szolgáltató kapcsolatok kialakítása e területek között. A vá-

rosoknak képesnek kell lenniük piacot, munkahelyet, elérhető szolgáltatásokat nyújtva 

szervezni a térségük gazdaságát. Eközben a vidék primer ágazati termékeket, lakó és re-

kreációs szolgáltatásokat, vagy akár sajátos termelési helyszíneket biztosíthat. A helyi ér-

dekű gazdaság meggyengülésével a város és vidéke kapcsolatrendszer is meggyengült, a 

városok és vidékük elvesztették egymás számára a jelentőségüket. A gazdasági ciklusok, 

termelési és fogyasztási láncolataik gyakran egymást elkerülik, jelentős erőforrás kiáram-

lást okozva, externáliákkal terhelve a környezetet. 

A fentiek miatt nagyon fontos a térségek foglalkoztatási potenciáljának bővítése, a 

munkaerő helyben tartása. A foglalkoztatás biztosítása ezért a TOP gazdaságfejlesztési tö-

rekvéseinek egyik fő motivációja. Ez megnyilvánulhat a munkaerő-igényes ágazatok (pl. 

turizmus) támogatásában, vagy olyan beruházások ösztönzésében, amelyek jelentős helyi 

foglalkoztatást tudnak biztosítani. (Meg kell említeni ugyanakkor, hogy mindez nem zárja 

ki azt a fejlesztési irányt sem, amely a munkaerő földrajzi mobilitását biztosító eszközök-

kel az egyes térségekben jelentkező munkaerőhiányt orvosolja.) 

A térségek gazdasági versenyképessége és növekedése érdekében szintén fontos fejlesztési 

motívum a térségen kívüli piacokon is potenciálisan versenyképes, ezért a térségi szinten 

kiemelhető ágazatok fejlesztése. 

Külön ki kell emelni a TOP integrált gazdaságfejlesztési megközelítését. A TOP integ-

rált gazdaságfejlesztési projektjei a köz és a magánszféra szereplőire egyaránt kiterjedhet-
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nek, számos gazdaságfejlesztési eszközt alkalmazhatnak, amelyek tervezését és megvalósí-

tását szakmai támogatás kíséri. E fejlesztések elsősorban a térség-specifikus szakpolitikai 

szempontok alapján előre kijelölt akciókra és nem a gazdasági szereplők nyílt pályáztatásá-

ra épülnek. 

Az uniós törekvésekkel összhangban a 2014–2020-as gazdaságfejlesztés, így a TOP gazda-

ságfejlesztésének is, fontos iránya a zöld gazdaság fejlesztése, amely a klímaváltozás el-

leni küzdelmet is szolgálja. A TOP energiahatékonyságot javító és megújuló energetikai 

megoldásai elsősorban a térségi és helyi léptékű, valamint a közösségi célú megoldásokra 

koncentrálnak. 

 

II. Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések 

A települések környezete biztosítson minél kedvezőbb életminőséget. Ez megnyilvá-

nulhat egyrészt abban, hogy egészségesebbé válik a lakókörnyezet, javulnak a környezet-

egészségügyi paraméterek, illetve több lehetőség kínálkozik az egészséges, fizikai aktivi-

tást szolgáló rekreációs lehetőségekre. A napi tevékenységek ellátását minél jobban szer-

vezett, igényekre szabott közlekedési, és egyéb közszolgáltatási (köztük hangsúlyosan a 

gyermekmegőrzést szolgáló) tevékenységek biztosítsák. A népesség és a munkaerő hely-

ben maradásának, illetve vonzásának ezek fontos tényezői. 

Fontos szempont, hogy olyan települési környezet, infrastruktúra, közszolgáltatás működ-

jön, amely támogatja a településeken folyó gazdasági tevékenységeket, azok kiterjeszté-

sét, valamint a munkavállalókat, a munkába járást. 

Mindezen törekvések gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási orientációjúak is. Az or-

szág népesedési helyzetéből fakadóan már középtávon komoly munkaerőhiánnyal szembe-

sülhet. Ennek elkerülése érdekében már középtávon fokozni kell a gyermekvállalási ked-

vet. A helyzet javításáért a fejlesztéspolitika legfontosabb eszköze az lehet, hogy a gyer-

mekeket nevelők számára minél élhetőbb lakókörnyezetet és a közszolgáltatások minél 

könnyebb elérhetőségét biztosítja. E törekvések legfőbb támogatója a gyermek és család-

barát közterületi és közszolgáltatási beavatkozásai lehetnek. A helyi polgárok egészséges 

szabadidő eltöltésének támogatása, valamint az önkormányzati egészségügyi szolgáltatá-

sok fejlesztése pedig nagyban hozzájárulhat egészségmegőrzésükhöz. (Az egészségügyi 

helyzet szintén foglalkoztatási gondokat okozhat: Magyarországon nemzetközi összeha-

sonlításban is magas a megváltozott munkaképességűek aránya.) 

E fejlesztési irány keretében megjelenő, fenntartható megoldásokkal fejlesztett közösségi 

közlekedés, valamint az energiahatékonyságukban javuló városi lakó és közszolgáltatási 

infrastruktúrák pedig a klímaváltozás elleni küzdelem célkitűzéseinek is fontos pillérei 

lehetnek. A városi környezet fejlesztésében szintén fontos szempont a klímaváltozás nega-

tív hatásainak megelőzése, a klímaváltozáshoz való adaptáció, hiszen a városokban kon-

centrálódik a népesség és a gazdasági tevékenységek. 
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III. Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása 

Nagyon fontos törekvés, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, de-

centralizálódjon az ország szellemi élete, és elterjedjen az öngondoskodó képesség.  

A nagyon erősen földrajzilag koncentrált elittel jellemezhető magyar társadalom nem segíti 

azt a törekvést, hogy a Budapesten kívüli térségek társadalmai önmagukra találjanak, ké-

pesek legyenek kialakítani jövőképüket, feltárni belső erőforrásaikat és megvalósítani 

az ezekre épülő fejlesztéseket. Ez az ország stabilitását és fenntartható fejlődését is gátol-

hatja. A tudatos helyi és térségi társadalmak hiányában sajnos kihasználatlan marad az 

egyik legfontosabb immateriális fejlesztési erőforrás, amely a közösségformálást és a gaz-

dasági kibontakozást szolgálhatná: a helyi és területi identitás. Pedig ezek az identitás-

minták települési és megyei szinten kimutathatóan léteznek az országban.  

Egy másik fontos szempont az elmaradott térségek és azok társadalmának helyzete. 

Ennek kezelése a közforrások globális trendbe illeszkedő szűkülő volumene miatt egyre 

inkább a saját erősforrásaira támaszkodó fejlesztések irányába kell, hogy elmozduljon. Ez 

azonban nem képzelhető el tudatos és a belső erőforrásokra építkező, öngondoskodásra 

képes helyi közösségek nélkül. 

A helyi és térségi közösségek szervezéséért a fejlesztéspolitika is tud tenni és ennek egyik 

legfontosabb platformja a TOP. Decentralizációs küldetése és sajátos, a megyéknek, vá-

rostérségnek, egyéb helyi közösségeknek dedikált forrásokat biztosító építkezése is e 

tudatos társadalomépítő fejlesztési irány jegyében került kijelölésre. Ezáltal ugyanis 

komoly lehetőség nyílik arra, hogy a megyék és várostérségek saját felelősségben alakít-

hassák ki fejlesztési irányaikat, és jelentős kompetenciákat kapjanak azok végrehajtásában 

(és ne csak kevéssé kiszámítható pályázati forrásokra építsék fejlesztési akcióikat). 

A helyi közösségek és a térségi társadalmak építésének fontosabb célirányos eszközei is 

vannak a TOP-ban. Az ún. közösség vezérelt helyi fejlesztések (az angol elnevezése: 

Community-led Local Development, rövidítése: CLLD) a kistérségi léptékű, városi vagy 

város-vidék partnerséget felmutató közösségek által megtervezett és végrehajtott fejleszté-

seket indítanak útjára. 

A közösségépítési vonulat az egész TOP-ot áthatja, kitapintható az egyéb fejlesztési irá-

nyokban is, ezért horizontális fejlesztési irányként is megjelenik. A TOP helyi érdekű gaz-

daságfejlesztése és az ezt szolgáló gazdaságszervezés alapvetően közösségi keretek között 

képzelhető el. Ebben különös szerepe van a városi és vidéki közösségek kölcsönös partner-

ségének. A településfejlesztésekben és különösen a városfejlesztésekben is előnyben kell 

részesíteni a közösségi alapú megoldásokat. 
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A TOP horizontális fejlesztési irányai: 

A TOP minden fejlesztési törekvésében szükséges integrálni az alábbi horizontális fejlesz-

tési irányokat. Ezek az egyes, a fentiekben bemutatott célirányos fejlesztési irányok tekin-

tetében eltérő jelentőségűek (ahol különösen fontosak, ott a fenti célirányos fejlesztési irá-

nyok leírásában már külön említve vannak). A TOP minden fejlesztésének hozzá kell já-

rulnia az alábbi horizontális irányokhoz: 

 A célirányos gazdaságfejlesztésen túl minden más fejlesztés is legalább közvetett mó-

don kötődjön a gazdasági növekedés előmozdításához. 

 A célirányos foglalkoztatás ösztönzésen túl a fejlesztések lehetőség szerint a lehető 

legnagyobb mértékben járuljanak hozzá a helyi polgárok foglalkoztatásának bővíté-

séhez. 

 A fejlesztéseknek szolgálniuk kell a demográfiai kihívások kezelését, a gyermeket 

nevelők helyzetét javító gyermek és családbarát szempontú beavatkozásokon keresztül. 

 A fejlesztések során mérlegeljék a közösségi alapon tervezett és végrehajtott fejlesz-

tési megoldások lehetőségét (a CLLD eszközén kívül is). 

 A fejlesztések szolgálják a megyéken és városokon belüli területi felzárkóztatást. Ezt 

szolgálja a forrásallokáció is: a felzárkóztatás szükségletekkel küzdő megyék na-

gyobb pénzügyi erőforrásokból részednek. A városi fejlesztések során pedig fontos 

mérlegelendő szempont és fejlesztés elem legyen a szociális városrehabilitáció. 

 Nem csak a helyi érdekű gazdaságfejlesztés, hanem lehetőség szerint minden fejlesztés 

járuljon hozzá a térségi fenntarthatóság kiterjesztéséhez. A térségek erőforrásainak 

(a már említett jövedelem, tőke, munkaerő, tudás mellett az energia, a nyersanyagok, 

természeti erőforrások) helyben tartásához, és az energia és anyagáramlások ciklusai-

nak lehetőség szerint térségen belüli zárásához, illetve minél hosszabban a térségen be-

lül tartásához. 

1.1.4 A TOP építkezése: dedikált erőforrások a térségileg decentralizált szereplőknek 

A TOP meghatározott decentralizált tervezési forráskeretet biztosít az egyes megyei ön-

kormányzatok és megyei jogú város önkormányzatok számára, amelyek megyei, megyei jogú 

város térségi és kisvárostérségi integrált fejlesztési csomagok kialakítására és megvalósításá-

ra adnak lehetőséget. 

Az egyes megyei és helyi (megyei jogú város és térsége és kisvárostérség) fejlesztésekhez a 

TOP csak egy „menüt” határoz meg, amelynek beavatkozási elemei az egyes területegységek 

fejlesztési csomagjaiban – meghatározott keretek között – kombinálhatók, specifikus adottsá-

gaiknak és kihívásaiknak megfelelően. 
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A TOP tervezésében a megyei önkormányzatoknak kulcsszerepe van: összehangolják a 

megye területén megvalósuló összes tervezési folyamatot (kisvárostérségieket irányítják is), 

amely szerepkör kiterjed a végrehajtásra és a nyomon követésre is. 

1.1.5 A TOP koherenciája más 2014–2020-as uniós fejlesztésekkel 

Bizonyos térségtípusoknál, illetve beavatkozás típusoknál kiemelten fontos, hogy a TOP fej-

lesztései más operatív programok beavatkozásaival összhangban, a szinergia hatások ér-

vényre juttatásával valósuljanak meg, ezek kiemelten az alábbiak: 

 A TOP gazdaságfejlesztési beavatkozásait elsősorban az önkormányzati, illetve több-

ségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok által menedzselt fejleszté-

sek képezik. Másik kiemelten fontos megkülönböztető tényező a térségileg integrált 

jelleg: a helyi (térségi) komplex gazdaságfejlesztési igényekre reagáló, több elemű, 

kombinált beavatkozások támogatása. 

 Az országos jelentőségű térségi fejlesztési problémák és lehetőségek kezelése nem 

egyedül a TOP decentralizált fejlesztési csomagjainak felelőssége. E feladatok ága-

zati forrásokat és koordinációt igényelnek, ezért egyes ágazati operatív programokban 

is megjelennek. Ennek példája az országos jelentőségű leszakadó térségek (leghátrá-

nyosabb helyzetű kistérségek) felzárkóztatása, amellyel a gazdaságfejlesztést és a hu-

mán fejlesztéseket megjelenítő ágazati operatív programok (GINOP és EFOP) is fog-

lalkoznak; illetve a növekedési zónák fejlesztése, amely a gazdaságfejlesztési OP 

(GINOP) egyik fontos iránya. Az országos jelentőségű ágazati fejlesztésekhez termé-

szetesen kapcsolódnak és így hozzájárulnak a TOP fejlesztései is. A célcsoportból 

érinti a városok leromlott lakóterületein élőket a komplex szociális városrehabilitációs 

beavatkozások révén, a közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések 

(CLLD) pedig a vidékies térségekben is tartalmaznak a szegénységgel érintett célcso-

portok felzárkóztatásához hozzájáruló elemeket. A növekedési zónák fejlesztéséhez az 

önkormányzati, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

által menedzselt fejlesztésekkel járul hozzá. A Balaton Régió GINOP keretében kezelt 

integrált fejlesztési csomagjához pedig a TOP 1. prioritási tengelyének beavatkozásai 

kapcsolódnak. 

 Cél a TOP kisebb léptékű, de összehangolt turisztikai fejlesztéseinek a GINOP-

ból támogatott országosan kiemelt, nagyléptékű egyedi attrakció-fejlesztésekre, ki-

emelt termék-programok központi fejlesztéseire, a kiemelt desztináció fejlesztésekre 

történő „ráfűződése”, a minél komplexebb turisztikai termékcsomagok kialakítása 

érdekében. 

 Fontos cél, hogy a TOP és VP közötti szinergiákat kihasználjuk a helyi gazdaságfej-

lesztés és a többalapos CLLD-k fejlesztései terén. 

 Az Európa 2020 stratégia által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység és tár-

sadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához a TOP 
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önálló ESZA prioritás keretében támogatott, a területi szinten eltérő társadalmi 

problémákra reflektáló differenciált beavatkozásai is hozzájárulnak (helyi, területi 

alapon szervezett programok által), kiegészítve a GINOP és EFOP (ESZA) keretében 

támogatott fejlesztéseit. 

 A TOP közösségi közlekedési fejlesztései az IKOP, épületenergetikai fejlesztései pe-

dig a KEHOP beavatkozásaival alkotnak koherens egységet. 

1.1.6 A TOP eszközrendszerének stratégiai áttekintése 

A fenti célok és területi egységek mentén összesen 6+1 TOP prioritástengely kerül meghatá-

rozásra, az alábbiak szerint: 

1. Prioritás – ERFA finanszírozás, 8. (foglalkoztatás) EU tematikus cél 

Térség-specifikus gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében: Munka-

helyteremtés kiemelt és integrált megoldásokkal a helyi érdekű gazdaságfejlesztéssel és 

gazdaságszervezéssel, a foglalkoztatást biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztésével, 

köztük kiemelten turisztikai fejlesztésekkel és a térségi szinten kiemelt gazdasági tevé-

kenységek fejlesztésével. A foglalkoztathatóságot közvetlenül szolgáló egyéb fejlesztések, 

különösen a gyermekmegőrzési szolgáltatások. 

 

2. Prioritás – ERFA finanszírozás, 6. (környezetfejlesztés, városi környezet) EU tem. cél 

Városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása a vonzóbb települési környezetért, 

klímaadaptációs, család- és gyermekbarát, valamint a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást 

a munkaerő földrajzi mobilitását szolgáló szempontok mentén. 

 

3. Prioritás – ERFA finanszírozás, 4. (alacsony CO2 kibocsátású gazdaság) EU tem. cél 

Fenntartható és közösségi közlekedési megoldások, önkormányzati épületek energiahaté-

konysága, közösségi alapú, helyi/térségi léptékű megújuló energiahasznosítás, alacsony 

CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést szolgáló stratégiák. 

 

4. Prioritás – ERFA finanszírozás, 9. (társadalmi befogadás) EU tematikus cél 

Önkormányzati egészségügyi és szociális (alap)szolgáltatások fejlesztése, esetlegesen ki-

terjedve a központi közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére a helyi igények és önkor-

mányzati döntések alapján. Szociális városrehabilitáció, városi szegregátumok kezelése. 

 

5. Prioritás – ERFA finanszírozás, 9. (társadalmi befogadás) EU tematikus cél 

Közösségvezérelt várostérségi és város-vidék kapcsolatrendszert megjelenítő helyi fejlesz-

tések (CLLD típusú fejlesztések) széles tematikus spektrumon (egész TOP-ra kiterjedően). 
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6. Prioritás – ESZA finanszírozás, 8. (foglalkoztatás) EU tematikus cél 

Megyei és helyi humánerőforrás fejlesztés, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-

ösztönzés, foglalkoztatási paktumok, civil kezdeményezések támogatása, térségspecifikus 

képzések, ösztöndíjak. 

 

7. Prioritás – ESZA finanszírozás, Technikai segítségnyújtás 

Kiemelten fontos az új területi szereplők felkészítésének biztosítása (tervezés, projektfej-

lesztés, végrehajtási szerepkörök) az új területi integrációs eszközök (ITI, CLLD) és a több 

alapos finanszírozás felhasználásának tervezésére és megvalósítására, kapacitásaik meg-

erősítésével, központi módszertani támogatással, tervezésük koordinációjával. 

 

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

A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

(3) A kis- és 

középvállalko-

zások, a 

mezőgazdasági (az 

EVMA esetében), a 

halászati és 

akvakultúra-ágazat 

(az ETHA 

esetében) 

versenyképes-

ségének javítása 

 
3 (c) a termék és 

szolgáltatásfejlesztésre irányuló 

fejlett kapacitás megteremtésének 
és kiterjesztésének elősegítése 

 
A megyei gazdaságfejlesztési programok egyik fő irányát a megyei 

beruházási aktivitás növelését és a térségi foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programalapú beavatkozások képezik; a kiemelt szektorokhoz és 
iparágakhoz kapcsolódó fejlesztések, helyi és közösségi alternatív 

gazdaságfejlesztési kezdeményezések, együttműködések, a turisztikai 

termékcsomagok, illetve térségi kísérleti fejlesztések ösztönzésétnek 
támogatásán keresztül. 

 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támogatása 

minden ágazatban 

4 (e) alacsony szén-dioxid-

kibocsátással járó stratégiák 
támogatása valamennyi 

területtípuson, de különösen a 

városi területeken, ideértve a 
fenntartható városi mobilitás és a 

csökkentést előmozdító 

alkalmazkodási intézkedések 
támogatását 

 

 

A klímaváltozás okozta hatások mérséklését segítik elő azon alacsony 

szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák, amelyek a klímavédelmi és 
energiahatékonysági szempontokat helyezik előtérbe. A megfelelő 

energiaellátási módszereket és technológiákat is tartalmazó, az alacsony 

CO2-kibocsátásra fókuszáló helyi integrált stratégiák kidolgozása 
szükséges, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás koncentrálódó 

hatásainak csökkentéséhez. 

Mindezek mellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztés - beleértve a 
fenntartható városi mobilitást kialakításának elősegítését, a közösségi 

közlekedés fejlesztését, a kerékpáros közlekedés infrastrukturális 

elemeinek fejlesztését, illetve az intermodalitás feltételeinek javítását - 
kiemelt figyelmet kap. E fejlesztések, hozzájárulnak a kapcsolódó NRP 

vállalások teljesüléséhez. 

4(c) az infrastrukturális 
létesítményekben – többek között a 

középületekben – és a lakásépítési 

ágazatban az energiahatékonyság és 
a megújuló energia támogatása 

A klímaváltozás alapvető okai és következményei nagyrészt a városi 
térségekben összpontosulnak, az operatív program több prioritása pedig 

kiemelten fókuszál a városi területekre. Mind a klímaváltozás hatásainak 

mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából 
kiemelt jelentőségűek a kisebb léptékű komplex fejlesztési programok, 

amelyek a térségi energiapotenciál, különösen az endogén megújuló 

energiaforrások kiaknázásra irányulnak. A városokban jelentős az 
energetikailag korszerűtlen lakásállomány, amely jelentős környezeti 

terhelést okoz. E hatások mérséklése, illetve a városok környezeti 

infrastruktúrájának a fenntartható városüzemeltetést szolgáló fejlesztéseI 
kiemelt figyelmet kapnak. 

A klímaváltozás hatásainak mérséklésében alapvető kihívás a széndioxid-

kibocsátás csökkentése, amelyben az önkormányzati infrastruktúrális 
létesítmények, épületek energiahatékonyságának növelése kiemelt 

jelentőségű. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések 

hozzájárulnak a Tanács országspecifikus ajánlásában foglaltakhoz az 
épületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozóan. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

(6) környezetvéde-

lem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

6 (e) környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása a 

városi környezetfejlesztést célzó 

intézkedések révén, ideértve a 
rozsdaövezetek helyreállítását és a 

légszennyezettség csökkentését is 

 

A településeknek hozzá kell járulniuk olyan országos jelentőségű célok 

megvalósításához, mint a klímavédelmi célkitűzéseink elérése, a hazai 
társadalom egészségi állapotának javítása. A népesség és a befektetők 

megtartásának fontos feltétele a települések funkcióinak bővítése, az 

élhető és egészséges környezet kialakítása. A rehabilitációs és 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések hozzájárulnak a környezet 

védelméhez, a légszennyezettség csökkentéséhez és a lakosság 

életminőségének növeléséhez. 

(8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a 

munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

8 (b) a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját belső 

potenciál kifejlesztése révén, az 
adott területeket érintő területi 

stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, 
valamint a konkrét természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, 

illetve az ezekhez való 
hozzáférhetőség javítását 

Az EU2020 stratégiával és a Nemzeti Reform Programmal (NRP) 

összhangban kiemelt cél a foglalkoztatás bővítése. Ezt támogatják a 

térségi foglalkoztatási helyzet javítását célzó programalapú 
beavatkozások, a városokban a gazdaságfejlesztés és a közösségvezérelt 

helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések. Az életminőséget érintő és 

közösségfejlesztő megoldások a hátrányos demográfiai folyamatok 
mérséklődését, a fővárossal szemben is alternatívát nyújtó, élhető városi 

életterek kialakulását eredményezhetik  

8 (c) helyi fejlesztési 
kezdeményezések és szomszédos 

szolgáltatásokat nyújtó struktúrák 

támogatása új munkahelyek 
teremtése érdekében, amennyiben 

ezek a tevékenységek a(z) 

[…]/2012/EU [ESZA] rendelet 
alkalmazási körén kívül esnek 

Magyarország kedvezőtlen demográfiai helyzete hosszú távon a 
munkaerő utánpótlását, és így a fenntartható növekedést is veszélyezteti. 

A lakosság foglalkoztathatóságát, életminőségét a családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, az egészségügyi közszolgáltatások, valamint a 
megyei közszolgáltatások minőségének növelése, a térségi közösségi 

infrastruktúra fejlesztése javíthatja. 

(9) a társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a) beruházás a nemzeti, 
regionális és helyi fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, az egészségügyi 
státuszbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, valamint átállás az 

intézményi szolgáltatásokról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra 

 

Az egészségügyi alapellátórendszer infrastrukturális fejlesztése az 
intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 

korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza. 

Mindehhez az alapellátó egységek ellátó kapacitását és a működés 
infrastrukturális feltételeit a szükséges eszközökkel fejleszteni kell.  

A társadalmi integrációt szolgálja a telepeken, telepszerű 

lakókörnyezetben – összefoglalóan szegregátumokban – élők társadalmi 
és gazdasági kirekesztettségének megszüntetése, a szegregált 

lakókörnyezet felszámolása, illetve az onnan kikerülő emberek 

életminőségének javítása.  

9 (b) a városi és falusi területek és 

az ott élő rászoruló közösségek 

fizikai rehabilitációjának és 
gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása; 

 
és 

 

ESZA rendelet 3. cikk (1b): 
Közösségek szintjén irányított helyi 

fejlesztési stratégiák 

A korábbi ciklusok finanszírozási elkülönülése helyett a város-vidék 

kapcsolatokat erősítő, várost és vidéki térségeket együttesen kezelő 

fejlesztésekre van szükség, amelyek eredményesebben kezelhetik a 
szegénység és a társadalmi kirekesztődés problémáit. A szegénység 

területileg koncentrált, legrosszabb helyzetben a vidéki és a romák lakta 

térségek vannak. Gazdasági és társadalmi felzárkóztatásuk egyik fontos 
eszköze lehet a közösség által irányított helyi fejlesztések alkalmazása. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

ESZA rendelet 3. cikk: 

(1a) A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

(1b) A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység elleni 
küzdelem. 

 

A térségi fejlesztések hatékonyságát és eredményességét a tapasztalatok 

szerint jelentősen növeli, ha a helyi közösség bevonásával, részvételükkel 
megfogalmazott helyi fejlesztési stratégia szerint valósulnak meg. A 

kapcsolódó 3. prioritástengely olyan terület- és városfejlesztési 

tevékenységeket finanszíroz, amelyek léptékükben, célcsoportjukban, 
földrajzi terükben, jellegükben jobban tervezhetők, szervezhetők, 

hajthatók végre helyi szinten. A helyi gazdaság élénkítésével, közösségi 

részvétellel történő megerősítésével bővíthető a foglalkoztatás, 
önfoglalkoztatás, jövedelemhez és munkához juttathatók az emberek, így 

csökkenthető az EU-s viszonylatban magas szegénységi ráta. 

Fentiek hozzájárulnak a kapcsolódó EU2020 és NRP vállalások 
teljesítéséhez. 

 

1.2 A pénzügyi források felosztásának indoklása 

A pénzügyi források felosztásának indoklása (azaz az Unió támogatása) az egyes tematikus 

célkitűzések és beruházási prioritások között, a tematikus koncentráció kritériumainak megfe-

lelően és az ex-ante értékelés figyelembevételével történt. 

A kiválasztott tematikus célok és beruházási prioritások keretében támogatandó fejlesztéseket 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) 

finanszírozhatja (többalapos operatív program). Az 5. prioritás keretében megvalósuló közös-

ségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD) finanszírozásába az Európai Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) is 

bekapcsolódhat.  

A pénzügyi források TOP prioritások közötti felosztása során az alábbi szempontokat vettük 

figyelembe: 

az 1600/2012. (XII.17.) Kormányhatározatban foglaltak, köztük a levezethető indikatív 

forrásarányok; 

a rendelettervezetekben meghatározott ERFA és ESZA pénzügyi és tematikus determinációk 

az alábbiak szerint. 

ERFA tematikus koncentráció  

Az ERFA források legnagyobb részét az alábbi négy tematikus cél valamelyikére kell fordíta-

ni: 

innováció és kutatás-fejlesztés (1),  

infokommunikációs technológiák fejlesztése, hozzáférés javítása (2),  

kkv-k versenyképességének fokozása (3),  

vagy az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság (4). 

A tagállamra jutó teljes ERFA forrás legalább 50 %-át, amelyből legalább 10 %-ot az 

alacsony CO2 kibocsátású gazdaság tematikus célra kell fordítani.  
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További ERFA kötelezettség, hogy az ERFA-források legalább 5 %-át a integrált és 

fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni. 

 

ESZA tematikus koncentráció  

A kevésbé fejlett régiókban az ESZA források arányának a Strukturális Alapokon belül el kell 

érnie a 25%-ot. 

Az ESZA források alapvetően négy tematikus célra használhatók fel:  

foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése (8),  

társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem (9),  

oktatás, életen át tartó tanulás (10),  

intézményi kapacitás, hatékony közigazgatás (11).  

Minden régióban az ESZA-források legalább 20 %-a társadalmi befogadás előmozdítását és 

a szegénység elleni küzdelem (9) tematikus célra kell fordítani; továbbá a 6 kevésbé fejlett 

régió esetében esetében az ESZA-források legalább 60 %-át 4 tematikus cél-kitűzésre kell 

fordítani
1
. 

Egész országra kiterjedő OP-k esetében négy helyett 5 beruházási prioritás választható. 

A regiókategóriákra vonatkozó részarányokat minden esetben tagállami szintre összesítve 

kell figyelembe venni. 

A fenti négy célon kívül az ESZA-forrásoknak egyéb tematikus célkitűzések 

társadalmi/szociális vonatkozású beavatkozásaihoz is hozzá kell járulnia. 

2. táblázat: ERFA és ESZA tematikus koncentráció – Kötöttségek a források felhasználása során a kevésbé 

fejlett régiók esetében 

Tematikus cél ERFA ESZA 

(1) K+F+I  

40% 

 

(2) IKT fejlesztés, hozzáférés javítása  

(3) KKV-k versenyképességének fokozása  

(4) Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság 10%  

Összesen ERFA determináció 50%  

(8) foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás  

60% (9) Társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem  

(10) Oktatás, életen át tartó tanulás  

                                                 
1
 A jogszabály szövege szerint: négy kiválasztott beruházási prioritásra kell fordítani. A beruházási prioritások összesen 4 

tematikus célkitűzést fednek le. 
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(11) Intézményi kapacitás, hatékony közigazgatás  

Fentieken belül önálló ESZA kötelezettség a (9) cél 

vonatkozásában: 
 20% 

Összesen ESZA determináció  60% 

Fennmaradó szabad ERFA rész összesen 50%  

Fennmaradó szabad ESZA rész összesen  40% 
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3. táblázat: A program beruházási stratégiájának áttekintése 

Prioritástengely 

 

Tematikus célkitűzés 

[a prioritás tengely 
leírása alapján] 

Beruházási prioritás 

[a prioritás tengely leírása 
alapján] 

A beruházási prioritásokhoz 

kapcsolódó specifikus célok 

[a prioritás tengely leírása 

alapján] 

A specifikus 

célkitűzéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap 

(pénzügyi 

alap 

meghatároz

ása: ERFA, 

ESZA, KA) 

[a pénzügyi 

táblázatok 
alapján] 

Uniós 

támogatás – 

euró 

[a pénzügyi 

táblázatok 

alapján] 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

ERFA 

1. Térségi gazdaságfejlesztés 

a foglalkoztatási helyzet 

javítása érdekében 

(8) A foglalkoztatás 
bővítése és a munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

8 (b) a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját 
belső potenciál kifejlesztése 

révén, az adott területeket 

érintő területi stratégia 
részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 

kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez 
való hozzáférhetőség javítását 

Térségi szintű integrált, 

foglalkoztatás-orientált 
gazdaságfejlesztés  

A támogatott vállalkozások 
által teremtett új 

munkahelyek száma (teljes 

munkaidő-egyenérték, fő) 

ERFA 1 127 711 373 € 32% 

8 (c) Helyi fejlesztési 

kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat 

nyújtó struktúrák támogatása 

új munkahely teremtés 
érdekében 

A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése 

A támogatott 

intézményekben bölcsődei, 
családi napközi ellátásban, 

vagy óvodai ellátásban 

részesülő gyermekek 
száma (fő) 

(3) kkv-k 

versenyképeségé-nek 

fokozása 

3 (c) a termék és 

szolgáltatásfejlesztésre 

irányuló fejlett kapacitás 
megteremtésének és 

kiterjesztésének elősegítése  
Helyi érdekű kis- és 

középvállakozások fejlesztési 

aktivitásának javítása 

A helyi érdekű kis- és 

középvállakozások által 
kezdeményezett fejlesztési 

projektek száma (db) 

 



 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának        26 

Prioritástengely 

 

Tematikus célkitűzés 

[a prioritás tengely 

leírása alapján] 

Beruházási prioritás 

[a prioritás tengely leírása 

alapján] 

A beruházási prioritásokhoz 

kapcsolódó specifikus célok 

[a prioritás tengely leírása 
alapján] 

A specifikus 

célkitűzéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap 

(pénzügyi 

alap 

meghatároz

ása: ERFA, 

ESZA, KA) 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Uniós 

támogatás – 

euró 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

ERFA 

2. Befektetők és lakosság 

számára vonzó városi és 

várostérségi környezet 

fejlesztése, megújítása 

(6) környezetvédelem 
és az erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 
előmozdítása 

 

 

6(e):  környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának 

előmozdítása a városi 

környezetfejlesztést célzó 
intézkedések révén, ideértve a 

rozsdaövezetek helyreállítását 

és a légszennyezettség 
csökkentését is 

Vonzó, biztonságos és 

funkciógazdag települési 
környezet létrehozása, ideértve 

a barnamezős területek 

többfunkciós hasznosítását 
 

Települési környezeti állapot 

javítása 

A támogatott új 

közszolgáltatásokat 

igénybe vevő lakosok 
száma a fejlesztett / 

megújított 

településrészeken (fő) 
 

A támogatott létesítmények 

fejlesztése által érintett 
lakosok száma(fő) 

ERFA 588 524 373 € 
 

16,7% 
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Prioritástengely 

 

Tematikus célkitűzés 

[a prioritás tengely 

leírása alapján] 

Beruházási prioritás 

[a prioritás tengely leírása 

alapján] 

A beruházási prioritásokhoz 

kapcsolódó specifikus célok 

[a prioritás tengely leírása 
alapján] 

A specifikus 

célkitűzéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap 

(pénzügyi 

alap 

meghatároz

ása: ERFA, 

ESZA, KA) 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Uniós 

támogatás – 

euró 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

ERFA 

3.Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

 

(4)  Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való áttérés 
támogatása minden 

ágazatban 

4 (e) alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák 

támogatása valamennyi 

területtípuson, de különösen a 
városi területeken, ideértve a 

fenntartható városi mobilitás 

és a csökkentést előmozdító 
alkalmazkodási intézkedések 

támogatását 

Környezetbarát közlekedési 

rendszerek bevezetése és a 

fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése, továbbá a 

szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése 
 

Üvegházhatású gázok 

becsült csökkenése CO2 

egyenértéken (tonna CO2- 

egyenérték) 
 

 

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 

kötöttpályás közlekedés 

fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan (ezer 

utasóra/év) 

ERFA 676 626 824 € 19,2% 

4(c) az infrastrukturális 

létesítményekben – többek 

között a középületekben – és 
a lakásépítési ágazatban az 

energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása 

Települési energiahatékonyság 
növelése 

A prioritástengely 
beavatkozásainak 

eredményeképp évente 

megtakarított 
energiamennyiség (PJ) 

4. A társadalmi befogadás 

erősítése és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése 

(9) a társadalmi 
befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 

küzdelem  
 

 

ERFA 5. cikk 9 (a) beruházás 
a nemzeti, regionális és helyi 

fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az 

egészségügyi státuszbeli 

egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint átállás 

az intézményi 

szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra 

 

A társadalmi befogadást és az 
esélyegyenlőséget, valamint az 

életminőséget segítő helyi 

szinten elérhető önkormányzati 
közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének javítása valamint 

a közigazgatási infrastruktúra 

fejlesztése 

A jobb minőségű köz-
szolgáltatásokat igénybe 

vevő lakosság száma (fő) 

ERFA 264 307 353  € 7,50 % 
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Prioritástengely 

 

Tematikus célkitűzés 

[a prioritás tengely 

leírása alapján] 

Beruházási prioritás 

[a prioritás tengely leírása 

alapján] 

A beruházási prioritásokhoz 

kapcsolódó specifikus célok 

[a prioritás tengely leírása 
alapján] 

A specifikus 

célkitűzéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap 

(pénzügyi 

alap 

meghatároz

ása: ERFA, 

ESZA, KA) 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Uniós 

támogatás – 

euró 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

ERFA 

ERFA 5. cikk 9 (b) a városi 

és falusi területek és az ott élő 

rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának és 

gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása; 
 

 

A leromlott városi területeken 

mélyszegénységben élő 

családok, romák valamint 

szegregált élethelyzetben élő 
marginalizált csoportok 

fenntartható társadalmi és 

területi integrációja, a 
biztonság és a társadalmi 

befogadás erősítése 

Szociális 

városrehabilitációs 
programmal érintett 

településen élőlakosok 

száma (fő) 

5. Közösségi szinten 

irányított várostérségi helyi 

fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

(9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 
küzdelem  

További kapcsolódó 

tematikus cél: 
(8) A foglalkoztatás 

bővítése és a munkaerő 

mobilitásának 
támogatása 

9 (b) a városi és falusi 
területek és az ott élő 

rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának és 

gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása; 

Város-vidék együttműködést és 

a városok közösségvezérelt 

fejlesztését erősítő helyi 

gazdaság- és településfejlesztés 

Támogatásban részesülő 

vállala-tok által bevezetett 
új helyi termékek száma 

(db) 

 
Minőségi fejlesztésen 

átesett közösségi és 

szabadidős terek és 
létesítmények fejlesztése 

által érintett lakosok száma 

(fő) 

ERFA 393 869 781 € 10,00% 

6. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés 

(8) A foglalkoztatás 
bővítése és a munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 
(9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 
küzdelem 

 

ESZA 3. cikk (1) a) 

 i. munkaerő-piaci hozzáférés 
a munkakeresők és az inaktív 

személyek számára többek 

között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése révén 

A foglalkoztathatóság javítása 

és a helyben, a helyi és térségi 
gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának 

növelése 

6 hónappal a támogatott 

programból való kilépést 
követően foglalkoztatott 

résztvevők száma 

 
A támogatott  képzésben 

képesítést szerzők száma 

 

ESZA 422 891 765  € 12,00% 
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Prioritástengely 

 

Tematikus célkitűzés 

[a prioritás tengely 

leírása alapján] 

Beruházási prioritás 

[a prioritás tengely leírása 

alapján] 

A beruházási prioritásokhoz 

kapcsolódó specifikus célok 

[a prioritás tengely leírása 
alapján] 

A specifikus 

célkitűzéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap 

(pénzügyi 

alap 

meghatároz

ása: ERFA, 

ESZA, KA) 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Uniós 

támogatás – 

euró 

[a pénzügyi 
táblázatok 

alapján] 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

ERFA 

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) 

i. aktív befogadás, különösen 

a jobb foglalkoztathatóság 

érdekében;  
ii. a társadalom peremére 

szorult közösségek – például 

a romák – integrációja;  
iii. a nemen, faji vagy etnikai 

származáson, valláson vagy 

meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron 

vagy szexuális irányultságon 

alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem 

Társadalmi befogadás erősítése 

és a szegénység elleni megyei 
és helyi kezdeményezések 

támogatása 

A társadalmi befogadást 

célzó programba bevontak 
száma (fő) 

 

A támogatott programokba 
bekapcsolódó civil 

szervezetek száma (db) 

ESZA rendelet 3. cikk (1b): 
Közösségek szintjén irányított 

helyi fejlesztési stratégiák 

Város-vidék együttműködésen 

alapuló és a városok kö-
zösségvezérelt fejlesztését 

szolgáló közszolgáltatás- és 
közösségfejlesztés  

A támogatott programból 

való kilépéskor 
foglalkoztatott résztvevők 

száma (fő) 

7. Technikai segítségnyújtás - - 
Az operatív program 
műveleteinek eredményes és 

hatékony megvalósítása 

Az operatív program 

keretében támogatott 
projektek 

megvalósulásának aránya 

(db) 

ESZA 91 626 549 € 2,60 % 
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2 PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA 

2.1 Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében 

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] 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (1. prioritástengely) (ERFA rendelet 5. cikk (8) A foglal-

koztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása révén:  

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése révén, az 

adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakí-

tását, valamint a konkrét természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez 

való hozzáférhetőség javítását 

2.1.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 1: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés  

A prioritási tengely célja a helyi érdekű gazdaságfejlesztés előmozdítása, a helyi és térségi 

erőforrásokat hasznosító kis- és középvállalkozások foglalkoztatás ösztönzése. A prioritás 

keretében a helyi kis- és középvállalkozások foglalkoztatás-bővítési célú támogatása helyi 

gazdaságfejlesztési igényekre reagáló, több elemű beavatkozások megteremtésén keresztül 

valósul meg.  

