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1 STRATÉGIA; AZ OPERATÍV PROGRAM ILLESZKEDÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA AZ EU INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS BEFOGADÓ 

NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁHOZ– ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS 

TERÜLETI KOHÉZIÓ ELÉRÉSÉHEZ 

1.1 Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, 

fenntartható és befogadó növekedés stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió eléréséhez  

A 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

a rendelkezésre álló forrásokat három területre koncentrálja. Ez a három fő terület a 

következő: 

1. a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése 

(tudásgazdaság, kreativitás, innováció), 

2. a közösségi infrastruktúra fejlesztése, 

3. a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. 

Ezzel biztosítjuk Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági 

versenyképességének további növekedését illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek 

csökkenését. 

A Közép-magyarországi régió (KMR) Magyarország legfejlettebb régiója, 2010-ben 

hazánkban, régiós szinten egyedül Közép-Magyarország GDP-je haladta meg (8,5 

százalékkal) az uniós átlagot. Annak ellenére, hogy a KMR az ország területének mindössze 

7,4 százalékát adja, itt él a teljes népesség közel 30százaléka (2012, KSH). A hazai 

foglalkoztatottak közel egyharmada Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a 

teljes hazai GDP értékének csaknem felét (KSH, 2010). 

A KMR-t két NUTS 3 szintű közigazgatási egység alkotja: Budapest és Pest megye. 

Budapesttel szemben Pest megye átlagos fejlettsége jóval alacsonyabb, emellett magát Pest 

megyét is markáns belső egyenlőtlenségek tagolják. 

A Közép-magyarországi régió speciális helyzete megköveteli, hogy párhuzamosan 

foglakozzunk egy fejlett terület kihívásaival és találjunk megoldást egy, a konvergencia 

régiók problémáival szembenéző terület nehézségeivel. Ezt a helyzetet, azaz a régión belüli 

egyenlőtlenség szintjét, jól jellemzi, hogy míg a fővárosban az egy főre jutó GDP az országos 

átlag 2,3-szerese (2010, KSH), addig Pest megyére vonatkozólag ez az adat nem éri el a 0,8-at 

(79,7 százalék). Az egy lakosra jutó beruházási összeg Budapesten kétszer akkora, mint Pest 

megyében. A Közép-magyarországi régió összes K+F ráfordításának 95 százaléka 

Budapesten valósul meg (2011, KSH). Az infrastruktúra kiépítettségében és használatában is 

jelentősek az eltérések a főváros és Pest megye között. Az Információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) infrastruktúra kiépítettsége mindkét területegységben megfelelő, 

ugyanakkor az internet előfizetések népességre vetített száma 65 százalékkal magasabb 

Budapesten, mint Pest megyében.  
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Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy Pest megyén belül is jelentősek a különbségek a 

Budapest agglomerációjához tartozó települések és az egyéb Pest megyei települések 

fejlettségi mutatói között. Pest megyében a gazdasági szereplők régión belüli súlya az 

agglomerációra koncentrálódik, a munkavállalók 79,6 százalékát itt foglalkoztatják. 

A munkanélküliségi ráta az agglomeráció településein alacsony, a zónán belül mindössze 

három olyan település van, amely a településállomány legkedvezőtlenebb helyzetű negyedébe 

tartozik. Magas munkanélküliséggel sújtott településeket Pest megye külső részén, főként a 

keleti, dél-keleti területeken találhatók.  

A közép-magyarországi régióban a népsűrűség és a közlekedési infrastruktúra fejlettsége 

között erős a kapcsolat. A budapesti agglomerációban olyan településeket, amelyek a 

legalacsonyabb népsűrűségű kategóriába tartoznak, elsősorban a közlekedési szempontból 

periférikus helyzetű területeken elszórtan helyezkednek el. Az agglomeráció határán kívül 

magasabb népsűrűséggel ugyanakkor csak a fő közlekedési útvonalak (autópályák, főutak, 

vasútvonalak) mentén lehet találkozni. 

Egyszerre kell tehát biztosítanunk az ország legfontosabb és legfejlettebb gazdasági 

területének további fejlődését, versenyképességének növekedését, valamint azt, hogy több 

hagyományos, alacsony fejlettségű, lemaradó térség komplex problémáin túllépve képes 

legyen bekapcsolódni a modern gazdaság vérkeringésébe. Ez utóbbi célt a fejletlenebb 

területek közvetlen támogatásával, illetve a fejlettebb területeken végrehajtott fejlesztések 

tovagyűrűző hatásának erősítésével kívánjuk elérni. 

A legfejlettebb terület(ek)nek a régiójukat dinamizáló, az innovációt és tőkét közvetítő 

központokká kell válniuk, amelyek valódi tudásközpontként koncentrálják a K+F+I szektor, a 

felsőoktatási intézmények, valamint a legmagasabb hozzáadott értékű, kvalifikált munkaerőt 

igénylő ágazatok körét. 

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve az EU Duna Régió 

Stratégia (DRS) figyelembe vételével, releváns elemeinek beépítésével zajlik. A VEKOP EU 

DRS-t érintő prioritásainak kijelölése a fentiekre és a többoldalú egyeztetésekre figyelemmel 

történik az OP előkészítésének és végrehajtásának részeként. 

A fentieket figyelembe véve határoztuk meg a már említett három fő területet (melyek direkt 

módon kapcsolódnak az Európa 2020 hat tematikus célkitűzéséhez: 1,3,4,8,9,10) amelyekre 

fókuszálva erőforrásainkat valós eredményeket leszünk képesek felmutatni.  