A prioritási tengely három közös jellemzője: 

- helyben működő és a térségi erőforrásokat hasznosító, helyi érdekű kis- és középvállalko-

zások támogatására koncentrál; 

- célja kiemelten a foglalkoztatási helyzet javítása; 

- térségileg integrált beavatkozásokat tartalmaz: több, egymásra épülő, az adott térségben 

megvalósuló foglalkoztatás-bővítést célzó akciót támogat. 
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4. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték
2
 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

Térségi szintű integrált, 

foglalkoztatás-orientált 

gazdaságfejlesztés 

A támogatott vállalkozások 

által teremtett új 

munkahelyek száma 

teljes munkaidő-

egyenérték, fő 
fejletlenebb 0 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

                                                 
2
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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5. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 
Régiókategó-

ria vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység 

a bázis és cél-

értékhez 

Bázisév 

Célér-

ték
3
 

(2022) 

Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgozás alatt 
kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 
3
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

dikátorok 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) 

1. intézkedés: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés keretében allokált források a megyei és megyei jogú városi szinten kidolgozott 

gazdaságfejlesztési részprogramok alapján, az azokban kijelölt beavatkozási irányok mentén 

használhatók fel, biztosítva ezáltal a specifikus térségi gazdaságfejlesztési igényekre épülő 

fejlesztések előtérbe helyezését. A nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a prioritás 

fókuszában is a foglalkoztatás bővítése áll.  

Az intézkedés keretében térségi szintű kombinált, foglalkoztatás-bővítési célú gazdaságfej-

lesztési akciók támogatása történik meg.  

Az intézkedés keretében támogatott akciók egyik részét a helyi érdekű kis- és középvállalko-

zások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra-fejlesztések képezik.  

Az eddigi (fizikai) infrastrukturális megközelítés helyett a szolgáltatások meglétére és minő-

ségére helyezzük a fő hangsúlyt. Ennek jegyében támogatjuk a többségében önkormányzati 

tulajdonú inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, továbbá az ipari 

területek minőségi fejlesztéseit, valamint indokolt esetben támogatjuk új infrastrukturális 

elemek létrehozását is. Emellett indokolt esetben támogatjuk az ipari területekhez vezető alap 

infrastruktúra-fejlesztéseket (iparterülethez vezető út és vonalas infrastruktúrák). Támogatjuk 

továbbá a piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra minőségi fejlesztését. 

Ennek keretében elsősorban többségében önkormányzati tulajdonú kereskedőházakhoz és 

logisztikai központokhoz kapcsolódó minőségi fejlesztéseket, valamint további, az említett 

szolgáltatásokat nyújtó infrastrukturális egységek létrehozását támogatjuk. 

Az üzleti infrastruktúra-fejlesztéseket kiegészíthetik a térségben működő helyi érdekű kis- és 

középvállalkozások célzott, kisösszegű munkahelyteremtő beruházásai, amelynek keretében 

új munkahelyteremtést célzó KKV beruházások támogatására nyílik lehetőség: KKV szinten 

megvalósuló infrastrukturális és technológiafejlesztés (pl. üzemcsarnokok kiépítése, techno-

lógiafejlesztés, marketing tevékenységek támogatása), új munkaerő bér és járulék támogatása, 

KKV szintű marketing tevékenységek támogatása. A KKV-k támogatására közvetett támoga-

tási konstrukció formájában nyílik lehetőség, ahol a projektek kedvezményezettjei a térségi 

szinten működő gazdaságfejlesztési szervezetek, amelyek közvetett támogatás formájában a 

megyei/megyei jogú várostérségi gazdaságfejlesztési részprogram által kijelölt területen vagy 

ágazatokban munkahely teremtési céllal fejlesztést megvalósító kis- és középvállalkozások-

nak célzott fejlesztési támogatást nyújtanak. 

Főbb célcsoportok: önkormányzatok, többségében önkormányzati tulajdonú, térségi gazda-

ságfejlesztési céllal működő gazdasági társaságok, iparterületen vagy barnamezős területen 

fejlesztést megvalósító kis- és középvállalkozások. 
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Specifikus célterületek: ipari és gazdasági területek (a lehatárolás pontosítása a tervezés ké-

sőbbi fázisaiban történik meg). 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, többségében önkormányzati tulajdonú, térségi 

gazdaságfejlesztési céllal működő gazdasági társaságok. 

2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 

Az intézkedés célja integrált, térségi szintű, a GINOP-ból támogatott országosan kiemelt há-

lózatos és egyedi fejlesztésekbe nem tartozó – lehetőség szerint azokra tematikusan ráfűződő 

– turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, 

amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések való-

síthatóak meg és amelyek révén új munkahely-teremtés is megvalósítható az idegenforgalmi 

szektorban. Az érdemi térségi hatás elérése érdekében megfelelő keresleti megalapozottság és 

létező együttműködések megléte esetén törekedni kell a tematikusan és térségileg integrált, 

több elemű turisztikai fejlesztési projektcsomagok támogatására a desztinációfejlesztési stra-

tégiákhoz illeszkedve: egy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető, az egyes 

projektekben definiált téma vagy turisztikai termék turisztikai fogadóterületeken átnyúló fej-

lesztésének támogatása (pl. a tematikus út vonzerőinek felújítása, élményelemekkel történő 

fejlesztése). Fontos szempont az is, hogy a fejlesztések az infrastrukturális és szolgáltatói ol-

dalon tapasztalható hiányosságainak, a komplex élményszerzés biztosítására és a szezonális 

ingadozások küszöbölésére koncentráljanak. 

Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok. 

Specifikus célterületek: turisztikai potenciállal rendelkező térségek (a lehatárolás pontosítása a 

tervezés későbbi fázisaiban történik meg). 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok. 

3. intézkedés: Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés 

A térségi gazdaságfejlesztés fontos elemét képezik a helyi adottságokra és helyi kezdeménye-

zésekre, a helyi természeti és humán erőforrások fenntartható kiaknázására épülő gazdaságfej-

lesztési beavatkozások, amelyeket közös néven helyi (érdekű) gazdaságfejlesztésnek neve-

zünk. A prioritás keretében cél e helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása és a 

térségek célzott, specifikus támogatása, ezáltal a helyi gazdaságban működő vállalkozások 

megerősítése, foglalkoztatási helyzetük javítása, a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztá-

si szintjének növelése. 

Az intézkedés célja a helyi és közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és 

együttműködések támogatása megyei szinten, amelynek célja a specifikus, megyei jelentő-

séggel bíró helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása, az 

alábbi beavatkozásokon keresztül: 
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- közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködésekhez kap-

csolódó komplex beruházások támogatása; 

- helyi termékek termelését és piacra jutását elősegítő együttműködések kialakítása; 

- helyi termékek, termékcsomagok térségi, megyei szintű értékesítésének, piacra vitelének 

támogatása; 

- helyi termékek fogyasztásának ösztönzése; 

- térségi/megyei szintű helyi vállalkozási szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók együtt-

működésének támogatása; 

- megyei/térségi szintű helyi termékminősítő rendszerek kialakítása; 

- helyi termékek előállítását és piacra juttatását támogató tanácsadási programok lebonyolí-

tása. 

Főbb célcsoportok: helyi érdekű gazdaságban működő magánszemélyek és kis- és középvál-

lalkozások. 

Specifikus célterületek: megye teljes területén megvalósuló fejlesztések (a lehatárolás pontosí-

tása a tervezés későbbi fázisaiban történik meg). 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasá-

gi társaságok, nonprofit szervezetek. 

2.1.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

A prioritás egyértelműen a megyei szintű foglalkoztatási helyzet javítását, a meglévő munka-

helyek megőrzését és új munkahelyek létrehozását támogatja, a térségi gazdasági adottságok-

ra és speciális igényekre alapozva. A prioritás keretében támogatott projektek és projektcso-

magok fő kiválasztási elvei a következők: 

 a prioritás keretében jellemzően programszerű, integrált beavatkozások támogatására 

kerül sor, a megyei és megyei jogú városi gazdaságfejlesztési részprogramokhoz 

illeszkedően;  

 a támogatott projektek egymásra épülő fejlesztési elemeket foglalnak magukban, 

amelyek fő célja a munkahelyteremtés, tehát a fejlesztéseknek egyértelműen a 

foglalkoztatási helyzet javítására kell irányulniuk; 

 a prioritás célzottan a helyi érdekű gazdaságfejlesztési igényekre orientál. Ezért a 

prioritás kifejezett célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások foglalkoztatás-

bővítési akcióinak támogatása. 

2.1.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg.  

Az 1. intézkedés keretében közvetett támogatási rendszer alkalmazására kerül sor a helyi ér-

dekű KKV-k irányában. 
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2.1.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.1.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

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

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
4
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott helyi érde-

kű kis- és középvállal-

kozások száma 

db ERFA fejletlenebb 2500 EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott attrakciók 

száma 
db ERFA fejletlenebb 90 EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A helyi, térségi együtt-

működésekbe bevont 

vállalkozások száma 

száma 

db ERFA fejletlenebb 500 EMIR évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2 (1. prioritástengely) (ERFA rendelet 5. cikk (3) a kkv-k 

versenyképességének fokozása az alábbiak révén:  

c) a termék és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiter-

jesztésének elősegítése 

2.1.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 2: Helyi érdekű kis- és középvállakozások fejlesztési aktivitásának javítása 

A helyi érdekű kis- és középvállakozások fejlődésének egyik legnagyobb gátja a továbbfejlő-

désükhöz elengedhetetlenül szükséges kezdeményező készség hiánya, nem kielégítő szintje.  

A prioritás másik specifikus célja ezért a helyi érdekű kis- és középvállakozások kezdemé-

nyező képességének erősítése, amelynek révén javul azok fejlesztési aktivitása, bővül e 

vállakozói kör termék- és szolgáltatás palettája, megújul az általuk alkalmazott technológia, 

így e vállalkozások képessé válnak az új piaci lehetőségekre orientált fejlesztések megvalósí-

tására.  

                                                 
4
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett 

meghatározva. 
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7. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként)  

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
5
 

(2022) 
Az adat forrása 

Jelenté-

si gya-

koriság 

Helyi érdekű kis- és 

középvállakozások 

fejlesztési aktivitásá-

nak javítása 

A helyi érdekű kis- és 

középvállakozások által 

kezdeményezett fejlesztési 

projektek száma 

db 
fejletle-

nebb 
0 2013 5500 EMIR évente 

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

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános in-

dikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység 

a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

6
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás alatt kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

                                                 
5
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 

6
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

dikátorok 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) 

4. Intézkedés: Térségi kísérleti fejlesztések 

Az intézkedés célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások kezdeményező képességének 

fokozása kísérleti fejlesztések megvalósításának támogatásán keresztül. 

Az intézkedés a helyi érdekű kis- és középvállalkozások kisösszegű kísérleti fejlesztéseinek 

támogatására irányul közvetett támogatási konstrukció formájában, amelynek keretében újsze-

rű vállalkozói tevékenységek alapját képező technológia és termékfejlesztések valósíthatók 

meg. E kisösszegű, kísérleti fejlesztéseket támogató forrásokhoz a kis- és középvállalkozások 

a kijelölt és a technikai segítségnyújtás keretéből támogatott térségi szintű KKV kezdeménye-

zéseket előmozdító intézményhálózaton keresztül férhetnek hozzá. E beavatkozási irány kere-

tében törekedni kell a megyék speciális kitörési pontjait jelentő ágazatokban, szektorokban 

működő kis- és középvállalkozások célzott támogatására, e támogatásokat hatékony térségi 

szintű projektgenerálással kombinálva. 

Főbb célcsoportok: helyi érdekű gazdaságban működő magánszemélyek és kis- és középvál-

lalkozások. 

Specifikus célterületek: megye teljes területén megvalósuló fejlesztések, elsősorban a megyék 

speciális kitörési pontjait jelentő ágazatokban. 

Kedvezményezettek típusai: térségi szintű KKV kezdeményezéseket előmozdító nonprofit  

intézményhálózat. 

5. Intézkedés: Megyei alternatív befektetés- és beruházásösztönzés, projektelőkészítés, mar-

keting 

Az intézkedés megyei és megyei jogú városi szintű befektetés- és beruházás ösztönzési in-

tézményi programok kialakítására irányul, amelynek keretében olyan térségi szintű gazdaság-

fejlesztési intézményi háttérkapacitás jön létre, ami hatékonyan képes hozzájárulni a külső 

tőkebefektetések ösztönzéséhez, a hatékony térségmarketinghez, a térségi gazdasági célú be-

ruházások ösztönzéséhez, ezáltal a térségi foglalkoztatási helyzet javulásához. 

Az intézkedés keretében megvalósuló fejlesztések: térségi szintű, hazai és nemzetközi befek-

tetés ösztönzéssel foglalkozó szervezet infrastrukturális hátterének kiépítése (iroda, eszközvá-

sárlás), a működéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverek, adatbázisok, honlap fej-

lesztés, értékesítési és kommunikációs know-how) beszerzése, a szervezet működési költsé-

gének támogatása (bér és dologi költségek). 

Az intézkedés keretében közvetett támogatási konstrukció formájában a KKV-k célzott kis-

összegű támogatáshoz juthatnak piaci megjelenésük támogatásához (marketing, piacra jutási 

költségek). E konstrukció közvetítő szervezetei a megyei és megyei jogú városi szinten létre-

hozott vagy kijelölt befektetés- és beruházás ösztönzési intézmények lehetnek. 
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Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok. 

Specifikus célterületek: megye teljes területén megvalósuló fejlesztések. 

Kedvezményezettek típusai: térségi szintű befektetés- és beruházásösztönzéssel foglalkozó 

szervezetek. 

2.1.5.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

A fejlesztések fókuszában a helyi érdekű kis- és középvállalkozások állnak, így a 

fejlesztéseknek igazoltan e vállalkozások támogatására kell irányulniuk. A kiválasztás során 

alapvető szempont a kis- és középvállalkozások kezdeményező képességének javítása, ezért 

az intézkedések olyan KKV fejlesztések támogatására irányulnak, amelyek révén tervezhető 

módon a támogatott KKV-k által indított új projektek valósulnak meg. 

2.1.5.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg.  

A 4. és 5. intézkedés keretében pénzügyi eszközök alkalmazására kerülhet sor, ahol a közvetí-

tő szervezetek a támogatást közvetett támogatás formájában juttatják el a kis- és középvállal-

kozások számára. 

2.1.5.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

Jelenleg tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.1.5.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

 9 táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében 

Azono-

sító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység  
Alap  

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
7
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott kísérleti 

fejlesztést megvalósító 

vállalkozások száma 

db ERFA fejletlenebb 1 300 EMIR évente 

                                                 
7
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett 

meghatározva. 
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Azono-

sító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység  
Alap  

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
7
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidol-

gozás 

alatt 

A létrehozott térségi 

szintű befektetés- és 

beruházásösztönzéssel 

foglalkozó szervezetek 

száma 

db ERFA fejletlenebb 18 EMIR évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3 (1. prioritástengely) ERFA rendelet 5. cikk 8 (c) Helyi fej-

lesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása új 

munkahely teremtés érdekében  

 

Specifikus cél 3: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

Magyarország kedvezőtlen demográfiai helyzete hosszú távon a munkaerő utánpótlását, és így 

a fenntartható növekedést veszélyezteti. A foglalkoztatási szint növelése pedig alapvető fon-

tosságú ahhoz, hogy a régió gazdasági fejlődése hosszú távon is fenntartható legyen, stabil 

alapokon nyugodjon. Ezért a vállalkozások támogatásával párhuzamosan olyan családbarát, a 

munka és a magánélet összehangolását segítő szolgáltatásfejlesztésre, közösségi szemlélet-

formáló és tájékoztató akciókra is szükség van, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a gyer-

mekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják a munkaerő utánpótlását. A 

családközpontú társadalom és a demográfiai fordulat eléréséhez a munka és magánélet össze-

hangolásának elősegítését célzó intézkedésekre, a gyermekvállalást ösztönző munkarend és 

atipikus foglalkoztatási formák bevezetése mellett elsősorban az intézményi (és munkáltatói) 

gyermekfelügyelet megszervezésére, rugalmas, napközbeni ellátási szolgáltatások elősegítésé-

re, újjászervezésére, családbarát települések és szolgáltatások kialakítására van szükség. 
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10. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategó-

ria (ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
8
 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása csa-

ládbarát, munkába állást 

segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztése 

A támogatott intézményekben 

bölcsődei, családi napközi ellátás-

ban, vagy óvodai ellátásban része-

sülő gyermekek száma  

fő fejletlenebb 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR évente 

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

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
9
 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

                                                 
8
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 

9
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
9
 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 
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6. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcső-

de, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgálta-

tások minőségének fejlesztése 

A gyermekvállalás miatt a munkaerőpiacot elhagyó nők kevesebb, mint felének van lehetősé-

ge arra, hogy visszatérjen korábbi munkáltatójához. A munkavállalást hátráltatja a leépült és 

kapacitáshiányos intézményrendszer (óvodák, bölcsődék), illetve a gyerekintézmények mun-

kaidőtől eltérő nyitvatartási ideje. A bölcsődék magas kihasználtsággal működnek, a bölcső-

dével rendelkező települések egy részén is magas a felvételre várakozó gyermekek száma, de 

számos olyan 10 ezer lakos feletti település van az országban, amely törvényi kötelezettsége 

ellenére nem működtet bölcsődét.  

Annak ellenére, hogy az elmúlt egy-két évben a Kormány számos családbarát intézkedést 

hozott, és jelentős fejlesztések történtek a 2007-2013 közötti időszakban is, a mindössze 500 

hazai bölcsőde kevés ahhoz, hogy megkönnyítse a szülés után újra dolgozni akaró anyák 

helyzetét. Jelenleg a háromévesnél fiatalabb gyerekek mindössze 8 százalékát tudják befo-

gadni. Az intézkedés fő célja, a munkába állást és a családokat segítő intézmény- és hálózat-

fejlesztése különös tekintettel a kisgyermeket nevelők munkavállalását támogató önkormány-

zati közösségi, munkaadói gyermekmegőrzési lehetőségek kialakítására.  

Az intézkedés kiemelt célja a napközbeni kisgyermekellátás, különösen a bölcsődék és családi 

napközik kapacitásának és infrastruktúrájának fejlesztése. Az intézkedés célja új beruházá-

sokkal, bővítésekkel biztosítani a szolgáltatást azokon a településeken, ahol nincs bölcsőde, 

vagy kevés a bölcsődei férőhely. Fontos cél továbbá a meglévő férőhelyek korszerűsítése is.  

Az óvodák infrastrukturális fejlesztése, valamint az eszközbeszerzés részeként támogatható:  

 energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő intéz-

mények akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és 

energiatakarékossá tétele;  

 a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység létrehozásához kap-

csolódó új épület/épületrész építése;  

 új tornaterem, tornaszoba építése, az intézmények udvarának akadálymentes 

felújítása, balesetmentesítése, sportudvar kialakítása, fejlesztése. 

Főbb célcsoportok: Az egyes közszolgáltatási (szociális és gyermekjóléti alapellátás és óvodai 

ellátás) funkciók igénybevételével érintett lakosság. 

Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosítás-

ra. 

Kedvezményezettek típusai: A fenntartó települési önkormányzatok, kisebbségi önkormány-

zatok, illetve ezek társulásai; a szociális és gyermekjóléti intézmények, non-profit szerveze-

tek, egyházak, civil szervezetek, napközbeni ellátást nyújtó intézmények. 
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2.1.5.5 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

A tervezett fejlesztések várhatóan tárgyalásos eljárás révén kerülnek kiírásra. 

2.1.5.6 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés keretében nyújtott támogatások zömmel vissza nem térítendő formában való-

sulnak meg. 

2.1.5.7 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.1.5.8 Output indikátorok (beruházási prioritásonkéntés régiókategóriánként) 

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

Azono-

sító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
10

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidol-

gozás 

alatt 

A prioritástengely kere-

tében felújított vagy 

újonnan épített bölcsődei 

vagy családi napközi 

ellátást nyújtó intézmé-

nyek férőhelyeinek szá-

ma 

db ERFA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A prioritástengely kere-

tében felújított vagy 

újonnan épített óvodai 

ellátást nyújtó intézmé-

nyek férőhelyeinek szá-

ma 

db ERFA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

2.1.6 Külön rendelkezések az ESZA
11

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva) 

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

                                                 
10 Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
11  Az ESZA rendelet 11. cikk (3) (a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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2.1.7 Teljesítménykeret 

A prioritástengely intézkedései közvetlenül vagy közvetve a foglalkoztatás bővítését szolgál-

ják a turizmus és a helyi gazdaság fejlesztésén, a vállalkozások támogatásán keresztül. A vá-

lasztott indikátor így egyfajta közös nevezőként szolgál a prioritástengely intézkedéseiben 

megfogalmazott fejlesztési elképzelések kapcsán. 

13. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (alapok és régiókategóriák szerint) 

Megvalósí-

tási lépés, 

pénzügyi, 

output 

vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol ér-

telmezhető 

Alap 
Régiókate-

gória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativi-

tásának indoklá-

sa 

A támoga-

tott vállal-

kozások 

száma 

db ERFA fejletlenebb 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhe-

tő 

EMIR kidolgozás alatt 

2.1.8 Beavatkozási kategóriák 

14-19. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák  

14. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

15. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

16. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

17. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
12

  

(Kizárólag 

ESZA) 

18. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma
13

 

19. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

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 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

 

                                                 
12 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 
13 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 
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2.1.9 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó intézkedéseket 

(prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználására a global grant eljárásrend 

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

zásra. Emellett önálló technikai segítségnyújtás felhasználására van szükség a helyi érdekű 

kis- és középvállalkozások kísérleti projektjeit támogató térségi szintű KKV kezdeményezé-

seket előmozdító intézményhálózat megerősítéséhez, célzott, programalapú támogatás révén. 

2.2 Prioritástengely: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi 

környezet fejlesztése, megújítása 

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 prioritástengely kialakításának elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a települési környezeti 

minőség növekedéséhez és megfelelő eszközöket biztosítson a környezeti fejlesztések megva-

lósulásához. Az ország népességének jelentős részét koncentráló városok és térségeik sokféle 

kihívással néznek szembe. A várostérségeinknek kiemelkedően kell hozzájárulniuk az ország 

gazdasági növekedéséhez, olyan országos jelentőségű célok megvalósításán keresztül, mint a 

helyi és térségi gazdaság újjászervezése, energiafüggőségének csökkentése, klímavédelmi 

célkitűzéseink elérése, a foglalkoztatottság növelése, valamint a hazai társadalom egészségi 

állapotának javítása, továbbá a családok, illetve a helyi közösségek megerősítése.  

A települések fejlődésének, a népesség megtartásának elengedhetetlen feltétele azok funkció-

inak bővítése, az élhető és egészséges családbarát települési környezet kialakítása. Ennek ke-

retében szükséges olyan települési környezet létrehozása, amely vonzó és biztonságos a kis-

gyermekek és fiatalok számára, valamint közlekedési és környezet-egészségügyi szempontok 

alapján javítja a kisgyermekeket nevelő családok kényelemérzetét. A települési környezet 

fejlesztése terén kiemelkedő jelentőségű a települések felkészítése a klímaváltozási kihívások-

ra. A környezeti szempontokhoz igazodóan különleges hangsúlyt kell fektetni az alulhasznosí-

tott, vagy használaton kívüli területek újbóli településszerkezetbe illesztésére és e területek 

funkcióváltásának elősegítésére, különös tekintettel a barnamezős területek rehabilitációjára. 

A prioritástengely fenntartható és integrált fejlesztési megközelítésének kiemelt szempontjait 

jelentik:  

 a térségi erőforrások helyben tartása, a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése; 

 az egészséges környezet, az épített örökség védelme, a klímaadaptációs szempontok 

figyelembe vétele;  

 család- és gyermekbarát igények kielégítése. 
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A prioritástengely elsődlegesen a (6) „környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás haté-

konyságának előmozdítása” tematikus célkitűzés érvényesülését segíti elő. A prioritástengely 

település-rehabilitációs fejlesztései, illetve a települési környezetfejlesztést célzó intézkedések 

az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását támogatják. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS ERFA rendelet 5. cikk 6(e): környezetvédelem és az erőfor-

rás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a városi környezetfejlesztést célzó intézkedé-

sek révén, ideértve a rozsdaövezetek helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is 

2.2.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 1: Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, 

ideértve a barnamezős területek többfunkciós hasznosítását  

A népesség megtartásához járulhat hozzá a települési funkciók bővítése, az élhető és egészsé-

ges családbarát környezet kialakítása, a településbiztonság feltételeinek megteremtése. A cél a 

közterületek (elsősorban az alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek) újbóli telepü-

lésszerkezetbe illesztése, funkcióváltásának elősegítése.  

Specifikus cél 2: Települési környezeti állapot javítása 

A környezeti állapot javítása hozzájárul a lakosság életminőségének emelkedéséhez, ezáltal a 

lakosság helyben tartásához. A cél a környezeti állapot javítása a települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése révén. 
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20. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-

kategó-

ria (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bá-

zis 

év 

Célérték
14

 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelenté-

si gya-

kori-

ság 

Vonzó, biztonságos és funk-

ciógazdag települési kör-

nyezet létrehozása, ideértve 

a barnamezős területek 

többfunkciós hasznosítását   

A támogatott új közszolgáltatásokat igénybe 

vevő lakosok száma a fejlesztett / megújított 

településrészeken 

fő 
fejletle-

nebb 
0 2013 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

Települési környezeti álla-

pot javítása 

A támogatott létesítmények fejlesztése által 

érintett lakosok száma 
fő 

fejletle-

nebb 
0 2013 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

 

 

                                                 
14 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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21. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva)  

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázisérték 

Mértékegy-

ség a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

15
 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 
15 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva 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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2.2.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. intézkedés: A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása  

Az intézkedés keretében a településközpontok, funkcióhiányos településrészek megújítása 

kerül támogatásra, ahol előtérbe kerülnek a családok számára vonzó és biztonságos feltételek 

megteremtése, és a klímaadaptációs szempontok. Az intézkedés keretében fenntartható köz-

tér-rehabilitáció és közterület-felújítási fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozások ered-

ményeként vonzó települési környezet és infrastruktúra alakítható ki. A jobb és biztonságo-

sabb települési környezet hozzájárul a település-szerkezet javításához, megteremtődnek a he-

lyi közösségi élet előfeltételei. 

Főbb célcsoportok: a települések lakossága. 

Specifikus célterületek: a városok és térségük. 

Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve 

ezek társulásai; magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. 

2. intézkedés: Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja 

A településeket napjainkban jellemző kihívások között említendő, hogy több helyen található-

ak a település központi részein leromlott állapotú barnamezős, egykori ipari hasznosítású terü-

letek. Az intézkedés célja e területek rendezése, új közfunkcióval való ellátása, amely jelentő-

sen erősítheti a település szervező erejét. Az intézkedés keretében kiemelten kezelendő az 

alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli településszerkezetbe illesztése és e 

területek funkcióváltásának elősegítése környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. 

Főbb célcsoportok: a települések lakossága. 

Specifikus célterületek: a városok és térségük. 

Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve 

ezek társulásai; magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. 

3. intézkedés: Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

Az intézkedés keretében kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések valósulnak 

meg a településeken, amelyek kiegészítő jelleggel kapcsolódnak az ágazati fejlesztésekhez. 

Ennek keretében az intézkedés támogatja a települési infrastruktúra-fejlesztéseket a hulladék-

gazdálkodás, a vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a légszennyezettség csökkentése terén.  

Főbb célcsoportok: a települések lakossága. 

Specifikus célterületek: a városok és térségük. 
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Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve 

ezek társulásai; magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. 

2.2.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az MJV-k és térségük fejlesztései integrált településfejlesztési stratégiák mentén valósulnak 

meg, integrált várostérségi fejlesztési csomagok keretében. Ezek előre meghatározott forrás-

keretből gazdálkodnak, és széleskörű partnerséggel, a szomszédos települések bevonásával 

készülnek. A prioritástengely keretében a nem MJV városok és térségük számára a gazdasági, 

szociális és környezeti problémák összetett kezelésére a megyei fejlesztési csomagokhoz kap-

csolódó kistérségi integrált csomagok nyújtanak lehetőséget. 

2.2.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés keretében nyújtott támogatások főként vissza nem térítendő formában valósul-

nak meg.  

2.2.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.2.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)  

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

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
16

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidol-

gozás 

alatt 

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott 

terek 

m
2
 ERFA fejletlenebb 

forrásleoszt

ástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

2.2.4 Külön rendelkezések az ESZA
17

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.2.5 Teljesítménykeret (prioritás-tengelyekként) 

A települések fejlődésének, a népesség megtartásának elengedhetetlen feltétele azok funkció-

inak bővítése, az élhető és egészséges családbarát települési környezet kialakítása. A prioritás-

                                                 
16  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
17  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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tengely célja, hogy hozzájáruljon a települési környezeti minőség növekedéséhez, a települési 

infrastruktúra családbarát és környezettudatos felújítása, barnamezős területek rehabilitációja 

révén, ezért a teljesítménykeret-indikátornak választott mutató ezek közül reflektál a megújí-

tott településrészek és létesítmények területi kiterjedésére. 

23. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénz-

ügyi, output 

vagy ered-

mény indiká-

tor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativitá-

sának indoklása 

Városi 

területeken 

létrehozott 

vagy 

helyreállított 

nyitott terek 

m
2
 ERFA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR - 

2.2.6 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

24-29. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák  

24. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

25. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

26. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

27. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
18

  

(Kizárólag 

ESZA) 

28. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma
19

 

29. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

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 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

 

2.2.7 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és 

                                                 
18 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 
19 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzésekhez. 
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kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó intézkedéseket 

(prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználására van szükség az integrált 

fejlesztési csomagok összetett végrehajtási feladatainak támogatására. 

2.3 Prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 

kiemelten a városi területeken 

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]  

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság megvalósításában számos tényező, köztük a 

villamosenergia-termelés, a kibocsátás visszafogása és a közlekedés is központi szerepet ját-

szik. Az emberi tevékenység okozta üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása jelentős mér-

tékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, világszintű hatásai egyre nagyobbak. Az éghajlat-

változás elkerülése, az abból fakadó hatások minimalizálása érdekében a globális széndioxid-

kibocsátást jelentős mértékben csökkenteni kell. Az Európa 2020 Stratégiában megfogalma-

zott célok között szerepel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökken-

teni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges felté-

telek), a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni (Magyarország Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 14,65 %-os arány elérést tűzte ki célul), illetve az 

energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani 2020-ig. Fontos, hogy az ember okozta ÜHG ki-

bocsátás csökkentésére tett intézkedéseket minél hamarabb érvényesíteni lehessen.  

Jelen prioritás a CO2-kibocsátás csökkentését alacsony CO2-kibocsátást célzó stratégiák elké-

szítésének, térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési prog-

ramok megvalósításának támogatásán, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazásának és 

az energiahatékonyságra való törekvés támogatásán, illetve a kisléptékű közlekedésfejleszté-

seken keresztül kívánja elősegíteni.  

A CO2-kibocsátás csökkentés elérését hivatott szolgálni az alacsony szén-dioxid-kibocsátást 

célzó stratégiák támogatása. E programok, stratégiák komoly szerepet játszanak a térségi szin-

tű kibocsátás megelőzési (pl. zöld tervezés, képzés) és kezelési intézkedések (pl. a kibocsátá-

sok csökkentése és elnyelése) gyakorlatias és hatékony tervezésében, megvalósításában. 

Lényeges fejlesztési szükséglet a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, 

az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bér-

lakásokban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása. A beépített környezet 

számos hatékony, rövidtávon megvalósítható kibocsátás csökkentési lehetőséget kínál, min-

denekelőtt az épületek energiateljesítményének javítása révén. Az épületek energetikai tanú-

sítványának (lakás zöldkártya) kiállítása hazánkban 2012. január 1-től kötelező. Ez az első 

lépés afelé, hogy 2021-től alapszintű követelmény lehessen az, hogy az új épületek „intelli-

gens", alacsony vagy nulla energiafelhasználásúak legyenek. A felmerülő többletköltségek a 
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tüzelőanyag-megtakarítás révén megtérülnek. A meglévő ingatlanok esetében támogatni szük-

séges az új követelményeknek való megfelelés folyamatát, az energiafogyasztás csökkentésé-

re tett erőfeszítéseket, illetve meg kell teremteni a lehetőséget az alacsony CO2 kibocsátású 

villamos energia (pl.: hőszivattyúk és hőtárolós kályhák) alkalmazására és a megújuló ener-

giaforrások (pl. napenergiával való fűtés, biogáz, biomassza) felé való elmozdulásra. A priori-

tás lényeges eleme a térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komp-

lex fejlesztési programok támogatása, amelynek révén többek között az önkormányzati tulaj-

donú és fenntartású épületek fűtési rendszereinek korszerűsítése, modernizálása, környezettu-

datos és fenntartható megoldások alkalmazásával történő kiépítése válna lehetővé (pl.: falu-

fűtőművek). 

A közlekedés egyre nagyobb mértékben járul hozzá a CO2 kibocsátáshoz. Az intézkedés a 

jelenlegi közlekedési rendszerek fejlesztését, hatékonyabbá tételét, ezáltal az ágazat 

környezetbarátabbá válását támogatja. A kibocsátás csökkentésben jelentős lehetőségek van-

nak az üzemanyagok hatékonyságának javításában, a hibrid és elektromos motortechnológi-

ákban, az alternatív tüzelőanyagok és meghajtó rendszerek alkalmazásában, azok egyre széle-

sebb körben való elterjedésében, továbbá az intelligens várostervezés fejlesztésében. A nem 

kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések mellett lényeges a kerékpárforgalmi 

hálózat és létesítmények, városi és elővárosi közúti közösségi közlekedés, gyalogos közleke-

dés és az üzleti infrastruktúra-elemek, önkormányzati utak fejlesztését-megvalósítását célzó 

projektek támogatása.  

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS ERFA rendelet 5. cikk 4 (e) alacsony szén-dioxid-

kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi 

területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a csökkentést előmozdító alkalmazko-

dási intézkedések támogatását. 

2.3.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Az EU-s és a nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a prioritás fókuszában is a CO2 

kibocsátás mérséklése áll. Összhangban a hazai fejlesztési dokumentumokban megfogalma-

zottakkal, azaz törekedve a környezeti fenntarthatóságra, ezen prioritás keretein belül támoga-

tott fejlesztési irányok egyik fő csoportját az alacsony CO2 kibocsátást célzó stratégiák mellett 

a közlekedési ágazathoz köthető, kisléptékű közlekedésfejlesztések megvalósítását célzó, a 

CO2 kibocsátás mérséklését szolgáló fejlesztések, programalapú beavatkozások képezik. 

Specifikus cél 1: Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése és a fenntartható 

közösségi mobilitás elősegítése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentése  

A széndioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló fejlesztési stratégiák kidolgozása és megva-

lósítása, továbbá a környezettudatosságot szem előtt tartó kisléptékű közlekedésfejlesztések 

hozzájárulnak az energiafüggőség csökkentéséhez, a fenntarthatóság érvényesüléséhez és a 

klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. Ezen célok különös figyelmet kapnak a 

városi térségekben. 
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A prioritástengely elősegíti a fenntartható közösségi közlekedés feltételeinek továbbfejleszté-

sét, kiépítését, környezetbarát közlekedési rendszerek megvalósítása révén. A prioritástengely 

célja intermodális csomópontok, illetve a városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések támoga-

tása. Mindezen fejlesztések elősegítik a CO2 kibocsátás csökkentését, a városi területeken 

való fenntartható mobilitás térnyerését, a CO2 csökkentést előmozdító alkalmazkodási folya-

matok fokozását. 
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30. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategó-

ria (ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
20

 

(2022) 

Az adat for-

rása 

Jelentési 

gyakoriság 

Környezetbarát közlekedé-

si rendszerek bevezetése és 

a fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése, to-

vábbá a szén-dioxid kibo-

csátás csökkentése  

Üvegházhatású 

gázok becsült 

csökkenése CO2 

egyenértéken 

tonna CO2- 

egyenérték 
fejletlenebb 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR évente 

Környezetbarát közlekedé-

si rendszerek bevezetése és 

a fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése, to-

vábbá a szén-dioxid kibo-

csátás csökkentése 

Megtakarított uta-

zási idő a városi és 

elővárosi nem 

kötöttpályás közle-

kedés fejlesztett 

szakaszaihoz kap-

csolódóan 

ezer utasóra / év fejletlenebb 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR évente 

                                                 
20

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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31. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében  

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegy-

ség a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

21
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidolgo-

zás alatt 

                                                 
21 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva 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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2.3.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. intézkedés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása 

A klímaváltozás hatásainak mérséklésében az egyik legnagyobb kihívás a széndioxid-

kibocsátás csökkentése. E folyamatban a különböző gazdasági ágazatok kibocsátás-

csökkentése mellett az épületek energiahatékonyságának növelése is kiemelt jelentőséggel bír. 

Az energiahatékonysági beruházások, fejlesztések, korszerűsítések során ösztönözni kell a 

klímabarát és energiatakarékos építészeti megoldások, illetve lehetőség szerint a megújuló 

energia-források használatának alkalmazását.  

Mindezek megalapozása érdekében szükséges a megfelelő energiaellátási módszereket és 

technológiákat is tartalmazó, az alacsony CO2-kibocsátásra fókuszáló helyi integrált stratégiák 

kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a koncentrálódó hatások csökkentéséhez. A klímaválto-

zás okozta hatások mérséklését segítik elő azon alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó straté-

giák, amelyek a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat helyezik előtérbe.  

Főbb célcsoportok: a kistelepüléseken, illetve a városokban és térségükben élő lakosság, a 

középületek üzemeltetői. 

Specifikus célterületek: a települések, a városok és környező térségük. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok, önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok, magántulajdonú gazdasági társaságok, a nagyobb – akár csak 

részben – helyi alapanyagokat felhasználó, az előállításhoz helyi munkaerőt alkalmazó kis- és 

középvállalkozások. 

2. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések 

A támogatott intézkedések hozzájárulnak a környezetbarát közlekedési rendszerek bevezeté-

séhez, a fenntartható városi mobilitás kialakításához, a munkaerő-piaci központok megköze-

líthetőségének, a munkaerő mobilitásának javításához, illetve mindezeken keresztül a CO2 

csökkentést előmozdító alkalmazkodási folyamat támogatásához. A közösségi közlekedés 

fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a 

közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások (buszfordulók és- megállók 

létesítése, fejlesztése), az utazási körülmények javítása, kistérségi, települési kapcsolatok javí-

tását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Fontos terület a módváltó rend-

szerek fejlesztése, köztük a P+R, B+R parkolók és csomópontok fejlesztése. A közösségi köz-

lekedés fejlesztésének további kulcseleme a tömegközlekedési rendszerek költséghatékonysá-

gának javítása, a közlekedési láncok összekapcsolása a városi/elővárosi közlekedésben, illetve 

a közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezésének elősegítése. 

Az intézkedések közútfejlesztési projektek megvalósítását is célozzák, amelynek során ön-

kormányzati utak fejlesztése válik lehetővé. Ide kapcsolódnak még azon vasútfejlesztési pro-
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jektek, amelyek az üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli vasúthálózatba bekapcsoló 

iparvágány-fejlesztéseket támogatják.  

A fenntartható közösségi mobilitás fejlesztésének elősegítése érdekében a hivatásforgalmú 

kerékpárút-hálózat és kerékpárforgalmi létesítmények, kerékpáros közösségi közlekedési 

rendszer fejlesztése, nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések (pl. városi 

és elővárosi közúti közösségi közlekedés, gyalogos közlekedés) valósulnak meg. A regionális 

kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése terén szükséges a helyi, helyközi, hivatás-forgalmi és 

egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővíté-

se, a műszakilag és forgalomtechnikailag nem megfelelő kerékpárutak, balesetveszélyes góc-

pontok korrekciója. Fontos fejlesztési célterület a nemzetközi és az országos kerékpárút-

hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése kör-

nyezetileg fenntartható módon. Jelentős fejlesztési célterület a kerékpáros közlekedés közös-

ségi közlekedéshez való kapcsolódása, a kerékpáros közlekedési mód integrálása a közösségi 

közlekedésbe, így fejleszteni szükséges a kerékpáros közlekedést kiszolgáló létesítményeket, 

infrastruktúraelemeket, gyarapítani kell az őrzött kerékpár-tárolók számát. A közlekedési 

csomópontokban meg kell valósítani a kerékpártárolók, P+R parkolók és a tömegközlekedés 

kombinálását, illetve a kerékpár-kölcsönző hálózatok kiépítését. A kerékpáros közlekedés 

fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel kezelendő a monitoring rendszer, a KENYI kiépítése és 

a térinformatikai alapú kerékpárút-nyilvántartás megvalósítása. A kerékpáros civil szerveze-

tekkel való együttműködés tere lehet a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, az ehhez kap-

csolódó szemléletformálás, vagy akár a városi kerékpározás biztonságának növelése. Mind-

ezen fejlesztések során célszerű és indokolt figyelembe venni a gyalogos közlekedés sajátos-

ságait és szükségleteit, azaz a kerékpáros közlekedés fejlesztését összhangban kell végezni a 

gyalogos közlekedés fejlesztésével. 

A különböző közlekedési módok összekapcsolása esetében szükséges azon személyszállítási 

intermodális csomópontok fejlesztése, ahol a beruházási ráfordítás kevesebb, mint 50%-a 

kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez (pl. autóbusz-pályaudvarok). 

Főbb célcsoportok: a települési lakosság, a munkavállalók, a különböző fejlesztéssel érintett 

közösségi közlekedési módokat igénybevevő lakosság. 

Specifikus célterületek: a városok és környező térségük (a lehatárolás pontosítása a tervezés 

későbbi fázisaiban történik meg). 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: A támogatások kedvezményezettjei a települé-

si önkormányzatok, az üzleti infrastruktúra-elemek (pl. ipari parkok, telephelyek logisztikai 

központok, kiemelt növekedési zónák) üzemeltető gazdasági társaságai, VOLÁN társaságok, 

MÁV Zrt., NIF Zrt. 

2.3.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az MJV városok és térségük fejlesztései integrált településfejlesztési stratégiák mentén való-

sulnak meg, integrált fejlesztési csomagok keretében. Ezek előre meghatározott forráskeretből 
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gazdálkodnak, és széleskörű partnerséggel, a szomszédos települések bevonásával készülnek. 

A prioritástengely keretében a nem MJV városok és térségük számára a gazdasági, szociális 

és környezeti problémák összetett kezelésére a megyei fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó 

kistérségi integrált csomagok nyújtanak lehetőséget. 

2.3.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg, 

azonban bizonyos közlekedésfejlesztések esetében visszatérítendő források és pénzügyi esz-

közök alkalmazása is tervezett.  

2.3.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)  

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

Azonosí-

tó 

Indikátor meg-

nevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
22

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidolgo-

zás alatt 

A kidolgozásra 

kerülő alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátást célzó 

stratégiák száma 

db ERFA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

kidolgo-

zás alatt 

A támogatott 

városi tömegköz-

lekedési 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

utasok utazásai 

számának a nö-

vekedése 

tömegköz-

lekedési 

eszközön 

tett utazá-

sok száma 

(db)  

ERFA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

  

                                                 
22

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

meghatározva. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 

ERFA rendelet 5. cikk 4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középüle-

tekben – és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása 

2.3.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Az EU-s és a nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a prioritás fókuszában is a CO2 

kibocsátás mérséklése áll. Összhangban a hazai fejlesztési dokumentumokban megfogalma-

zottakkal, azaz törekedve a környezeti fenntarthatóságra, ezen prioritás keretein belül támoga-

tott fejlesztési irányok fő csoportját a települési önkormányzatok tulajdonában vagy fenntartá-

sában álló, közfeladatokat ellátó intézményekhez és az önkormányzati bérlakásokhoz, az inf-

rastrukturális létesítményekhez köthető energiahatékonyságot és a megújuló energia felhasz-

nálásának arányát növelő, a CO2 kibocsátás mérséklését szolgáló fejlesztések adják. 

Specifikus cél 2: Települési energiahatékonyság növelése 

A prioritás tengely keretében cél az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézmé-

nyek, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek energiahatékonyságának javítása, 

az önkormányzatok rezsiköltségeinek csökkentése. További cél a térségi és helyi léptékű 

energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok megvalósítása. 

A megvalósítás során fontos szempont a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése, 

ezért fontos szerepet töltenek be a fosszilis energiahordozóktól való függés leküzdésében. 
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33. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mértékegy-

ség 

Régió-

kategória 

(ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
23

 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

Települési energiahatékonyság 

növelése 

Üvegházhatású gázok be-

csült csökkenése CO2 

egyenértéken 

tonna CO2- 

egyenérték 
fejletlenebb 0 2013 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

                                                 
23 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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34. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 
Régiókategó-

ria vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázisév 

Célér-

ték
24

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidolgozás alatt 
kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
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2.3.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések  

3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormány-

zati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az 

energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása 

A klímaváltozás hatásainak mérséklésében a legnagyobb kihívás a széndioxid-kibocsátás 

csökkentése, amelyben az épületek energiahatékonyságának növelése kiemelt jelentőségű. A 

középületek esetében az energiahatékonysági beruházások, a támogatással megvalósuló fej-

lesztések, korszerűsítések során ösztönözni kell a klímabarát építészeti és az energiatakarékos 

fűtési, világítási megoldások és lehetőség szerint a megújuló energia-források használatának 

alkalmazását. Az intézkedés keretein belül megvalósítható az önkormányzati infrastruktúra, 

illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja, ideértve egyebek között 

a villamos energiaszolgáltató rendszerek és a közvilágítás korszerűsítését, elavult kazánházak 

felújítását, illetve az épületek hőszigetelésének javítását. Az intézkedés minden olyan, az 

energiaháztartás fejlesztésére irányuló kezdeményezést támogat, amely az önkormányzati 

infrastruktúra, illetve épületek energia felhasználásában, valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátásában jelentős megtakarítást eredményez. 

Főbb célcsoportok: települési önkormányzatok, a településeken élő lakosság, a középületek 

üzemeltetői. 

Specifikus célterületek: a lehatárolás pontosítása a tervezés későbbi fázisaiban történik meg. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok. 

4. intézkedés: Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok  

A klímaváltozás alapvető okainak és következményeinek jelentős része a városi térségekben 

összpontosul. A városok mikroklímája a globális változások hatásai nélkül is jelentősen eltér 

a kevésbé városiasodott térségekétől, ezek a különbségek pedig a klímaváltozás hatására a 

későbbiekben felerősödhetnek. Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi 

térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb léptékű komp-

lex fejlesztési programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energia-

források endogén kiaknázásra irányulnak, az autonóm energiaellátás egyéni és kisközösségi 

szintű megvalósítása. Mindezen rendszerek a környékbeli helyi nyersanyagok, mint megújuló 

energia-források hasznosítására is hivatottak, így egy környezetkímélő, független és hosszú 

távon is fenntartható (hő)energia ellátást biztosítanak. Az intézkedés célja a szükséges kisebb 

léptékű, térségi és települési jelentőségű, települési és településközi koordinációt igénylő, 

megújuló forrásokból energia termelését és helyi felhasználását célzó megoldások (pl. közös-

ségi fűtőművek létesítése, integrált kisléptékű megújuló energiatermelő rendszerek) megvaló-

sításának támogatása. A fejlesztések eredményeképpen új munkahelyek jönnek létre. 
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Főbb célcsoportok: települési önkormányzatok, a településeken élő lakosság, a középületek 

üzemeltetői. 

Specifikus célterületek: a lehatárolás pontosítása a tervezés későbbi fázisaiban történik meg. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok. 

2.3.5.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az MJV városok és térségük fejlesztései várhatóan integrált településfejlesztési stratégiák 

mentén valósulnak meg, az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásával. Az integrált 

területi beruházások (ITB) előre meghatározott forráskeretből gazdálkodnak, és széleskörű 

partnerséggel, a szomszédos települések bevonásával készülnek. A prioritástengely keretében 

a nem MJV városok és térségük számára a gazdasági, szociális és környezeti problémák ösz-

szetett kezelésére a megyei ITI-hez kapcsolódó kistérségi integrált csomagok nyújtanak lehe-

tőséget. 

2.3.5.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg, 

azonban bizonyos energetikai fejlesztések esetében visszatérítendő források és pénzügyi esz-

közök alkalmazása is tervezett.  

2.3.5.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.3.5.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táblák)  

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

Azonosító Indikátor megnevezése Mérték-egység Alap Régió-kategória Célérték (2022)
25

 Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás alatt 
Az energetikailag korszerű-

sített épületek száma 
db ERFA fejletlenebb 

forrás-leosztástól 

függően tervezhető 
EMIR évente 

2.3.6 Külön rendelkezések az ESZA
26

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.3.7 Teljesítménykeret (prioritás-tengelyekként) 

A prioritástengely keretében jelentős részben energiahatékonysági beruházások valósulnak meg. A intézkedések között több is az önkormányzati 

tulajdonú épületállomány energetikai racionalizálását célozza, így „a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben,  az önkor-

mányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban  az energiahatékonyság növelése és a megújuló 

energia felhasználás támogatása” és a „térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok” címet 

viselő intézkedések. A választott teljesítménykeret-indikátor e tartalmakra reagálva az energiahatékonysági beruházásokon átesett épületek szá-

mára koncentrál. 

                                                 
25

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 

26
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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36. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output vagy 

eredmény indikátor 

Mértékegység, 

ahol értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 
Mérföldkő 2018-ra Végső cél (2022) Adatforrás 

Az indikátor reprezentati-

vitásának indoklása 

Az energetikailag 

korszerűsített épületek 

száma 

db ERFA fejletlenebb 
forrás-leosztástól 

függően tervezhető 

forrás-leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR - 
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2.3.8 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

40-45. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

37. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási terület 

38. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási forma 

39. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

40. táblázat: Dimenzió 6 

ESZA másodlagos 

téma
27

  

(Kizárólag ESZA) 

41. táblázat: Dimenzió 7 

ESZA másodlagos 

téma
28

 

42. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód € összeg  Kód € összeg Kód € összeg  Kód € összeg  Kód € összeg  Kód € összeg  

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

2.3.9 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok irányításában és 

ellenőrzésében részt vevő hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás 

tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását tervezzük az összetett előkészítési és megvalósítási folyamatok miatt. 

 

                                                 
27

 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meg-

határozott tematikus célkitűzésekhez. 

28
 Ennek célja, többek között, kvantitatív információk gyűjtése az ESZA hozzájárulásáról a Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 9. cikk (1) – (7) bekezdésében meg-

határozott tematikus célkitűzésekhez. 
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2.4 Prioritástengely: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások 

helyi szintű fejlesztése 

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 

A prioritástengely keretében nyújtott támogatások átfogó célja a társadalmi integrációt előse-

gítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten elérhető szol-

gáltatások fejlesztése és bővítése. A prioritás további célja a döntően városi térségekben élő, 

foglalkoztatottsági és jövedelmi mutatók szerint alacsony státuszú családok, illetve a szegre-

gációs folyamatoknak kitett városrészekben élők további elszigetelődésének megakadályozása 

heterogénebb, integrációra alkalmasabb, magasabb státuszú lakókörnyezet és társadalom ki-

alakításával. A prioritástengely kialakítását a közszolgáltatások színvonalának és elérhetősé-

gének alacsony szintje, az ebben fennálló területi különbségek, valamint a magyar városok 

jelentős részében megtalálható számos leromlott, szegregálódó településrész indokolja. A 

megfelelő szintű szociális biztonság garantálására, valamint a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemre vonatkozó követelmények az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkelyében is 

megtalálhatók. 

A prioritástengely alapvetően a (9) „a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem” tematikus célkitűzések érvényesülését segíti elő. 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy a társadal-

mi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló progra-

mok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő szolgáltatási háttér, másrészről a foglal-

koztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget 

javító új szolgáltatások induljanak. 

Az egészségügyi alapellátórendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatása-

inak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mér-

séklését célozza. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogá-

szati alapellátást és a védőnői hálózat) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint ké-

pes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket. 

Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek 

növekedését, a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálá-

sával a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. 

A helyi, önkormányzati közszolgáltatások és a közigazgatás infrastruktúrájának – épületeinek, 

eszközállományának – fejlesztése során alapelv, hogy a beavatkozások a szolgáltatások hoz-

záférhetőségének és azok minőségének javítását kell, hogy szolgálják. 

A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatósá-

gának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a 

társadalmi kohézió erősítéséhez. 
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A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseknek elő kell segíteniük, illetve alá kell támaszta-

niuk a közszolgáltatások átfogó reformjára vonatkozó tervek végrehajtását. Csakis olyan fej-

lesztések kivitelezése támogatható, amelyek révén lehetővé válik az adott ágazat szerkezeti, 

tartalmi vagy intézményi reformjára vonatkozó elképzelések egyidejű megvalósítása, össz-

hangban a többi operatív program, elsősorban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív prog-

ram beavatkozásaival. Szintén előnyben kell részesíteni az infrastruktúra-fejlesztések során a 

környezetbarát megoldásokat, amelyek hosszú távon költségmegtakarítást is eredményeznek. 

A társadalmi integrációt segíti a leromlott városi területeken, sok esetben szegregátumokban, 

telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi és gazdasági kirekesztettségének megszüntetése, 

a szegregált lakókörnyezet felszámolása, illetve az onnan kikerülő emberek életminőségének 

javítása, amely a lakhatási feltételek, a földrajzi mobilitás megoldásával együtt a munkaerő-

piaci és a szociális helyzet javítását, valamint az egészségügyi, az oktatási, szociális szolgálta-

tásokhoz való hozzáférést is biztosítja. 

A prioritási tengely kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira támaszkodik, 

a beavatkozásokhoz szorosan kapcsolódó ESZA jellegű tevékenységek az Operatív Program 

6. prioritásban találhatók. 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS ERFA rendelet 5. cikk  

9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális inf-

rastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra 

 

2.4.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 1: A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminő-

séget segítő helyi szinten elérhető önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének 

és minőségének javítása  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az önkormányzatok számára köte-

lezően előírt közszolgáltatások infrastruktúrájának a fejlesztését, továbbá a területi közigazga-

tás helyi szintjén jelentkező közfeladatok ellátásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését 

segíti elő. A szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége tekintetében ugyanis jelentős terü-

leti különbségek vannak a megyék, illetve a nagyobb városok és a kisebb települések között. 

Különösen a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, többnyire aprófalvas, romák lakta 

térségekben (pl. Cserehát) nem biztosított a megfelelő színvonalú szolgáltatás sem helyben, 

sem az elérhető távolságon belüli centrumokban. Ugyanakkor a nagyobb városokban jelent-

keznek a nagyobb népességszámhoz köthető speciális ellátások iránti városi és térségi igé-

nyek. 

A lakosság rendelkezésére álló humán közszolgáltatások mindenekelőtt az egészségügy és a 

szociális ellátások minőségét, színvonalát jelentős mértékben meghatározza a területileg, he-



 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának     71 

lyileg e szolgáltatások működtetésére, rendelkezésre álló épületállomány fizikai állaga, tech-

nikai felszereltség korszerűsége. Jellemző módón az ország elmaradottabb, gazdasági és szo-

ciális tekintetben, leszakadó térségeiben a legrosszabb és legelavultabb az oktatási, képzési 

rendszerek és az egészségügyi, szociális ellátások helyi fizikai infrastruktúrája. A fizikai és 

info-kommunikációs infrastruktúra teljes hiánya miatt több száz településen egyáltalán nincs 

mód és lehetőség az életesélyek és az életminőség javítása, a területi felzárkóztatás, a népes-

ségmegtartó képesség szempontjából is fontos szolgáltatások működtetésére. Máshol a lerom-

lott állagú épületek és az elavult felszerelések, vagy a technikai eszközök, hiánya miatt nincs 

tényleges lehetőség korszerű, magas színvonalú szolgáltatások nyújtására.  A fogyatékosság-

gal élő embereket környezeti és (info-)kommunikációs akadályok egyaránt gátolják társadal-

mi és munkaerőpiaci részvételükben. 

A beavatkozások a szociális területen a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat 

(mint pl. az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek, 

fogyatékosok nappali ellátását) érintik. A gyermekek napközbeni ellátásának két kiemelt in-

tézményét, a bölcsődét és családi napköziket, valamint az óvodai szolgáltatások minőségi 

feltételeinek javítását a TOP 1. prioritása tartalmazza. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel, a betegségmegelőzés és az egészség-elősegítő 

rendszerek javításával minden valószínűség szerint csökkenthetők az egészségi állapot terén 

mutatkozó egyenlőtlenségek. A népesség egészségi állapotának javítását, illetve ennek érde-

kében az ellátórendszer szerkezetének átalakítását a Semmelweis Tervben foglalt célkitűzé-

seknek megfelelően a PM és az OP-k összetett eszközrendszerrel támogatja. Az egészségügy 

infrastruktúrájának fejlesztését támogató intézkedések részben az ágazati EFOP Programban, 

részben pedig a területi operatív programban kaptak helyet. 
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43. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) Indikátor 
Mértékegy-

ség 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
29

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gya-

koriság 

A társadalmi befoga-

dást és az esélyegyenlő-

séget, valamint az 

életminőséget segítő 

helyi szinten elérhető 

önkormányzati köz-

szolgáltatások hozzá-

férhetőségének és mi-

nőségének javításaés a 

közigazgatási infra-

struktúra fejlesztése 

A jobb minőségű köz-

szolgáltatásokat igénybe 

vevő lakosság száma  

 

fő fejletlenebb 0 2013 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

EMIR évente 

 

                                                 
29

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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44. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 
Régiókategó-

ria vagy YEI 

Méték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 

Célér-

ték
30

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt 
kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

                                                 
30

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

prioritásonként) 

1. intézkedés: Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális 

fejlesztése  

Az uniós tagállamok között, illetve azokon belül óriási eltérések mutatkoznak az egészségi 

állapotot illetően, sőt, vannak arra utaló jelek, hogy ezek az eltérések még markánsabbá 

váhatnak. A korábbi évtizedekből örökölt tendenciákon nem sikerült módosítani, Magyaror-

szág helyzete az egészségi állapot alapján lényegesen rosszabb, mint a hasonló gazdasági fej-

lettségű országoké, (és ami a legsúlyosabb probléma) az ország gazdasági fejlettsége alapján 

várható egészség-teljesítmény is tovább romlott, a „gazdagság-egészség diszkrepancia” to-

vább növekedett. 

A Semmelweis Terv értelmében az egészségügy hazai reformjának célja, hogy megteremtőd-

jön a betegek számára egyenlőbb, igazságosabb, színvonalasabb egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó és az állam teherbíró képességéhez igazodó, hosszú távon is fenntartható egészségügyi 

ellátórendszer.  A reform egyik fő elemét az ellátó kapacitások racionális átszervezése jelenti, 

amelynek keretében a kórház-központú rendszer helyét átvevő magasabb színvonalú alap- és 

szakellátás intézmények kerülnek támogatásra, élve a korszerű technológiák adta lehetősé-

gekkel is. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel, a betegségmegelőzés és az egész-

ség-elősegítő rendszerek javításával minden valószínűség szerint csökkenthetők egyes, az 

egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek.   

A népesség egészségi állapotának javítását, illetve ennek érdekében az ellátórendszer szerke-

zetének átalakítását a PM és az OP-k összetett eszközrendszerrel támogatja. Az egészségügy 

infrastruktúrájának fejlesztését támogató intézkedések részben az EFOP-ban, részben pedig a 

TOP-ban kaptak helyet.  

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program kompetenciáját képezik a helyi felelősség 

körébe tartozó fejlesztések, amelyek a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz 

kapcsolódnak. Ennek megfelelően a TOP által támogatott intézkedés alapvető célja az egész-

ségügyi alapellátási és járóbeteg intézmények modernizációjának támogatása az infrastruktúra 

és eszközfejlesztés célirányos támogatásával, annak érdekében, hogy az egyes kistérségekben 

minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal 

rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A programot indokolja, hogy az egész-

ségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú házi-

orvosi rendelő, a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és leromlott állapotú 

járóbeteg-szakellátó intézmény, amely különösen a hátrányos helyzetű térségeket érinti. 

Az intézkedés lehetőséget nyújt egyrészt a helyi önkormányzatok egyes főbb alapellátási 

szolgálatainak helyet adó épületeinek, másrészt a járóbeteg-intézmények épületeinek korsze-

rűsítésére infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés által. Cél a szolgáltatások színvonalá-

nak és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel és esz-
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közbeszerzéssel, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát 

technológiák és anyagok alkalmazását, a megújuló energiaforrások használatát.  

Az alapellátási szolgálatok fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt 

gyemek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek helyt adó 

épületek fejlesztésére lesz lehetőség. Az intézkedés az önkormányzati feladatok közé tartozó 

kötelező alapellátás fejlesztésén túl, az önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátási in-

tézmények fejlesztésére is lehetőséget biztosít a meglévő járóbeteg-szakrendelők bővítésével, 

átépítésével, felújításával és eszközbeszerzéssel a magas szintű közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő hozzáférés elvét követve. 

Támogatandó tevékenységek:  

 meglévő orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése;  

 eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy köz-

pontosított alap-ellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új építése;  

 meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a 

szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szem-

pontjainak figyelembevételével;  

 szakmai felszereltség korszerűsítése a minimumfeltételeknek megfelelően;  

 emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztése. 

Főbb célcsoportok: Az egyes egészségügyi közszolgáltatási funkciók igénybevételével érin-

tett lakosság. 

Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosítás-

ra. 

Kedvezményezettek típusai: helyi önkormányzatok, önkormányzati fejlesztési társulások, 

többcélú kistérségi társulások, helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások által létre-

hozott non-profit gazdasági társaságok. 

2. intézkedés: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Az önkormányzatok teljes körűen kötelesek a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek 

napközbeni ellátását, ezen túl az étkeztetést és házi segítségnyújtást, valamint az egyéb szoci-

ális szolgáltatásokhoz, különösen a családsegítéshez való hozzáférést biztosítani. A jogsza-

bályok településnagysághoz kötötten írják elő a többi ellátási forma biztosítását: a települések 

2000 fő fölött családsegítést, 3000 felett családsegítést és idősek nappali ellátását, 10 000 fő 

felett a fentieken túl egyéb nappali ellátást, valamint bölcsődét kötelesek működtetni. A 

20 000 főnél nagyobb települések kötelesek gyermekek átmeneti otthonát, 30 000 fő felettiek 

családok átmeneti otthonát, illetve átmeneti ellátást nyújtó egyéb bentlakásos szociális intéz-

ményeket, 40 000 fő felettiek gyermekjóléti központokat, 50 000 fő felettiek utcai szociális 

munkát is biztosítani. A megyei jogú városok és megyei önkormányzatok kötelesek minden 
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más, alapvetően tartós bentlakást nyújtó szociális szolgáltatás biztosítására. A szociális tör-

vény nevesít mindezeken túl további szociális alapszolgáltatásokat is, mint például a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás.  

Az intézkedés a kirekesztődés mérséklése érdekében támogatja a települési és kistérségi szin-

tű szolgáltatások kialakítását, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan embe-

rekről gondoskodó szociális nappali ellátásokat és egyéb szociális alapellátásokhoz kapcsoló-

dó szolgáltatások infrastruktúrális feltételeinek fejlesztését.  

Főbb célcsoportok: az egyes szociális közszolgáltatási funkciók igénybevételével érintett la-

kosság. 

Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosítás-

ra. 

Kedvezményezettek típusai: A fenntartó települési önkormányzatok, kisebbségi önkormány-

zatok, illetve ezek társulásai; a szociális intézmények, non-profit szervezetek, egyházak, civil 

szervezetek, napközbeni ellátást nyújtó intézmények. 

3. intézkedés: Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés 

A helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és ellátási rend-

szerek), minőségi fejlesztése (pl. közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéshez szüksé-

ges fejlesztések), megújítása, valamint a közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek egyéb 

infrastrukturális fejlesztése elengedhetetlen az ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához és a 

belső munkafolyamatok hatékonyabb működtetéséhez. 

Helyi önkormányzati döntés esetén, indokolt esetben a TOP-ból támogatott fejlesztési csoma-

gok részét képezhetik a központi közigazgatás területi infrastrukturális fejlesztései (amennyi-

ben egyértelműen hozzájárul a társadalmi befogadás céljához).  

Támogatandó továbbá a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények aka-

dálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása.  

Főbb célcsoportok: a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság. 

Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosítás-

ra. 

Kedvezményezettek típusai: települési és megyei önkormányzatok, kisebbségi önkormányzat-

ok, illetve ezek társulásai; közigazgatási intézmények. 

2.4.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az intézkedések által lefedett fejlesztések várhatóan tárgyalásos eljárás révén kerülnek kivá-

lasztásra. 
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2.4.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés túlnyomórészt vissza nem térítendő támogatásokkal számol. 

2.4.3.3 Nagyprojektek tervezett  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.4.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)  

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

Azo-

nosító 

Indikátor meg-

nevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
31

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidol-

gozás 

alatt 

Támogatással 

felújított vagy 

újonnan épített, 

közszolgáltatást 

nyújtó 

intézmények 

száma 

db ERFA 
fejletle-

nebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS ERFA rendelet 5. cikk (9b) a városi és falusi területek és az 

ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági és társadalmi fellendülé-

sének támogatása; 

2.4.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 3: A leromlott városi területeken mélyszegénységben élő családok, romák 

valamint szegregált élethelyzetben élő marginalizált csoportok fenntartható társadalmi 

és területi integrációja, a biztonság és a társadalmi befogadás erősítése 

Cél a városok leromlott vagy leszakadással fenyegetett városrészeinek leromlását kiváltó tár-

sadalmi-fizikai-gazdasági folyamatok megállítása és megfordítása, a helyi hátrányos helyzetű 

lakosság életminőségének és esélyeinek javítása, az épített környezet minőségi átalakításával, 

új gazdasági, kulturális, szociális és közösségi funkciók kialakításával és a meglévő funkciók 

figyelembevételével. 

 

                                                 
31 Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
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46. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régiókategó-

ria (ahol rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
32 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A leromlott városi terüle-

teken mélyszegénységben 

élő családok, romák vala-

mint szegregált élethely-

zetben élő marginalizált 

csoportok fenntartható 

társadalmi és területi in-

tegrációja, a biztonság és a 

társadalmi befogadás erő-

sítése 

Szociális városrehabilitációs prog-

rammal érintett településen élő 

lakosok száma  

fő fejletlenebb 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR évente 

                                                 
32

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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47. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
33

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

                                                 
33

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

prioritásonként) 

5. intézkedés: Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja 

Az intézkedés célja városi válság területeken és/vagy leszakadással fenyegetett városrészeken 

koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése, az érintett városrészek meglévő funkcióinak figyelembevételével, újabb gazdasági, 

szociális és közösségi funkciók kialakításával. Az integrált szociális típusú rehabilitáció azo-

kon a városrészeken valósítandó meg elsősorban, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, 

alacsony iskolázottság, alacsony gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, 

a szegénység és kirekesztettség magas szintje, a nagyfokú kriminalitás és az erősen leromlott 

környezet ezt indokolja. 

Az intézkedés kiterjed az érintett szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városré-

szek lakófunkcióinak bővítésére, komfortfokozatának emelésére, lakások kiváltására, szociá-

lis bérlakások vásárlására és építésére, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épü-

letek átalakítására, valamint életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetésére.  

A városrehabilitáció kiemelt területe, a közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesz-

tése az érintett lakosság szociális kohéziójának erősítése érdekében. Így a közművelődést 

szolgáló létesítmények (könyvtárak, közösségi házak, kulturális központok), szabadidős léte-

sítmények, közösségépítést szolgáló egyházi tulajdonú épületek infrastruktúrájának átalakítá-

sa, megújítása, továbbfejlesztése és újabbak kialakítása szintén az intézkedés részét képezik. 

Az élhető város(rész) központi részét képező közterek, közparkok, közterületi játszóterek, 

szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák, mind-mind a közösségépítés 

fontos helyszínei. Az intézkedés ezért magában foglalja ezek infrastrukturális fejlesztését és 

megújítását. 

Az intézkedés részét képezik, az ún. közösségi bérházprogramok, melyek megfelelő teret biz-

tosítanak a közösségépítéshez, valamint a lakók közötti szolidaritás kialakításához. Az intéz-

kedés egy olyan kísérleti programot tartalmaz, ami egy speciális bérház és közösség kialakítá-

sát célozza. A lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt hajléktalan, 

állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő emberek, pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, 

stb.) tagjai bérelhetik, míg a lakások másik része olyanok számára lesz fenntartva, akik ilyen 

jellegű problémával nem küzdenek. A program egyik legfontosabb eleme a lakók közötti szo-

lidaritás kialakítása, a közösség megtartó és segítő erejének a kiaknázása. Ehhez szükséges 

többek között az is, hogy az épületben kialakításra kerüljenek olyan közösségi terek, amelyek 

találkozás lehetőségét biztosítják a lakóközösség tagjai számára. A kísérleti projektek végez-

tével, a konklúziók levonása után olyan szakmai ajánlás kialakítása szükséges, amely a ké-

sőbbiekben a hasonló jellegű fejlesztések kivitelezéséhez nyújt segítséget. Az intézkedés ezért 

magában foglalja ezek infrastrukturális fejlesztését és megújítását. 
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Az intézkedés kiemelten kezeli a Fecskeház Program támogatását, mely a népesedési és a 

lakhatási helyzet javítása érdekében, támogatja az olyan önálló ingatlannal nem rendelkező, 

35 év alatti fiatalokat, akik lakáscélú előtakarékosságot vállalnak, és 5 év után saját erőből 

kívánják megoldani a lakhatásukat. 

A Fecskeház Programot több európai uniós államban alkalmazzák már, köztük olyan projek-

tekben is, amelyek célja az elvándorolt, tehetséges fiatalok visszatérésének ösztönzése. Ma-

gyarországon 2007-2013 között is számos nagyváros, több község is igyekezett ezzel a mód-

szerrel lehetőséget biztosítani a fiataloknak az otthonteremtésre. A Program újdonsága a je-

lenlegi programozási időszakban, hogy az elöregedő falvakra, valamint a fecskeházak háló-

zatszerű kialakítására, működtetésére helyezik a hangsúlyt. 

Az intézkedés kiterjed a közszféra szolgáltatásainak elérhetőségére és a városbiztonság meg-

teremtésének biztosítására is, amely segíti az érintett válságterületeken koncentráltan jelent-

kező deviáns viselkedési formák megakadályozását és továbbterjedését, ezáltal növelve az ott 

élők komfort- és biztonságérzetét. Az intézkedés keretében városi biztonság megőrzéséhez 

kapcsolódó feladatokat ellátó állami és civil szervezetek épületei, valamint a mentőszolgálat 

és tűzoltóság kiszolgáló infrastruktúrája kerülhet megújításra, fejlesztésre. 

Az intézkedés hatékony és sikeres megvalósítása érdekében a TOP 6-os prioritásával össz-

hangban került kidolgozásra, amely tartalmazza az integrált városrehabilitációt támogató tár-

sadalmi felzárkóztatást szolgáló programokat, mint például a helyi identitást, közösségformá-

lást, szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatásokat, tanfolyamokat, képzési programok 

kialakítását, hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységeket, 

elsősorban az érintett területek lakossága és azok közvetlen szomszédságában élők számára. 

Főbb célcsoportok: Városi, szegregációval fenyegetett területek lakosai; alacsony társadalmi 

státuszú lakosság; jellemzően alacsony jövedelmű, és alacsony iskolai végzettségű társadalmi 

csoportok. 

Specifikus célterületek: a városi települések és környező térségük leromlott, vagy leszakadás-

sal fenyegetett területei (pl.: lakótelepek, városszövetbe ágyazott leromlott területek, városban 

illetve várostérségben lévő, telepszerű területek). 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint 

szövetségeik, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, egyházak, 

egyházi és civil szervezetek, közfinanszírozott szociális és egészségügyi szolgáltatók. 

2.4.5.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

A tervezett fejlesztések várhatóan tárgyalásos eljárás révén kerülnek kiválasztásra. 

2.4.5.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés keretében nyújtott támogatások zömmel vissza nem térítendő formában való-

sulnak meg. 
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2.4.5.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.4.5.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

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

Azono-

sító 

Indikátor meg-

nevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
34

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgo-

zás alatt 

Támogatással 

felújított vagy 

újonnan épített, 

közszolgáltatást 

nyújtó 

intézmények 

száma 

db ERFA 
fejletle-

nebb 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

kidolgo-

zás alatt 

Helyreállított 

lakóingatlanok 

városi 

területeken 

m2 

ERFA fejletle-

nebb 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

2.4.6 Külön rendelkezések az ESZA
35

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.4.7 Teljesítménykeret 

A prioritástengely fókuszában túlnyomórészt a társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten elérhető szolgáltatások fejlesztése 

és bővítése áll, ezért az indikátor az újonnan létesített vagy fejlesztésen átesett, közszolgálta-

tást nyújtó intézmények számára reflektál. 

 

 

 

 

                                                 
34

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

meghatározva. 

35
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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49. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentati-

vitásának 

indoklása 

Támogatással 

felújított vagy 

újonnan épített, 

közszolgáltatást 

nyújtó 

intézmények 

száma 

db ERFA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR 
kidolgozás 

alatt 

 

2.4.8 Beavatkozási kategóriák 

50.-55. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák  

50. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

51. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

52. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

53. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
36

  

(Kizárólag 

ESZA) 

54. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma
37

 

55. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

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 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

2.4.9 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó intézkedéseket 

(prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását tervezzük, kiemelten az ösz-

szetett szociális városrehabilitációs projektek megvalósítása érdekében. 

                                                 
36

 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. 

37
 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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2.5 Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések)  

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] 

A prioritástengely kialakításának elsődleges indoka, hogy helyi szinten integrált, programala-

pú fejlesztéseket tegyen lehetővé. A korábbi fejlesztési programidőszakokban (2004-2006, 

2007-2013) a területfejlesztési és vidékfejlesztési források integrált kezelésére nem volt mód, 

így azok szinergia nélkül teljesen elkülönülten működtek. A prioritástengely szakmai indoka, 

hogy a korábban egymástól elkülönülten működő uniós források, így a vidékfejlesztési 

(EMVA), a halászati (ETHA), a regionális fejlesztési (ERFA) és a társadalmi-szociális célú 

(ESZA) fejlesztési alapok forrásainak integrált elérését biztosítsa a helyi közösségek számára.  

E térségi szinten integrált fejlesztések szinergiáinak érvényesítése azonban nem csak a prog-

ramok több alapból történő koordinált szerepvállalásán, finanszírozásán keresztül érvényesít-

hető, hanem a fejlesztési megközelítés széleskörű társadalmi (fejlesztési szereplők, célcsopor-

tok azonosításán és bevonásán alapuló) vonatkozásainak integrációja mentén is (ESZA). Ezen 

erős társadalmi orientáció jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szintű fejlesztési beavat-

kozások szinergiái, komplementer fejlesztései, területileg és ágazati szempontok szerint is 

összekapcsolhatóvá váljanak és ezáltal nagyobb térségfejlesztési hatással rendelkezzenek. 

A prioritástengely területfejlesztési indoka, hogy a korábbi programciklusokban érvényesített 

város-vidék finanszírozási elkülönülés helyett (Magyarországon 2004-2006-ban és 2007-

2013-ban is a 10 000 fő alatti városok kaphattak vidékfejlesztési forrást, vehettek részt a 

LEADER
38

-ben) a város-vidék kapcsolatokat, együttműködéseket erősítő, várost és vidéki 

térségeket együttesen kezelő fejlesztéseket tegyen lehetővé. A vidéki térségek szempontjából 

is fontos, hogy a városok, kisvárosok is részt vehessenek a helyi fejlesztési programok 

(CLLD) megvalósításában.  

A prioritástengely szakmai indoka továbbá, hogy számos fejlesztés eredményesebben megva-

lósítható a szubszidiaritás elvének megfelelően helyi szinten. A prioritástengely olyan terület- 

és városfejlesztési tevékenységeket finanszíroz, amelyek léptékükben, célcsoportjukban, föld-

rajzi terükben, jellegükben jobban tervezhetők, szervezhetők, hajthatók végre helyi, azaz tele-

pülési és kisebb térségi szinten. 

                                                 
38 A LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) egy az Európai Közös-

ség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért, amely gazdasági, társadalmi és 

környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. 
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Magyarországon a helyi közösségi részvétel a fejlesztési folyamatokban, a civil aktivitás, a 

szektorok közötti együttműködés a nyugat-európai országokhoz képest gyengébb, ezért a pri-

oritástengely alkalmazása a közösségi részvétel és együttműködés erősítése szempontjából is 

fontos. 

A beavatkozások elsődlegesen a (9) társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem tematikus célkitűzéshez kapcsolódnak. A helyi gazdaság élénkítésével, közösségi 

részvétellel történő megerősítésével bővíthető a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, amely révén 

jövedelemhez juttathatók az emberek, így csökkenthető a szegénység. Emellett a beavatkozá-

sok hozzájárulnak a (8) foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása te-

matikus célhoz is.  

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1: 9 (b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló kö-

zösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 

(ERFA) 

2.5.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 1: Város-vidék együttműködést és a városok közösségvezérelt fejlesztését 

erősítő helyi gazdaság- és településfejlesztés 

Magyarország térségeinek többségében – beleértve a városokat, kisvárosokat, és különösen a 

vidéki térségeket – a helyi gazdaság megerősítésre és újjászervezésre szorul. Az elmúlt évek-

ben növekvő tendencia ellenére alacsony a helyben értékesített, jellegzetes helyi termékek 

aránya. A helyi termelés és értékesítés, a helyi szolgáltatások erősítése egyaránt fontos a mik-

ro-, kis- és középvállalkozások számára biztosítható piaci szegmens és a foglalkoztatás bőví-

tése szempontjából. A helyi termelés és értékesítés infrastrukturális, termelői, fogyasztói fel-

tételeit egyaránt erősíteni szükséges a terület- és városfejlesztés eszközeivel is. A specifikus 

célkitűzéshez tartozó intézkedések egyik célja a helyi közösségek együttműködésére és belső 

erőforrásaira építő gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzése és támogatása, amelynek 

eredményeként bővül a foglalkoztatás. 