E három fő beavatkozási területhez kapcsolódóan – az eddig elkészült stratégiák és az EU 

javaslatai alapján – a VEKOP intézkedései az alábbi specifikus céloknak kívánnak megfelelni 

konkrét válaszokat adni: 

1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás-

gazdaság, kreativitás, innováció): 

a) Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése. 

b) Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása. 

c) Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése. 
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d) Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai 

intézményrendszer megerősítése. 

e) A tudásfelhasználás segítése. 

f) A tudásáramlás erősítése. 

g) A tudásbázisok megerősítése. 

h) Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása. 

 

2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése:  

a) A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

megújulása. 

b) foglalkoztatásösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége 

harmonikus együttműködése érdekében. 

c) A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal 

d) A mobilitás és foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével. 

e) Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése. 

f) Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései. 

g) Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében. 

h) Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az intézményi háttér korszerűsítésével. 

 

3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése: 

a) Szociális intézményi háló fejlesztése. 

b) A befogadó társadalom erősítése. 

c) Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása. 

d) A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a közoktatás, 

köznevelés fejlesztése. 

e) A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása. 

f) A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése. 

g) Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése. 

h) A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása. 

 

Az igények, kihívások valamint a hozzájuk kapcsolódó specifikus célok, beavatkozási 

területek, amelyek a VEKOP beavatkozási fókuszpontjait képezik, az alábbi indokok alapján 

kerültek meghatározásra: 

 

1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése 

(tudásgazdaság, kreativitás, innováció) 

Bár a KMR régió magjának, elsősorban Budapestnek a gazdasági teljesítménye és annak 

jellemzői részben eltérőek, jobbak az országos helyzettől, de számos területen fejlesztésre 

szorulnak. Elsősorban a K+F+I illetve a vállalatközi illetve vállalatok és a felsőoktatási szféra 



 

 

 

 13 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

közötti együttműködés területén. Így a VEKOP végrehajtása során Budapest és részben az 

agglomeráció esetében elsősorban ezen területek fókuszált fejlesztésére, támogatására van 

szükség. Pest megye jóval kevésbé fejlett térségei esetében azonban valódi szükséglet és 

reális cél lehet a fenntartható, a térség belső lehetőségeire és adottságara épülő 

gazdaságfejlesztés előmozdításával a további divergencia megfékezése.  

Kiemelt stratégiai célunk tehát a KMR régión belül is, azon belül elsősorban a Pest megyei 

térségekben, (összhangban az EU iparpolitikájával), a termelési tevékenység súlyának 

növelése a GDP-n belül. A fenntartható, kiegyensúlyozott és rugalmas növekedés érdekében 

szükséges, hogy a kkv-k súlya növekedjen a gazdasági teljesítményen, így a termelésen belül 

is. Ehhez kapcsolódóan fontos cél a hazai beszállító cégek (kkv-k) támogatása a beszállítói 

láncban történő minőségi előrelépés érdekében. A beszállítói kör szélesítése szintén nagyon 

lényeges, mivel ezáltal, többek között, csökkenek a logisztikai kiadások és nő a 

foglalkoztatottság. E célok elérése érdekében egyrészt szükséges általában véve a kkv-k 

nemzetközi versenyképességének növelése, másrészt a nemzetközi termelési láncokhoz való 

csatlakozási képességük fejlesztése, illetve célzottan (az EU célkitűzéseivel (Európa 2020: 

kkv-k nemzetközivé válásának elősegítése) összhangban) a kkv-k nemzetközi piacokon való 

megjelenésének elősegítése. 

Az ipari tevékenységet is magába foglaló logisztikai hub-ok kialakítását az EU is 

szorgalmazza. Ehhez kapcsolódóan célunk, hogy a jelenleginél hatékonyabban ki tudjuk 

használni földrajzi helyzetünket, illetve egyéb adottságainkat és ezzel megerősödjön közép-

európai csomóponti (HUB) szerepünk.  

A fentebb felvázoltakon túl további céljaink között szerepel a szolgáltató ágazatok 

teljesítményének növelése is, mivel ezek egyrészt jelentős mennyiségű munkaerőt tudnak 

felszívni, másrészt magas hozzáadott értékük jelentős forrásokat képes biztosítani a magyar 

gazdaság számára. 

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

hitelállományuk a magas kamatszint miatt nagy kockázatot jelent számukra, különösen a 

jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. A korábban említett célok megvalósításához 

nélkülözhetetlen, kiemelt jelentőségű célunk (és eszközünk is egyben az eddig felsorolt célok 

elérése érdekében), hogy a kkv-k sokkal könnyebben jussanak hozzá a fejlesztéseikhez és 

működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz. A pénzügyi eszközöket, 

melyek kapcsán Magyarország már jelentős tapasztalatokra tett szert, még innovatívabbá, 

rugalmasabbá és célzottabbá kell tenni, kiszélesítve a jelenleg elérhető termékkínálatot. 

Mindezek miatt kiemelt célunk a kkv-k versenyképességének javítását a szükséges 

finanszírozási források rendelkezésre bocsátásával és a nagyobb kockázatvállalást ösztönző 

garanciatermékek működtetésével, továbbá a pénzügyi intézményrendszer fejlesztésével is 

elősegíteni. Ez a cél megfelel az EU2020 és a Small Business Act (SBA) által meghatározott 

céloknak is.  

A finanszírozáshoz való hozzáférés mellett a vállalkozások versenyképességét befolyásoló 

fontos tényező a jól képzett, versenyképes munkaerő rendelkezésre állása. A felnőtt lakosság 
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egész életen át tartó tanulásban, képzésben való részvétele (LLL indikátor) rendkívül alacsony 

hazánkban, ezért a vállalati tevékenységhez szorosan kapcsolható humán fejlesztéseket, 

vállalati képzéseket és a gyakornoki helyek kialakítását is támogatni szükséges. 

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

innovációs együttműködések terén marad el az átlagostól. Gyenge pont a kkv-k 

együttműködése a hazai és a külföldi nagyvállalatokkal, tudásbázisokkal. A technológia-

transzfert ösztönző mechanizmusok sem kellően hatékonyak. 

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

 fejletlen az e vállalkozásokat segítő környezet; 

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

kezdeti szakaszban elakad; 

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

iránti keresletük is. 

Magyarországon ma már az export 22 százalékát a technológia-intenzív termékek adják, 

amelyeket szinte kizárólag az országba települt globális nagyvállalatok hazai leányvállalatai 

állítanak elő. Globális pozíciójukat, valamint a hazai gazdaságba való integrálódásukat 

egyaránt segíti K+F tevékenységük erősítése. A K+F működő tőke vonzására irányuló 

támogatáspolitikai eszközök erősítése a jelenlegi versenypozíció fenntartása érdekében is 

elengedhetetlen. 

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

tudományos kiválósági versenyben, ugyanis: 

 a kutatási infrastruktúra színvonala elmarad a fejlettebb országokétól; 

 a nemzetközi együttműködésekben való hazai részvétel szintje alacsony; 

 az egyéni és az intézményi kiválóság és versenyképesség  egyaránt erősítésre 

szorul. 

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

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

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

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

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

Alapok forrásainak hozzá kell járulniuk a kapacitásépítéshez, mely a H2020-ban fontos 

szempontként megjelenő kiválóságot szolgálja. Másrészt a magyar gazdaság számára fontos, 

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

Az EU2020 stratégia egyik kiemelt céljaként megfogalmazott intelligens növekedéshez, 

valamint a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához kapcsolódóan 

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

arányát. A kitűzött cél az erőforrásoknak az innovációs teljesítményt behatároló szűk 

keresztmetszetekre koncentrálásával érhető el, amelyek azonosítása a Kormány által 2013 

júliusában elfogadott Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
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Stratégia 2020 keretében megtörtént. Ezen belül a 2013. évi országspecifikus ajánlás szerint 

kiemelt figyelmet kell fordítani az innovatív vállalkozások célzott ösztönzőkkel történő 

támogatására. 

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

nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) szakosodási célkitűzései egészítik ki a ma még 

hiányzó „entrepreneurial discovery process” (EDP) eredményeként. Az S3 szakosodás 

keretében megfogalmazódó célkitűzéseknek köszönhetően egyes területeken egy magasabb 

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

A termelési tevékenységek súlyának növelése érdekében szükséges a vállalkozások 

versenyképességének javítása. Ennek érdekében elősegítjük a kkv-k kapacitásbővítését, 

technológiai/informatikai fejlesztéseit, a hazai piacon történő megerősödés, a 

nemzetköziesedés, a külpiacokon való megjelenés illetve további terjeszkedés érdekében. 

Ezen területek elhanyagolása a növekedés fő akadálya lehet a jövőben. 

A vállalkozóvá válás elősegítése, az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése is kiemelten 

fontos terület a kkv-szektor versenyképességének, hatékonyságának, sikerességének, 

növekedési potenciáljának javítása érdekében. Ehhez elengedhetetlen az alapvető vállalkozói 

és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus vezetői és menedzsment 

ismereteinek és készségeinek fejlesztése, valamint a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése. 

Versenyképességünk szempontjából hangsúlyos a vállalatközi együttműködés, a helyi gazda-

sági kapcsolatok, a hálózatosodás további fejlődésének elősegítése. Jelenleg még mindig az 

alacsony szintű hálózatosodás, az alapvető bizalomhiány a jellemző a kkv-k körében, ami 

versenyhátrányt jelent számunkra, különösen a nemzetközi piacon. Kiemelten támogatjuk 

ezért a gazdasági hálózatok (klaszterek, beszállítói láncok) kiépülését, fejlődését. Különös 

jelentősége van azon együttműködési formáknak, amikor a kkv-k nagyvállalatokkal illetve az 

egyetemi szférával is szorosan együttműködnek. Mivel a KMR régióban koncentrálódik az 

ország tudásbázisának, felsőoktatási, K+F és innovációs potenciáljának meghatározó része 

így az ilyen együttműködések kiemelt támogatása fontos eleme programunknak. 

A vállalatok direkt saját beruházásainak ösztönzése mellett kiemelt fontosságú a 

vállalkozások működéséhez szükséges infrastrukturális háttér további fejlesztése is. Ennek 

keretében támogatni fogjuk inkubátorházak, ipari parkok, ipari területek, logisztikai 

központok fejlesztését (elsősorban a már meglévő kapacitások, szolgáltatások minőségi és 

mennyiségi fejlesztését célozzuk), valamint nemzetközi szolgáltató központok létrehozását is. 

Mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük a KMR régió heterogenitását. 

Fontos megemlíteni a Magyarországon frissen induló (start-up) vállalkozások finanszírozási 

lehetőségeinek szélesítését. A tudásalapú start-upok relatíve jó esélyekkel indulnak a piaci 

versenyben, de indulásuk, fejlődésük egyik legnagyobb akadálya a tőkeszerzés nehézsége. A 

pénzügyi eszközök tehát emiatt is fontos elemei kell, hogy legyenek programunknak. 