Az intézkedések másik fontos beavatkozási területe az integrált településfejlesztési projektek 

megvalósítása a város-vidék kapcsolatok erősítése, a közösségi terek megújítása, bővítése, 

valamint a társadalom egészségi állapotának javítása céljából. Ezen intézkedések egyrészről a 

helyi gazdaságfejlesztés településfejlesztési, infrastrukturális feltételeit biztosítják, másrészről 

az élhető és egészséges családbarát települési környezet, a mozgás és az egészséges szabad-

idő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése révén az egészségesebbé váló társada-

lom kialakulását segítik elő. 
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56. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-

kategória 

(ahol re-

leváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
39

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gya-

koriság 

Város-vidék együttmű-

ködést és a városok kö-

zösségvezérelt fejlesztését 

erősítő helyi gazdaság- és 

településfejlesztés 

Támogatásban részesülő vállala-

tok által bevezetett új helyi ter-

mékek száma 

db fejletlenebb 0 2013 növekszik EMIR évente 

Város-vidék együttmű-

ködést és a városok kö-

zösségvezérelt fejlesztését 

erősítő helyi gazdaság- és 

településfejlesztés 

Minőségi fejlesztésen átesett 

közösségi és szabadidős terek és 

létesítmények fejlesztése által 

érintett lakosok száma 

fő fejletlenebb 0 2013 növekszik EMIR évente 

 

                                                 
39

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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57. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva 

Azonosító Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázisév 
Célérték

40
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

kidolgozás alatt 
kidolgozás 

alatt 
kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo-

zás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
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2.5.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. intézkedés: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés hozzájárul a helyi és közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és 

együttműködések, akciók, valamint a helyi vállalkozásfejlesztés (kiemelten a mikro- és kis-

vállalkozások) programalapú támogatásához. Ennek keretében – a Vidékfejlesztési Program-

mal szinergiában és komplementaritásban – megvalósulhat helyi és alternatív gazdaság-, ter-

mék, piacfejlesztés, beruházásösztönzés, közösségi, civil és szociális gazdaságfejlesztés, vá-

ros-vidék termékláncok kialakítása, valamint helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok 

újjászervezése. A turizmus, mint a helyi gazdaság jelentős ágazatának fejlesztése érdekében 

fontos szerephez jut a kisléptékű turisztikai vonzerők minőségének javítása, valamint a ren-

dezvények, fesztiválok szervezése. Az intézkedés támogatja a helyi és térségi energetikai po-

tenciál fenntartható hasznosítására épülő komplex infrastruktúra-fejlesztési és foglalkoztatási 

programokat. 

Főbb célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban (CLLD) részt-

vevő településeken élő lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek. 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat (CLLD) 

megvalósító térségek (a helyi akciócsoportok által lefedett térségek, települések). 

Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat (CLLD) 

megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi akciócsoportok területén működő ön-

kormányzatok és intézményeik, mikro- és kis- és középvállalkozások, civil szervezetek. 

2. intézkedés: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

Az intézkedésben a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabi-

litációjának és gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása keretében fontos szerephez 

jut a várostérségi közösségi közlekedés javítása, elsősorban a kisváros-térségi és települési 

hivatásforgalmi kerékpárutak építésével és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével. Az intéz-

kedés keretében – a társadalom egészségi állapotának javítása és a munkaerő újratermelődése 

érdekében – megvalósul a mozgás közösségi használatú tereinek és infrastruktúrájának fej-

lesztése (MOST program), a kapcsolódó létesítmények eszköz- és infrastrukturális fejlesztése, 

valamint egyéb közösségi terek fejlesztése. Ezen túl az intézkedés magában foglalja a termé-

szeti és kulturális erőforrások fejlesztését, valamint az ezekhez való hozzáférhetőség javítását 

is (pl. helyi örökséghasznosítás és védelem). 

Főbb célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban (CLLD) 

résztevevő településeken élő lakosság. 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító 

térségek (a helyi akciócsoportok által lefedett térségek, települések). 
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Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat (CLLD) 

megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi akciócsoportok területén működő ön-

kormányzatok és intézményeik, civil szervezetek. 

2.5.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

Az intézkedések során a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási kritériumnak kell meg-

felelni. A helyi fejlesztési programokat megvalósító helyi akciócsoportok kiválasztása során 

fő alapelv a CLLD előírások (minimum követelmények) teljesítése, ezen túl fontos szempont 

a helyi fejlesztési stratégia minősége, integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósít-

hatósága, továbbá a helyi fejlesztési stratégia összeállításában megvalósuló partnerség (helyi 

vállalkozói, civil és közszféra partnersége). Figyelembe kell venni ezeken túl a helyi fejleszté-

si stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási folyamatának átláthatóságát, a terület-

alapú megközelítést és város-vidék partnerséget, továbbá a helyi akciócsoport szakmai, ani-

mációs és kommunikációs képességeit, valamint adminisztratív kapacitását is. 

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló fejlesztési projektek kiválasztásánál a leg-

fontosabb szempontok közé tartozik a helyi stratégia és a térségben irányadó egyéb fejlesztési 

stratégiák teljesítéséhez való hozzájárulás, a költségvetési keret és a meghatározott célok el-

érésének aránya, összhangja, továbbá a beavatkozások integráltsága, innovatív jellege, újsze-

rűsége, valamint a helyi közösség akvitizálása, a közösségfejlesztési és térségfejlesztési hatá-

sok. 

2.5.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Speciális pénzügyi eszköz nem tervezett. 

2.5.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.5.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként  

Az intézkedésekhez előzetesen a következő indikátorok javasolhatók: 
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58. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében 

Azono-

sító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

Célérték 

(2022)
41

 

Adat-

forrás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgo-

zás alatt 

Támogatásban ré-

szesülő vállalatok 

száma 

db ERFA fejletlenebb 1000 EMIR évente 

kidolgo-

zás alatt 

A kkv-knak nyújtott 

köztámogatáshoz 

illeszkedő 

magánberuházás 

(vissza nem 

fizetendő 

támogatás) 

EUR ERFA fejletlenebb 100000 EMIR évente 

kidolgo-

zás alatt 

Minőségi 

fejlesztésen átesett 

közösségi és 

szabadidős terek és 

létesítmények 

m
2
 ERFA fejletlenebb 1000 EMIR évente 

2.5.4 Külön rendelkezések az ESZA
42

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.5.5 Teljesítménykeret  

A prioritás egyik legfontosabb célja a mikro-, valamint a kis- és középvállalkozások támoga-

tása, amelyhez közvetlenül vagy közvetve több intézkedés is hozzájárul. A teljesítménykeret-

nek választott indikátor erre reflektálva a támogatott vállalkozások számára koncentrál. 

 

 

                                                 
41

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

meghatározva. 

42
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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59. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (alapok és régiókategóriák szerint) 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 

Ré-

giókat

egória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezentativitá-

sának indoklása 

Támogatásban 

részesülő válla-

latok száma  

db ERFA 
fejlet-

lenebb 
200 1000 EMIR kidolgozás alatt 
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Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 

Ré-

giókat

egória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezentativitá-

sának indoklása 

A kkv-knak 

nyújtott 

köztámogatás-

hoz illeszkedő 

magánberuházás 

(vissza nem 

fizetendő 

támogatás) 

EUR ERFA 
fejlet-

lenebb 
20000 100000 EMIR kidolgozás alatt 

2.5.6 Beavatkozási kategóriák  

60-65. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

60. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

61. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

62. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

63. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
43

  

(Kizárólag 

ESZA) 

64. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma
44

 

65. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

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 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

2.5.7 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és 

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. 

44
 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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2.6 Prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi 

befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés 

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] 

A prioritástengely elsődleges célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 - Az intelligens, fenn-

tartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység 

és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához. Az Euró-

pa 2020 stratégia által megfogalmazott célkitűzések prioritások alapján biztosítani kell, illetve 

el kell érni, hogy a 20-64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A sze-

génység/társadalmi kirekesztés területén elvárás, hogy Európa szerte legalább 20 millióval 

csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik 

esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

66. táblázat: Az Európa 2020 stratégia célkitűzései és Magyarország vállalásai a foglalkoztatási 

ráta százalékos alakulását és a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett 

emberek arányának csökkentését illetően a Nemzeti Reformprogrammal összhangban 

Uniós/ tagállami 

célkitűzések 

Foglalkoztatási 

ráta (%) 

Korai iskolaelha-

gyás %-ban 

Felsőoktatás 

%-ban 

A szegénység vagy 

társadalmi kire-

kesztettség által 

veszélyeztetett 

emberek arányá-

nak csökkentése 

Az EU kiemelt 

célja 
75% 10% 40% 20,000,000 

Az EU-ra 

vonatkozó 

becsült adat 

73,70-74% 10,30-10,50% 37,50-38,0% 

A tagállamok mód-

szertani eltérései 

miatt az eredmé-

nyek nem számítha-

tók ki 

Magyarország 75% 10% 30,3% 450,000 

 

A prioritási tengely kialakításának elsődleges indoka, hogy a fent említett, az Európa 2020 

stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósulásának sikeréhez helyi, területi alapon 

szervezett programok által járuljon hozzá. 

A humánerőforrás fejlesztés integrált jellegéből adódóan jelen prioritási tengely két tematikus 

célkitűzés megvalósításához járul hozzá: 

(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása, 

(9) a társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni küzdelem. 
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A prioritási tengely keretében kiválasztott beruházási prioritások, specifikus célok és az azo-

kon belül tervezett intézkedések, beavatkozások finanszírozása az Európai Szociális Alapból 

valósul meg. 

Az ESZA források felett diszponáló, önálló prioritási tengely létét a területi szinten eltérő 

társadalmi problémák és az azokra reflektáló differenciált beavatkozások szükségessége indo-

kolja.   

Magyarországon a területi szinten is releváns társadalmi problémák közül a legmeghatáro-

zóbb a népesség  három évizede tartó, egyre nagyobb ütemű csökkenése. Míg egyes potentált 

települések és térségek az elmúlt években is képes volt lakosságának megőrzésére, gyarapítá-

sára, addig az ország jelentősebb részén a népesség fogyatkozik. A népességcsökkenés hátte-

rében álló okok közül a természetes fogyás mellett területileg sokkal differenciáltabb módon 

jelenik meg a belföldi (és egyre gyakoribban a külföldre irányuló) vándorlás jelensége, több-

nyire érzékenyen reagálva a térségek gazdasági erejének változásaira. Az elvándorlás ennek 

megfelelően kiemelten veszélyezteti a gazdaságilag erőtlenebb térségeket: a munkahelyek 

minőségének és számának csökkenésével egyértelműen visszaesik egy térség népesség vonzó 

és megtartó ereje is. Az elvándorlás a magasan kvalifikált lakosságot érinti elsősorban, ezáltal 

veszélyeztetve a helyben maradó lakosság pozícióit is. Az elvándorlás lassítása, a meglévő 

humán potenciálok megőrzése elemi érdeke egy-egy helyi közösségnek. 

A munkalehetőségek beszűkülése a lakosság mindennapi megélhetését veszélyezteti, a mun-

kanélküliség tartóssá válásával pedig az egyének szintjén már nem elegendő a munkalehető-

ségek megteremtése önmagában. Szükségessé válik az egyének szintjén megvalósuló felzár-

kóztató programok alkalmazása, amelyek hozzájárulhatnak az inaktív lakosság gazdasági és 

társadalmi aktivitásának javításához valamint a munkaerő alkalmazkodó képességének és 

foglakoztathatóságának növeléséhez. 

A hagyományos gazdasági szereplők és foglalkoztatók számának visszaesésével, illetve azok 

mellett, szükséges alternatív megoldások keresése a helyi munkaerő és tudás hasznosítása 

érdekében. Az önálló gazdálkodástól, foglalkoztatástól sokszor évtizedek óta távol maradó 

lakosság esetében a helyi gazdaság működőképességének biztosítása érdekében feltétlenül 

szükséges a munkaerő megfelelő felkészítése, vállakozóvá vállás támogatása, illetve a ter-

mékstruktúra kialakításához kapcsolódóan a teljes előkészítési és mentorálási folyamat meg-

valósítása.  

A társadalmi és gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása a helyi közösségek működését is 

negatívan befolyásolja. A közösségi aktivitás és a társadalmi felelősségvállalás szintje is 

csökken az egyéni és családi szinten jelentkező jövedelemcsökkenés következtében. A kedve-

zőtlen helyzetben lévő térségek lakosai között is veszélyeztetettnek mondhatóak a gyermekek 

és fiatalok, valamint a roma kisebbség tagjai. A gyermekek és fiatalok a helyi közösség jövő-

jét jelentik. Nem csak arról szükséges gondoskodni, hogy megfelelő iskolai képzésben és ne-

velésben részesüljenek, hanem arról is, hogy a helyi társadalom értékes tagjai váljanak, a ben-

nük rejlő tehetséget és tudást megfelelő szinten kamatoztatva. 
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Az identitásvesztés következtében a helyi közösségeknek újra meg kell ismerniük közös múlt-

jukat és lehetséges jövőjüket. A helyi szintű értékek megismerése és megismertetése minden 

térség saját érdeke. Elengedhetetlen, hogy hosszú évek elteltét követően ismét tudatos helyi 

(térségi és települési szintű) tervezés alapozza meg a várható fejlesztéseket. A megfelelően 

felépített térségi tervek megvalósítását kiegészítő akciókkal szükséges megerősíteni. 

Jelen prioritás keretében, a tervezett az ágazati beavatkozásokat kiegészítő helyi szintű foglal-

koztatás ösztönzését és társadalmi befogadást célzó a helyi célcsoport igényeit figyelembe 

vevő intézkedések hatékony választ adnak az említett társadalmi problémák által felvetett 

kérdésekre, és általuk várhatóan javulnak a kiválasztott célcsoportok helyi lakosság elhelyez-

kedési lehetőségei, így továbbá az érintettek képesek lesznek harcba szállni a társadalmi kire-

kesztés és a szegénység kihívásaival szemben. 

A prioritási tengely keretében tervezett intézkedések mindegyike esetén kiemelt jelentőségű 

célcsoportnak kell tekinteni a civil kezdeményezéseket. 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS – ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i. munkaerő-piaci hozzáférés 

a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén. 

2.6.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 1: A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági 

szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 

A prioritás keretében tervezett intézkedések célja egyrészt a helyi gazdaságfejlesztéshez kap-

csolódó egyedi foglalkoztatási célú, elsősorban a földrajzi mobilitást ösztönző támogatások 

megalapozása. A gazdaságfejlesztési intézkedések foglalkoztatási hatásának maximalizálása 

érdekében szükség van olyan egyedi támogatásokra, amelyek figyelembe veszik az adott be-

ruházás sajátosságait és a helyi lehetőségeket.  

A tervezett intézkedések célja azoknak a megyei és helyi jelentőségű beruházásoknak a kiegé-

szítő támogatása, amelyek jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Ez az intézkedés a más 

forrásból származó beruházási támogatást egészíti ki olyan célzott egyedi támogatással, ami 

lehetővé teszi, hogy mire a beruházás megvalósul, rendelkezésre álljon a megfelelő mennyi-

ségű és képzettségű munkaerő, valamint hogy az újonnan felvett munkavállalók lehetőség 

szerint elsősorban a térségben élő nem foglalkoztatottak, valamint az adott térségbe visszatérő 

vagy ott letelepülni és munkát vállalni kívánó foglalkoztatottak közül kerüljenek ki. 
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67. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régióka-

tegória 

(ahol re-

leváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
45 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gya-

koriság 

kidolgozás 

alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt 
kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 
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 Az ERFA és KA esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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68. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program 

specifikus eredményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mértékegy-

ség 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázisév 

Célér-

ték
46

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidolgozás 

alatt 

6 hónappal a támogatott programból való kilé-

pést követően foglalkoztatott résztvevők száma 
fejletlenebb fő 0 fő 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

kidolgozás 

alatt 

A támogatott  képzésben képesítést szerzők 

száma 
fejletlenebb fő 0 fő 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

prioritásonként) 

1. intézkedés: A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok támogatásával 

Az intézkedés célja kiegészítve a GINOP és TOP foglalkoztatási szint javítását célzó 

programjait a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó egyedi foglalkoztatási célú támogatások 

megalapozása. A gazdaságfejlesztési intézkedések foglalkoztatási hatásának maximalizálása 

érdekében szükség van olyan egyedi támogatásokra, amelyek figyelembe veszik az adott 

beruházás sajátosságait és az érintett megyei, helyi lehetőségeket, igényeket. 

Az intézkedés célja közelebbről azoknak a megyei és helyi jelentőségű beruházásoknak a 

kiegészítő támogatása, amelyek jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Az intézkedés 

keretében tervezett beavatkozások közvetlen célja ezen beruházások foglalkoztatottságot 

befolyásoló hatását a beruházással érintett térségbe koncentrálni. 

Az intézkedés keretében a megfoglamazott célok elérését támogatják a munkanélküli és 

inaktív helyi lakosság – kiemelt prioritást élveznek a fiatalok és a hátrányos helyzetűek – 

munkaerőpiacra belépését, foglakoztathatóságuk növelését és vállakozóvá vállásukat segítő 

megyei és helyi programok, melyek figyelembe veszik az adott térség munakerőpiaci 

sajtárosságait.  

Az intézkedés ösztönzi az olyan helyi programokat melyek javítják a földrajzi mobilitást és 

ezzel hozzájárulnak a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez, munkába járáshoz, helyi 

vállakozások helyi piacra jutásához.  

Jelen intézkedés nagy hangsúlyt helyez az olyan programokra, melyek elősegítik az adott 

térségbe visszatérni vagy ott letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkaerő 

foglalkoztathatóságát.  

Főbb célcsoportok: Munkanélküliek és inaktívak, munkavállalók, munkáltatók, KKV-k, civi-

lek. 

Specifikus célterületek: Prioritástengely által lefedett minden régió. 

Kedvezményezettek típusai: Helyi önkormányzatok, civil szervezetek, intézményfenntartók, 

KKV-k. 

2. intézkedés: A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek 

közelítése 

Az intézkedés jellemzően más (TOP, GINOP) forrásból származó beruházási támogatást 

egészíti ki olyan célzott egyedi támogatással, ami lehetővé teszi, hogy mire a beruházás 

megvalósul, rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és képzettségű munkaerő, valamint 
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hogy az újonnan felvett munkavállalók lehetőség szerint elsősorban a térségben élő nem 

foglalkoztatottak közül kerüljenek ki. 

Az érintett térség foglalkozatási vonatkozású intézkedéseinek sikeres tervezése, 

összehangolása érdekében alapvető feltétel a gazdasági és munkaerőpiaci szereplők együttes 

szerepvállalása, beleértve az önkormányzatok által megvalósított foglalkoztatási programokat 

is. Ezen intézkedéseknek illeszkedniük kell az országos szinten meghatározott 

foglalkoztatáspolitikai célok rendszerébe. A tartós eredmények érdekében a képzés, 

foglalkoztatás, munkahelyteremtés, oktatás, közösségfejlesztés eszközeit együttesen kell 

alkalmazni. 

Főbb célcsoportok: Munkanélküliek és inaktívak, munkavállalók és munkáltatók, KKV-k. 

Specifikus célterületek: Prioritástengely által lefedett minden régió. 

Kedvezményezettek típusai: Helyi önkormányzatok, civil szervezetek, intézményfenntartók, 

KKV-k. 

3. intézkedés: A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat 

erősítése 

Az intézkedés támogatja a térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-

programok, egyéni pályázatok: helyismeret, stb.), a helyi gazdaság- és termékfejlesztés 

mentorálását, facilitálását, szakértői támogatását (jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja, 

kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása), HGF projektek megalapozását 

és közösségi integrálását, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás ösztönzését (kutatások, 

felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók támogatása). Az intézkedés továbbá nagy hang-

súlyt helyez a közösségi, térségi és települési helyi identitást erősítő marketing akciókra és a 

kulturális és környezeti örökség megőrzésére, a kulturális és környezeti fenntarthatóságot 

szolgáló programokra, akciókra, szemléletformálásra, fejlesztésekre. 

Főbb célcsoportok: foglalkoztatottak, gazdasági és munkaerőpiaci szereplők. 

Specifikus célterületek: Prioritástengely által lefedett minden régió. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: vállalkozások, gazdálkodó szervek, felnőtt-

képzési intézmények, non-profit szervezetek, helyi önkormányzatok, érdekképviseleti szer-

vek. 

2.6.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

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

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

illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre 

álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak. Továbbá költséghatékonyak (költség-

vetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a horizontális 

szempontok érvényesüléséhez, azaz a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a 
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megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség egyenlő esélyekkel történő 

biztosításához és a fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként 

egyaránt). 

2.6.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása   

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

2.6.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

2.6.3.4 Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.6.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

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

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
47

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidol-

gozás 

alatt 

A szociális partnerek 

vagy nem kormányzati 

szervezetek által végre-

hajtott projektek száma 

db ESZA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott vállalko-

zások száma 
db ESZA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott megyei és 

helyi kiemelt foglalkoz-

tatási programok száma 

db ESZA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS – ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i. aktív befogadás, különösen 

a jobb foglalkoztathatóság érdekében; (ii) a társadalom peremére szorult közösségek – pél-

dául a romák – integrációja; (iii) a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 

meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkü-

lönböztetés elleni küzdelem 

2.6.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Specifikus cél 2: Társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni megyei és helyi 

kezdeményezések támogatása 

                                                 
47  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
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A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia szerint ma Magyarországon a szegregáció 

mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos – az állami szek-

torra, a társadalmi együttélésre és a gazdasági fejlődésre egyaránt kiható – társadalmi problé-

ma. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, 

mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos 

helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási 

körülmények. 

A prioritás célja egyfelől a társadalmi felzárkózás lehetőségének megteremtése, a szegénység 

kialakulásának megelőzése és a szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése, másfe-

lől a társadalmi befogadás erősítése.  

A társadalmi kohézió biztosítása önmagában is fontos érték, de az erre irányuló intézkedések-

nek a foglalkoztatáspolitika eredményességéhez való hozzájárulása is kiemelt jelentőséggel 

bír.  
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70. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként)  

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
48

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gya-

koriság 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

                                                 
48

 Az ERFA és KA esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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71. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosí-

tó 
Indikátor 

Régiókate-

gória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázisév 

Célér-

ték
49

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidolgozás 

alatt 

A támogatott, társadalmi befogadást célzó 

programba bevontak száma 
fejletlenebb fő 0 fő 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

kidolgozás 

alatt 

A támogatott programokba bekapcsolódó civil 

szervezetek száma 
fejletlenebb db 0 db 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

prioritásonként) 

4. intézkedés: Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást 

támogató fejlesztési programok 

Az intézkedés célja az EFOP 2. Befogadó társadalom prioritásával, valamint a TOP 4. 

prioritásávalösszhangban, azt kiegészítve a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci 

hátrányok újratermelődésének megállítása, az önálló jövedelemszerzésre való képesség 

kialakítása, fejlesztése. Az intézkedés keretében tervezett beavatkozások a társadalom 

leghátrányosabb helyzetű tagjainak többirányú támogatásához, munkaerőpiaci 

beilleszkedésükhöz valamint az általuk képviselt munkaerőpiaci részvételi arány növeléséhez, 

tartós „bentmaradásuk” elősegítéséhez járulnak hozzá. 

A társadalmi kirekesztettséggel érintett csoportok közül kiemelt figyelmet kap a roma-

népesség, tekintettel arra, hogy a szegénység és a munkaerőpiacról való kiszorulás gyakoribb 

a roma népességhez tartozók körében. A társadalmi és a munkaerő-piaci reintegráció támoga-

tása során törekedni kell a befogadó környezet, az egyenlő esélyek és diszkriminációmentes 

társadalmi és gazdasági feltételek kialakítására. 

Az intézkedés keretében megyei vagy kisebb térségi, települési szintű speciális ESZA típusú 

esélyteremtő programok, fejlesztések (pl. megyei ösztöndíj, tehetség programok), másrészt 

alternatív családi, közösségi, nonprofit, időseket támogató és életvezetési tanácsadói 

hálózatok, valamint közösségfejlesztési akciók is megvalósíthatók.  

Az intézkedés lefedi továbbá a megyei szintű közösségi célú fejlesztések, rendezvények, 

programok, akciók, valamint egészségügyi prevenciós programok, szociokulturális hátrányok 

felszámolását támogató komplex programok támogatását. 

Főbb célcsoportok: a szegénységgel érintett társadalmi csoportok és a munkaerőpiacról való 

kiszorulással leginkább veszélyeztetett, e tekintetben hátrányos helyzetűnek mondható cso-

portok.  

Specifikus célterületek: Prioritástengely által lefedett minden régió. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: vállalkozások, gazdálkodó szervek, felnőtt-

képzési intézmények, non profit szervezetek, helyi önkormányzatok, érdekképviseletek. 

5. intézkedés: A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a 

település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése 

Az EFOP 2. prioritásával összhangban, azt kiegészítve az intézkedés célja a civil szervezetek 

támogató szerepének erősítése helyi szinten (a civil szervezet, mint „híd” az emberek és köz-

intézmények között): a civil szervezetek, mint a közintézményeket támogató szféra fejleszté-

sének támogatása.  



 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának     105 

Az intézkedés részét képezi a kiemelt jelentőségű területeken működő civil szervezetek prog-

ramjainak támogatása (többek között a településfejlesztés, örökségvédelem, kulturális és szo-

ciális területen, egészséges életmód, fizikai aktivitás és társadalmi befogadás szempontjából, 

stb.). 

Főbb célcsoportok: a szegénységgel érintett társadalmi csoportok és a munkaerőpiacról való 

kiszorulással leginkább veszélyeztetett, e tekintetben hátrányos helyzetűnek mondható cso-

portok.  

Specifikus célterületek: Prioritástengely által lefedett minden régió. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: vállalkozások, gazdálkodó szervek, felnőtt-

képzési intézmények, non profit szervezetek, helyi önkormányzatok, érdekképviseletek. 

2.6.5.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei    

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. Továbbá költséghatéko-

nyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a hori-

zontális szempontok érvényesüléséhez, azaz a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítá-

sához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség egyenlő esélyek-

kel történő biztosításához és a fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési pre-

ferenciaként egyaránt). 

2.6.5.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása    

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

2.6.5.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása   

 Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.6.5.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)   

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

Azo-

nosító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
50

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidol-

gozás 

alatt 

A szociális partne-

rek vagy nem kor-

mányzati szerveze-

tek által végrehaj-

tott projektek szá-

ma 

db ESZA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ESZA fejletlenebb 

forrásleosz-

tástól füg-

gően ter-

vezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott civil 

szervezetek száma 
db ESZA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott kö-

zösségi célú prog-

ramok száma 

db ESZA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

tervezhető 

EMIR évente 

 

                                                 
50

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

meghatározva. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3: Közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák 

(ESZA) 

2.6.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

Specifikus cél 3: Város-vidék együttműködésen alapuló és a városok közösségvezérelt 

fejlesztését szolgáló közszolgáltatás- és közösségfejlesztés 

Magyarország térségeinek többségében – beleértve a városokat, kisvárosokat és különösen a 

vidéki térségeket – a helyi közösségek, a helyi gazdaság társadalmi feltételei is megerősítésre 

szorulnak. A közösségek megújításának feltétele a meggyengült közösségi kohézió erősítése, 

ami a civil és társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések ösztönzésével lehetséges. A fog-

lalkoztatottság és aktivitási ráta európai összehasonlításban rendkívül alacsony, ezért kiemelten 

fontos a munkába állást és a családokat segítő célzott képzési és foglalkoztatási programok 

megvalósítása.  

A specifikus célkitűzéshez tartozó intézkedések célja a források helyi stratégián alapuló koordi-

nált felhasználása keretében a foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő helyi foglal-

koztatási, képzési és közösségfejlesztési programok megvalósítása. Ezen intézkedések az embe-

rek munkaerőpiaci esélyeinek növelését, a foglalkoztatás bővítését eredményezik. 
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73. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként)  

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régióka-

tegória 

(ahol re-

leváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
51 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési gyako-

riság 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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74. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett meghatározva, és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus ered-

ményindikátorok (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 

Azonosító Indikátor 

Régióka-

tegória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul 

vett álta-

lános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célérték-

hez 

Bázis-

év 

Célér-

ték
52

 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

kidolgozás alatt 

A támogatott programból való kilé-

péskor foglalkoztatott résztvevők 

száma 

fejletlenebb fő  0 fő 2013 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhe-

tő 

EMIR évente 
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 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva és az összes program specifikus indikátort. Az általános eredményin-

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

prioritásonként) 

6. intézkedés: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és 

programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 

Az intézkedés a források helyi stratégián alapuló koordinált felhasználásával a helyi közössé-

gek megerősítése érdekében elősegíti a helyi közösségi és civil kezdeményezések, családi, 

közösségi programok megvalósítását.  

A helyi lakosság munkaerő-piaci esélyeinek növelése és a foglalkoztatottság javítása érdeké-

ben támogatja a helyi igényekhez igazított, célzott képzési és foglalkoztatási programokat, és 

az ezeket segítő közösségi szinten irányított helyi és civil kezdeményezések, rendezvények 

szervezését. Ennek keretében támogatható a fiatalok, pályakezdők, anyák, idősek, speciális 

munkareőpiaci csoportok munkavállalásának segítése, valamint helyi képzési, ösztöndíj- és 

gyakornoki programok indítása. Fontos szerephez jut továbbá a térségben található munka-

nélküliek térségen belüli munkaerőpiaci mobilizációjának és a térségi foglalkoztatók 

hálózatosodási lehetőségeinek megteremtése, a foglalkoztatást segítő készségek, képességek 

fejlesztése valamint a meghatározó térségi szereplők fejlesztés orientált partnerségének építé-

se. 

Az intézkedés a TOP 5., alapvetően ERFA jellegű prioritását (Közösségi szinten irányított 

várostérségi helyi fejlesztések) ESZA jellegű fejlesztésekkel teszi teljessé.  

Főbb célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban (CLLD) 

résztevevő településeken élő lakosság, kiemelten a nők, a hátrányos helyzetű emberek, az 

idősek és a fiatalok. 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító 

térségek (a helyi akciócsoportok által lefedett térségek, települések). 

Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat (CLLD) 

megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi akciócsoportok területén működő ön-

kormányzatok és intézményeik, civil szervezetek. 

2.6.7.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

Az intézkedések során a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási kritériumnak kell meg-

felelni. A helyi fejlesztési programokat megvalósító helyi akciócsoportok kiválasztása során 

fő alapelv a CLLD előírások (minimum követelmények) teljesítése, ezen túl fontos szempont 

a helyi fejlesztési stratégia minősége, integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósít-

hatósága, továbbá a helyi fejlesztési stratégia összeállításában megvalósuló partnerség (helyi 

vállalkozói, civil és közszféra partnersége). Figyelembe kell venni ezeken túl a helyi fejleszté-

si stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási folyamatának átláthatóságát, a terület-
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alapú megközelítést és város-vidék partnerséget, továbbá a helyi akciócsoport szakmai, ani-

mációs és kommunikációs képességeit, valamint adminisztratív kapacitását is. 

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló fejlesztési projektek kiválasztásánál a leg-

fontosabb szempontok közé tartozik a helyi stratégia és a térségben irányadó egyéb fejlesztési 

stratégiák teljesítéséhez való hozzájárulás, a költségvetési keret és a meghatározott célok el-

érésének aránya, összhangja, továbbá a beavatkozások integráltsága, innovatív jellege, újsze-

rűsége, valamint a helyi közösség akvitizálása, a közösségfejlesztési és térségfejlesztési hatá-

sok. 

2.6.7.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Speciális pénzügyi eszköz nem tervezett. 

2.6.7.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert 

2.6.7.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

Az intézkedésekhez előzetesen a következő indikátorok javasolhatók: 

75. táblázat: Általános output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében 

Azo-

nosító 

Indikátor megne-

vezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
53

 

Adat-

forrás 

Jelenté-

si gya-

koriság 

kidol-

gozás 

alatt 

A támogatott fog-

lalkoztatási prog-

ramok száma 

db ESZA fejletlenebb 

forrás-

leosztástól 

függően 

ter-vezhető 

EMIR évente 

2.6.8 Külön rendelkezések az ESZA
54

-hoz, amennyiben releváns (prioritási tengelyenként, 

és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva) 

Az ESZA keretében támogatott beavatkozások elsődlegesen a (8) foglalkoztatás bővítése és a 

munkaerő mobilitásának támogatása tematikus célkitűzéshez kapcsolódnak. Emellett a terve-

zett intézkedések hozzájárulnak a (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem tematikus célhoz is.  

                                                 
53  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
54  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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2.6.9 Teljesítménykeret 

A tervezett helyi szintű foglalkoztatás ösztönzését és társadalmi befogadást célzó intézkedé-

sek által várhatóan javulnak a kiválasztott célcsoportok (kiemelten a helyi lakosság) elhelyez-

kedési lehetőségei, így az érintettek képesek lesznek kezelni a társadalmi kirekesztés és a sze-

génység kihívásait. A prioritástengely intézkedései ezért közvetlenül vagy közvetve a 

foglalkoztatás bővítését szolgálják, elsődlegesen célzott programok révén. A 

teljesítménykeretes indikátor ez utóbbi programok számára reflektál. 

76. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (alapok és régiókategóriák szerint) 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy ered-

mény indikátor 

Mértékegy-

ség, ahol 

értelmezhe-

tő 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezentativitá-

sának indoklása 

A támogatott fog-

lalkoztatási prog-

ramok száma száma 

db ESZA 
fejletle-

nebb 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhető 

forrásle-

osztástól 

függően 

tervezhe-

tő 

EMIR kidolgozás alatt 
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2.6.10 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

77-82. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

77. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

78. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

79. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

80. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
55

  

(Kizárólag 

ESZA) 

81. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma
56

 

82. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

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 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

2.6.11 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó intézkedéseket 

(prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 

                                                 
55

 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. 
56

 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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2.7 Prioritástengely: 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 technikai segítségnyújtási 

kereteinek ily módon történő lehatárolása összhangban van az Általános Rendeletben foglal-

takkal, valamint az Operatív Programok struktúrájával. 

A KOP- és az OP-szintű technikai segítségnyújtás tevékenységek közötti elhatárolás az in-

tézményrendszer egyes szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmények működte-

téséből fakadó tevékenységekés költségeik megoszlásának figyelembe vételével került kiala-

kításra. 

Mindezek alapján  

az OP-k technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív, elsősorban 

projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit (elsősorban a közreműködő 

szervezetekhez kapcsolódó költségek),  

a KOP prioritásai pedig az KSK, illetve az operatív programok végrehajtásához kötődő, 

stratégiai, rendszer-szintű tevékenységeket hivatottak támogatni (a központi koordinációs 

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: 

83. táblázat: Technikai segítségnyújtás források 

TA-forrás A KSK százalékában 

KOP 1,5% 

Összes operatív program TA-prioritása  2,5% 

Összesen 4,0% 

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 

A prioritás specifikus célja az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony meg-

valósítása. 
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2.7.3 Az eredmény indikátorok listája (csak ott, ahol az Uniós támogatás a technikai 

segítségnyújtásban meghaladja a 15 millió EUR-t) 

84. táblázat: Eredmény indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (specifikus célonként) 

Azonosító Indikátor 
Mérték-

egység 

Bázis-

érték 

Bázis-

év 

Célérték
57

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési gyakori-

ság 

Az operatív 

program mű-

veleteinek 

eredményes és 

hatékony 

megvalósítása 

Az operatív prog-

ram keretében 

támogatott pro-

jektek megvaló-

sulásának ará-

nya* 

% 0 2013 

forrásleosz-

tástól függően 

tervezhető 

EMIR félévente 

Az operatív 

program mű-

veleteinek 

eredményes és 

hatékony 

megvalósítása 

Az operatív prog-

ram keretében 

előkészített gaz-

daságfejlesztési 

projektcsomagok 

száma 

db 0 2013 

forrásleosz-

tástól függően 

tervezhető 

EMIR 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 operatív program végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól ka-

pott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a támogatási konstrukciók, műveletek keze-

lését. 

A közreműködő szervezetek legfontosabb feladatai: 

részvétel az operatív program időközi módosításában;  

éves munkaterv készítése az operatív program lebonyolításáról; 

a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítése; 

a projektjavaslatok befogadása, értékelése; 

a döntés-előkészítő bizottságok titkársági feladatainak ellátása; 

a támogatási szerződések, a szükség szerint kötendő biztosítéki szerződések megkötése és 

módosítása; 

a projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése, audit-trail;  

a támogatások kifizetése; 

                                                 
57

 A célértékek típusa lehet mennyiségi vagy minőségi. 
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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 irányító hatóság és a közreműködő szervezetek kö-

zötti megállapodásokban kerülnek rögzítésre. A közreműködő szervezeteknek az OP lebonyo-

lításával kapcsolatos feladatai az elvégzett tevékenységek és a teljesítmény alapján, jelen prio-

ritási tengely terhére kerülnek finanszírozásra. Az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szer-

vezetek közötti feladatdelegálás előfeltétele, hogy a közreműködő szervezetek az ún. minősí-

tés (szervezeti audit) során a feladat elvégzéséhez szükséges szervezeti feltételek, erőforrások 

és szakmai kompetenciák meglétéről bizonyítottan számot adjanak, valamint ezen feltételek-

ről az IH folyamatosan megbizonyosodjon. Ennek érdekében a közreműködő szervezetek 

teljesítményének értékelésére évente sor kerül, előre meghatározott szempontok alapján. 

A közreműködő szervezet mellett a TOP 1. prioritási tengelye esetében szükség van ún. tá-

mogatás-közvetítő szervezetre is a globális támogatások (global grant) kezelésére. Globális 

támogatásként valósul meg a TOP 1. prioritási tengelyén belül térségi innovatív fejlesztések 

és a megyei alternatív befeketetés- és beruházás ösztönzés, projektelőkészítés és marketing 

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 támogatás-közvetítő szerve-

zetet szakmai és menedzsment tevékenységek támogatásában szerzett tapasztalatok alapján 

kell kiválasztani.  

2. intézkedés: Térségi projektgenerálási és -fejlesztési feladatok támogatása 

Kiemelten fontos az új területi szereplők felkészítésének biztosítása (tervezés, projektfejlesz-

tés, végrehajtási szerepkörök) az az új területi integrációs eszközök (ITI, CLLD) és a több 

alapos finanszírozás felhasználásának tervezésére és megvalósítására, kapacitásaik megerősí-

tésével, központi módszertani támogatással, tervezésük koordinációjával. A prioritástengely 

támogatja a TOP egyes területi prioritásaihoz kapcsolódó, programalapú fejlesztési projekt-

csomagok (CLLD, ITI) és projektek megfelelő időben és minőségben történő előkészítését, a 

leendő térségi programok végrehajtásában résztvevő szervezeteknek és projektgazdáknak 

nyújtott rendszerszemléletű projektgenerálási és -fejlesztési tanácsadással, úgymint: 

települési és térségi szintű legjobb gyakorlatok gyűjtése, terjesztése, tapasztalatok átadásának 

biztosítása (tudástár);  

partnerségek kezdeményezése, megerősítése; 
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térségi programok végrehajtásában résztvevő szervezetek és projektgazdák felkészítése, 

kapacitásaik fejlesztése (elméleti és gyakorlati képzés);  

projektgenerálási és -fejlesztési tanácsadás: szakmai, adminisztrációs és pénzügyi 

menedzsment tematikájú támogatás a potenciális projektgazdák számára; 

térségi alapú stratégiai tervezés és programozás terén nyújtott mentori, tanácsadói 

tevékenység. 

3. intézkedés: Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja az információk megosztásával és a partnerséggel kapcsolatos 

tevékenységeket, amelyek közvetlenül és specifikusan az operatív program megvalósításához 

kötődnek. Ezek elsősorban a következők: 

az operatív programmal kapcsolatos tevékenységek és eredmények kommunikációja igazodva 

a 2014-2020-as támogatási időszak egységes kommunikációs elvárásaihoz; 

társadalmi és szakmai partnerek bevonása; 

figyelemfelkeltő kampányok; 

együttműködések és hálózatosodás, tapasztalatcsere támogatása. 

4. intézkedés: Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja továbbá mindazon tevékenységeket, amelyek specifikusan és 

kizárólagosan az operatív program megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a Koordiná-

ciós operatív program keretein belül támogatásra. Ezek főleg a következők: 

éves megvalósítási jelentések, az OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések készítése; 

az OP monitoring bizottságának működtetése, titkársági feladatainak ellátása. 