A K+F+I terület szükségleteire, kihívásaira a VEKOP 1. prioritás beavatkozásai az alábbiak 

szerint kívánnak megoldást nyújtani: 
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 az 1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása intézkedés a vállalkozások szintjén 

azonosított szűk keresztmetszetek feloldását célozza az innovációs ökoszisztéma 

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

innovációs szolgáltatások vásárlása, illetve a K+F működő tőke vonzására irányuló 

speciális programok segítségével; 

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

és vállalatok közötti (egy bizonyos fejlesztés érdekében történő, vagy ágazati, illetve 

tudományos szempontból stratégiai jelentőségű) együttműködések ösztönzését, a tudás- 

és technológiatranszfer hatékonyságának növelését segíti; 

 a 3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések intézkedés beavatkozásai a 

közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor tudományos kiválóságának erősítéséhez 

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

Horizont 2020-ban való kutatóintézeti és vállalati részvétel biztosításához (nemzetközi 

K+F kapcsolatok fejlesztése) járulnak hozzá. 

A fenti beavatkozások összehangolásával kiemelt célunk egy egységes, és teljes spin-off és 

start-up ökoszisztéma kiépítése és működtetésének elősegítése. Ez feltétele annak, hogy a 

K+F eredmények piacra jutása a lehetőségekhez mérten minél inkább hazai vállalatok által 

történjen meg. Ez, a direkt előnyökön túl, a K+F tevékenységre való közvetlen 

visszacsatolások nyomán ez utóbbi hatékonyságát, sikerességét is növelheti hosszú távon. 

A horizontális intézkedések mellett fontos az olyan ágazatok kiemelt támogatása, amelyek 

érdemben tudnak hozzájárulni a munkaerő kereslet bővüléséhez, különös tekintettel az 

alacsonyan képezettek széles rétegére. Ilyen ágazat a turizmus, mely hazánkban kiváló 

adottságokkal rendelkezik, szolgáltatáskínálata révén különösen munkaintenzív ágazat, 

amelynek gazdasági jelentősége Közép-Magyarországon is, ezen belül elsősorban Budapesten 

kiemelkedő. A turisztikai ágazat fejlesztése összhangban van az Európa 2020 

dokumentumban megjelenő “Iparpolitika a globalizáció korában” kiemelt kezdeményezéssel, 

amely kimondja, hogy a Bizottságnak is kiemelt célja “az európai turisztikai ágazat 

versenyképességének javítása”. 

 

2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése 

A régió versenyképessége érdekében kiemelten fontos a közösségi infrastruktúra további 

fejlesztése. Ezen belül azokra a területekre koncentrálunk, amelyek közvetlenül hatással 

vannak a régió gazdasági versenyképességére. 

A KMR területén az ingázásból eredő jelentős környezetterhelés a tömegközlekedés további 

„mennyiségi” és „minőségi” szemléletű fejlesztésével, az egyéni és a közösségi közlekedési 

módok kapcsolódási feltételeinek javításával (szervezéssel, kapacitásbővítéssel, mint további 

P+R parkolók, kerékpárutak építése) mérsékelhető.  

A gazdasági fejlődés szűk keresztmetszetét jelentik a közszolgáltatások elérhetőségét, a 

munkába járást, a vállalkozások piacra jutását nem megfelelően támogató mobilitási 

lehetőségek, különösen az agglomerációs térségben, a határ menti térségekben és a régió 
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belső perifériáin. A régiós versenyképesség, a kohézió erősítése érdekében ezért folytatjuk a 

környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Ez a környezetszennyezés csökkentése 

mellett azért is fontos, mert a régió bizonyos térségeinek lakói számára a megvalósult 

fejlesztések ellenére továbbra is nehézséget jelent a munkábajárás megoldása. A 

vállalkozások és munkavállalók mobilitásának javítása a teljes gazdaság számára előnyökkel 

jár majd.  

A régió bizonyos egyes térségeiben szükséges a humán közszolgáltatást közoktatási nyújtó 

intézmények elavult infrastrukturális állapota elengedhetetlenné teszi annak a korszerűsítését. 

Az intézmények leromlott állapota sok esetben elsősorban energiahatékonysági szempontú 

állagromlást jelent. Az elavult fizikai feltételek mellett működő intézmények aránytalanul 

magas fenntartási terhet jelentenek a fenntartó intézmény költségvetése számára, ami célzott 

és valós igényekre alapozott fejlesztésekkel hosszú távon csökkenthető. A fejlesztési 

elképzelésekkel érintett humán közszolgáltatást nyújtó intézmények körébe gyermekek 

napközbeni ellátását, szociális szolgáltatást, egészségügyi ellátást nyújtó, közoktatási illetve 

óvodai nevelési feladatokat ellátó, valamint helyi önkormányzati kötelező feladatot ellátó 

intézményeket soroljuk. További kiemelt szükséglet a mozgással eltöltött szabadidő közösségi 

infrastruktúrájának megteremtése és fejlesztése is. E területek fejlesztése elkerülhetetlen a 

régión belül a munkaerő rugalmasságának növekedése, az általános egészségi állapot és 

aktivitás fejlődése érdekében. 

A foglalkoztatási intézményrendszer fejlesztése, azaz a munkaügyi kirendeltségek mo-

dernizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a régióban élő hátrányos helyzetű álláskeresők 

foglalkoztathatóságának javítására irányuló intézkedések végrehajtásához modern, a 

munkaerőpiaci igényeknek megfelelő intézményi háttér álljon rendelkezésre. 