5. intézkedés: Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási és tervezési környezet 

fejlesztése 

A prioritástengely támogatja továbbá mindazon tevékenységeket, amelyek specifikusan és 

kizárólagosan az operatív program megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a Koordiná-

ciós operatív program keretein belül támogatásra. Ezek főleg a következők: 

kiemelt területfejlesztési programok-, és projektek előkészítése;  

a területi tervezési, elemzési, kutatási és információszolgáltatási (EMIR) környezet 

fejlesztése. 

2.7.4.2 A beavatkozások kategóriái (prioritási tengelyeként) 
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85. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében 

(prioritási tengelyenként) 

Azonosító Indikátor megnevezése Mértékegység Célérték (2022)
58

 Adatforrás 

 

Az OP végrehajtásában közre-

működő  

szervezetek 

éves feladatterveinek 

átlagos teljesítése. 

% 100% IH 

 
Integrált információs rendszert 

rendelkezésre állása 
% 100% MAGIR 

2.7.5 Beavatkozási kategóriák (prioritás tengelyenként) 

86-88. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

86. tábla: Dimenzió 1 

Beavatkozási terület 

87. tábla: Dimenzió 2 

Finanszírozási forma 

88. tábla: Dimenzió 3 

Terület 

Kód € összeg  Kód € összeg  Kód € összeg  

kidol-

gozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidol

gozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

kidol-

gozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

                                                 
58

 Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett meghatározva. 
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3 AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE 

3.1 Az általános rendelet 

89. táblázat: az egyes alapokból tervezett támogatások teljes pénzügyi előirányzata éves bontásban 

Régió-

kategória 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

ERFA 

Fejletlenebb 

régiókban 

248 096 502 465 180 941 558 217 130 620 241 255 558 217 130 341 132 690 310 120 628 3 101 206 275 

ERFA össze-

sen 
248 096 502 465 180 941 558 217 130 620 241 255 558 217 130 341 132 690 310 120 628 3 101 206 275 

ESZA 

Fejletlenebb 

régiókban 

33 831 341 63 433 765 76 120 518 84 578 353 76 120 518 46 518 094 42 289 176 422 891 765 

ESZA össze-

sen  
33 831 341 63 433 765 76 120 518 84 578 353 76 120 518 46 518 094 42 289 176 422 891 765 

Ifjúsági Fog-

lalkoztatási 

Kezdemé-

nyezés 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

Mindössze-

sen 
281 927 843 528 614 706 634 337 647 704 819 608 634 337 647 387 650 784 352 409 804 3 524 098 040 
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3.2 Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, amely 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)  

90. táblázat: Az operatív program pénzügyi terve 

 

Alap 
Régió 

kategória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai 

Uniós finan-

szírozás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinan-

szírozás indikatív 

felosztása 

Összes fi-

nanszírozás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e) 

(2) 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán (1) 

(d) 

  
EBB hoz-

zájárulás 

1. Térségi gazdaságfej-

lesztés a foglalkoztatási 

helyzet javítása érdeké-

ben 

ERFA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
1 127 711 373 199 007 889 

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

1 326 719 262 0,85 
kidolgozás 

alatt 

2. Befektetők és lakos-

ság számára vonzó 

városi és várostérségi 

környezet fejlesztése, 

megújítása 

ERFA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
588 524 373 103 857 242  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

692 381 615 0,85 
kidolgozás 

alatt 

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

ERFA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
676 626 824 119 404 734  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

796 031 557 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


 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának        121 

 

Alap 
Régió 

kategória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai 

Uniós finan-

szírozás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinan-

szírozás indikatív 

felosztása 

Összes fi-

nanszírozás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e) 

(2) 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán (1) 

(d) 

  
EBB hoz-

zájárulás 

4. A társadalmi befoga-

dás erősítése és a kö-

zösségi szolgáltatások 

helyi szintű fejlesztése 

ERFA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
264 307 353 46 642 474  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

310 949 827 0,85 
kidolgozás 

alatt 

5. Közösségi szinten 

irányított várostérségi 

helyi fejlesztések 

(CLLD típusú fejleszté-

sek) 

ERFA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
352 409 804 18 547 884  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

370 957 688 0,95 
kidolgozás 

alatt 

6. Megyei és helyi 

emberi erőforrás fej-

lesztések, társadalmi 

befogadás és foglalkoz-

tatás-ösztönzés 

ESZA 
Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
422 891 765 74 627 958  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

497 519 723 0,85 
kidolgozás 

alatt 

7. Technikai segítség-

nyújtás 
ESZA 

Fejletle-

nebb 

Teljes elszámolható 

költség 
91 626 549 16 169 391  

kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

107 795 940 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 

kategória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai 

Uniós finan-

szírozás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinan-

szírozás indikatív 

felosztása 

Összes fi-

nanszírozás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e) 

(2) 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán (1) 

(d) 

  
EBB hoz-

zájárulás 

Összesen 

ERFA fejletlenebb  3 101 206 275 503 629 615 
kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

3 604 835 890 0,8603 
kidolgozás 

alatt 

Összesen 

ESZA fejletlenebb  422 891 765 74 627 958  
kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

497 519 723 0,85 
kidolgozás 

alatt 

Összesen 

YEI fejletlenebb  0 0 
kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

0 0 
kidolgozás 

alatt 

Összesen 

KA fejletlenebb  0 0 
kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

0 0 
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 

kategória 

Az Uniós finanszíro-

zás számításának 

módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszá-

molható közkiadás) 

Európai 

Uniós finan-

szírozás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinan-

szírozás indikatív 

felosztása 

Összes fi-

nanszírozás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e) 

(2) 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán (1) 

(d) 

  
EBB hoz-

zájárulás 

Teljes összesen 

   3 524 098 040 578 257 573 
kidolgozás 

alatt 

kidol-

gozás 

alatt 

4 102 355 613 0,8590 
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 és tematikus cél szerint az ERFA, ESZA és KA alapok 

vonatkozásában 

91. 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 

kategória 

Az Uniós 

finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy 

elszámolható 

közkiadás) 

Európai 

Uniós 

finanszírozá

s (a) 

Nemzeti 

társfinansz

írozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti 

társfinanszírozás 

indikatív felosztása 

Összes 

finanszírozá

s 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinansz

írozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e) 

(2) 

Tájékozta

tó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán (1) 

(d) 
  

EBB 

hozzájáru

lás 

Összesen (YEI-hez 

kapcsolódó) 
ESZA fejletlenebb kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

Teljes összesen 
YEI fejletlenebb kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

 
  ESZA/YEI forrás arány        

 

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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92. táblázat: A pénzügyi terv bontása prioritási tengelyenként 

Prioritástengely Alap 
Régiókate-

gória 
Tematikus célkitűzés 

Uniós támoga-

tás 

Nemzeti társfinanszí-

rozás 

Összes finanszí-

rozás 

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglal-

koztatási helyzet javítása érdekében 

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; 

609 302 455 107 523 963  716 826 417 

ERFA fejletlenebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása 

és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 
518 408 918 91 483 927  609 892 845 

2. Befektetők és lakosság számára 

vonzó városi és várostérségi környezet 

fejlesztése, megújítása 
ERFA fejletlenebb 

6. a környezetvédelem és az erő-

forrás-hatékonyság propagálása; 588 524 373 103 857 242  692 381 615 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 
ERFA fejletlenebb 

4. az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

676 626 824 119 404 734  796 031 557 

4. A társadalmi befogadás erősítése és 

a közösségi szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése 
ERFA fejletlenebb 

9. a társadalmi befogadás elő-

mozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem; 
264 307 353 46 642 474  310 949 827 

5. Közösségi szinten irányított város-

térségi helyi fejlesztések 

(CLLD típusú fejlesztések) 
ERFA fejletlenebb 

9. a társadalmi befogadás elő-

mozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem; 
352 409 804 18 547 884  370 957 688 

6. Megyei és helyi emberi erőforrás 

fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés 
ESZA fejletlenebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása 

és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 
422 891 765 74 627 958  497 519 723 

7. Technikai segítségnyújtás ERFA fejletlenebb TA 91 626 549 16 169 391  107 795 940 
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93. táblázat: A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítandó támogatás indikatív összege 

Ezt a táblázatot a Strukturális Alapok közös adatbázisa (SFC) generálja automatikusan, a prioritástengelyek kategorizálási táblázatain alapulva. 

Prioritástengely 
A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre 

fordítandó támogatás indikatív összege (euró) 

Az operatív program teljes költségének ará-

nyában (%) 

1.  - - 

Összesen - - 
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4 A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE  

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

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 jelleggel kerültek rögzítésre, számításba véve a rendelkezésre álló infor-

mációk alapján potenciálisan kijelölhető ITI és CLLD területeket. 

A fejezet célja annak bemutatása, hogy az operatív program célkitűzéseinek eléréséhez mi-

lyen integrált területi eszközöket kívánunk felhasználni. A TOP tervezésének integrált területi 

megközelítése a Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87 (3) cikke iránymutatásai 

alapján a Partnerségi Megállapodás tervezésével szoros összhangban történt. 

A TOP a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektet a területfejlesztés 

integrált megközelítésére, elkötelezett az integrált eszközök használata iránt, teret engedve az 

olyan közigazgatási határokon túlnyúló fejlesztéseknek, amelyeket a korábbi időszakok regi-

onális politikája nem tett lehetővé. Ennek jegyében a TOP-ban szerepet fognak kapni az olyan 

integrált területi eszközök, amelyek funkcionálisan összetartozó területi egységekhez, illetve 

bottom up módon szövetkező közösségvezérelt térségekhez rendelnek hozzá fejlesztési esz-

közöket és forrásokat, azok integrált fejlesztését megcélozva.  

A program integrált területfejlesztési igényét a város-vidék együttműködést erősítő helyi gaz-

daság- és településfejlesztési kihívások generálják, amelyek elengedhetetlenek az ország fenn-

tartható tartós növekedési pályára állításához. Az integrált területi fejlesztések esetében a szűk 

keresztmetszetet elsősorban a források szűkössége jelenti. Annak érdekében, hogy megakadá-

lyozzuk a források elaprózódását, megalapozott integrált tervezés és célzott bavatkozások 

szükségesek, a források koncentrálásával. Szerencsés módon a hazai fejlesztési igények ösz-

szeegyezhetőek az uniós elvárásokkal és az új típusú integrált fejlesztési eszközökkel (ITI, 

CLLD) lehetőség nyílik azok megvalósítására. 

A TOP-ban a decentralizált forrásokat két területi szinten kívánjuk tervezni: megyei és helyi 

szinten. A TOP beavatkozásai mindkét megcélzott területi szinten integrált fejlesztési cso-

magok keretében valósulnak meg (amelyek szintenként – részben – előre meghatározott 

indikatív forrásnagysággal tervezhetőek), az alábbiak szerint: 

 megyei szint (a tervezés jelenlegi állása szerint 18 db megyei ITI keretében), 

 megyei jogú város és térsége (a tervezés jelenlegi állása szerint 22 db ITI keretében), va-

lamint  

 városi területek, közösségek és város-vidék kapcsolatokat fejlesztő, szervezeti együttmű-

ködésekre építő fejlesztések, program alapú támogatása. 
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4.1 A CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és alkalmazás elveinek 

rögzítése 

CLLD megközelítés területi fókusza: Városok és városokat is magukba foglaló vidéki térsé-

gek. A csak falvakat magukba foglaló CLLD közösségek nem jogosultak a TOP forrásaira. 

CLLD területek azonosításának elvei: Adott Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) esetében a leha-

tárolt területnek, társadalmilag, gazdaságilag és lehetőleg földrajzilag is koherensnek kell len-

nie, valamint szükséges elérni a hatékony végrehajtáshoz elégséges népességi minimumot, a 

népességi határértékek 10 000 és 150 000 fő között lehetnek.  Ehhez az EU-s szinten megha-

tározott népességi korlátokhoz igazodni szükséges, attól csak indokolt esetben lehet eltérni. 

A Helyi Akciócsoportok (HACS) alulról szerveződő rendszerben dönthetnek saját területi 

jellemzőik meghatározásáról, ahhoz legfeljebb szempontokat határozhat meg a központi köz-

igazgatás. Ilyen központilag meghatározott szempont, hogy a HACS-ok között csak különö-

sen indokolt esetben legyen átfedés, valamint, hogy a HACS-ok területi szerveződésükben 

vegyék figyelembe a megyehatárt, attól csak indokolt esetben térjenek el. 

Helyi fejlesztési csoportok leírása: A helyi közösségeket a HACS-ok képviselik, ezért a helyi 

nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő tagokból kell áll-

niuk – vállalkozók és szövetségeik, önkormányzat(ok), térségi társulások, helyi lakossági cso-

portok (például kisebbségek, idősek, férfiak/nők, ifjúság, vállalkozók stb.), civil szervezetek 

egyaránt tagok lehetnek. Döntéshozatali szinten, a szavazati jogok tekintetében, egyik érdek-

szféra (önkormányzati, vállalkozói, civil) képviseleti aránya sem rendelkezhet 49 százalékot 

meghaladó hányaddal. 

A HACS feladata a HFS kidolgozása, annak a kiválasztási bizottságba való benyújtása, és a 

stratégia végrehajtása, ezen belül többek között: a kapacitásépítés; a fejlesztési szereplők és 

szektorok közötti partnerségek, együttműködések kialakítása; a projektek értékelése, minősé-

gi, valamint a helyi stratégiához való illeszkedése alapján; projektek kiválasztása; monitoring 

és értékelés. A HFS elkészítésébe javasolt bevonni a HACS területén az esélyegyenlőségi 

programok összeállításáért felelős köztisztviselőket is. 

Az újjászerveződő és újonnan alakuló HACS-ok szervezeti formája változatlanul egyesület 

kell, hogy legyen. 

CLLD stratégiák kiválasztása, elfogadása: A HFS-eket (az Európai Bizottság által előzetesen 

meghatározott tartalmi elvárások alapján) a helyi akciócsoportok dolgozzák ki, összhangban a 

kohéziós politika 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tematikus célkitűzéseivel. A straté-

giák elkészítésének időtartama, a bizottsági ajánlások alapján, 6-12 hónap. Az előzetes, Euró-

pai Bizottság által kiadott ütemezés szerint a HFS kiválasztásának és jóváhagyásának első 

határideje 2015 vége (legkésőbb 2017. december 31-ig szükséges e stratégiákat elfogadni). Az 

Európai Bizottság ütemezése a végső határidőt tartalmazza, ennél korábban is elkészülhetnek 

és kiválaszthatók a stratégiák.  



 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának     129 

A HFS megalkotására való pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy alaponként milyen 

szintű finanszírozása várható a CLLD-nek és országosan hány stratégiát szeretnének elfogad-

ni. 

Az elbírálás során először az Irányító Hatóságok (IH) által felkért független szakértők véle-

ményezik a beérkezett HFS-eket, majd azokat a Partnerségi Megállapodásban meghatározott 

tartalmi szempontrendszer szerint értékelve és rangsorolva átadják az illetékes irányító ható-

ságok által létrehozott közös kiválasztási bizottságnak, ahol a végső döntés születik. Így biz-

tosítható, hogy a több alap forrásaira támaszkodó stratégiák a teljes stratégiára vonatkozóan 

összehangolt finanszírozásban részesüljenek. Beépítésre kerül továbbá egy visszacsatolási 

mechanizmus, mely az eddigi egy körös eljárástól eltérően lehetőségét ad a HFS-ek szakmai 

visszajelzések alapján történő kiigazítására, módosítására a több körös eljárás keretében. En-

nek célja a stratégiák minőségi színvonalának biztosítása. Fontos figyelembe venni továbbá, 

hogy a városi térségek helyi fejlesztési stratégiáinak kiválasztása során más jellegű elbírálási 

rendszer alkalmazására van szükség, mint a vidéki térségek akciócsoportjai esetében (pl. föld-

rajzi távolság, szociális szempontok, urbánus kihívások, közösségi együttműködés). 

A stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre és helyi közösségre vonatkoznak; 

tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület lehetőségeinek elemzését, a helyi fejleszté-

si igényeik megfogalmazását, valamint ismertetniük kell a célkitűzéseket, a stratégia integrált 

és innovatív jellegét, beleértve az eredmények szempontjából meghatározott célkitűzéseket is. 

A stratégiáknak egy cselekvési tervet is tartalmazniuk kell. 

Az IH-k a kiválasztási feltételek meghatározása során az alábbi alapelveket is figyelembe kell, 

hogy vegyék az Európai Bizottság által meghatározottakon túl: 

- a helyi fejlesztési stratégiák illeszkedjenek a 2014-2020-as uniós, valamint a hazai, és 

megyei fejlesztési stratégiák, tervdokumentumok, valamint az integrált településfej-

lesztési dokumentumokban megfogalmazott fejlesztési irányokhoz; 

- a helyi fejlesztési stratégiák valamennyi, helyi szinten releváns fejlesztési területet 

öleljenek fel, beleértve a gazdasági, a társadalmi és a környezeti elemeket;  

- a helyi fejlesztési stratégiák az előző pontban említett területeken belül térjenek ki kü-

lönösen a szociális gazdaság (társadalmi gazdaság), foglalkoztatás, helyi termék infra-

struktúra-fejlesztés, helyi innováció, megújuló energia használat, helyi energia straté-

gia és a társadalmi esélyegyenlőség elemekre; 

- a helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a város-vidék együttműködést is; 

- a helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a helyi gazdaság megerősítését, a térség fenn-

tarthatóbb pénzügyi és gazdasági működését, belső erőforrásainak integrációját, fej-

lesztését, valamint a térség öngondoskodó és önfenntartó képességének a növekedését; 

- a helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a helyi közösségek, családok és értékek meg-

erősítését, a helyben maradás és a helyi életminőség, közösségi hozzáférés és részvétel 
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erősítését, a helyi társadalmi felelősségvállalás erősítését, valamint a társadalmi esély-

egyenlőségi szempontok érvényesülését, továbbá lehetőség szerint az (e-) közszolgál-

tatások fejlesztését is; 

- a helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a civil, vállalkozói, önkormányzati, nemzetisé-

gi és egyéb közellátásban, közszolgáltatásban érintett helyi, térségi szervezetek, vala-

mint az állampolgárok - kiemelten fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek és segítség-

gel élők - bevonását a helyi fejlesztési döntésekbe. 

A pályázatok kezelése során az egyablakos ügyintézés (finanszírozó alaptól független eljárás-

rend) kialakítását kell célul kitűzni. Fontos, hogy a HACS ne kizárólag adminisztra-

tív/bürokratikus végrehajtó egység legyen, hanem a térségek életében központi szerepet játszó 

fejlesztési egység, amely – elsősorban – projektgeneráló tevékenységet végez, és elsődleges 

feladata a helyi fejlesztési stratégia végrehajtása, ezen keresztül a helyi közösségek megtartá-

sa és fejlesztése.   

Koordinációs feladatok: Fontos feladat erősíteni és összehangolni a CLLD megközelítésben a 

város-vidék partnerséget, amelyhez a területi középszint (megye) koordinációs tevékenysége 

válhat szükségessé.  

A közösségvezérelt integrált fejlesztések esetében célszerűen a megyék feladata, hogy: 

- HACS igény esetén segítsék a CLLD csoportok közötti földrajzi lehatárolások össze-

hangolását; 

- HACS igény esetén támogassák és segítsék a helyi stratégia megalkotását és végrehaj-

tását; 

- segítsék elő, hogy a város-vidék kapcsolatok erősítésére fókuszáló helyi projektek 

ERFA és ESZA forrásai – a helyi fejlesztési stratégiák célrendszeréhez illeszkedve – 

kiemelten járuljanak hozzá a vidéki térségek fejlesztéséhez, és ezzel párhuzamosan a 

vidékfejlesztési (EMVA) források is járuljanak hozzá a városok és várostérségek vi-

déki kapcsolatokat szolgáló beavatkozásainak támogatásához; 

- támogassák a területüket érintő stratégiák összehangolását, annak érdekében, hogy a 

megye területén megvalósuló fejlesztések minél több szinergikus hatást eredményez-

zenek. 

CLLD finanszírozás vezérelvei: A CLLD területek TOP-ból finanszírozása egyaránt támasz-

kodik ERFA és ESZA forrásokra is. Ezken kívül szükséges lehet EMVA, ETHA, és további 

ERFA, ESZA források bevonása is.  
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CLLD helye az operatív programon belül: A TOP-on belül az 5. prioritástengely tartalmazza 

az ERFA-ból finanszírozott CLLD típusú fejlesztéseket. A CLLD ESZA lábát a 6. prioritás 

tartalmazza. A CLLD fejlesztések megvalósítása szoros összhangban történik az operatív 

program integrált településfejlesztési beavatkozásaival, illetve a kapcsolódó ITI fejlesztések-

kel. 

4.2 A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás 

A megyei jogú városok fejlesztési csomagjai a tervezés jelenlegi állása szerint nagyrészt ITI 

keretében valósulnának meg. A várostérségi ITI-k fő célja a városok helyi gazdasági szerep-

köreinek erősítése, a zöld gazdaságra történő átállás elősegítése, a fenntartható közlekedés és 

a városi környezet fejlesztése és a leromlott városi területek komplex megújítása a társadalmi 

befogadás erősítésével. 

Jelenleg is folyik a megyei jogú városok és vonzáskörzeteik (várostérségek), valamint Buda-

pest és agglomerációja integrált településfejlesztési stratégiájának átdolgozása az Európa 

2020, illetve az új kohéziós politika céljainak is megfelelően, amely alapját képezi a fenntart-

ható városfejlesztési ITI projektcsomagoknak. A várostérségi integrált programok tervezési 

térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelveket az 1181/2013. (IV. 5) kormányhatározat 

tartalmazza. 

A programokat az OP-k egyes jól elkülöníthető, ismert forrásnagyságú, ERFA és ESZA fi-

nanszírozású prioritási tengelyei integrálják. 

A megyei önkormányzatok felelősek a területükön történő fejlesztések koordinációjának biz-

tosításáért, ideértve a városfejlesztési intézkedések területi léptékű koordinációjáért. 

A MJV térségi csomagok lehetséges tartalma (indikatívan): 

Nagyváros térségi – 22 MJV térségi ITI keretében:  

- Gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása  

 foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások 

munkahely megtartó és –teremtő beruházásainak közvetett támogatása; 

 alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, alternatív befektetés és 

beruházás ösztönzés, projekt előkészítés, marketing, foglalkoztatás-bővítési 

célú turizmus fejlesztés; 

 térségi kísérleti fejlesztések; 

 a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi napközik, stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés 

javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. 

- Települési környezet fejlesztése, megújítása 

 a települési környezet integrált és környezettudatos megújítása, belterületen 

fekvő barnamezős területek rehabilitációja, valamint kis léptékű települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések. 
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- Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi 

területeken  

 térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok, alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégiák 

támogatása; 

 önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az 

önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló 

energia felhasználás támogatása; 

 nem kötöttpályás városi közösségi közlekedési fejlesztések megvalósítása, 

hivatásforgalmú kerérpárút hálózatok és kerékpárforgalmi létesítmények 

infrastrukturális fejlesztései, települési úthálózati elemek fejlesztése. 

- Intézményi fejlesztések a társadalmi befogadás erősítése érdekében és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 

 egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális 

fejlesztése;  

 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, valamint 

önkormányzatok által ellátott egyéb helyi közszolgáltatások (pl. kulturális és 

közművelődési intézmények);  

 a helyi szintű közigazgatási szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése; 

 a társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése. 

- Emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés 

 a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok támogatásával; 

 a munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek 

közelítése; 

 a helyi identitás növelése, az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat 

erősítése, speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató 

fejlesztési programok, a helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek), a 

civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi 

lakosok közötti kapcsolat erősítése; 

 város-vidék együttműködésen alapuló és a városok közösségvezérelt 

fejlesztését szolgáló közszolgáltatás- és közösségfejlesztés. 

Funkció Megyei jogú város önkormányzata 

Programozási szerepkör 

- Integrált településfejlesztési stratégia 

- Városi, várostérségi integrált területi beruházás - ITI (bele-

értve projekteket és a kis projekt alap lehetőségét is) 
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Funkció Megyei jogú város önkormányzata 

Elfogadás (támogatási döntés) 
Irányító Hatóság az ITI-re vonatkozó a MJV és térségével való 

tárgyalásos folyamat eredményeként 

Kedvezményezetti státusz Igen, jellemzően települési önkormányzat a kedvezményezett  

Együttdöntés a projektek kiválasztásában  Igen, amely fejlesztések esetében ez releváns 

Monitoring  - 

Közreműködő szervezetek  

94. táblázat: A fenntartható integrált városi intézkedésekre vonatkozó ERFA támogatás indikatív összege 

az ERFA rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján valamint az integrált beavatkozásokra irányuló 

ESZA támogatások indikatív forrásallokációja. 

1. Alap 

2. Az (EU) No [ERFA] rendeletének 7. 

cikk (2) bekezdése szerinti fenntartható 

integrált városi intézkedésekre vonat-

kozó ERFA támogatás összege, vala-

mint az integrált intézkedésekre vo-

natkozó ESZA támogatások indikatív 

allokációja 

3. A második oszlop részesedése 

az Alap operatív programra 

allokált teljes összegéből 

ERFA összesen 

a tervezés későbbi szakaszában kerül 

meghatározásra 

a tervezés későbbi szakaszában 

kerül meghatározásra 

ESZA összesen 
a tervezés későbbi szakaszában kerül 

meghatározásra 

a tervezés későbbi szakaszában 

kerül meghatározásra 

ERFA+ESZA összesen 
a tervezés későbbi szakaszában kerül 

meghatározásra 

a tervezés későbbi szakaszában 

kerül meghatározásra 

95. táblázat: Indikatív forrásallokáció minden ITI esetében minden prioritástengelyen belül, amely az 

ERFA Rendelet 7 cikk (2) bekezdése alapján került felállításra 

Az ITI megnevezése: MJV ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: TOP IH 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 1 
Térségi gazdaságfejlesztés a 

foglalkoztatási helyzet 

javítása érdekében 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 2  

Befektetők és lakosság 

számára vonzó városi és 

várostérségi környezet 

fejlesztése, megújítása 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 
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Az ITI megnevezése: MJV ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: TOP IH 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 3 

Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 4  
A társadalmi befogadás 

erősítése és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 6  

Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés 

ESZA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Összesen:   a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

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. 

Magyarországon a következő programozási időszakban a NUTS3 szintű megyék jelentik a 

területileg decentralizált fejlesztések legfontosabb platformját, összhangban a területi köz-

igazgatás közelmúltban lezajlott átalakításával. A jelenlegi támogatási időszak értékelései 

alapján a területi szereplők közötti forrásallokáció versenypályáztatásos rendszerétől elmoz-

dulva, a 2014-2020-as időszakban a területfejlesztési szereplők előre meghatározott nagyságú 

forráskerettel rendelkeznek a fejlesztések stratégiai szemléletű, térben és időben integrált 

megvalósítása érdekében. A megyei ITI kialakítása ezen megfontolások mentén történik, ezért 

a tervezés jelenlegi állása szerint a TOP-on belül a megyei jogú város és térsége ITI-n kívüli a 

megyei területekre készülnek majd.  

Az ITI feladata lesz az OP-ban szereplő – elsősorban ERFA, másodsorban ESZA forrásokra 

épülő – prioritástengelyek közötti integráció megteremtése. A TOP integrált beavatkozást 

igénylő térségeinek azonban előreláthatóan nem csak az operatív programon belüli prioritások 

jelentik a finanszírozási hátterét, henem más operatív programok is. 

A megyei ITI részei lesznek a kistérségekre készülő integrált projektcsomagok, amelyek a 

TOP különböző ERFA és ESZA prioritásaira épülnek. A megyei önkormányzatok feladata 

lesz, hogy a területükön található térségi jelentőségű fejlesztéseket koordinálják és vélemé-

nyezés keretében erősítsék az ágazati programok megyéjüket érintő tervezett fejlesztéseinek 

összehangoltságát.  
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A megyei önkormányzatok, a megyei jogú városi térségek döntéshozó testületei (ez utóbbi 

később kerül meghatározásra) előzetesen ismert forráskeretekre terveznek. A TOP fejlesztési 

forrásainak (közvetlenül a megyék kompetenciájában tervezett fejlesztések megvalósítására 

felhasználva) megyék közötti allokációja a felzárkóztatási megközelítés erősítése érdekében a 

népességarányosság mellett a megyék fejlettségi szintjét is egyaránt figyelembe veszi.  

Szükség van a nagyszámú felelős területi szereplő országos koordinációjára is, amit elsősor-

ban a TOP IH és azt támogató szakmai szervezetek biztosítanak. A programozáshoz a kor-

mányzat szakmai-módszertani támogatást nyújt és kapacitásokat biztosít. A programok finan-

szírozását a programról szóló tárgyalásokat követően az irányítóhatóság engedélyezi. A me-

gye integrált fejlesztési csomagjainak tervezési és végrehajtási kapacitásépítésére a Kormány-

zat már jelenleg is forrásokat biztosít. 

Bár az ITI-k esetében szerencsés lenne, hogy a rendelkezésre álló eszközök és források közös 

koordinálásával valósuljon meg integrált fejlesztés, azonban lehetőség lesz arra is, hogy az 

adott területre vonatkozó, ITI-n keresztül megvalósuló fejlesztések mellett, más operatív 

programok és prioritások által finanszírozott beruházások is megvalósuljanak a területen, 

amely operatív programok és prioritások közvetlenül nem vesznek részt az ITI finanszírozá-

sában. Ezek elsősorban az ágazati operatív programok (IKOP, KEHOP) és prioritásaik. 

Funkció Megyei önkormányzat 

Egyéb városok térségükkel, 

megyei irányítással 

(várostérségi egység: a Tftv.-

ben rögzített tervezési-

statisztikai kistérség) 

Programozási szerepkör 

- Területfejlesztési koncepció és program 

- Megyei integrált fejlesztési csomag (ITI) 

(beleértve projekteket és a kisprojekt alap lehetőségét is) 

Integrált projektcsomag  

Elfogadás (támogatási döntés) 
Irányító Hatóság a megyei önkormányzatokkal való tárgya-

lásos folyamat eredményeként 

Irányító Hatóság a megyei 

önkormányzatokkal való 

tárgyalásos folyamat eredmé-

nyeként 

Kedvezményezetti státusz Igen, amely fejlesztések esetében ez releváns 
Igen, jellemzően kedvezmé-

nyezett 

Együttdöntés a projektek kiválasztá-

sában  
Igen - 

Monitoring  

Igen, minden a TOP-ban szereplő megyei fejlesztés kapcsán 

(de az ágazati OP-k térségben megvalósuló fejlesztéseit is 

nyomon követi) 

- 
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Funkció Megyei önkormányzat 

Egyéb városok térségükkel, 

megyei irányítással 

(várostérségi egység: a Tftv.-

ben rögzített tervezési-

statisztikai kistérség) 

Közreműködő szervezetek 
munkáját területileg decentralizált közreműködő szervezet 

segíti (jelenlegi RFÜ-k bázisán) 
 

 

A megyei önkormányzatok, a kis és nagyvárosi térségek döntéshozó testületei meghatározott 

tárgykörű programokat készítenek. A megyei és helyi fejlesztési csomagok lehetséges tartal-

ma (indikatívan): 

Megyei – 18 megyei ITI keretében:  

- Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 

 foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások 

munkahely megtartó és –teremtő beruházásainak közvetett támogatása, 

Megyei szintű, alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, megyei 

alternatív befektetés és beruházás ösztönzés, projekt előkészítés, marketing, 

megyei szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmus fejlesztés; 

 térségi kísérleti fejlesztések; 

 a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés 

javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. 

 

Kistérségek – 18 megyei ITI keretében:  

- Települési környezet fejlesztése, megújítása  

 a települési környezet integrált és környezettudatos megújítása, belterületen 

fekvő barnamezős területek rehabilitációja, valamint kisléptékű települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések. 

- Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi 

területeken  

 térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok, alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák 

támogatása; 

 önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az 

önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló 

energia felhasználás támogatása; 

 kisléptékű közlekedési fejlesztések megvalósítása: hivatásforgalmú 

kerékpárúthálózatok és kerékpárforgalmi létesítmények infrastrukturális 

fejlesztései, települési úthálózati elemek fejlesztése. 
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- Intézményi fejlesztések a társadalmi befogadás erősítése érdekében és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 

 egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás  infrastrukturális 

fejlesztése;  

 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, valamint 

önkormányzatok által ellátott egyéb helyi közszolgáltatások (pl. kulturális és 

közművelődési intézmények); 

 a helyi szintű közigazgatási szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a 

társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése. 

- Emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés 

 a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok támogatásával; 

 a munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek 

közelítése; 

 a helyi identitás növelése, az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat 

erősítése, speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató 

fejlesztési programok, a helyi szerveződések (pl. civil szervezetek 

létrejöttének) elősegítése, a civil szervezetek és a település/térség 

közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése; 

 város-vidék együttműködésen alapuló és a városok közösségvezérelt 

fejlesztését szolgáló közszolgáltatás- és közösségfejlesztés. 

96. táblázat: Az 5.2-ben említettektől eltérő ITI-k indikatív forrás allokációja (aggregált összeg) 

Az ITI megnevezése: Megyei ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: TOP IH 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 1 
Térségi gazdaságfejlesztés a 

foglalkoztatási helyzet 

javítása érdekében 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 2  

Befektetők és lakosság 

számára vonzó városi és 

várostérségi környezet 

fejlesztése, megújítása 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 3 

Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 
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Az ITI megnevezése: Megyei ITI 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: TOP IH 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 4  
A társadalmi befogadás 

erősítése és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű 

fejlesztése 

ERFA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 6  

Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés  

ESZA 

a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Összesen:   a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

 

A Balaton Régió gazdaságfejlesztési csomagját a GINOP támogatja dedikált kerettel, az ITI 

eszköz segítségével. A TOP ehhez első prioritási tengelye gazdaság- és turizmusfejlesztési 

támogatásaival járul hozzá. 

4.4 * Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a tengeri 

medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való koordinációt biztosító 

mechanizmusok, amennyiben releváns 

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve az EU Duna Régió Straté-

gia (DRS) figyelembe vételével, releváns elemeinek beépítésével zajlik. A TOP EU DRS-t 

érintő prioritásainak kijelölése a fentiekre és a többoldalú egyeztetésekre figyelemmel történik 

az OP előkészítésének és végrehajtásának részeként. 

A TOP a Duna Régió Stratégia végrehajtásában a tervezett és összehangolt makroregionális 

intézkedések magyarországi lábának elsősorban beruházási és végrehajtási jellegű komponen-

seihez járul hozzá.  

1. Prioritástengely 

A prioritástengely 2. intézkedésének 1. beavatkozása a DRS 3. prioritásának 3. és 4. akcióit 

(kulturális útvonalak és turisztikai termékek fejlesztései) támogatja. A DRS a régió és a világ-

piac Európára, avagy aktív turizmusra irányuló turisztikai keresletének jobb mobilizálásához, 

a turisztikai vonzerők és infrastruktúra fejlesztések jobb kihasználásához, a kereslet jelentős 

fokozásához, a tartózkodási idő növeléséhez járul hozzá. 

A 3. intézkedés a DRS 8. prioritási területe 2. akcióját (városi és vidéki térségek versenyké-

pességének támogatása) segíti elő. A határ menti régiókban a fejlesztések szomszédos ország-

gal történő összehangolása, optimalizációja a DRS keretében növeli a fejlesztések gazdasági-

társadalmi hatékonyságát, hozzájárul a határtérségek társadalmi és gazdasági újraintegrálásá-

hoz, növekedési lehetőségeinek kibontakozásához. 
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2. Prioritástengely 

A prioritástengely a DRS 5. prioritás területe 8. akciójának 4. mérföldkövét (klíma-barát vá-

rostervezést az alkalmazkodási és megelőzési oldaláról is integráltan) támogatja. A feladat 

összehangolása a DRS keretében növeli az intézkedések gazdasági-társadalmi hatékonyságát; 

a régiós területhasználat és városfejlesztés lehetőségeinek kihasználása a klímavédelem és a 

vízgazdálkodás terén csökkenti a szűkös és megosztandó vízkészletre gyakorolt nyomását. 

3. Prioritástengely 

Az 1. és 2. intézkedés a DRS 2. prioritási területének 14-17-es akciójához (energiahatékony-

ság és megújuló energia felhasználás támogatása épületek és fűtési rendszerek tekintetében) 

járul hozzá. A Duna Stratégia keretében növelik a fejlesztések gazdasági-társadalmi haté-

konyságát és az optimalizált megoldások hozzájárulnak a zöld gazdaság növekedési lehetősé-

geihez. 

A 3. intézkedés a DRS 1/b prioritás területének 4. akciójához (fenntartható városi közlekedési 

rendszerek), 5. akciójához (határokon átnyúló regionális/helyi infrastruktúra és a vidéki terü-

letek megközelíthetőségének javítása), valamint 6. akciójához (multimodális közlekedési 

csomópontok fejlesztése) járul hozzá. A határ menti régiókban az alsóbb rendű főutak vagy 

határon átnyúló agglomerációk városi közlekedésfejlesztései tekintetében az intézkedések 

gazdaságosságát növeli a szomszédos ország régióival történő összehangolás, melyet a DRS 

hatékonyan képes támogatni. 

4. Prioritástengely  

5. intézkedés a 9. prioritás tengely 7. és 8. akcióját (marginalizálódott közösségek elleni küz-

delem és a roma évtized keretében vállalt fellépések végrehajtása) segíti. A DRS keretében 

történő koordináció a beavatkozás hatékonyságához járul hozzá a Duna régióban általános 

kezelést igénylő társadalmi kihívás terén, továbbá a marginalizálódott csoportokra vonatkozó 

fejlesztéseinél hazai térségi elemeihez nyújt széles körű támogatást. 

5. Prioritástengely 

A prioritástengely 2. intézkedésének 3. beavatkozása a Duna Stratégia 3. prioritás területe 6. 

akciójához (kulturális örökség és természeti értékek megőrzéséhez kapcsolódó intézkedések) 

járul hozzá. A Duna Stratégia integrálja a régióban elszórtan elhelyezkedő örökségvédelmi és 

ökoturisztikai kezdeményezéseket, növelve turisztikai vonzerejüket. 

A 3. intézkedés a DRS 8. és 9. prioritási területe 4. akciója 6. mérföldkövéhez (szakképzett 

munkaerő támogatása) járul hozzá a 3. tengelynél leírt módon. 
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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 

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, kisebb mér-

tékben a nagyvárosok leromlott lakóövezeteiben. A diszkrimináció által leginkább érintettek, 

a roma közösségek mindhárom előbb felsorolt területen élnek, így a szegregáció csökkentésé-

ben és a roma közösségek társadalmi problémáinak megoldásában a szokásos gazdaság- és 

térségfejlesztésen túlmutató megközelítés szükségessé teszi önálló fejlesztési célok kijelölé-

sét. 

A diszkriminációval és a szegénység veszélyével leginkább érintett térségtípusok: 

A vidékies térségek közül főként a periférikus elhelyezkedésű aprófalvas és tanyás 

térségek azok, 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 házgyári 

technológiával épült jelentősebb méretű lakótelepekkel rendelkező városrészekben 

mutatkoznak. Ez a felsőfokú végzettségűek alacsonyabb arányában, illetve a munkanélküliek 

és az aktív korú népességen belül a kizárólag segélyből élő háztartások magas arányában 

mutatkozik meg. A komoly társadalmi problémákhoz lepusztult épületállomány társul. A nem 

lakótelepi leromlott városrészek körében pedig a földszintes beépítésű, jobbára romák lakta 

telepek azok, ahol a társadalmi leszakadás jelei megfigyelhetők. 

Az országban összességében a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyezte-

tett 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, és az aktív korú népesség 

közel 3%-a él mélyszegénységben. 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 (Kopint-Tárki 2012). 

A hátrányos helyzetű csoportok, illetve az ország leghátrányosabb térségeiben élő emberek 

összetett problémákkal küzdenek: a munkalehetőségek hiánya, a nem megfelelő képzettség, a 
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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, illetve az 

Észak-magyarországi és az Észak-alföldi Régiókban) a nagyszámú szabad munkaerő nem 

megfelelő képzettséggel rendelkezik, ezért az ő munkaerő-piaci esélyeik folyamatosan romla-

nak, a szakképzettek és a felsőfokú végzettségű fiatal szakemberek pedig elvándorolnak. Ez a 

tendencia ahhoz vezet, hogy a munkaerőpiac kínálati oldalán a szegényebbek és alacsonyabb 

iskolai végzettségűek aránya nő. A munkaerőpiac ezen kedvezőtlen tendenciái elriasztják a 

befektetőket, akadályozzák az új vállalkozások betelepülését.  

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 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 népesség által lakott területek segítése tehát sajátos megoldásokat kíván. 

5.2 Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott földrajzi 

területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére 

A TOP küldetéséből, céljaiból eredően és az elvárt eredeményeivel összhangban nem fóku-

szál a szegénységgel leginkább érintett földrajzi területekre vagy a diszkriminációval leghát-

rányosabban érintett célcsoportokra. Azonban, mint minden OP figyelembe veszi a tervezés 

során a szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek és célcsoportok szükségeleteit is, 

és az OP forrásallokációjával, valamint belső logikájával összhangban reagál ezekre is. A 

szegénység által leginkább sújtott földrajzi területeket és célcsoportokat érintő célok és intéz-

kedések elsődlegesen két ágazati OP-ban, a GINOP-ban és az EFOP-ban jelennek meg, így 

gazdaságfejlesztési és a társadalmi felzarkóztatást segítő intézkedéseket tartalmaznak a célte-

rületekre és célcsoportokra vonatkozóan. Mivel az 5.1. fejezetben bemutatott problémák és 

jelenségek egyértelmű területi koncentrációt mutatnak, a két OP beavatkozásai is területileg 

koncentráltan, az ország 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségére fókuszálnak. Ezen térségek 

felzárkóztatása célirányos központi kezdeményezés alapján integráltan történik, amely a leg-

hátrányosabb helyzetű térségek társadalmi integrációs és lakhatási hátrányainak felszámolásá-

ra, foglalkoztatásának és gazdaságának megerősítésére összpontosít. 
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Emellett tehát a TOP kiegészítő jelleggel járul hozzá a szegénység által leginkább érintett 

célterületeket és célcsoportokat célzó fejlesztésekhez. A TOP-on belül ezek a fejlesztések a 

megyei és a várostérségi decentralizált fejlesztési csomagok keretében valósulhatnak meg, 

amelyek a megadott fejlesztési keretfeltételek és forrásallokáció mellett az alulról-felfelé irá-

nyuló tervezésnek köszönhetően lehetővé teszik, hogy a fejlesztések minél inkább a célterüle-

tek és célcsoportok szükségleteinek megfelelően legyenek kialakítva. A TOP hozzájárulása 

kétirányú a célcsoportot és a beavatkozás-típusokat illetően is. A célcsoportból érinti a város-

ok leromlott lakóterületein élőket a komplex szociális városrehabilitációs beavatkozások ré-

vén, a közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD) pedig a vidékies 

térségekben is tartalmaznak a szegénységgel érintett célcsoportok felzárkóztatásához hozzájá-

ruló elemeket. A TOP releváns beavatkozásai kisebb részt a gazdaságfejlesztésen keresztül 

járulnak hozzá a célcsoportok helyzetének javításához, amelyek a foglalkoztathatóságot növe-

lő, ESZA-típusú fejlesztésekkel, egymással szinergiát képezve fejtik ki hatásukat. Emellett a 

társadalmi befogadás, helyi közösségfejlesztés és közszolgáltatások javítása is jelentősen ki 

fog hatni a szegénységben élők helyzetének javítására. A TOP keretében külön prioritásten-

gely (Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-

ösztönzés) tartalmazza az ESZA-típusú fejlesztéseket, így erősítve a TOP hozzájárulását a 

társadalmi befogadáshoz és felzárkóztatáshoz.  

A TOP alábbi prioritástengelyei intézkedéseinek támogatható tevékenységei érintik a hátrá-

nyos helyzetű és a szegénységgel leginkább sújtott térségeket és azok lakóit: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának     143 

97. táblázat: Áttekintés az operatív programnak a szegénységgel leginkább sújtott területek / célcsoportok 

sajátos igényeinek kezeléséhez való hozzájárulásáról
59

 

Célcsoport / földrajzi 

terület 
Tervezett intézkedések,  

Prioritás-

tengely 
Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos 

helyzetűek/Periférikus 
térségek 

3. Alternatív helyi, térségi és hálózati 

gazdaságfejlesztés 

1. Térségi 
gazdaságfejle

sztés a 

foglalkoztatás
i helyzet 

javítása 

érdekében 

(8b) A foglalkoztatásbarát 
növekedés elősegítése a saját belső 

potenciál kifejlesztése révén, az 

adott területeket érintő területi 
stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, 

valamint a konkrét természeti és 
kulturális erőforrások fejlesztését, 

illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását 

ERFA 

Hátrányos 

helyzetűek/Periférikus 

térségekben 

élők/(Nagy)városi 
leromlott 

lakóövetekezben élők 

1. Egészségügyi alapellátás és 
önkormányzati járóbeteg ellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

3. Térségi és helyi közszolgáltatási és 

közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés 
4. Szegénység és szegregáció által sújtott, 

leromlott városrészek rehabilitációja 

4.A 

társadalmi 

befogadás 

erősítése és a 

közösségi 
szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

(9) a társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem 

ERFA 

Hátrányos 

helyzetűek/(Nagy)vár

osi leromlott 
lakóövetekezben élők/ 

Periférikus 

térségekben élők 

1. A foglalkoztatási szint javítása megyei, 

térségi és helyi alternatív foglalkoztatás 
bővítést célzó programok támogatásával 

2. A munkavállalók készségeinek és a 

helyi gazdaság potenciális igényeinek 
közelítése 

3. A helyi identitás növelése – az egyének 

és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése 
4. Megyei és helyi speciális 

közösségfejlesztést és társadalmi 

befogadást támogató fejlesztési programok 
5. A helyi szerveződések elősegítése (civil 

szervezetek) – a civil szervezetek és a 

település/térség közintézményei, valamint 
a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése 

6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és 

családokat segítő programok és 
programalapú fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

6. Megyei és 
helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztések, 
társadalmi 

befogadás és 

foglalkoztatás

-ösztönzés 

(8) A foglalkoztatás bővítése és a 

munkaerő mobilitásának 

támogatása 

ESZA 

                                                 
59

 Ha az operatív program különböző régiókategóriákat fed le, a táblázatot régiókategóriánként is meg kell bon-

tani. 
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6 * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI 

HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS 

IGÉNYEI 

Az Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül Magyar-

országon a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett térségek és a határon átnyúló (il-

letve határmenti) régiók találhatóak meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, amely társa-

dalmi-gazdasági leszakadásuk fő okozója. Magyarországon egyértelműen ide tartoznak a ta-

nyás térségek, valamint a kifejezetten aprófalvas térségek. Az érintett földrajzi terület-típusok 

közötti gyakori átfedés (pl. a hatérmenti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedé-

sű és vidékies, jelentős részük pedig aprófalvas is egyben) is jelzi, hogy a problémák halmo-

zódása ezen térségek tartós leszakadását eredményezheti, lemaradásukat tartóssá teheti. Ezen 

földrajzi területek további súlyos társadalmi problémája, hogy a szegénységgel és diszkrimi-

nációval leginkább érintett roma lakosság is nagy arányban él ezeken a területeken, az ott élők 

tehát fokozottan hátrányos helyzetűnek tekinthetők.  

A periférikus térségek tekintetében külső és belső perifériákat különíthetünk el. Külső perifé-

ria alatt az országhatár menti térségek értendők, a belső perifériák pedig az ország közlekedési 

szempontból kedvezőtlen megközelíthetőségű részein találhatók (pl. Közép-Tiszavidék, du-

nántúli belső megyehatárok Fejér-Somogy-Tolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala területe).  

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 keze-

lése a legfontosabb kulcstényezők egyike. 

Alapvető cél, hogy ezek a térségek egyedi stratégiák mentén, külső erőforrások bevonásával 

(pl. fejlesztési többletforrások, befektetés-ösztönzés) és a belső erőforrások feltárásával (mun-

kaerő, eladható termelési tradíciók, természeti erőforrások), lehetőleg közösségi részvétellel 

zárkózzanak fel, újuljanak meg. A perifériák támogatásának hatékonyabbá tétele a források 

koncentrálását teszi szükségessé, ezért a legnagyobb problémákkal küzdő térségeknek, a va-

lódi szükségleteiket szolgáló célokra kell elsősorban a támogatásokat adni. 

Az ezen térségekre jellemző kedvezőtlen folyamatok visszafordítását minden OP támogatja 

saját beavatkozási logikájához illeszkedően, a rendelkezésre álló források és eszközrendszer 

keretein belül. A TOP a komoly és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő 

földrajzi területek fejlesztését egyértelműen az alulról-felfelé irányuló tervezési folyamat ke-

retében, a decentralizált tervezés megyei és helyi szereplőinek fejlesztési elképzelési alapján 
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valósítja meg. Ezen belül is elsősorban a megerősített tervezési középszint, azaz a megyék 

képesek a leghatékonyabban felmérni a saját területükön lévő, érintett térségek szükségleteit 

és azokra releváns célokat és intézkedéseket meghatározni és végrehajtani. Ugyanakkor a 

TOP keretében támogatandó CLLD típusú fejlesztések és intézkedések helyi szinten járulnak 

hozzá ezen térségek dinamizálásához. Az érintett földrajzi térségek felzárkóztatásánál alapelv 

tehát a decentralizált tervezés és végrehajtás, hiszen a lemaradást okozó tényezők hasonlósága 

ellenére a kitörés minden esetben az adott térségekre szabott, gyakran újszerű 

megközlelítésmódot igényel, annak érdekében, hogy tényleges felzárkóztatási folyamat indul-

jon meg.  
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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 

Irányító Hatóság:  

A TOP Irányító Hatóság feladatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) látja el, a Közös 

rendelkezésekről szóló rendeletnek (CPR) megfelelően. A GINOP, TOP és VEKOP progra-

mokat egyaránt kezelő NGM irányító hatóságai egy szervezeti keretben, de elkülönült szerve-

zeti egységekben működnek. Közreműködő szervezetek kijelölésére a későbbiekben 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.  

 

98. táblázat: Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása és elérhetőségei 

Hatóság/szerv A hatóság/szerv megnevezése 
A hatóság/szerv vezető-

je 

Irányító Hatóság 
Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
n.a. 

Igazoló hatóság, ahol alkalmazható Magyar Államkincstár n.a. 

Ellenőrzési hatóság 

Európai Uniós 

Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság 

n.a. 

Kifizető Hatóság Magyar Államkincstár n.a 

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) 
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7.2.1 A releváns partnerek szerepe az operatív program készítésében, végrehajtásában, 

ellenőrzésében és értékelésében. 

Előzmény 

Mint minden Operatív Programra kiterjedő átfogó tervezés részeként, így a TOP esetére is 

igaz, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) társadalmasítása 

nagyban hozzájárult a TOP tartalmi elemeinek meghatározásához egyfajta partnerségi előz-

ményként. Az OFTK társadalmasítás 2012. december 15. – 2013. február 20-a között zajlott 

le, a 2013. március elejéig beérkezett vélemények is feldolgozásra, valamint beépítésre kerül-

tek. Számos államigazgatási körbe tartozó szerv, köztük minden minisztérium, azok különbö-

ző államtitkárságai, illetve több háttérintézmény, illetve a 2013. február végén lezárt társa-

dalmi egyeztetés során számos civil szervezet, települési és megyei önkormányzat, szakmai 

szervezet, Magyar Faluszövetség, kutató intézetek, felsőoktatási intézmények, térségfejleszté-

si tanácsok, Magyar Tudományos Akadémia, versenyszféra képviselői, gazdasági szakembe-

rek, cégvezetők, non profit cégek képviselői, stb. adtak konstruktív javaslatot. A partnerségbe 

bevont szereplők száma meghaladta a 70-et, a hozzászólásoké az 1300-at. Eredményesség: a 

beérkezett vélemények alapján erősödött a dokumentum belső koherenciája, egyszerűsödött 

és átláthatóbbá vált a célrendszer, megtörtént a területi fejezet átstrukturálása a célrendszer 

logikájának érvényesítése érdekében, illetve pontosodott a térség típusok lehatárolása.  

Eddigi tervezési-programozási lépések az 1600/2012 (XII.17.) Korm. határozat, illetve az OP 

koordináció által szabott menetrend szerint: 

Tervezési lépés Dátum Tervezési tartalom 

OP 3.0 verzió 2013.09.30. Hosszú TOP társadalmasítási változat 

OP 2.0 verzió 2013.07.31. 
OP 2. tervezete 

COM sablonban, valamennyi fejezet 

OP társadalmasítási 2.0 verzió 2013.07.15. 
Rövid TOP társadalmasítási 2.0 megújított 

változat. 

Bizottsági látogatás 2013.05.28-29. 
COM informális általános látogatás és egyezte-

tés a TOP előrehaladásáról 

Ex-ante és SKV értékelés 2013.05.09. 

Elindul a TOP külső szakértők általi előzetes 

(ex-ante) és stratégiai környezeti (SKV) vizsgá-

lata. 

OP 1.0. verzió 2013.04.05. 
OP első tervezete 

COM sablonban, valamennyi fejezet 

NFK elfogadás - OP 0.3. verzió 2013.03.26. 

Célok, prioritástengelyek, előzetes intézkedés 

tartalom, előzetes forrásallokáció – a tovább-

tervezés alapjául szolgál 

OP 0.3. verzió 2013.03.21. 

Célok, prioritástengelyek, előzetes intézkedés 

tartalom – belső forrásallokáció (OP adatbe-

kérő sablon) 

(PM-) OP koordinációs tárcaközi munka-

csoport 
2013.03.07. 

OP tervezési feladatok, ütemezés 

OP adatbekérő sablon 

Bizottsági informális egyeztetés 2013.02.25-26. OP témakörök a PM kapcsán 

OP 0.2. verzió feltöltése a BIR-be 2013.02.22. 
OP sablon 1-3. fejezetek 

COM sablonban 

TTT ülés 2013.02.22. 

Beszámoló az elfogadott NFK döntésekről, a 

bizottsági tárgyalásra való felkészülés egyezte-

tése 

OP 0.2. verzió 2013.02.13. 
OP sablon 1-3. fejezetek 

COM sablonban 

NFK elfogadás – OP 0.1. verzió 2013.02.06. Prioritástengelyek indikatív listája, a to-
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vábbtervezés alapjául szolgál 

TTT véleményezés – OP 0.1. verzió 2013.02.05. 
OP-k indikatív prioritás listájának visszamuta-

tása, véleményezés 

OP 0.1. verzió 2013.01.31. Fő irányok, célok, prioritástengelyek 

(PM-) OP koordinációs tárcaközi munka-

csoport 
2013.01.23. 

OP tervezési feladatok, ütemezés 

OP sablon és útmutató 

OP 0.0. verzió 2013.01.07. 
Tervezett prioritástengelyek és intézkedések 

(NFÜ sablon) 

Bizottsági informális egyeztetés 2012.11.08-09. Fejlesztési témakörök és ajánlások kapcsán 

Tervezési adatszolgáltatás a PM-hez 2012.10.21. 

Tervezési információk PP, Országspecifikus 

ajánlások, tematikus célok és beruházási priori-

tások szerint (NTH táblázat) 

 

A TOP partnerség eddigi eredményei 

A TOP partnerség első fázisában a megyei területfejlesztési koncepciók véleményezése tör-

tént meg, illetve ez egy folytatólagos tevékenység. A megyei koncepciók az adott megyében 

megvalósítani tervezett fejlesztési irányokat és elképzeléseket mutatják be hosszú távú jövő-

képre és középtávú célrendszerre alapozva. A megyei koncepciókban foglalt elképzeléseknek 

a konkrét fejlesztési tervezési keretet az Uniós források felhasználásához kapcsolódóan a TOP 

adja meg, amely az említett fejlesztési irányokat, célkitűzéseket az ERFA/ESZA/KA megha-

tározott tematikus célkitűzéseihez rendeli és hozzájuk konkrét prioritástengelyeket és intézke-

déseket állapít meg a későbbi pályázati kiírások alapjaiként. A megyei dokumentumok társa-

dalmi egyeztetése a 218/2009. (X. 6.) számú kormányrendeletben foglaltak szerinti partneri 

körrel indult meg a NTH-NGM szervezésében. A folyamat megyénként eltérő fázisban, 2012 

őszétől kezdve jelenleg is zajlik (zárása 2013 folyamán várható), már a helyzetértékelési fá-

zistól kezdve megyei fórumok, járási roadshow-k keretében és egyéb csatornákon keresztül 

egyeztetve. Megyénként átlagosan 25-30 partner és leadott vélemény számolható össze. 

A TOP partnerség következő fázisában már egy szélesebb partneri körnek nyílt lehetősége 

véleményt nyilvánítani: 2013. július 26-án az NTH által kiküldésre került a TOP rövidített 

változata cca. 174 partnerünknek (lásd melléklet). Augusztus 8-ig összesen mintegy 800 vé-

lemény érkezett be 85 szervezettől. 

Általános követelmény, hogy az OP-kban érvényesíteni szükséges az 2013. január 28-án ké-

szült “a partnerségi megállapodás, az operatív programok és a Stratégiai Környezeti Vizsgála-

ti Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről” szóló NFK 

előterjesztést. 

OP tervezési munkacsoportok, egyeztetések rövid leírása: 

Partnerség kezdete 2013. május 

Eddig megrendezett előadások szá-

ma 

6 - Megyei Fórumok  

1 - Területfejlesztők Víkendje 

1 - Megyei jogú városok tervezési fórum 

4 - SZPI 14-20-as tervezés aktualitásai 

1 - Könyvtárosok vándorgyűlése 

1 - EUROPE DIRECT Találkozó 

1 - TOP/VEKOP kibővített Munkacsoporti ülés 
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Eddigi eseményen résztvevők lét-

száma 

cca. 1100 

Partnerségbe bevont résztvevők megyei közgyűlések elnökei, megyei jegyzők, pol-

gármesterek, vállalkozások, civil szervezetek, szakmai 

szervezetek, kistérségi és megyei tervezők, RFÜ kép-

viselők, megbízott külsős tervezők, ex-ante értékelők, 

megyei jogú városok megbízottjai 

Eddig megrendezésre kerülő esemé-

nyek  
 Megyei Fórumok (cca. 400 fő / országos szint) 

 X. Területfejlesztők Víkendje (cca. 70 fő / or-

szágos szint) 

 Megyei jogú városok tervezési fórum (cca. 100 

fő/ országos szint) 

 SZPI 14-20-as tervezés aktualitásai (cca. 400 

fő/ országos szintű) 

 Könyvtárosok vándorgyűlése (cca. 200 fő / 

országos szintű) 

 EUROPE DIRECT Találkozó (cca. 30 fő / 

országos szint) 

 TOP/VEKOP kibővített Munkacsoporti ülés 

(cca. 50 fő/ országos szint) 

Jövőbeli tervek Rendezvények szervezése folyamatban 

 

7.2.2 ESZA esetében: Közvetett támogatások (ESZA 6. cikk (1) bekezdés) 

A TOP ESZA finanszírozású támogatásai jelenleg nem számolnak közvetett támogatások 

alkalmazásával, ennek lehetősége további ágazaton belüli egyeztetést, illetve a társadalmi 

partnerekkel való együttműködést igényel, jelen állás szerint nem zárható ki. 

7.2.3 ESZA esetében, amennyiben releváns: kapacitásépítésre elkülönített források 

(ESZA rendelet 6. cikk (2) és (3) bekezdés) 

Magyarország technikai segítségnyújtásra dedikált operatív programja (KOOP) a tervek sze-

rint KA finanszírozású, így alapvetően az alfejezet a TOP esetében nem releváns. 

A TOP ESZA finanszírozású 7. Technikai segítségnyújtás prioritásában tervezett kapacitás-

építés támogatása (Térségi projektgenerálási és –fejlesztési feladatok támogatása intézkedés), 

illetve lehetőség nyílhat rá a TOP 5. prioritásában (Közösségi szinten irányított várostérségi 

fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)), amennyiben a HACS-ok által kialakítandó CLLD 

program tartalmaz majd ilyen ESZA finanszírozású elemet. A prioritás keretei között azonban 

önálló technikai segítségnyújtás felhasználása nem tervezett. A teljes mértékben ESZA for-
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rásból finanszírozandó 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás 

és foglalkoztatás-ösztönzés című TOP prioritás több tervezett intézkedése részben szintén 

releváns lehet a kapacitásépítésre elkülönített források meghatározásánál (3. Megyei és helyi 

speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok, 4. Tér-

ségi és települési közösségi tervezési és közösségi fejlesztési akciók támogatása). Pontos in-

tézkedés-komponens szintű pénzügyi bontás hiányában jelenleg számszerű érték nem adható 

meg, de kb. a TOP keretének 2-3%-ára tehető. 
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8 * KOORDINÁCIÓ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB UNI-

ÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT AZ EIB 

KÖZÖTT 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

AZ ESB Alapok, az EIB és egyéb támogatási eszközök közötti koordináció: 

A 2014-2020-as fejlesztési időszak beavatkozásainak hatékonysága érdekében fokozott integ-

rációra van szükség az európai szintű törekvések ajánlásainak megfelelően (pl. 5. Kohéziós 

Jelentés, Európa2020, TA2020), amelynek érdekében bővültek is az integrációs lehetőségek 

és kötelezettségek a Kohéziós Politika következő időszakra vonatkozó rendelettervezeteiben. 

Magyarország élni kíván e lehetőségekkel, amelyeknek három fontos dimenziója van: (1) A 

PM-hez csatlakozó operatív programok többségét több alap is támogatja, ahogy a TOP eseté-

ben is. Ezáltal a TOP-ban kitűzött célok és vállalt eredmények eléréséhez széles eszköztárral 

támogatható (egyúttal tematikusan erősen fókuszált) akciók megvalósítására nyújt garanciát. 

(2) Magyarország élni kíván az újszerű térségi integrációs megoldásokkal (ITI, CLLD), ame-

lyeket többek között a TOP keretein belül kíván alkalmazni. (3) Fokozottabb integrációra van 

szükség az SA és KA, valamint az EMVA és ETHA alapokból finanszírozott akciók között, 

és az integrációnak ki kell tekinteni ezek az alapokon kívüli egyéb uniós kezdeményezésekre 

is.  

Az erős integrációs ambíciókhoz egyrészt egy fokozott tematikus összhang kialakítása szük-

séges a programok és az alapok között a tervezés során, másrészt az integrációnak ki kell ter-

jednie a végrehajtás intézmény- és eljárásrendi kérdéseire is, e szempontból kulcskérdés egy 

erős központi koordináció kialakítása. A központi koordinációs szervet támogatja egy minden 

programra kiterjedő központi monitoring bizottság. Az egységes döntéshozatalt szolgálja a 

jelenlegi időszakban működő Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK), a későbbiekben 

pedig az NFK funkcióit továbbvivő utódtestület. 

Összhang más uniós forrásokkal: 

A programozás és a megvalósítás szakaszában biztosítani kell az ESB alapok magyarországi 

támogatásainak más uniós politikákkal való összhangját is. A tervezés jelenlegi szakaszában 

azonosítható fontosabb kapcsolatok: 

 A Magyarországra érkező SA, KA, EMVA és ETHA források, valamint az EU LIFE 

programjának közös finanszírozásában integrált beavatkozások valósulnak meg, a 

NATURA 2000 Priorizált Intézkedési Terv fejlesztési elképzelései mentén. 

 A Youth Employment Initiative (YEI) kapcsán alapvető feladat a kapcsolódó, szintén az 

inaktívakat és a munkanélküli fiatalok problematikáját megcélzó ESZA forrásokkal való 

maximális szinergia megteremtése, a megvalósításban részt vevő TOP beavatkozások és a 

YEI támogatása között. 

 A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan a 

HORIZON 2020-hoz kötődő kapcsolatok a legfontosabbak. A gazdaságfejlesztési OP tá-
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mogatja a HORIZON 2020 potenciális magyarországi résztvevőinek felkészítését, a szi-

nergiát közvetlenül biztosítja az intézményi kiválóságra építő erős K+F+I kapacitásfej-

lesztés. A tervezett intézkedések az elkészítendő ERA stratégia domináns eszközeiként is 

megjelennek majd. 

 A leginkább rászoruló személyeket támogató Fund for European Aid to the most Deprived 

(FEAD) eszköz fontos kiegészítést jelent a hátrányos helyzetű népességet sújtó szegény-

ség elleni beavatkozások diverzifikálására. 

A korábbi programozási ciklusokhoz hasonlóan, a 2014-2020-as időszak fejlesztései során is 

szükség lesz az EIB finanszírozási eszközeire. A fenti alapokkal és forrásokkal való koordiná-

ció a TOP végrehajtási feladatainak és a központi koordinációs feladatoknak a része. 

Összhang az EU vidékfejlesztési és halászati fejlesztési politikájának forrásaival: 

A vidékfejlesztési (EMVA) és halászati (ETHA) alap programjainak tervezése és végrehajtása 

a VM felelősségben zajlik, de Központi koordináció e programok tervezésére és végrehajtásá-

ra is kiterjed: 

 Tervezéskoordinációs mechanizmusok biztosítják a programozás összhangját. A Partner-

ségi Megállapodás és az operatív programok tervezésének koordinációja (NGM) kiterjed 

az EMVA és ETHA programokra is. Az e programokért felelős tárca (VM) szintén bevon-

ja a többi OP felelős szaktárcát az EMVA és az ETHA tervezési munkacsoportokba. A 

tervezés területi szintű összehangolása megyei szinten is biztosított. A közös tervezést az 

NGM és a VM közösen módszertanilag támogatja. 

 Az EU vidékfejlesztési politikája a 11-ből 10 tematikus célkitűzést támogat, a halászati 

fejlesztési politikája pedig 11-ből 3 tematikus cél keretében tervez beavatkozásokat. Ezért 

tematikus összhangot is biztosítani kell a magyarországi SA, KA, EMVA és ETHA támo-

gatási rendszerek között. Ennek elvei az alábbiak: 

o a vidékies térségek fejlesztése érdekében az összes ESB Alapot fel kell használni, 

azt mindegyik program támogatja. Az SA és KA forrásokkal rendelkező operatív 

programok egyaránt foglalkoznak agár- és élelmiszeripari, valamint közvetlen vi-

dékfejlesztési hatású fejlesztésekkel. Mindez az SA és KA, valamint az EMVA és 

ETHA programok komplementer felhasználását jelenti: 

 A vidékies térségekben és az agrárszektorban a vállalkozási (pénzügyi esz-

közök is), K+F+I, IKT, közlekedési, energetikai, agrárközigazgatási fej-

lesztések alapvető támogatását a SA biztosítják. A vízgazdálkodás a KA fi-

nanszírozásban valósul meg. 

 Az EMVA a vidéki térségek és az agrárgazdálkodás fejlődése szempontjá-

ból kiemelt tématerületre összpontosítja erőforrásait. 

o A közösségvezérelt helyi fejlesztésekben (CLLD) bizonyos körülmények között 

elképzelhető közös EMVA és a SA finanszírozás, amely a TOP esetében is rele-

váns lehet. 

 A TOP önálló CLLD prioritása végett releváns kérdés, hogy a vidékfejlesztési és halgaz-

dálkodási programok végrehajtási rendszere a megújuló központilag koordinált, és minisz-
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teriális szinten decentralizált intézményrendszer része lesz, a szükséges önállósággal, de 

az alábbi integrációs irányokat lehetővé téve: 

o a különböző alapok területileg dekoncentrált intézményeinek szervezése (jelenlegi 

közreműködő szervezeti funkciók) tegye lehetővé az egyablakos ügyintézést (kü-

lönösen a többalapos finanszírozás, a CLLD esetében). 

o A központi koordináció feladata a második pillér eljárásrendjeinek összehangolá-

sa. 

o A programok monitoring rendszereit is össze kell hangolni közös kulcsindikáto-

rokkal, és a monitoring információs rendszerek közötti rendszerszerű adatcserével, 

amely támogatja a többalapos finanszírozást és kiszűri a projektek kettős finanszí-

rozását. Így lehetővé válik az összes ESB alap átfogó előrehaladásának nyomon 

követése is. 

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUDRS) érvényesítésének koordinációja: 

Az EUDRS nemzeti koordinációja és a nemzetközi koordinációba való magyarországi bekap-

csolódás a központi koordinációs feladatok része. Külön tervezési mechanizmus biztosítja az 

EUDRS érvényesítését Magyarország tagállami és uniós forrásainak tervezése során. A tagál-

lami és ETE programok előkészítése és végrehajtása a stratégia felelős szervei által meghozott 

döntésekre figyelemmel zajlik, szükség esetén a stratégia testületeivel (a Tematikus Koordi-

nációs Testületekkel /Steering Groups/ vagy a Budapesti Duna Kontakt Ponttal), illetve az 

érintett EUDRS országokkal konzultálva. A tervezés tematikus összehangolásának alapját az 

EUDRS akcióterve és útitervei képezik. A javaslatok több szintű összehangolása és EUDRS 

szempontú monitoringja érdekében az EUDRS kormányzati koordinációjáért felelős kor-

mánybiztos és munkaszervezete részt vesz a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcso-

lódó tárcaközi munkacsoportban, az operatív programok munkacsoport ülésein. Emellett az 

ágazati államtitkárságok programozóinak részvételével EUDRS Tárcaközi Almunkacsoport 

ülések is zajlanak operatív programonként. A koordinációt a végrehajtás során is biztosítani 

kell (ennek kialakítása az intézményrendszer kialakításának keretében történik). Az EUDRS 

koordináció a Magyarországi EMVA és az ETHA tervezésre is kiterjed. 

A koordináció szükségessége: 

A TOP tervezése és megvalósítása során különösen az alábbi területeken szükséges biztosítani 

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 kihasz-

nálása. 

 Az uniós, illetve nemzeti forrásból finanszírozott fejlesztések összhangja. 

 A COM rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően a horizontális célok érvényesü-

lésének előmozdítása és az állami támogatási szabályok érvényesítése. 
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 A támogatásoknak az Európai Beruházási Banktól, az Európai Beruházási Alapból és 

egyéb forrásokból származó támogatásokkal való összehangolása. 

A jelenlegi időszak központi koordinációs feladatait ellátó intézményrendszere az ME kerete-

in belül kerül kialakításra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2014. január 1-től az ME 

irányítása alatt működik majd. 2014. január 1-ig tartó időszak az átmenetét (a központi koor-

dináció funkciók és szervezeti felépítése; intézményrendszeri és eljárásrendi kérdések) egy 

változáskezelési projekt kezeli (felelős: ME), amelybe bevonásra kerül az NGM, a Vidékfej-

lesztési Minisztérium (VM), az NFÜ, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). 

A TOP keretein belül tervezett fejlesztések a következő tematikus célokat érintik:  

(3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) verseny-képességének javítása; 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazat-

ban; 

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása;  

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 

(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

E tematikus célok mentén kerültek kialakításra az azonosított célok megvalósítására hivatott 

TOP prioritások, törekedve más OP-kal való szinergikus hatások elérésére és a határozott te-

matikus koncentrációra. 

A tervezés és a végrehajtás felelősségi kérdései: 

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 (a to-

vábbiakban: ME) vezető államtitkár, a nemzetgazdasági miniszter, és a nemzeti fejlesztési 

miniszter. Az NFK dönt az operatív programok tartalmára és azok módosítására vonatkozóan 

az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról, elfogadja a nagyprojektekre vonat-

kozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat, dönt a kiemelt projektek ne-

vesítéséről, dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokról. 

Az NFK felelős a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során alkal-

mazandó eljárásrend és szervezeti környezet kialakításáért. Az NFK értékeli a fejlesztéspoliti-

kai célok megvalósulását, nyomon követi a Partnerségi Megállapodás céljainak teljesülését, és 

az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és javaslatokat fogalmazhat meg a Kormány szá-

mára. 

Az NFK stratégiai irányító és koordinációs funkciójának operatív támogatását a Miniszterel-

nökség látja el, amelynek feladatai: 

 Az irányító hatóságok (IH) működésének ellenőrzése. 
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 Az egységes működést biztosító eljárásrendek kidolgozása és elfogadása, az irányító 

hatóságok 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 

tevékenységének szabályossági és közbeszerzési felügyelete. 

 Az irányító hatóságok által működtetett operatív programok értékelése. 

 Támogatási konstrukciók menetrendjének és tartalmának (pályázati menetrend és 

egyes pályázati felhívások) jóváhagyása. 

A PM-et és az operatív programokat, köztük a TOP-ot érintő tárgyalások, egyeztetések tekin-

tetében az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért, a szükséges koordinációért, illetve a 

vonatkozó jelentések elkészítéséért a Kormány felé a Nemzetgazdasági Miniszter, mint Kor-

mányzati Főtárgyaló felel. Az egyes operatív programok monitoring bizottságaiban az egyes 

programok közti komplementaritás és szinergia megteremtése érdekében az NFK tagjai által 

delegált tagok szavazati joggal vesznek részt.  
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9 * EX-ANTE FELTÉTELEK  

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

A 2014-2020-as időszak strukturális és kohéziós politikájára vonatkozó szabályozás szerint a 

tagállamoknak a programok elfogadásához, illetve annak érdekében, hogy a Bizottság ezek 

forrásait folyósítsa, előre meghatározott tematikus célonkénti, illetve horizontális eredmé-

nyességi feltételeket un. ex-ante kondicionalitásokat kell teljesíteni. Jelen fejezetben összefog-

laltuk a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a TOP vonatkozásában releváns ex-ante 

feltételeket, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkat. 

9.1 Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése 

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 végéig teljesülő ex-ante kondícionalitások, 

- 2013. december 31. és 2016. december 31. között teljesülő ex-ante kondícionalitások. 

A TOP vonatkozásában releváns ex-ante kondicionalitások egy kivételével az első két kategó-

riába sorolhatóak, tehát vagy már (részben) teljesültek, vagy 2013 végéig teljesülni fognak a 

tárcák által előrejelzett információk alapján. 

A Partnerségi Megállapodásban rögzített tematikus ex-ante kondicionalitások közül össze-

sen 9 érinti közvetve vagy közvetlenül valamely prioritás vagy prioritások megvalósulását. 

Ezek közül 3 kondicionalitás már teljes egészében, négy pedig már részben megvalósult / 

teljesült. Az operatív program szempontjából releváns ex-ante kondicionalitások egy része a 

foglalkoztatottság növeléséhez szükséges stratégiai és jogi háttér megteremtését célozza meg, 

egy másik csoport környezeti és energetikai fenntarthatóság hátterének kialakítását ösztönzi, 

de találunk kifejezetten gazdaságfejlesztést célzó releváns kondicionalitásokat is. 

A tematikus ex-ante kondicionalitásokon túlmenően a tagállamoknak horizontális ex-ante 

feltételeket is teljesítenie szükséges, annak érdekében, hogy a programok hatékonyan megva-

lósuljanak, illetve, hogy a kifizetések ne kerüljenek felfüggesztésre. A táblázat második fele 

tartalmazza a TOP vonatkozásában releváns, általános területekhez kapcsolódó horizontális 

ex-ante feltételeket is. Míg a tematikus kondícionalítások esetén egyértelműen beazonosítha-

tó, hogy mely prioritás vagy prioritások megvalósítására lesz 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 négy általános típusú ex-ante feltétel 

közül egy – az uniós közbeszerzési joggal való összhang megteremtését célzó – feltétel teljes 
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egészében megvalósult, kettő – állami támogatásokra és a hatékony monitoring rendszerre 

vonatkozó – feltétel pedig részben megvalósult. A legkritikusabb a környezeti hatásvizsgálat-

tal és a stratégiai környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi jogszabály-

ok tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte. Az ex-ante feltétel racionálisan 

2016 év végéig teljesíthető. 
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99. 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 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Kutatási és Innovációs 

stratégia megléte 

 

 

x       

Részben: A 

megvalósítás 

előrehaladá-

sáról és a 

további 

lépésekről 

akcióterv 

szükséges, 

legkésőbb az 

OP Bizott-

ságnak 

történő 

benyújtásáig. 

Olyan intelligens specializációra 

vonatkozó nemzeti vagy regionális 

kutatási és innovációs stratégia van 

érvényben, amely: 

SWOT elemezésen alapul annak 

érdekében, hogy a forrásokat korláto-

zott számú kutatási és innovációs 

prioritásra lehessen koncentrálni; 

 

A BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti 

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 

2020 

 

http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000

/Nemzeti_KFI_stratégia.pdf 

 

A Nemzeti K+F+I Stratégiát a Kormány 2013. 

június 13-án elfogadta. a magánszektor KTF beruházásait 

ösztönző intézkedéseket körvonalaz; 
 

tartalmaz egy monitoring és felülvizs-

gálati rendszert. 
 

A tagállam elfogad egy, a 

költségvetésben kutatás és innováció 

céljára rendelkezésre álló forrásokat 

bemutató keretrendszert; 

 

1.2 A beruházások 

költségvetési tervezésére és 

rangsorolására vonatkozó 

többéves terv megléte 

x       

Részben: A 

megvalósítás 

előrehaladásá

-ról és a 

további 

lépésekről 

akcióterv 

szükséges, 

legkésőbb az 

OP Bizott-

ság-nak 

történő 

benyújtásáig. 

A tagállam elfogad egy többéves 

tervet az európai uniós prioritásokhoz 

(Kutatási Infrastruktúrák Európai 

Stratégiai Fóruma - ESFRI) 

kapcsolódó beruházások költségvetési 

tervezésére és rangsorolására. 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

Sor került az uniós prioritásokhoz és adott 

esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai 

Stratégiai Fórumához (ESFRI) kapcsolódó 

beruházások költségvetési tervezésére és rangso-

rolására vonatkozó indikatív többéves terv 

elfogadására. 

Várható teljesülés: 2013 vége 

4.1 Az épületek energia-

hatékonysága vonatkozásában 

előírt minimum 

követelmények teljesítéséhez 

szükséges intézkedések, a 

2010/31/EK irányelv 3., 4. és 5. 

cikkének megfelelően;  

Az épületek 

  x x    

Igen, felül-

vizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

Az intézkedések a következők: 

Az épületek energia-hatékonysága 

vonatkozásában előírt minimum 

követelmények teljesítéséhez 

szükséges intézkedések, a 2010/31/EK 

irányelv 3., 4. és 5. cikkének 

megfelelően 

 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

2010/31/EI Irányelv 3. .4. bevezetésre került a 

7/2006. (V.24.) TNM rendeletbe (határidő 2013. 

01. 09.) 

2010/31/EI Irányelv 5. cikk szerinti költségopti-

malizált szint meghatározása megtörtént, a 

jelentés a Bizottságnak továbbításra került 

(határidő: 2013. 03. 21.) A Magyar Kormány 

elfogadta a költség-optimalizált szintet, mint az 

http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_stratégia.pdf
http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_stratégia.pdf
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

energiahatékonyságát tanúsító 

rendszer létrehozásához 

szükséges intézkedések, a 

2010/31/EK irányelv 11. 

cikkének megfelelően;  

A végfelhasználók egyedi 

mérőkkel való ellátásához 

szükséges intézkedések, 

amennyiben az technikailag 

lehetséges, pénzügyileg ésszerű 

és arányos a potenciális 

energia-megtakarítás 

vonatkozásában, a 2006/32/EK 

irányelv 13. cikkének 

megfelelően 

véglege-

sedésekor Az épületek energiahatékonyságát 

tanúsító rendszer létrehozásához 

szükséges intézkedések meghozatala a 

2010/31/EU irányelv 11. cikkének 

megfelelően 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

új energetikai követelményszint. Magyarország a 

2010/31/EU direktíva 4 §-ának első bekezdés 

szerint készített egy tervet a költségoptimalizált 

szint 5 év alatti bevezetésére. A terv elfogadásra 

került 1246/2013 (IV. 30.. 