Magyarország és azon belül a KMR is lemaradásban van az energiahatékonyság, a 

környezetbarát energetikai megoldások alkalmazása terén. Ennek a területnek a fejlesztése 

direkt módon pozitív hatással van a versenyképességre, ráadásul kötelezettségünk is az EU 

által előírt kereteknek való megfelelés miatt. Magyarország azt vállalta, hogy az összes 

energiaigény 14,6 százalékát megújuló energiahordozók hasznosításával elégíti ki 2020-ig. E 

célok elérése érdekében támogatni fogjuk az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 

energiahatékonysági célú fejlesztéseit. 

Mivel a régió meglehetősen heterogén az infrastrukturális szükségleteket illetően (is), ezért 

eltérő programok kerülnek végrehajtásra Budapesten, megyei szinten, illetve a Pest megyei 

térségekben. Várhatóan integrált közösségvezérelt fejlesztési programok (Community-led 

Local Development, röviden: CLLD) is végrehajtásra kerülnek, amelyek keretében a helyi 

szükségleteket és az azokra adandó válaszokat is a helyi közösség fogja meghatározni. 

Pest megye esetében szükséges biztosítani azt, hogy a beavatkozásoknak érdemi térségi 

gazdaságösztönző hatása legyen. Ezért a megye forrásainak meghatározó része megyei 

gazdaságfejlesztési és innovációs programok mentén kerül felhasználásra. Ehhez a megye 

kidolgoz egy olyan gazdaságfejlesztési és innovációs programot, ami a VEKOP beavatkozási 

területeire fókuszál és meghatározza a megye legfőbb gazdasági kitörési pontjait.  
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A kisvárosi térségek esetében a programalapú megközelítést a CLLD módszertan biztosítja. 

Ez annyit jelent, hogy a kisvárosok a CLLD módszertanával összhangban térségi fejlesztési 

programokat dolgoznak ki, s a forrásallokáció bázisát e programok képezik. Az operatív 

programokon átívelő integrált megközelítés e prioritás esetében is érvényesül, ugyanis 

szükség van a CLLD típusú programok és a vidékfejlesztési program által támogatott 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l`Economie Rurale - Közösségi 

kezdeményezés a vidékgazdasági fejlesztése érdekében) típusú programok összhangjának 

megteremtésére. Ezért a járásoknak és kisvárosainak össze kell hangolniuk a LEADER és 

CLLD típusú fejlesztési programjaikat. E tekintetben a rendező elv az, hogy a kisvárosok és 

várostérségei a CLLD programok elsődleges kedvezményezettjei, míg a falvak elsősorban a 

LEADER típusú programok keretében jutnak támogatási forrásokhoz. 

A CLLD-k keretében helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók 

finanszírozására lesz lehetőség. Ezek a források lehetővé teszik helyi integrált 

településfejlesztési (vonzerő, közösségi közlekedés és kisváros-térségi és települési- és 

kerékpárutak fejlesztése), közösségi terek és a szabadidő-gazdaság helyi fejlesztéséhez 

kapcsolható programok végrehajtását is. 

 

3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése 

A foglalkoztatási ráta Magyarországon hagyományosan a legalacsonyabbak közé tartozik az 

EU-n belül, és a közép-európai régióba tartozó többi, hasonló fejlettségű országokétól is 

elmarad. A magyar kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai céljaként a 

foglalkoztatás bővítését tűzte ki, mivel ez egyszerre szolgálja a gazdasági növekedést, javítja 

az állam-háztartás egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, és 

elősegíti a leszakadó rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását. 

Magyarországon a 15-64 éves népesség körében 2012. II. negyedévében a foglalkoztatási ráta 

57,2 százalék volt. A KMR foglalkoztatási rátája (61,8 százalék) ugyan meghaladja az 

országos értéket, de kis mértékben elmarad Nyugat-Dunántúl foglalkoztatási rátájától (62,0 

százalék). Megyei szinten vizsgálva az adatokat megállapíthatjuk, hogy bár a foglalkoztatási 

ráta Budapesten a legmagasabb (63,8 százalék), ugyanakkor Pest megye (59,1 százalék) már 

csak a 8. helyet foglalja el a megyék fog-lakoztatási ráta szerinti rangsorában. A 

foglalkoztatási ráta budapesti és pest megyei értéke közötti különbség az utóbbi 5 évben 

(2008 és 2012 között) kb. 2-3 százalék között állandósult. A mutató alakulásának dinamikája 

mindkét KMR térségben hasonló volt, azzal együtt, hogy a foglalkoztatottság csökkenése Pest 

megyében hamarabb jelentkezett a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság kirobbanásakor. 

A munkanélküliségi ráta 2011-ben országosan 10,9 százalék volt, ami 0,3 százalékpontos 

csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A munkanélküliek iskolai végzettség 

szerinti szerkezete területenként  is mutat kisebb-nagyobb differenciát. A legszembetűnőbb 

különbség Közép-Magyarországon figyelhető meg, a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők átlagosnál alacsonyabb (KMR: 18 százalék, országos: 29,5 

százalék), valamint a diplomások relatíve magas arányával (KMR: 15,2 százalék, országos: 
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9,7 százalék), ami 2011-ben tovább fokozódott. A munkanélküliségi ráta trendje Budapesten 

és Pest megyében hasonlóképpen (a foglalkoztatási rátáéhoz) alakult az utóbbi években. A 

mutató 2011-ben a fővárosnál 9,6 százalékos értéket vett fel, míg Pest megyében ugyanebben 

az évben két százalékkal kevesebbet mutatott. A fiatalok munkanélküliségének problémáját 

érdemes külön is kiemelni, hiszen a 15-24 éves fiatalok 27 százaléka él a régióban, és az 

ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben elérte a 23,9 százalékot (uniós átlag: 22,9 százalék). 