 

Előreláthatólag megfelel a Bizottság elvárásai-

nak. 

Középtávon szükséges figyelemmel kísérni a 

2006/32/EK irányelv változását, amely 2014. 

június 5-ig marad érvényben. A felelős NFM 

dolgozik az irányelv átültetésén. 

A végfelhasználók egyedi mérőkkel 

való ellátásához szükséges 

intézkedések, amennyiben az 

technikailag lehetséges, pénzügyileg 

ésszerű és arányos a potenciális 

energia-megtakarítás vonatkozásában, 

a 2006/32/EK irányelv 13. cikkének 

megfelelően 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

7.1 Közutak: A tagállamok 

intézményi felépítésével 

összhangban álló, közlekedési 

beruházásokra vonatkozó 

olyan átfogó terv(ek) vagy 

keret(ek) megléte (beleértve a 

regionális és helyi szintű 

közösségi közlekedést is), 

amelyek támogatják az 

infrastruktúra-fejlesztést és 

javítják a TEN-T 

törzshálózatához és az átfogó 

TENT-hálózathoz való 

csatlakozást. 

  x     Részben 

Rendelkezésre áll egy átfogó, a 

közlekedési beruházásokra irányuló 

terv, amely megfelel a stratégiai 

környezeti vizsgálat jogi követelmé-

nyeinek és tartalmazza: 

az egységes európai közlekedési 

térséghez való hozzájárulást 

összhangban a TEN-T 

szabályozás 10. cikkében 

rögzítettekkel, és magában 

foglalva a prioritásokat a 

következő beruházások 

tekintetében: 

a TEN-T törzshálózat és az átfogó 

hálózat projektjei, amelyek 

várhatóan ERFA és KA forrásból 

valósulnak meg és; 

a másodlagos csatlakozó hálózat 

projektjei. 

reális és alaposan kidolgozott 

projektportfóliót azon projektek 

esetében, amelyek várhatóan 

ERFA és KA forrásból 

valósulnak meg. 

Intézkedések a közreműködő szerve-

zetek és a kedvezményezettek kapaci-

tásainak megerősítésére a projektcsa-

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

Az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

2007-2020 (EKFS) a 2007-2013-as Közlekedési 

Operatív Program (KözOP) stratégiai alapja. A 

Bizottság szerint az EKFS nem felel meg a 

2014-2020-as közlekedési ex-ante 

kondicionalitásoknak (2011-es új EU közleke-

déspolitika, módosuló TEN-T irányelv), ezért új 

közlekedési stratégia kidolgozása szükséges.  

A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidol-

gozása a KözOP nettó 879 millió Ft technikai 

segítségnyújtás keretéből 2012 végén kezdődött, 

azt a FŐMTERV Zrt. vezette konzorcium végzi. 

A Nemzeti Közlekedési Stratégia a kritérium 

által támasztott követelmények szerint 2014 

áprilisára készülhet el. 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

torna megvalósítása érdekében. 

7.2. Vasút: A tagállamok 

intézményi felépítésével 

összhangban álló átfogó 

közlekedési terv(ek)ben vagy 

keret(ek)ben (beleértve a 

regionális és helyi szintű 

közösségi közlekedést is) 

szerepelnie kell egy vasúti 

fejlesztésről szóló külön 

szakasznak, amely támogatja 

az infrastruktúra-fejlesztést és 

javítja a TEN-T 

törzshálózatához és az átfogó 

TENT-hálózathoz való 

csatlakozást. A beruházások 

lefedik a mobil eszközöket, 

illetve az átjárhatóságot és a 

kapacitás kiépítést. 

    x   Részben 

Az átfogó közlekedési terven belül 

létezik egy vasútfejlesztési fejezet, 

amely tartalmazza a közlekedési tervre 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő stratégiai környezeti 

vizsgálatot és a reális és kidolgozott 

projektcsatornát (beleértve az ütemter-

vet és a költségkeretet); 

Intézkedések a közreműködő szerve-

zetek és a kedvezményezettek kapaci-

tásainak megerősítésére a projektcsa-

torna megvalósítása érdekében. 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 

A vasúttal kapcsolatos feltételek is a Nemzeti 

Közlekedési Stratégia keretében teljesülnek.  

Az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

2007-2020 (EKFS) a 2007-2013-as Közlekedési 

Operatív Program (KözOP) stratégiai alapja. A 

Bizottság szerint az EKFS nem felel meg a 

2014-2020-as közlekedési ex-ante 

kondicionalitásoknak (2011-es új EU közleke-

déspolitika, módosuló TEN-T irányelv), ezért új 

közlekedési stratégia kidolgozása szükséges.  

A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidol-

gozása a KözOP nettó 879 millió Ft technikai 

segítségnyújtás keretéből 2012 végén kezdődött, 

azt a FŐMTERV Zrt. vezette konzorcium végzi. 

A Nemzeti Közlekedési Stratégia a kritérium 

által támasztott követelmények szerint 2014 

áprilisára készülhet el. 

8.1 Aktív munkaerőpiaci 

politikák megtervezése és 

megvalósítása a 

Foglalkoztatási 

iránymutatásoknak 

megfelelően 

x    x x  

Teljesült, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor  

A foglalkoztatási szolgálatok megfele-

lő 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; 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

működése és szolgáltatásai által, valamint a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott 

munkaerő-piaci programokon keresztül valósul 

meg. 

Az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket a 

foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel 

alakították ki, illetve a Nemzeti Reform Program 

keretében is beszámoltak végrehajtásukról. 

átlátható és rendszeres tájékoztatás 

az új betöltetlen állásokról. 
kidolgozás 

alatt 
A foglalkoztatási szolgálatok formális 

és információs együttműködéseket 

alakítanak ki az érintett intézmények-

kel. 

kidolgozás 

alatt 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 Önfoglalkoztatás, 

vállalkozói szellem és üzleti 

vállalkozás létrehozása: 

Vállalkozáskezdés 

támogatására vonatkozó 

stratégia megléte 

x    x x  

Teljesült, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

 

Átfogó stratégia megléte, amely a 

következőket foglalja magában: 

a vállalkozás alapításának idejét és 

költségét csökkentő intézkedések; 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

A feltétel teljesítésének számos szakpolitikai 

program és stratégia tesz eleget: 

• új KKV Stratégia 

• Magyary Program 

• 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. Kialakí-

tása során figyelembe vételre kerültek az Euró-

pai Bizottság „Small Business Act” 

(COM(2008)394) közleményében foglaltak is.  

 

A Magyary Program és az Egyszerű Állam 

Program adminisztárció csökkentő intézkedései-

nek végrehajtása folyamatos, a már megvalósult 

és teljesített egyszerűsítések nyomán a feltételek 

teljesülésének elfogadását várjuk a Bizottságtól. 

a vállalkozás konkrét 

tevékenységének beindításához 

és végzéséhez szükséges 

engedélyek beszerzésének idejét 

csökkentő intézkedések; 

kidolgozás 

alatt 

a megfelelő üzletfejlesztési 

szolgáltatásokat és a pénzügyi 

szolgáltatásokat összekapcsoló 

intézkedéseket (tőkéhez való 

hozzáférés), beleértve a hátrányos 

helyzetű csoportok és területek 

elérését. 

kidolgozás 

alatt 

10.1 A szegénység 

csökkentését, a 

munkaerőpiacról kiszorult 

emberek bevonását célzó 

nemzeti stratégia megléte és 

végrehajtása 

 

 

      x 

Részben, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

Olyan, a szegénység csökkentését 

szolgáló nemzeti stratégia van érvény-

ben, amely: 

megfelelő bizonyítékokkal szolgál a 

szegénység csökkentését célzó 

politikák kidolgozásához és 

lehetővé teszi az előrelépések 

monitorozását; 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát 

(NTFS) 2011. november végén fogadta el a 

Kormány, amely később kiegészült egy a 2012-

2014. évekre szóló kormányzati intézkedési 

tervvel. A stratégiát 2011 decemberében nyújtot-

tuk be a Bizottságnak.  

 

Az NTFS monitoring rendszere már most is 

működik, de csak kevés adatszolgáltatással. A 

monitoring rendszer kiterjesztése folyamatban 

van, az elvárt szintű rendszer 2013. III. negyed-

évétől fog működni. 

 

A projektelemek benyújtásához és projektek 

végrehajtásához és igazgatásához nyújtott 

támogatás megléte, mint feltétel teljesülése helyi 

esélyegyenlőségi programok által biztosított (a 

összhangban van a (nemzeti 

reformprogramban 

meghatározott) nemzeti 

szegénységi és társadalmi 

kirekesztéssel kapcsolatos céllal, 

amely tartalmazza a 

foglalkoztatási lehetőségek 

kiterjesztését a hátrányos 

helyzetű csoportokra; 

kidolgozás 

alatt 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

bevonja a szegénység elleni 

küzdelemben érintett releváns 

csoportokat. 

kidolgozás 

alatt 

Nemzeti Reform Programban is rögzítésre 

került).  

 

2013 szeptemberére várhatóan elkészül az NTFS 

időközi értékelése, ami alapul szolgál a 2014 

utáni intézkedési terv összeállításához. 

Igény esetén és ahol szükséges, a 

releváns érintettek számára támogatha-

tóak a projektpályázatok benyújtásá-

hoz, illetve a kiválasztott projektek 

megvalósításához és koordinálásához. 

kidolgozás 

alatt 

10.2 Nemzeti roma integrációs 

stratégia megléte 
   x x x  

Részben, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

Létezik nemzeti roma befogadási 

stratégia, amely: 

a romák integrációja tekintetében 

elérhető nemzeti szintű célokat 

határoz meg annak érdekében, 

hogy a köztük és a népesség többi 

része közt fennálló különbségeket 

áthidalják. E célkitűzéseknek ki 

kell terjedniük legalább a roma 

integrációval kapcsolatos négy 

uniós célra, amelyek az oktatást, 

a foglalkoztatást, az 

egészségügyet és a lakhatást 

érintik; 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát 

(NTFS) 2011. november végén fogadta el a 

Kormány amely tartalmazza a romák felzárkóz-

tatására vonatkozó stratégiát is.  

2013 szeptemberére várhatóan elkészül az NTFS 

időközi értékelése, ami alapul szolgál a 2014 

utáni intézkedési terv összeállításához. 

azonosítja adott esetben a hátrányos 

helyzetű - mikrorégiókat vagy 

szegregált környékeket, ahol a 

közösségek a leghátrányosabb 

helyzetben vannak, felhasználva 

a már rendelkezésre álló 

társadalmi-gazdasági és területi 

mutatókat (pl. nagyon alacsony 

iskolázottság, hosszú távú 

munkanélküliség, stb.); 

kidolgozás 

alatt 

erős ellenőrzési módszereket von be 

a roma integrációs fellépések 

hatásainak értékeléséhez, és egy 

felülvizsgálati mechanizmust a 

stratégia kiigazításához; 

kidolgozás 

alatt 

megtervezését, végrehajtását és 

ellenőrzését illetően a roma civil 

társadalommal, a regionális és 

helyi hatóságokkal folytatott 

kidolgozás 

alatt 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

szoros együttműködésben és 

folyamatos párbeszéd révén 

valósul meg. 

Igény esetén és ahol szükséges, a 

releváns érintettek számára támogatha-

tóak a projektpályázatok benyújtásá-

hoz, illetve a kiválasztott projektek 

megvalósításához és koordinálásához. 

kidolgozás 

alatt 

   ÁLTALÁNOS TERÜLETEK 

A közös stratégiai kerethez 

tartozó alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges 

alkalmazását biztosító rendel-

kezések megléte 

x x x x x x x 

Teljesült, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

Az uniós közbeszerzési törvény 

eredményes alkalmazását biztosító 

intézkedések a megfelelő mechaniz-

musokon keresztül. 

kidolgozás 

alatt 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (Kbt.) 

 

 Magyarországon a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 

irányelvek szabályai teljes mértékben átültetésre 

kerültek a hazai jogszabályokban, amelyek közül 

elsősorban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvényt (Kbt.) kell kiemelni. A hatályos 

hazai szabályozás összességében megfelel a 

közbeszerzésekre vonatkozó uniós előírásoknak. 

A közbeszerzési szerződések odaítélé-

si eljárása során az átláthatóságot 

biztosító intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 

Az alapok támogatásainak megvalósí-

tásában résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását biztosító 

intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 

Az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok végrehajtását és 

alkalmazását szolgáló igazgatási 

kapacitások erősítésére vonatkozó 

intézkedések 

kidolgozás 

alatt 

Az állami támogatásokra 

vonatkozó uniós jogszabályok 

eredményes alkalmazását 

biztosító mechanizmus meglé-

te 

x x x x x x x 

Részben, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

Az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok eredményes 

alkalmazását biztosító intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 

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 alapok támogatásainak megvalósí-

tásában résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását szolgáló 

intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 

Az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok végrehajtását és 

alkalmazását szolgáló igazgatási 

kapacitások erősítésére vonatkozó 

intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 
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Alkalmazandó ex-ante 

feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, 

amelyekre a feltétel 

vonatkozik  

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/

Részben 

Kritérium 

Kritérium 

teljesülése 

Igen/Nem 

Hivatkozás 

(hivatkozás stratégiára, jogszabályra 

vagy más dokumentumra, beleértve a 

megfelelő fejezet, cikk, paragrafus 

pontos meghivatkozását, web-es 

linkkel vagy teljes szöveghez való 

hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

A környezeti hatásvizsgálattal 

és a stratégiai környezeti 

hatásvizsgálattal kapcsolatos 

uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges alkal-

mazását biztosító intézkedések 

megléte. 

x x x x x   

Részben, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

Az EIA és SEA vizsgálatokra vonat-

kozó irányelvek eredményes alkalma-

zását biztosító intézkedések. 

 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 
 

Stratégiai környezeti vizsgálat: a bizonyos tervek 

és programok környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 

2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv átültetése teljes körűen megtörtént, 

megfelelőségével kapcsolatban a Bizottság 

részéről eddig semmiféle kifogás nem merült fel.  

 

Környezeti hatásvizsgálat: az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásai-

nak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 

irányelv nem megfelelő átvétele miatt 2009. óta 

(2009/2116 számú) kötelezettségszegési eljárást 

folyik hazánk ellen. A vonatkozó jogszabályok 

többszöri változtatása ellenére a Bizottságnak 

további kifogásai maradtak fenn. Az eljárás 

indoklással ellátott vélemény szakaszba lépett. A 

Bizottság véleményében új (a korábbi levelekben 

még nem jelzett) kifogásként jelent meg, hogy a 

Bizottság úgy véli, a „jelentős módosítás” 

fogalmát a magyar szabályozás túl szűken 

határozza meg. Az indoklással ellátott véle-

ményben szereplő többi kifogással ellentétben a 

magyar hatóságok nem értettek egyet a Bizottság 

fenti kifogásával. 

Az EIA és SEA vizsgálatokra vonat-

kozó irányelvek végrehajtásában 

résztvevő munkatársak képzését és 

tájékoztatását biztosító intézkedések. 

kidolgozás 

alatt 

A megfelelő igazgatási kapacitások 

rendelkezésre állását biztosító intézke-

dések. 

kidolgozás 

alatt 

A programok eredményessé-

gének és hatásának felmérésé-

hez szükséges statisztikai 

rendszer megléte; 

A monitoringhoz és az értéke-

léshez szükséges eredménymu-

x x x x x x x 

Részben, 

felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 

szintjén az 

ex-ante 

Olyan terv van érvényben az adatok 

időben történő begyűjtésére és összesí-

tésére, amely magában foglalja: 

a források és a mechanizmusok 

azonosítását a statisztikai hitelesség 

biztosítása érdekében; 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt 
 

Magyarország a támasztott feltételeknek nagy 

részben már a jelenlegi rendszerrel is megfelel. 

A 2007-2013-as időszakban kialakított monitor-

ing folyamatok alapot biztosítanak a következő 

időszaki követelmények megugrásához. 
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feltétel 
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Kritérium 

Kritérium 
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Hivatkozás 
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hozzáféréssel) 

Magyarázatok 

1 2 3 4 5 6 7 

tatók hatékony rendszerének 

megléte 

kondicionalit

ás-lista 

véglegesedé-

sekor 

a közzétételre és a nyilvános hozzáfér-

hetőségre vonatkozó intézkedéseket; 

kidolgozás 

alatt 
az eredménymutatók olyan hatékony 

rendszerét, amely magában foglalja: 

az egyes programokra vonatkozó 

olyan eredménymutatók kiválasztásá-

nak lehetőségét, amelyek az emberek 

egészsége és fejlődése szempontjából 

az adott program által finanszírozott 

szakpolitikai intézkedések alapját 

képező elemeket mérik; 

kidolgozás 

alatt 

az említett mutatók célértékeinek 

meghatározását; 

kidolgozás 

alatt 
a következő követelmények betartását 

minden mutató esetében: az adatok 

megbízhatóak és statisztikailag 

igazolhatóak, egyértelmű normatív 

értelmezéssel rendelkeznek, a szakpo-

litikai elvárásoknak megfelelően 

alkalmazhatóak, időszerűek és nyilvá-

nosan elérhetőek; 

kidolgozás 

alatt 

megfelelő eljárások rendelkezésre 

állását annak biztosítására, hogy a 

program által finanszírozott műveletek 

hatékony mutatókat alkalmaznak. 

kidolgozás 

alatt 

Anti-diszkrimináció x x x x x x x Teljesült 

2 bizottsági javaslat létezika feltételre 

vonatkozóan, a 2. kompromisszumos 

bizottsági javaslat még nem került 

elfogadásra. 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt A hivatkozott jogszabály átültetése megtörtént, 

jelenleg az Egyenlő Bánásmód Hatóság látja el a 

jogszabályból eredeztethető feladatokat. 

Nemek közötti egyenlőség x x x x x x x Részben 

2 bizottsági javaslat létezik  a feltételre 

vonatkozóan, a 2. kompromisszumos 

bizottsági javaslat még nem került 

elfogadásra. 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 
Jelenleg nincs stratégia előkészítés alatt. 

Fogyatékkal élők x x x x x x x Részben 

2 bizottsági javaslat létezika feltételre 

vonatkozóan, a 2. kompromisszumos 

bizottsági javaslat még nem került 

elfoga-dásra. 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt Hivatkozott egyezménynek Magyarország eleget 

tesz: szükséges jogszabály módosítások megtör-

téntek, intézmény oldali elvárások teljesültek. 
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9.2 Intézkedések leírása, amelyek a vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését szolgálják, a felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, 

határidőkkel 

100. táblázat: Az alkalmazható általános ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézkedések 

Alkalmazandó általános ex-ante feltételek, amelyek 

nem, vagy csak részben teljesültek 

Nem 

teljesített 

kritérium 

Intézkedés neve Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

Közbeszerzés: 

A közös stratégiai kerethez tartozó alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító 

rendelkezések megléte. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  Tárcafelelősség: NFM, KIM 

jogi aktusok 
Teljesül 2013 vége  2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

Állami támogatás: 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok 
eredményes alkalmazását biztosító mechanizmus 

megléte. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  Tárcafelelősség: NFM, NGM 

jogi aktusok 

Teljesül 2013 vége  2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

Statisztikai rendszerek és eredménymutatók: 

A programok eredményességének és hatásának 
felméréséhez szükséges statisztikai rendszer megléte. 

A monitoringhoz és az értékeléshez szükséges 

eredménymutatók hatékony rendszerének megléte. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  Tárcafelelősség: KIM, KSH 

statisztikai és monitoring-rendszerek 

fejlesztése  
Teljesül 2013 vége  2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

Körtnyezeti hatásvizsgálat (EIA) és stratégiai 

környezeti viszgálat (SEA): 

A környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító 

intézkedések megléte. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  Tárcafelelősség: VM 

jogi aktusok  
Teljesíthető  

2016. december 31-ig  2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

101. táblázat: Az alkalmazható tematikus ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézkedések 

Alkalmazandó tematikus, illetve alap-specifikus ex-

ante feltételek, amelyekért nemzeti szervek felelősek, 

illetve nem, vagy csak részben teljesültek 

Nem 

teljesített 

kritérium 

Intézkedés neve Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

1.1 Kutatási és Innovációs stratégia  1.intézkedés  1.intézkedés határideje  

Tárcafelelősség: NGM, EMMI 

stratégiaalkotás, legitimálás 

Teljesül (Kormány által elfogadott 
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Alkalmazandó tematikus, illetve alap-specifikus ex-

ante feltételek, amelyekért nemzeti szervek felelősek, 

illetve nem, vagy csak részben teljesültek 

Nem 

teljesített 

kritérium 

Intézkedés neve Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

 2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

stratégiai dokumentum)  

2013 vége 

Teljesül (EMMI részstratégia MTA-val)  
2013. II. negyedév 

1.2 A beruházások költségvetési tervezésére és 

rangsorolására vonatkozó többéves terv megléte 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  
Tárcafelelősség: NGM 

stratégia és program alkotás, legitimálás

  
Teljesül (Kormány által elfogadott 

stratégiai dokumentum) 

2013 év vége 

 2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

4.1 az épületek energia-hatékonysága vonatkozásában 

előírt minimum követelmények teljesítéséhez 

szükséges intézkedések; 

az épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer 

létrehozásához szükséges intézkedések; 

a végfelhasználók egyedi mérőkkel való ellátásához 

szükséges intézkedések. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  
Tárcafelelősség: NFM, VM 
jogszabályalkotás, legitimálás  

Teljesül 

2013 vége 
(még hivatalosan meg nem jelent uniós új 

energiahatékonysági irányelvhez fog 

kapcsolódni) 

 2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

4.3 Intézkedések a megújuló energiaforrások 

termelésének és elosztásának támogatására - Nincs 

információ a következők teljesüléséről: 

átlátható támogatási rendszerek; 

a távvezetékrendszerhez való elsőbbségi vagy 

garantált hozzáférés; 

elsőbbségi terheléselosztás; 

a műszaki átalakítások költségeinek viselésére és 

megosztására vonatkozó egységes szabályok. 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  

Tárcafelelősség: NFM, VM 

jogszabályalkotás, legitimálás  
Nincs információ 

 2.intézkedés  
2.intézkedés határideje 
 

10.1 A szegénység csökkentését, a munkaerőpiacról 

kiszorult emberek bevonását célzó nemzeti stratégia 

megléte és végrehajtása 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  Tárcafelelősség: EMMI 

stratégiaalkotás, legitimálás, végrehajtás
  

Teljesül  

2011. stratégia 
2013. május továbbfejlesztett monitoring 

rendszer 

 2.intézkedés  2.intézkedés határideje 

10.2 Nemzeti roma integrációs stratégia megléte 

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  
Tárcafelelősség: EMMI 

stratégiaalkotás, legitimálás, végrehajtás
  

Teljesül  

2011. stratégia 
 2.intézkedés  2.intézkedés határideje 
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Alkalmazandó tematikus, illetve alap-specifikus ex-

ante feltételek, amelyekért nemzeti szervek felelősek, 

illetve nem, vagy csak részben teljesültek 

Nem 

teljesített 

kritérium 

Intézkedés neve Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

végrehajtás folyamatos 

4.2 Intézkedések a fűtési és elektromos energia 

nagyhatékonyságú kapcsolt előállításának 

támogatására, kapcsolt energiatermelés támogatása  

 1.intézkedés  1.intézkedés határideje  
Tárcafelelősség: NFM, VM 

jogszabályalkotás, legitimálás  

Nincs teljesítési időpont megadva  2.intézkedés  2.intézkedés határideje 
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10 * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK 

CSÖKKENTÉSE 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

Alapelvek: 

1. Az eljárásrendekben a szakmai szolgáltató szemlélet jelenléte. A kedvezményezetteket a 

végrehajtó intézményrendszer partnerként kezelje.  

2. A programmegvalósítás a bizalomra épüljön, a kedvezményezettek „életét megkeserítő” 

korábbi bürokratikus elemeket csökkenteni kell. 

3. A szakmai szempontok érvényesítésének dominanciája a támogatásra történő projekt kivá-

lasztásban – az eddigi túlzó adminisztratív feltétellel szemben.  

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 dokumentációt – az eddigi papír alapú, ill. CD-n való beadás helyett –  

elektronikus felületen keresztül kell benyújtani; 

c) a kapcsolattartás és tematikus információszolgáltatás döntően elektronikus felületen 

keresztül történik – a pályázati, a megvalósítási és a fenntartási időszakokban. 

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 a pályázónak, illetve a kedvezményezettnek az a kötelezettsége, hogy 

mind papír alapon, mind elektronikusan kell benyújtania a szükséges dokumentumo-

kat; 

b) az irányító hatóságok, közreműködő, illetve közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek sem az értékelés, sem a megvalósítás szakaszában 

nem relevánsak; 

c) az irányító hatóságok, közreműködő, illetve 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; 
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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 elektronikus rendszerbe (EMIR vagy FAIR: Fej-

lesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) a pályázó feltölti az adatait, 

amely mint egy pályázói „adatbank” funkciót tölt be. Így nekik a pályázathoz szüksé-

ges adatokat egyszer kell feltölteni és az egyéb céges adatokat (pl. beszámoló és mér-

leg adatokat a rendszer automatikusan hozzárendeli és frissíti), illetve a változásokat 

bejelenteni, átvezetni. Ezzel elérhetővé válik, hogy újabb pályázat esetén ezeket az 

adatokat a pályázónak már nem kell újból megadnia; 

f) projektenként elegendő egyszer feltölteni az elektronikus felületre a projekt megvaló-

sításhoz között vállalkozói szerződéseket, és az ehhez kapcsolódó (többszöri) kifize-

tési kérelemnél erre hivatkozni. 

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, illetve kedvezményezettek 

számára; 

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 rugalmasan kell kezelni, amennyiben a megjelölt és 

jóváhagyott célt nem téveszti, és a vállalt indikátorokat teljesíti. 
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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 kedvezményezetteket tájékoztatni kell arról, hogy kérdésükkel (műszaki, pénzügyi, 

technikai stb.) kikhez fordulhatnak (név, e-mail cím, telefonszám), így ügyintézésnél 

az adott témában illetékest tudják keresni. 

6. A pályázati felhívások, útmutatók esetén törekedni kell a minél nagyobb átláthatóság-

ra: 

a) a pályázók, illetve a kedvezményezettek által teljesítendő feladatok, kötelezettségek 

egyértelműen kerülnek meghatározásra, azokat a közreműködő szervezet(ek) minden 

esetben azonos módon 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-

káját, akik több közreműködő szervezettel is kapcsolatban állnak. Amennyiben egy 

információt, adatot az egyik közreműködő szervezet már bekért, azt egy másik köz-

reműködő szervezet nem kérheti be, mert azok már azt a pályázói „adatbank” (FAIR) 

rendszerben elérhetőek.  

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 egyes hatósági igazolások érvényességi határideje „automatikusan” meghosszabbo-

dik, amennyiben a feldolgozási vagy hiánypótlási időszak elhúzódik; 
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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 lesznek további szűkítések; 

b) az általány költségek használatát a lehető legnagyobb mértékben ösztönözzük 

102. táblázat: Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló tervezett főbb intézkedé-

sek indikatív ütemezéssel és elvárt eredményekkel 

Tervezett főbb intézkedések Elvárt eredmények 
Indikatív időkeret (kezdő és befe-

jező dátum) 

A pályázati anyagokat az ed-

digi papír alapú, ill. CD-n való 

beadás helyett egy elektroni-

kus felületen kell feltölteni. 

Pályázatok kezelésé-

nek ideje 5-10 nappal 

csökken. 

2014.01.01. 2014.12.31. 
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11 HORIZONTÁLIS ELVEK 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

A TOP minden fejlesztésének hozzá kell járulnia az alábbi horizontális irányokhoz: 

 A célirányos gazdaságfejlesztésen túl minden más fejlesztés is legalább közvetett módon 

kötődjön a gazdasági növekedés előmozdításához. 

 A célirányos foglalkoztatás ösztönzésen túl a fejlesztések lehetőség szerint a lehető legna-

gyobb mértékben járuljanak hozzá a helyi polgárok foglalkoztatásának bővítéséhez. 

 A fejlesztéseknek szolgálniuk kell a demográfiai kihívások kezelését, a gyermeket neve-

lők helyzetét javító gyermek és családbarát szempontú beavatkozásokon keresztül. 

 A fejlesztések során mérlegeljék a közösségi alapon tervezett és végrehajtott fejlesztési 

megoldások lehetőségét (a CLLD eszközén kívül is). 

 A fejlesztések szolgálják a megyéken és városokon belüli területi felzárkóztatást. Ezt 

szolgálja a forrásallokáció is: a felzárkóztatás szükségletekkel küzdő megyék nagyobb 

pénzügyi erőforrásokból részesednek. A városi fejlesztések során pedig fontos mérlege-

lendő szempont és fejlesztés elem legyen a szociális városrehabilitáció. 

 Nem csak a helyi érdekű gazdaságfejlesztés, hanem lehetőség szerint minden fejlesztés 

járuljon hozzá a térségi fenntarthatóság kiterjesztéséhez. A térségek erőforrásainak (a 

már említett jövedelem, tőke, munkaerő, tudás mellett az energia, a nyersanyagok, termé-

szeti erőforrások) helyben tartásához, és az energia és anyagáramlások ciklusainak lehető-

ség szerint térségen belüli zárásához, illetve minél hosszabban a térségen belül tartásához. 

11.1 Fenntartható fejlődés 

A TOP keretében meghatározott célok elérését szolgáló beavatkozások rendszere úgy került 

kialakításra, hogy ezek megvalósulása a lehető legnagyobb mértékben elősegítse a területi 

tervezési szint környezeti-, gazdasági-, társadalmi szempontból hosszú távon fenntartha-

tó fejlődését. A program tervezett beavatkozásainak megvalósítása során fellépő esetleges 

káros környezeti hatások definiálása és minimalizálása érdekében a TOP esetében Stratégiai 

Környezeti Vizsgálat (SKV) elvégzésére kerül sor. Az SKV ajánlásainak betartásával mini-

malizálhatóak a környezeti kockázatok, biztosítható, hogy a fenntarthatóság horizontális elve 

a program végrehajtása során ne sérüljön. 

A TOP-ban megvalósuló városrehabilitációs fejlesztések esetében alapvető szempont, hogy 

már a fejlesztések tervezésekor teljese mértékben tekintettel legyenek a társadalmi-gazdasági-

környezeti fenntarthatóságra, tehát átfogó szemlélettel készüljenek már a települések fejlesz-

tési stratégiái is és a megvalósítás tervezése is ennek megfelelően történjen. A városok eseté-

ben további szempont, hogy ne csak a város, hanem a közvetlen környezetének szempontjait, 
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az azokra gyakorolt hatásokat is messzemenően figyelembe vegyék a tervezésben és megva-

lósításban. 

 

A fenntartható fejlődés elve a környezeti biztonság és a környezettudatosság mellett hozzájá-

rul a sajátos településhálózat fenntarthatóságához, annak fejlesztése és újrastrukturálása 

révén, ezáltal csökkenti a kistelepülések jövőjét veszélyeztető elvándorlás mértékét. Az inno-

váció és minőség támogatása a termelés területén, valamint a humán erőforrások fejlesztése a 

TOP átfogó elemei, amelyek a fenntarthatóság kulcsfontosságú aspektusát jelentik, ezáltal 

gazdasági értelemben elősegíti a versenyképesség forrásainak használatát, amelyek nem az 

alacsony költség- és technológiaszinten alapulnak. 

A közlekedés fejlesztésénél előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedés szolgáltatási 

színvonalát javító fejlesztéseket. Ezzel biztosítható a gépjárművel nem rendelkezők esély-

egyenlősége. Bár a közúthálózat fejlesztése önmagában nem járul hozzá a környezet megóvá-

sához, az új és fejújított útszakaszok megépítése összességében a menetidő rövidülését ered-

ményezi, aminek következtében a fejlesztések környezetterhelési szempontból is előnyösnek 

bizonyulnak. Fontos az élhető városi környezet megteremtéséhez, hogy az egyéni gépjármű 

közlekedéssel szemben előnyt élvezzenek a közforgalmú közlekedés járművei, hiszen ennek a 

közlekedési módnak mind gazdasági hatékonysága, mind fajlagos környezetterhelése jóval 

kedvezőbb. 

Területi kohézió 

A területi kohézió magyarországi kezdeményezésű horizontális célkitűzés, amelynek érvénye-

sítése érdekében a fejlesztéspolitika minden szakterületén, illetve a tervezés, a végrehajtás, a 

projektfejlesztés, a nyomon követés és az ellenőrzés minden szintjén kiemelt jelentőségű a 

térségi gondolkodás és a területi szempontok alkalmazása. A TOP-ban – az OP küldetésé-

ből eredően – kiemelt fontosságú a területi kohéziót szolgáló szempontok figyelembe vétele, 

így az OP keretében megvalósuló fejlesztések tervezése során különös figyelem irányult a 

többi OP-val való egyeztetésre és a helyi, megyei fejlesztési igények messzemenő figyelembe 

vételére. A fejlesztéseket minden esetben a helyi adottságokhoz kell igazítani és egymással 

térségileg integráltan kell megvalósítani. 

11.2 Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció 

A TOP érvényesíti – az európai horizontális politikákkal összhangban – a Partnerségi Megál-

lapodásban is rögzített horizontális célokat Magyarországra vonatkozóan. Így tehát a TOP 

keretében támogatott fejlesztések esetében is fontos a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, 

valamint a fogyatékos személyek, a roma közösségek és a roma nemzetiségű emberek esély-

egyenlőségének és diszkrimináció-mentességének érvényre juttatása. 

A végrehajtás során figyelmet kell szentelni az alábbiakra: 
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- a helyi, térségi vagy megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási programok jelentős 

szerepet játszhatnak az esélyegyenlőségi célcsoportok többsége foglalkoztatási 

problémáinak kezelésében, hiszen tervezésük során jobban érvényesülhetnek az adott 

település vagy térség sajátosságai, így elsősorban azok a progamok támogatandók, 

amelyek több célcsoport bevonását is lehetővé teszik; 

- a fogyatékkal élők integálása és befogadásuk erősítése meg kell, hogy jelenjen kell, a 

helyi identitás- és közösségfejlesztési programokban is; 

- az elnéptelenedő vidéki térségek demográfiai problémáit enyhítheti a migránsok és – a 

bizonyos településeken már sikeresen futó – hajléktalanok integrációját, befogadását  

szolgáló programok elterjesztése;  

- a romák és roma közösségek esélyegyenlőségének általános szempontú érvényesítése 

mellett, kiemelten be kell vonni a roma emberekt a közösségépítést, a civil 

szerevezetek fejlesztését és az identitásmegőrzést támogató programokba; 

- a szociális szolgáltatások fejlesztésekor minden esetben figyelembe kell venni, hogy a 

fejlesztések hozzájárulajanak a vidéki, településközpontoktól sok esetben távol 

elhelyezkedő szegregátumokban élő lakosok hozzáférésének javításához is; 

11.3 Férfiak és nők közötti egyenlőség 

A TOP végrehajtása során kiemelt figyelmet kell szentelni az alábbi szempontoknak:  

- a vidéki városokban továbbra is jelentős probléma a bölcsődei és óvodai férőhelyek 

szűkössége, ezért az ilyen célú fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak a nők 

esélyegyenlőségének érvényesítéhez térségi és helyi szinteken; 

- a helyi, térségi vagy megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási programokban 

kimelten szükséges kezelni a GYES-ről visszatérő vagy GYES helyett a munka 

világát választók sajátos foglalkoztatási módjait, az ilyen tartalmú fejlesztéseket 

előnyben kell részesíteni; 

- a vidéki településeken élő nők sok esetben többszörös diszkriminációnak vannak 

kitéve, így a nem kifejezetten női esélyegyenlőség javítására irányuló intézkedéseket 

is értékelni szükséges a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjából, illetve 

ki kell terjedniük erre a szempontra is. 
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12 KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT VER-

ZIÓBAN MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA 

12.1 A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek listája 

103. táblázat: Nagyprojektek listája 

Cím 

Független szakér-

tő általi értékelés 

tervezett: 

Igen/Nem 

A nagyprojekt Bizott-

sághoz való bejelenté-

sének / benyújtásának 

indikatív ütemezése 

(év, negyedév) 

A végrehajtás 

kezdetének ter-

vezett időpontja 

(év, negyedév) 

A végrehajtás 

befejezésének ter-

vezett időpontja 

(év, negyedév) 

kidolgozás 

alatt 
kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt kidolgozás alatt 

12.2 Az operatív program teljesítménykerete 

104. táblázat: Az operatív program teljesítménykerete 

Prioritástengely (Fi-

nanszírozó alapra és 

régiókategóriára 

lebontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output 

vagy eredmény indi-

kátor 

Mértékegység, 

ahol értelmez-

hető 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Térségi gazdaságfej-

lesztés a foglalkozta-

tási helyzet javítása 

érdekében  

(ERFA) 

A támogatott vállalkozá-

sok száma 
db 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

Befektetők és lakos-

ság számára vonzó 

városi és várostérsé-

gi környezet fejlesz-

tése, megújítása 

(ERFA) 

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott 

terek 

m
2
 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazda-

ságra való áttérés 

kiemelten a városi 

területeken  

(ERFA) 

Az energetikailag 

korszerűsített épületek 

száma 
db 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 
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Prioritástengely (Fi-

nanszírozó alapra és 

régiókategóriára 

lebontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output 

vagy eredmény indi-

kátor 

Mértékegység, 

ahol értelmez-

hető 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

A társadalmi befo-

gadás erősítése és a 

közösségi szolgálta-

tások helyi szintű 

fejlesztése  

(ERFA) 

Támogatással felújított 

vagy újonnan épített, 

közszolgáltatást nyújtó 

intézmények száma 

db 
forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

Közösségi szinten 

irányított várostér-

ségi helyi fejleszté-

sek (CLLD típusú 

fejlesztések) 

(ERFA) 

Támogatásban részesülő 

vállalatok száma 
db 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

Közösségi szinten 

irányított várostér-

ségi helyi fejleszté-

sek (CLLD típusú 

fejlesztések) 

(ERFA) 

A kkv-knak nyújtott 

köztámogatás-hoz 

illeszkedő 

magánberuházás (vissza 

nem fizetendő 

támogatás) 

EUR 
forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

Megyei és helyi em-

beri erőforrás fej-

lesztések, társadalmi 

befogadás és foglal-

koztatás-ösztönzés 

(ESZA) 

A támogatott fog-

lalkoztatási programok 

száma száma 
db 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

forrásleosztástól 

függően tervez-

hető 

12.3 Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája  

Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés 

Bányai Gábor elnök 
kozpont@bacskisk
un.hu 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  

Baranya Megyei Közgyűlés Tiffán Zsolt elnök 
tiffan.zsolt@fidesz
.hu 

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
SZÉCHENYI TÉR 9. 
7601 PÉCS  

Békés Megyei Közgyűlés Farkas Zoltán elnök 
megyeionk@bekes
megye.hu 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés 

Dr. Mengyi Roland elnök elnok@baz.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zat Hivatala  
Székhely:   3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Csongrád Megyei Közgyű-
lés 

Magyar Anna elnök 
elnok@csongrad-
megye.hu  

6725 Szeged  Rákóczi tér 1 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Dr. Szakács Imre elnök 
szakacs.imre@gy
msmo.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati 
Hivatal 

mailto:kozpont@bacskiskun.hu
mailto:kozpont@bacskiskun.hu
mailto:elnok@baz.hu
mailto:elnok@csongrad-megye.hu
mailto:elnok@csongrad-megye.hu
mailto:szakacs.imre@gymsmo.hu
mailto:szakacs.imre@gymsmo.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Közgyűlés 9021 Győr, Városház tér 3.  
vagy Győr 2.  9002   Pf. 115.  