A fenti adatok is igazolják, hogy bár a főbb gazdasági mutatók tekintetében a KMR Ma-

gyarország legfejlettebb régiója, ugyanakkor a foglalkoztatottsági szint javítása és a 

munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, 

fiatalok, idősek) foglalkoztathatóságának javítása tekintetében további jelentős kihívások 

állnak előtte.  

A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztésével az alábbi Európa 2020 

célkitűzések eléréséhez járulunk hozzá: 

 A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját 75 százalékra kell növelni. 

 Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25 százalékkal 

csökkenteni kell. 

 Az iskolai lemorzsolódók arányát 10 százalékra kell csökkenteni. 

A fenti a célokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódva az alábbi fejlesztési elemeket 

(mint eszközöket) kívánjuk támogatni, finanszírozni az OP keretei között: 

 Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek munkaképességének megőrzése, 

illetve az elsődleges munkaerőpiacra történő be-, illetve visszajutásához szükséges, 

helyzetbe hozása és foglalkoztatásuk elősegítése, különös tekintettel az alacsony 

iskolai végzettségűekre, a pályakezdőkre, a tartósan álláskeresőkre, a nőkre, a 

romákra, az 50 év felettiekre. 

 A fiatalok foglalkoztathatóságának javítását és tartós munkaerőpiaci integrációjukat 

kiemelten szükséges támogatni. 

 Helyi gazdaságfejlesztés (munkahelyteremtés, munkahelymegtartás).  

 Az üres álláshelyek feltárására, bejelentésére irányuló módszerek bővítése, a 

munkáltatókkal való együttműködés minőségének, hatékonyságának javítása.  

 Foglalkoztatást elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások hatékonyságának és 

minőségének javítása. 

 Képzési, oktatási rendszer hatékonyságának javítása, hiányszakmák képzése, 

minőségi oktatás biztosítása. A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés 

kialakítása. Munkahelyi képzések. 

 Komplex képzési programok célcsoportnak megfelelően (pl.: pályaorientáció, 

felzárkóztatás, stb.). 

 Kisvállalkozás indításával kapcsolatos tréningek, valamint kisvállalkozás 

alapításának és működésének segítését szolgáló helyi (térségi/kistérségi) 

tanácsadók/központok tevékenysége. 

 Gyakornoki programok indítása, munkatapasztalat szerzés támogatása. 
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 Munkahelyteremtő beruházások. 

 Rugalmas munkavégzési formák támogatása.  

 Családsegítő, gyermekvédő programok bevezetése, továbbképzési lehetőségek 

biztosítása. 

 Új céges kultúra meghonosítása, amely elősegíti a munka és magánélet 

összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek 

összehangolása. 

 Szociális intézményrendszer strukturális átalakítása, melynek eredményeként a 

jövőben egy hatékonyabb és magasabb minőségű ellátást nyújtó, ugyanakkor 

hosszú távon fenntartható intézményrendszer jön létre. 

 

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

áttekintés 

A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

 

(1) A kutatás, a 

technológiai 

fejlesztés és az 

innováció 

erősítése. 

ERFA 5. cikk (1) a): A kutatási és 

innovációs (K+I) infrastruktúra és 

ennek kiválóságának a fejlesztésére 

irányuló kapacitás megerősítése és 

különösen az európai érdekeltségű 

kompetenciaközpontok támogatása. 

A magyar gazdaság hosszú távú növekedési 

képessége jelentős részben attól függ, hogy 

mennyire sikerül a jelenleg nemzetközi 

összehasonlításban alacsonynak mondható K+F+I 

ráfordításokat jelentősen növelni, illetve az 

eredményeket hatékonyan felhasználni. Ennek a 

törekvésünknek alappillérei az általános K+F+I 

infrastruktúra fejlesztése, valamint az európai 

kompetenciaközpontok hálózatába történő 

becsatlakozás támogatása. 

ERFA 5. cikk  (1) b): A vállalatok 

innovációba, kutatásba, a vállalatok 

közötti szinergikus kapcsolatok 

kialakításába, a K+F központokba 

és felsőoktatásba irányuló 

beruházásai révén, különös 

tekintettel a termék- és 

szolgáltatásfejlesztés elősegítésére, 

technológiaátadásra, szociális 

innovációra, ökoinnovációra és 

közszolgálati alkalmazásokra, 

keresletélénkítésre, hálózatépítésre, 

klaszterekre és nyílt innováció 

keretében megvalósuló intelligens 

specializációra, a technológiai és 

alkalmazott kutatásokra, kísérleti 

programokra, korai 

termékhitelesítési intézkedésekre, 

az alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és az első gyártás 

támogatására, az általános célú 

technológiák terjesztésére. 

A magyar gazdaság hosszú távú növekedési 

képessége jelentős részben attól függ, hogy 

mennyire sikerül a jelenleg nemzetközi 

összehasonlításban alacsonynak mondható K+F+I 

ráfordításokat jelentősen növelni, illetve az 

eredményeket hatékonyan felhasználni. Ennek 

érdekében minden az ezen beruházási prioritásban 

említett módon támogatnunk kell a hazai vállalatok 

K+F+I tevékenységét. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

 

(2) Az 

információs és 

kommunikációs 

technológiák 

hozzáférhetőség

ének, 

használatának és 

minőségének 

javítása 

ERFA 5. cikk (2) b)  Az IKT-

termékek és szolgáltatások, az e-

kereskedelem továbbfejlesztése és 

az IKT iránti kereslet fokozása 

A vállalatok versenyképességének fokozásához 

kiemelt jelentőségű a korszerű infokommunikációs 

eszközökhöz való hozzáférés biztosítása. 

(3) A kis- és 

középvállalkozá

sok, a 

mezőgazdasági 

(az EVMA 

esetében), a 

halászati és 

akvakultúra-

ágazat (az 

ETHA esetében) 

versenyképesség

ének javítása. 

ERFA 5. cikk (3) a): a vállalkozói 

szellem előmozdítása, különösen az 

új ötletek gazdasági 

hasznosításának megkönnyítésével, 

valamint új cégek alapításának 

ösztönzésével, többek között üzleti 

inkubátorházak segítségével 

A megye vidékies térségeinek felzárkozásához 

nélkülözhetetlen a helyi gazdaság és vállalkozói 

környezet közösségi részvétellel történő 

megerősítése, élénkítése.  

ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és 

szolgáltatásfejlesztésre irányuló 

fejlett kapacitás megteremtésének 

és kiterjesztésének elősegítése 

A hazai vállalati szektornak, különösen a kkv-knak 

sokszor nehezére esik (elsősorban a források, 

kapacitások hiánya miatt) a változásokhoz való 

alkalmazkodás. Pedig az egyre gyorsabban változó 

gazdasági környezet, piaci feltételek, technológiai 

lehetőségek korában a sikernek a legtöbb 

ágazatban a folyamatos fejlesztés, a feltétele. Az 

ehhez szükséges kapacitások kiépítésének és 

továbbfejlesztésének segítése, felgyorsítása a 

magyar gazdaság közép- és hosszú távú 

növekedésének alapvető feltétele. 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaság felé 

történő 

elmozdulás 

támogatása 

minden 

ágazatban. 

ERFA 5. cikk (4) c): Az 

energiahatékonyság, az intelligens 

energiamenedzsment és a megújuló 

energiák használatának elősegítése 

a köztulajdonú infrastruktúrákban, 

beleértve (ERFA esetében a 

középületeket) és a lakásépítési 

ágazatot 

Az Európa 2020 Stratégia egyik fő prioritása a 

fenntartható növekedés, melynek egyik alapvető 

eleme az erőforrások hatékonyabb felhasználása. 

Hazánkban még renge-teg lehetőség van a 

különböző célú infrastrukturális létesítmények 

esetén az energiahatékonyság javítására. Mivel ez 

az egyik leghatásosabb módja az erőforrásoknak az 

energiahatékonyság növelése érdekében történő fel-

használásának, ezért kiemelt szerepe lesz abban, 

hogy el tudjuk érni ezen a területen kitűzött 

céljainkat. 

ERFA 5. cikk (4) e): a szénszegény 

gazdaságot ösztönző fejlesztési 

stratégiák előmozdítása minden – 

különösen a városi – területeken, 

beleértve a fenntartható, városon 

belüli mobilitást és a mitigációs 

célok követését elősegítő 

intézkedéseket.  

Az energiafelhasználás egyik legjelentősebb 

területe a közlekedés, ahol komoly megtakarítások 

érhetőek el. Ugyanakkor kiemelten fontos a 

különböző fejlesztési koncepciók olyan módon való 

kialakítása és összehangolása, hogy azok a lehető 

legnagyobb mértékben elősegítsék a szennyezés 

csökkentését. Ennek azonban esetenként olyan 

járulékos negatív következményei lehetnek (pl. 

területi, ágazati célcsoportra vonatkozólag), 

amelyek enyhítése több szempontból is indokolt és 

szükséges lehet. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

 

(8) A 

foglalkoztatás 

előmozdítása és 

a munkaerő 

mobilitásának 

támogatása. 

 

ERFA 5. cikk (8) b) A 

foglalkoztatásbarát helyi növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése révén, 

ágazatspecifikus területfejlesztési   

stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, 

valamint a konkrét természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, 

illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását 

 

A magyar gazdaság (és társadalom) egyik 

legfontosabb problémája hosszú ideje a 

foglalkoztatás nemzetközi viszonylatban is alacsony 

szintje. A KMR területén egya-ránt megtalálhatóak 

olyan területek melyek esetében ipari, ágazati 

átstrukturálásra van szükség vagy éppen olyan 

természeti és/vagy kulturális erőforrások jellemzik 

a területet, melyek fejlesztése révén várhatóan 

érdemben nő a terület foglalkoztatási képessége. 

ERFA 5. cikk (8) c): Helyi 

fejlesztési kezdeményezések 

segítése és szomszédos 

szolgáltatásokat nyújtó struktúrák 

támogatása új munkahely teremtés 

érdekében amennyiben ezek a 

tevékenységek a(z) […]/2012/EU 

[ESZA] rendelet alkalmazási körén 

kívül esnek 

A magyar kormány legfontosabb gazdaság- és 

fejlesztés-politikai célja a foglalkoztatás bővítése. 

Ez közvetve több célt is szolgál: élénkíti a 

gazdasági növekedést, javítja az államháztartás 

egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek 

finanszírozását, elősegíti a leszakadó rétegek, 

társadalmi csoportok, térségek felzárkózását, 

hozzájárul a teljes társadalom lelki, mentális és 

fizikai egészségi állapotának fenntartásához, 

javulásához. 