Fejér Megyei Közgyűlés Törő Gábor elnök elnok@fejer.hu 
Fejér Megyei Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés 

Bodó Sándor elnök kabinet@hbmo.hu 4024 Debrecen  Piac utca 54 

Heves Megyei Közgyűlés Szabó Róbert elnök 
hmoelnok@heves
megye.hu 

H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  
Közgyűlés 

Kovács Sándor elnök 
jnszm.elnok@jnsz
m.hu 

5000 Szolnok  Baross Gábor út 20 

Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés  

Popovics György elnök elnoki@kemoh.hu  2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

Nógrád Megyei Közgyűlés  Becsó Zsolt elnök 
elnokikabinet@no
grad.hu 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
  

Pest Megyei Közgyűlés Dr. Szűcs Lajos elnök 
SzucsL@pestmegy
e.hu 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 112. 

Somogy Megyei Közgyűlés Gelencsér Attila elnök 
gelencser.attila@s
om-onkorm.hu 

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal  
(7400 Kaposvár, Fő u. 10.)  

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei  
Közgyűlés 

Seszták Oszkár elnök 
elnok@szszbmo.h
u  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzati Hivatal 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5 

Tolna Megyei Közgyűlés Dr. Puskás Imre elnök 
elnok@tolnamegy
e.hu 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Postacím: 7101 Szekszárd Pf.:82 

Vas Megyei Közgyűlés Kovács Ferenc elnök 
kovacsferenc@vas
megye.hu 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

Veszprém Megyei Közgyű-
lés 

Lasztovicza Jenő elnök 
mokelnok@vpmeg
ye.hu 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Zala Megyei Közgyűlés Manninger Jenő elnök 
elnok@zalamegye.
hu  

Zala Megyei Közgyűlés Hivatala 
8900 Zalaegerszeg 
Kosztolányi Dezső u. 10. 

Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség 

Breznovits István ügyvezető igazgató info@wespa.hu 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. 

Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 

Sitányi László  ügyvezető igazgató 

sitanyi.laszlo@del
dunantul.eu 

kovacs.zoltan@del

dunantul.eu 

7621 Pécs, Mária u. 3. 

Közép-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség 

Molnár Tamás ügyvezető igazgató 
tamas.molnar@kdr

fu.hu 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.  

Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 

Dr. Kiss Imre ügyvezető igazgató info@darfu.hu 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 

Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 

Dr. Mező Ferenc ügyvezető igazgató 

eszakalfold@eszak

alfold.hu 

magdolna.zsoldos
@eszakalfold.hu 

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. 

NORDA  Észak-
Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 

Gutyán Gergely ügyvezető igazgató norda@norda.hu 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 

Pro Régió Ügynökség Bozzay Péter ügyvezető igazgató 
proregio@proregio
.hu 

1146 Budapest, Hermina út 17 

Budapest Főváros Kor-
mányhivatala 

Dr. Pesti Imre kormánymegbízott 
budapest@bfkh.h
u 

Váci u. 62-64. 

Pest Megyei Kormányhiva-
tal 

dr. Tarnai Richárd; 
Kiss Attila 

kormánymegbízott; 
kabinetfőnök 

pest@pmkh.hu V. kerület Városház utca 7. 

Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal 

Dr. Kerényi János; 
Dr. Zombor Attila; 
Magyar Istvánné 

kormánymegbízott; 
főigazgató; 
főigazgatói titkárnő 

kormanyhivatal@
bkmkh.hu 

Deák Ferenc tér 3. 

mailto:jnszm.elnok@jnszm.hu
mailto:jnszm.elnok@jnszm.hu
mailto:elnoki@kemoh.hu
mailto:elnokikabinet@nograd.hu
mailto:elnokikabinet@nograd.hu
mailto:SzucsL@pestmegye.hu
mailto:SzucsL@pestmegye.hu
mailto:kovacsferenc@vasmegye.hu
mailto:kovacsferenc@vasmegye.hu
mailto:mokelnok@vpmegye.hu
mailto:mokelnok@vpmegye.hu
mailto:elnok@zalamegye.hu
mailto:elnok@zalamegye.hu
mailto:info@wespa.hu
mailto:sitanyi.laszlo@deldunantul.eu
mailto:sitanyi.laszlo@deldunantul.eu
mailto:sitanyi.laszlo@deldunantul.eu
mailto:sitanyi.laszlo@deldunantul.eu
mailto:tamas.molnar@kdrfu.hu
mailto:tamas.molnar@kdrfu.hu
mailto:info@darfu.hu
mailto:eszakalfold@eszakalfold.hu
mailto:eszakalfold@eszakalfold.hu
mailto:eszakalfold@eszakalfold.hu
mailto:eszakalfold@eszakalfold.hu
mailto:norda@norda.hu
mailto:proregio@proregio.hu
mailto:proregio@proregio.hu
mailto:budapest@bfkh.hu
mailto:budapest@bfkh.hu
mailto:kormanyhivatal@bkmkh.hu
mailto:kormanyhivatal@bkmkh.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Baranya Megyei Kormány-
hivatal 

Dr. Hargitai János kormánymegbízott hivatal@bamkh.hu 7623 Pécs József A. u. 10. 

Békés Megyei Kormányhi-
vatal 

Erdős Norbert kormánymegbízott 
vezeto@bekeskh.
hu 

5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4. 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Demeter Ervin kormánymegbízott 
hiva-
tal@borsod.gov.h
u 

3525 MiskolcVárosház tér 1. 

Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal 

B. Nagy László kormánymegbízott vezeto@csmkh.hu  6741 Szeged Rákóczi tér 1. 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal 

dr. Dorkota Lajos; 
Dr. Balogh Ibolya; 
Dr. Galambos 
Dénes  

kormánymegbízott; 
főigazgató; 
kabinetvezető 

dorkota.lajos@fej
er.kdrkh.hu; 
balogh.ibolya@fej
er.kdrkh.hu; 
hiva-
tal@fejer.kdrkh.hu  

8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

Széles Sándor kormánymegbízott 
hiva-
tal@gyorkozig.hu 

9021 Győr Árpád út 32. 

Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal 

Rácz Róbert kormánymegbízott 
hiva-
tal@hbmkh.hu 

4024 Debrecen Piac u. 54. 

Heves Megyei Kormányhi-
vatal 

Horváth László; 
Dr. Balás István; 
Dr. Demeter 
András 

kormánymegbízott; 
főigazgató; 
igazgató 

hiva-
tal@heves.gov.hu; 
titkarsag@heves.g
ov.hu 

3300 Eger Kossuth L. u. 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Dr. Kállai Mária; 
Dr. Szakali Erzsé-
bet; 
Urbán Ildikó 

kormánymegbízott; 
főigazgató; 
igazgató 

titkarsag@jnszmk
h.hu; 
foigazgato@jnszm
kh.hu; 
igazgato@jnszmkh
.hu 

5000 Szolnok Kossuth Lajos u. 2. 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 

Czunyiné dr. 
Bertalan Judit 

kormánymegbízott hivatal@kemkh.hu  2800 Tatabánya Fő tér 4. 

Nógrád Megyei Kormány-
hivatal 

Dr. Szabó Sándor; 
Dr. Nagy Zsuzsan-
na 

kormánymegbízott; 
főigazgató 

szabos@nmkh.gov
.hu; 
nagyzs@nmkh.gov
.hu 

3100 Salgótarján Zemlinszky R. út 9. 

Somogy Megyei Kormány-
hivatal 

Juhász Tibor kormánymegbízott 
hiva-
tal@somogy.gov.h
u 

7400 Kaposvár Csokonai u. 3. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Dr. Vinnai Győző; 
Nagyné Tóth-Páll 
Zselyke 

kormánymegbízott; 
kabinetvezető 

hiva-
tal@szszbmkh.hu; 
kabi-
net@szszbmkh.hu 

4400 Nyíregyháza Hősök tere 5. 

Tolna Megyei Kormányhi-
vatal 

Tóth Ferenc; 
Réger Balázs 

kormánymegbízott; 
kabinet-vezető-
sajtófőnök 

hiva-
tal@tolna.ddrkh.h
u  

7100 Szekszárd Szent István tér 11-13. 

Vas Megyei Kormányhiva-
tal 

Harangozó Berta-
lan 

kormánymegbízott 
kormanyhivatal@v
as.gov.hu 

9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1. 

Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal 

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott hivatal@vpmkh.hu 8200 Veszprém Megyeház tér. 1. 

Zala Megyei Kormányhiva-
tal 

Rigó Csaba Balázs kormánymegbízott 
hiva-
tal@zalakozig.hu 

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u. 10. 

Budapest Főváros Önkor-
mányzata 

Tarlós István főpolgármester 
tarlosistvan@buda
pest.hu 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Érd MJV Önkormányzat 
T. Mészáros And-
rás 

polgármester 

onkormanyzat@er
d.hu; 
polgarmester@erd
.hu 

2030 Érd Alsó u. 1-3.  
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Békéscsaba MJV Önkor-
mányzat 

Vantara Gyula; 
Dr. Kiss Gyula 

polgármester; 
titkársági osztályve-
zető 

vantara@bekescsa
ba.hu; 
kissgy@bekescsab
a.hu 

5600 Békéscsaba Szent István tér 7. 

Debrecen MJV Önkor-
mányzat 

Kósa Lajos polgármester 
polgarmester@ph.
debrecen.hu  

4026 Debrecen Kálvin tér 11. 

Dunaújváros MJV Önkor-
mányzat 

Cserna Gábor polgármester 

polgmest@pmh.d
unanet.hu; 
csernagabor@pm
h.dunanet.hu 

2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2. 

Eger MJV Önkormányzat Habis László polgármester 

habis.laszlo@ph.e
ger.hu; 
egpolgh@ph.eger.
hu 

3300 Eger Dobó tér 2. 

Győr MJV Önkormányzat 
Borkai Zsolt; 
Bolla Péter   

polgármester; 
kabinetfőnök 

polgarmester@gy
or-ph.hu; 
bolla.peter@gyor-
ph.hu  

9021 Győr Városház tér 1. 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzat 

Almási István; 
Markó Csaba 

polgármester; 
kabinet irodavezető 

polgarmester@ho
dmezovasarhely.h
u; 
markocsaba@hod
mezovasarhely.hu 

6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. 

Kaposvár MJV Önkor-
mányzat 

Szita Károly;  
Jenei Zoltánné 

polgármester; 
polgármesteri 
irodavezető 

polgarmester@ka
posvar.hu; 
szemelyititkar@ka
posvar.hu 

7400 Kaposvár Kossuth tér 1. 

Kecskemét MJV Önkor-
mányzat 

Dr. Zombor Gábor polgármester 
polgarmester@kec
skemet.hu 

6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

Miskolc MJV Önkormány-
zat 

Dr. Kriza Ákos; 
Kádas Anikó 

polgármester; 
személyi titkár 

polgarmester@mi
skolcph.hu; 
kadasa@miskolcp
h.hu 

3525 Miskolc Városház tér 8. 

Nagykanizsa MJV Önkor-
mányzat 

Cseresnyés Péter; 
Bedő Ibolya 

polgármester; 
polgármesteri 
titkárnő 

cseresnyes.peter
@nagykanizsa.hu; 
bedo.ibolya@nagy
kanizsa.hu  

8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7. 

Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzat 

Dr. Kovács Ferenc polgármester 
polgarmester@nyi
regyhaza.hu  

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1 

Pécs MJV Önkormányzat Dr. Páva Zsolt polgármester 
polgarmester@ph.
pecs.hu 

7621 Pécs Széchenyi tér 1. 

Salgótarján MJV Önkor-
mányzat 

Székyné dr. 
Sztrémi Melinda; 
Takácsné Turai 
Gabriella; 
Dr. Gaál Zoltán 

polgármester; 
polgármesteri 
titkárnő 

jegyzo@salgotarja
n.hu 

3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 

Sopron MJV Önkormány-
zat 

Dr. Fodor Tamás 
polgármester; 
polgármesteri 
irodavezető 

fo-
dor.tamas@sopro
n-ph.hu; 
brummer.krisztian
@sopron-ph.hu  

9400 Sopron Fő tér 1. 
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Szeged MJV Önkormány-
zat 

Dr. Botka László; 
Putics Tímea 

polgármester; 
titkárságvezető 

botka.laszlo@szeg
ed.eu; 
putics.timea@szeg
ed.eu 

6720 Szeged Széchenyi tér 10-11. 

Székesfehérvár MJV 
Önkormányzat 

Dr. Cser-Palkovics 
András; 
Csanády László 

polgármester; 
szem. Titkár 

polgarmester@pm
hiv.szekesfehervar
.hu 

8000 Székesfehérvár Városház tér. 1. 

Szekszárd MJV Önkor-
mányzat 

Horváth István; 
Mizsák Dominika 

polgármester; 
titkárságvezető 

polgarmester@sze
kszard.hu 

7100 Szekszárd Béla király tér 8. 

Szolnok MJV Önkormány-
zat 

Szalay Ferenc polgármester 
szolnph@ph.szoln
ok.hu 

5000 Szolnok Kossuth tér 9. 

Szombathely MJV Önkor-
mányzat 

Dr. Puskás Tivadar polgármester 
puskas.tivadar@sz
ombathely.hu 

9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3 

Tatabánya MJV Önkor-
mányzat 

Schmidt Csaba polgármester 
polgarmester@tat
abanya.hu 

2800 Tatabánya Fő tér 6. 

Veszprém MJV Önkor-
mányzat 

Porga Gyula; 
Katonáné Pálmai 
Marianna 

polgármester; 
polgármesteri 
titkárnő 

mpalmai@gov.ves
zprem.hu 

8200 Veszprém Óváros tér 9. 

Zalaegerszeg MJV Önkor-
mányzat 

Gyutai Csaba; 
Szemes Péter 

polgármester; 
személyi titkár 

mayor@zalaegersz
eg.hu; 
gycsaba@zalaeger
szeg.hu; 
gyutaicsaba@ph.z
alaegerszeg.husze
mes.peter@ph.zal
aegerszeg.hu 

8901 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u. 17-19 

Főpolgármesteri Hivatal Tarlós István főpolgármester 
tarlosistvan@buda
pest.hu 

1052 Budapest, Városház utca 9-11 

Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium 

Dr. Navracsics 
Tibor 

közigazgatási és 
igazságügyi minisz-
ter 

minisz-
ter@kim.gov.hu; 
lakossag@kim.gov
.hu 

1357 Budapest, Pf.: 2 

Vidékfejlesztési Miniszté-
rium 

Dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési 
miniszter 

minisz-
ter@vm.gov.hu 

1860 Budapest  

Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium 

Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési 
miniszter 

minisz-
ter@nfm.gov.hu 

1011 Budapest, Fő utca 44-50 

Honvédelmi Minisztérium Dr. Hende Csaba 
honvédelmi minisz-
ter 

minisz-
ter@hm.gov.hu; 
minister@hm.gov.
hu 

1885 Budapest, Pf.: 25. 

Külügyminisztérium Dr. Martonyi János külügyminiszter 
minisz-
ter@kum.hu 

1027 Budapest, Bem rakpart 47 

Nemzetgazdasági Minisz-
térium 

Varga Mihály 
nemzetgazdasági 
minsizter 

minisz-
ter@ngm.gov.hu; 
mihaly.varga@ng
m.gov.hu 

1369 Budapest Pf.: 481 

Belügyminisztérium Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

minisz-
ter@bm.gov.hu; 
ugyfelszolgalat@b
m.gov.hu 

1903 Budapest, Pf.: 314 

Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma 

Balogh Zoltán 
emberi erőforrások 
minisztere 

minisz-
ter@emmi.gov.hu 

1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége 

Berki Ágnes titkár 
kisvaro-
sok@oroshaza.hu  

5900, Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

Községek, Kistelepülések 
és Kistérségek Országos 
Önkormányzati Szövetsé-
ge 

Wekler Ferenc elnök 
kosz@kosz.hu; 
info@koesz.hu  

1136 Budapest, Tátra utca 21. II/2. 

Települési Önkormányzat-
ok Országos Szövetsége 

Schmidt Jenő; Dr. 
Zongor Gábor 

elnök; 
főtitkár 

toosz@toosz.hu  1067 Budapest, Teréz krt. 23. 

Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége 

Dr. Gémesi 
György;  
Dr. Fábián Zsolt;  
Pelyhe József  

elnök;  
főtitkár; 
titkár, szervező 

mosz@godollo.hu 2100 Gödöllő Szabadság tér 7. 

Megyei Jogú Városok 
Szövetsége 

Kósa Lajos; 
Papp Erika 

elnök; 
ügyvezető 

mjvsz@mjvsz.axel
ero.net  

1051 Budapest Október 6. U. 7. 

Megyei Önkormányzatook 
Országos Szövetsége 

Nagy Tímea  titkár 
moosz@moosz.co
m 

1052 Budapest, Városház u. 7. 

Balaton Fejlesztési Tanács 
(Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonprofit Kft.) 

dr. Bóka István; 
Dr. Molnár Gábor; 
Fekete-Páris Judit 

elnök; 
ügyvezető igazgató; 
gazdasági ig. és 
ügyv. Igh. 

molnarg@balaton
region.hu; 
fejudit@balatonre
gion.hu 

8600 Siófok, Batthyány u. 1. 

Kereskedők és Vendéglá-
tók Országos Érdekképvi-
seleti Szövetsége  

Dr. Antalffy Gábor ügyvezető elnök kisosz@kisosz.hu 1134 BUDAPEST, KASSÁK LAJOS UTCA 69-71.  

Vállalkozások és Munkál-
tatók Országos Szövetsége 

Demján Sándor ügyvezető elnök 
AMaraz@trigranit.
com  
center@vosz.hu  

1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. 

Magyar Iparszövetség Dr. Vadász György ügyvezető elnök 
vadasz.gyorgy@ok
isz.hu  

1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

Ipartestületek Országos 
Szövetsége 

Szűcs György elnök szucs@iposz.hu  1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. 

Általános Fogyasztási 
Szövetkezetek és Kereske-
delmi Társaságok Országos 
Szövetsége 

Dr. Zs. Szőke 
Zoltán 

elnök 
zs.szoke@afeosz.h
u 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c 

Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövegsé-
ge 

Dr. Futó Péter elnök 
klajko@mgyosz.hu  
futo.peter@future
al.hu 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Parragh László elnök mkik@mkik.hu 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Falusi és Agroturizmus 
Országos Szövetsége 

Dr. Csizmadia 
László 

elnök 
agroturizmus@t-
online.hu 

1077 Budapest Király utca 93 

Magyar Beutaztatók 
Szövetsége 

Kálmán István elnök 
istvan.kalman@m
abeusz.hu 

1054 Budapest Kálmán Imre utca 19. 

Magyar Rendezvényszer-
vezők Szövetsége 

Ganczer Gábor elnök 
ganczer.gabor@hu
ngexpo.hu 

1101 Budapest Expó tér 1 K épület 

Magyarországi Idegenve-
zetők Szövetsége 

Bálint Zoltán elnök 
misz@magyarmisz
.hu 

1118 Budapest Villányi út 83-85 G épület 
fszt 2. 

Magyar Kereskedelmi és Horváth Vilmos elnök horvath.vilmos@s 1054 Budapest Szabadság tér 7 
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Iparkamara Turisztikai 
Kollégiuma 

opronikamara.hu 

Magánszállásadók Orszá-
gos Szövetsége 

Trangóni Katalin elnök 
katalin.trangoni@
maganszallasadok.
hu 

8784 Kehidakustány,  

Magyar Szállodák és 
Éttermek Szövetsége 

Kopócsy Andrea elnök info@hah.hu 1123 Budapest Jagelló út 1-3. 

Magyar Természetjáró 
Szövetség 

Garancsi István  elnök 
info@termeszetjar
o.hu 

1075 Budapest Károly körút 11. VII.emelet 

Magyar Utazásszervezők 
és Utazásközvetítők Szö-
vetsége 

Molnár Gabriella elnök 
muisz@muisz.t-
online.hu  

1123 Budapest Jagelló út 1-3. 

Magyar Vedéglátók Ipar-
testülete 

Kovács László elnök elnok@mvi.hu 1138 Budapest Párkány utca 46 

Magyar Nemzeti 
Gasztronómaiai Szövetség 

Krivács András elnök 
titkarsag@mngsz.c
om 

1133 Budapest Pannónia út 96 

Magyarországi Turisztikai 
Desztinációk és Menedzs-
ment-szervezetek Szövet-
sége 

Balogh Károly elnök 
tdmszovetseg@g
mail.eu 

9737 Bük Eötvös utca 11. 

Magyar Fürdőszövetség Vancsura Miklós ügyvezető elnök 
info@furdoszovets
eg.hu 

1146 Budapest Borostyán utca 1/B 

Turisztikai Tanácsadók 
Szövetsége 

Dr. Puczkó László elnök 
lpuczko@xellum.h
u 

1051 Budapest Október 6. utca 14 

Magyar Gasztronómiai 
Egyesület 

Bittera Dóra elnök 
gastronomia@ent
ernet.hu  

1011 Szilágyi Dezső tér 1. 

Turisztikai és Vendéglátó 
Munkaadók Országos 
Szövetsége 

Gál Pál Zoltán elnök info@vimosz.org 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15 

Széchenyi Terv Gazdaság-
fejlesztő Társaság  

Horháth Tihamér elnök 
horvath.tihamer@
t-online.hu  

  

HÉTFA Kutatóintézet és 
Elemző Központ 

Csite András igazgató info@hetfa.hu 1051 Budapest, Október 6. utca 19. IV/2 

Széchenyi Terv Gazdaság-
fejlesztő Társaság  

Horváth Tihamér  elnök 
horvath.tihamer@
t-online.hu  

  

Magyar Turizmus Zrt. Horváth Gergely vezérigazgató 
horvath@itthon.h
u 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Nemzeti Agrár-
szaktanácsadási, Képzési 
és Vidékfejlesztési Intézet  

Dr. Mezőszent-
györgyi Dávid 

főigazgató 
mezoszentgyorgyi
d@nakvi.hu 

1223 Budapest Park utca 2. 

Széchenyi Programiroda  
Görözdi-Nagy 
Eszter 

ügyvezető igazgató 
info@szechenyipr
ogramiroda.hu 

1053 Budapest, Szép u. 2. 

Nemzeti Innovációs Hiva-
tal  

Dr. Deák Csaba 
Tamás 

elnökhelyettes 
Csa-
ba.Deak@nih.gov.
hu 

1061 Bp, Andrássy út 12., 

Századvég Gazdaságkutató 
Zrt. 

Fürjes Balázs vezérigazgató 

szazadveg-
eco@szazadveg-
eco.hu; 
furjes@szazadveg-
eco.hu 

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8–
10. 

Magyar Turisztikai 
Desztinációk és Menedzs-
ment-szervezetek Szövet-
sége  

Balogh Károly elnök 
info@tdmszovetse
g.eu 

  

Duna Régió Stratégia 
Titkársága 

Medgyesy Balázs kormánybiztos 
dunastrategia@mf
a.gov.hu 

1027 Budapest, Bem rakpart 47. 

Központi Statisztikai 
Hivatal 

Dr. Vukovich 
Gabriella;  
Varga Zoltán;  

elnök ; 
főosztályvezető; 
osztályvezető 

vukovich.gabriella
@ksh.hu; 
elntitk@ksh.hu; 

1525 Budapest, Pf. 51. 

mailto:katalin.trangoni@maganszallasadok.hu
mailto:katalin.trangoni@maganszallasadok.hu
mailto:katalin.trangoni@maganszallasadok.hu
mailto:info@hah.hu
mailto:info@termeszetjaro.hu
mailto:info@termeszetjaro.hu
mailto:muisz@muisz.t-online.hu
mailto:muisz@muisz.t-online.hu
mailto:elnok@mvi.hu
mailto:info@furdoszovetseg.hu
mailto:info@furdoszovetseg.hu
mailto:gastronomia@enternet.hu
mailto:gastronomia@enternet.hu
mailto:horvath.tihamer@t-online.hu
mailto:horvath.tihamer@t-online.hu
mailto:horvath.tihamer@t-online.hu
mailto:horvath.tihamer@t-online.hu
mailto:Csaba.Deak@nih.gov.hu
mailto:Csaba.Deak@nih.gov.hu
mailto:Csaba.Deak@nih.gov.hu
mailto:szazadveg-eco@szazadveg-eco.hu
mailto:szazadveg-eco@szazadveg-eco.hu
mailto:szazadveg-eco@szazadveg-eco.hu
mailto:szazadveg-eco@szazadveg-eco.hu
mailto:szazadveg-eco@szazadveg-eco.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Galántai Katalin zoltan.varga@ksh.
hu; 
elnfoo@ksh.hu; 
Kata-
lin.Galantai@ksh.h
u 

Magyar Energia Hivatal 
Horváth Péter;  
Buda Dóra 

elnök; 
Kabinetfőnök 

eh@eh.gov.hu 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7 

Országos Atomenergia 
Hivatal 

Rónaky József ; 
Horváth Kristóf 

főigazgató; 
főigazgató-helyettes 

ronaky@haea.gov.
hu; 
horvathk@haea.g
ov.hu 

1539 Budapest Postafiók 676. 

Magyar Tudományos 
Akadémia 

Pálinkás József,  
Kindert Judit, 
Kende Zsuzsanna 

elnök,  
főosztályvezető,  
titkársági referens 

palinkas.jozsef@tit
karsag.mta.hu; 
kindert.judit@titk
arsag.mta.hu; 
elnokseg@titkarsa
g.mta.hu 

1051 Budapest Széchenyi István tér 9 

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. 

Baranyay László elnök-vezérigazgató 
kabinetiro-
da@mfb.hu 

1051 Budapest, Nádor u. 31. 

Széchenyi Tőkealap-Kezelő 
Zrt. 

Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató 
csu-
haj.imre@szta.hu 

1077 Budapest, Wesselényi u. 28. 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) Domokos László elnök sajto@asz.hu 1051 Budapest Széchenyi István tér 9 

Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal (HITA) 

Dobos Erzsébet elnök 
erzsebet.dobos@h
ita.hu 

1055. Budapest, Honvéd utca 20. 

Kerékpáros turizmusért 
felelős miniszterelnöki 
megbízott 

Garancsi István 
miniszterelnöki 
megbízott 

istvan.garancsi@m
e.gov.hu 

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. 

Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. 

Márton Péter vezérigazgató info@mnv.hu 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Eximbank - Magyar Ex-
port-Import Bank Zrt. 

Nátrán Roland vezérigazgató 
natran.roland@exi
m.hu 

1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. 

Magyar Nemzeti Bank 
Dr. Matolcsy 
György 

elnök info@mnb.hu 1054 Budapest, Szabadság tér 8. 

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. 

Auth Henrik elnök-vezérigazgató 
auth.henrik@gara
ntiqa.hu 

1082 Budapest, Kisfaludy u. 32. 

Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány 

dr. Herczegh 
András 

ügyvezető igazgató 
herczegh.andras@
avhga.hu 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.  

Magyar Vállalkozásfinan-
szírozási Zrt. 

Vingelman József vezérigazgató 
vingelman.jozsef@
mvzrt.hu 

1074 Budapest, Dohány u. 12. 

Magyar Bankszövetség Dr. Patai Mihály elnök 
titkarsag@bankszo
vetseg.hu 

1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. 

Magyar Faktoring Szövet-
ség 

Csáki Ferenc  elnök 

csakif@otpbank.h
u 
firen@faktoringsz
ovetseg.hu 

1075 Budapest, Madách Imre tér 3. 

 Magyar Lízingszövetség Hanczár Zsolt elnök 
info@lizingszovets
eg.hu 

1051 Budapest, József Nándor tér 5-6. 

Magyar Kockázati- és 
Magántőke Egyesület 

Bethlen Nikolaus elnök hvca@hvca.hu 1013 Budapest, Pauler u. 11. 

mailto:eh@eh.gov.hu
mailto:ronaky@haea.gov.hu
mailto:ronaky@haea.gov.hu
mailto:ronaky@haea.gov.hu
mailto:ronaky@haea.gov.hu
mailto:kabinetiroda@mfb.hu
mailto:kabinetiroda@mfb.hu
mailto:erzsebet.dobos@hita.hu
mailto:erzsebet.dobos@hita.hu
mailto:istvan.garancsi@me.gov.hu
mailto:istvan.garancsi@me.gov.hu
mailto:info@mnv.hu
mailto:herczegh.andras@avhga.hu
mailto:herczegh.andras@avhga.hu
mailto:titkarsag@bankszovetseg.hu
mailto:titkarsag@bankszovetseg.hu
mailto:csakif@otpbank.hu
mailto:csakif@otpbank.hu
mailto:csakif@otpbank.hu
mailto:csakif@otpbank.hu
mailto:info@lizingszovetseg.hu
mailto:info@lizingszovetseg.hu
mailto:hvca@hvca.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

Magyar Gazdaságfejleszté-
si Központ Zrt. 

Barta E. Gyula vezérigazgató 
barta.e.gyula@ma
gzrt.hu 

1139 Budapest, Váci út 83. 

Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség 

Dányi Gábor elnökhelyettes 
gabor.danyi@nfu.
gov.hu 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala  

Dr. Bendzsel 
Miklós 

elnök 
sztnh@hipo.gov.h
u 

1054 Budapest. Garibaldi u. 2. 

BCE Gazdálkodástudomá-
nyi Kar Gazdaságföldrajz 
és JÖvőkutatás Tanszék 

Dr. Tózsa István 
tanszékvezető 
főiskolai tanár 

istvan.tozsa@uni-
corvinus.hu 

1093 Budapest Fővám tér 8. 

BCE Tájépítészeti Kar, 
Tájtervezés- és Területfej-
lesztési Tanszék 

Dr. Kollányi László 
tanszékvezető 
egyetemi docens 

laszlo.kollanyi@un
i-corvinus.hu 

1118 Budapest, Villányi út 35-43. 

BME GTK 
Környezetgazdaságtan 
Tanszék 

Dr. Valkó László 
CSc 

tanszékvezető 
egyetemi docens 

valkol@eik.bme.h
u 

Budapest, Magyar tudósok körútja 2, Q 
épület A szárny 

Debreceni Egyetem Agrár- 
és Gazdálkodástudomá-
nyok Centruma Földhasz-
nosítási, Műszaki és Terü-
letfejlesztési Intézet 

Prof. Dr. Nagy 
János 

centrumelnök, 
intézetigazgató, 
doktori iskola vezető 

nagyjanos@agr.un
ideb.hu 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

ELTE TTK Regionális Tu-
dományi Tanszék 

dr. Nemes Nagy 
József DSc 

tanszékvezető 
egyetemi tanár 

nemesn@ludens.e
lte.hu 

1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C 

ELTE TTK Társadalom- és 
Gazdaságföldrajz Tanszék 

Dr. Habil Illés 
Sándor 

tanszékvezető 
egyetemi docens 

illes@caesar.elte.h
u 

1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C 

Kaposvári Egyetem, Gaz-
daságtudományi Kar, 
Regionális Gazdasági- és 
Statisztika Tanszék 

Dr. Habil Gál 
Zoltán 

tanszékvezető 
egyetemi docens 

gal.zoltan@ke.hu 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

Kaposvári Egyetem, Gaz-
dálkodás- és Szervezéstu-
dományok Doktori Iskola  

Dr. Udovecz Gá-
bor, DSc 

doktori iskola veze-
tő, egyetemi tanár 

udolak@gmail.co
m 

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

Kodolányi János Főiskola 
Európai Város és Regioná-
lis Tanulmányok Tanszék 

Dr. Habil Szirmai 
Viktória 

tanszékvezető 
egyetemi docens 

szir-
mai@socio.mta.hu 

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. 

Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kar 
Világ- és Regionális Gazda-
ságtan Intézet 

Prof Dr. Kocziszky 
György 

tanszékvezető 
egyetemi docens 

regkagye@uni-
miskolc.hu 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kar Vállal-
kozáselmélet és gyakorlat 
Doktori Iskola 

Dr. Szintay István 

Vállalkozás elmélet 
és gyakorlat doktori 
PHd Iskola vezetője, 
egyetemi tanár 

szvmanor@uni-
miskolc.hu 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutató-
központ Földrajztudomá-
nyi Intézet 
Társadalomföldrajzi Osz-
tály 

Prof. Dr. Michalkó 
Gábor 

Osztályvezető  
michalko@mail.iif.
hu 

1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kuta-
tóház) 

MTA KRTK Közgazdaság-
tudományi Intézet 

Dr. Fazekas Károly Igazgató 
faze-
kas.karoly@krtk.m
ta.hu 

1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kuta-
tóház) 

MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Regionális 
Kutatások Intézete 

Prof Dr. Faragó 
László  

Intézetigazgató 
egyetemi tanár 

farago@rkk.hu 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 

MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete Alföldi 
Tudományos Osztály 

Dr. Perger Éva osztályvezető  
perger.eva@rkk.h
u 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 

mailto:barta.e.gyula@magzrt.hu
mailto:barta.e.gyula@magzrt.hu
mailto:gabor.danyi@nfu.gov.hu
mailto:gabor.danyi@nfu.gov.hu
mailto:sztnh@hipo.gov.hu
mailto:sztnh@hipo.gov.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete Dunán-
túli Tudományos Osztály 

Dr. Mezei Cecília osztályvezető  mezeic@rkk.hu 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 

MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete Közép- 
és Észak-magyarországi 
Tudományos Osztály 

Dr. Kovács Katalin osztályvezető  kovacsk@rkk.hu 
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kuta-
tóház) 

MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete Nyu-
gat-magyarországi Tudo-
mányos Osztály 

Dr. Lados Mihály 
osztályvezető, 
egyetemi docens 

ladosm@rkk.hu 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10. 

Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Közgazdaságtu-
dományi Kar Nemzetközi 
és Regionális Gazdaságtani 
Intézet 

Dr. Fábián Attila 

egyetemi docens, 
oktatási 
dékánhelyettes, 
intézetigazgató 

afabian@ktk.nyme
.hu 

9400 Sopron, Erzsébet u. 9. 

NYME Széchenyi István 
Doktori Iskola 

Prof. Dr. Székely 
Csaba 

egyetemi tanár, 
dékán, a Széchenyi 
István Doktori Iskola 
vezetője 

szekely@ktk.nyme
.hu  

9400 Sopron, Erzsébet u. 9. 

PTE KTK Közgazdasági- és 
Regionális Tudományok 
Intézete 

Dr. Mellár Tamás 
intézetigazgató, 
egyetemi tanár 

mellart@ktk.pte.h
u 

7622 Pécs, Rákóczi út 80. 

Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi 
Kar Regionális Politika és 
Gazdaságtan Doktori 
Iskola 

Dr. Varga Attila Dsc 
egyetemi tanár, a 
doktori iskola veze-
tője 

vargaa@ktk.pte.h
u 

7622 Pécs, Rákóczi út 80. 

PTE TTK Földrajzi Intézet dr. Aubert Antal 
egyetemi docens, 
intézetigazgató 

aubert@ttk.pte.hu 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Széchenyi István Egyetem 
Kautz Gyula Gazdaságtu-
dományi Kar Regionális-
tudományi és Közpolitikai 
Tanszék 

Prof Dr. Rechnitzer 
János 

egyetemi tanár, 
általános és tudo-
mányos 
rektorhelyettes, 
doktori iskola vezető 

rechnj@sze.hu 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Széchenyi István Egyetem 
Regionális- és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola 

Prof Dr. Rechnitzer 
János 

egyetemi tanár, 
általános és tudo-
mányos 
rektorhelyettes, 
doktori iskola vezető 

rechnj@sze.hu 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Szegedi Tudományegye-
tem Gazdaságtudományi 
Kar Közgazdaságtani és 
Gazdaságfejlesztési Intézet  

Prof. Dr. Lengyel 
Imre 

intézetvezető egye-
temi tanár, doktori 
iskola vezető 

ilengyel@eco.u-
szeged.hu 

6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. 

Szegedi Tudományegye-
tem Gazdaságtudományi 
Kar Közgazdaságtani 
Doktori Iskola  

Prof. Dr. Lengyel 
Imre 

intézetvezető egye-
temi tanár, doktori 
iskola vezető 

ilengyel@eco.u-
szeged.hu 

6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. 

Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi 
Kar Gazdaság- és Társada-
lomföldrajz Tanszék  

Dr. Kovács Zoltán 
tanszékvezető 
egyetemi tanár  

zkovacs@geo.u-
szeged.hu  

6722 Szeged, Egyetem utca 2. 

Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Regionális 
Tudományok Doktori 
Iskola  

Dr. Sikos T. Tamás 
DSc 

egyetemi tanár, 
doktori iskola vezető 

sikos.t.tamas@gtk
.szie.hu 

2100 Gödöllő Práter Károly u.1  

Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfej-

Prof. Dr. Káposzta 
József CSc. 

intézetigazgató 
egyetemi docens  

Kaposzta.Jozsef@g
tk.szie.hu 

2100 Gödöllő Práter Károly u.1  

http://rkt.sze.hu/
http://rkt.sze.hu/
http://rkt.sze.hu/
http://rkt.sze.hu/
http://rkt.sze.hu/
http://rgdi.sze.hu/
http://rgdi.sze.hu/
http://rgdi.sze.hu/
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/kozgazdasagtani/kozgazdasagtani-090928?folderID=9843&objectParentFolderId=9843
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/kozgazdasagtani/kozgazdasagtani-090928?folderID=9843&objectParentFolderId=9843
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/kozgazdasagtani/kozgazdasagtani-090928?folderID=9843&objectParentFolderId=9843
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/kozgazdasagtani/kozgazdasagtani-090928?folderID=9843&objectParentFolderId=9843
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/regionalis/prof-dr-lengyel-imre
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/regionalis/prof-dr-lengyel-imre
http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/kozgazdasagi-doktori-iskola
http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/kozgazdasagi-doktori-iskola
http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/kozgazdasagi-doktori-iskola
http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/kozgazdasagi-doktori-iskola
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/regionalis/prof-dr-lengyel-imre
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/regionalis/prof-dr-lengyel-imre
http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/26
http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/26
http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/26
http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/26
http://www.rtdi.gtk.szie.hu/
http://www.rtdi.gtk.szie.hu/
http://www.rtdi.gtk.szie.hu/
http://www.rtdi.gtk.szie.hu/
http://www.rtdi.gtk.szie.hu/
http://www.rgvi.gtk.szie.hu/
http://www.rgvi.gtk.szie.hu/
http://www.rgvi.gtk.szie.hu/
http://www.rgvi.gtk.szie.hu/
mailto:Kaposzta.Jozsef@gtk.szie.hu
mailto:Kaposzta.Jozsef@gtk.szie.hu
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Szervezet Név Beosztás E-mail Cím 

lesztési Intézet  

Nyugat-Magyarországi 
Egyetem 

Dr. Faragó Sándor rektor rectoro@nyme.hu   

Szegedi Tudományegye-
tem 

Dr. Szabó Gábor rektor 
rek-
tor@rekt.szte.hu 

6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Semmelweis Egyetem Dr. Szél Ágoston rektor 
rek-
tor@semmelweis-
univ.hu  

1085 Budapest, Üllői út 26. 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

Dr. Péceli Gábor rektor 
rek-
tor@mail.bme.hu 

1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 

Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem 

Dr. Mezey Barna rektor rektor@elte.hu 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3 

Pécsi Tudományegyetem Dr. Bódis József rektor rector@pte.hu 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 

Széchenyi István Egyetem Dr. Földesi Péter rektor foldesi@sze.hu 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Szent István Egyetem Dr. Tőzsér János 
egyetemi tanár, 
ideiglenes intézetve-
zető 

rector@szie.hu 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1 

Debreceni Egyetem Dr. Szilvássy Zoltán rektor rector@unideb.hu 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Pannon Egyetem Dr. Friedler Ferenc rektor 
rektor@uni-
pannon.hu 

8200 Veszprém Egyetem u 10 

 

Mellékletek (az SFC 2014-be (Structural Funds Common (electronic data interchange)) 

feltöltve, különálló fájlokként): 

 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) 

 Lakossági összefoglaló az operatív programról (szükség szerint) 

 