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

munkaerőpiaci hozzáférés a 

munkakeresők és az inaktív 

személyek számára többek között 

helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések és a 

munkavállalói mobilitás ösztönzése 

révén 

 

A magyar gazdaság (és társadalom) egyik 

legfontosabb problémája hosszú ideje a 

foglalkoztatás nemzetközi viszonylatban is alacsony 

szintje. A magyar kormány legfontosabb gazdaság- 

és fejlesztéspolitikai célja ezért a foglalkoztatás 

bővítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, 

alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező 

valamint a fogyatékkal élő munkavállalók esetében. 

 

ESZA 3. cikk (1) a) ii.: A fiatalok 

tartós munkaerőpiaci 

integrációjának segítése 

A társadalom felzárkóztatásához elengedhetetlen a 

fiatalok munkavállalásának segítése, mellyel 

megalapozható a hosszú távú stabilitás, az 

életkörülmények javulása, valamint országos 

szinten a versenyképesség növekedése 

ESZA 3. cikk (1) a) v.: a 

munkavállalók, vállalkozások és 

vállalkozók alkalmazkodása a 

megváltozott körülményekhez 

A piaci változásokra való rugalmas, és idejében 

adott reakció létfontosságú, mind a vállalatok, mind 

a munkavállalók számára. A megfelelően rugalmas 

munkaszervezési folyamatok, a munkaerőpiac mind 

a kínálati mind a keresleti oldalán előnyökkel jár.   
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

 

(9) A társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és 

a szegénység 

elleni küzdelem. 

ERFA 5. cikk (9) b): A városi és 

falusi területeken élő közösségek  

fizikai, gazdasági és társadalmi 

rehabilitációjának, támogatása. 

 

A KMR a gazdasági fejlettség és a szociális helyzet 

szem-pontjából egyaránt nagyon heterogén régió. A 

rászoruló közösségek és térségek célzott segítése, 

elsősorban a helyi gazdaság élénkítésével, 

közösségi részvétellel történő megerősítésével 

fenntartható módon járulhat hozzá a foglalkoztatás 

szintjének emelkedéséhez. A társadalmi befogadást 

direkt módon elősegítő lépések mellett a leszakadó 

csoportok felemelése indirekt módon járul hozzá a 

befogadási hajlandóság és képesség fejlődéséhez. 

ESZA 3. cikk (1) b) iv.: a 

megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű 

szociális szolgáltatásokat. 

A KMR a gazdasági fejlettség és a szociális helyzet 

szem-pontjából egyaránt nagyon heterogén régió, 

de Budapesten belül is markánsan eltérő 

fejlettségű, állapotú területek és közösségek 

azonosíthatóak. Jelentős különbségek mutathatóak 

ki a különböző szolgáltatásokhoz való hoz-záférés 

kapcsán is. Ennek a helyzetnek a megváltoztatása 

alapvető kiemelt célunk, különös tekintettel Pest 

megye e szempontból hátrányos helyzetben lévő 

térségeire. 

(10) 

Beruházások az 

oktatás, 

készségfejleszté

s és élethosszig 

tartó tanulás 

területén. 

ERFA 5. cikk (10) beruházások az 

oktatás, készségfejlesztés és 

élethosszig tartó tanulás területén 

A magasan képzett, magas hozzáadott értéket 

előállító, termelékeny és kreatív munkaerő 

utánpótlásában nagy szerepe van az oktatási 

rendszernek. Ezért a minőségi oktatás 

megteremtéséhez elengedhetetlen az alapfokú 

nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 

beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) 

célirányos támogatása . 

ESZA 3. cikk (1) c) i.: a korai 

iskolaelhagyás megelőzése és a 

korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

ösztönzése mind a koragyermekkori 

nevelésben, mind az alap- és 

középfokú oktatásban 

 

Szükséges a KMR-ben is a közoktatási-, 

közművelődési - és köznevelési intézmények 

programjainak támogatása, amelnyek keretében 

olyan óvodai és iskolai nevelési és oktatási 

kereteken kívül szerveződő informális tanulást 

segítő programok támogatása valósul meg, amelyek  

hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést, a 

tanulók személyiségfejlődését, művészeti és kreatív 

képességeinek kibontakoztatást, hátrányainak 

kompenzálást és az egészségtudatosság 

elterjesztését 



 

 

 

 24 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

 

ESZA 3. cikk (1) c) iii.: az egész 

életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való hozzáférés 

ösztönzése, a munkavállalók 

készségeinek és kompetenciáinak 

naprakésszé tétele, továbbá az 

oktatási és képzési rendszereknek a 

munkaerőpiaci igényekhez való 

jobb igazítása, beleértve a 

szakoktatás és -képzés 

színvonalának a javítását, a 

munkahelyi tanulási és a 

tanulószerződéses gyakorlati 

képzési rendszerek, mint pl. a 

duális oktatási rendszerek 

kialakítását és továbbfejlesztését. 

Jelenleg a 120 hazai felsőoktatási intézményből 49 

a KMR-ben működik, és a felsőoktatásban tanulók 

közel fele ezekben az intézményekben tanul. Ha az 

alacsonyabb képzési szintek esetében kevésbé KMR 

centrikus is az intézményrendszer, szükséges a 

KMR-ben is a szak- és felnőttképzési intézmények 

fejlesztése, továbbá a felsőoktatási intézmények 

tartalmi fejlesztése ill. a közoktatási-, 

közművelődési - és köznevelési intézmények 

támogatása. 

 

1.2 * A pénzügyi források felosztásának indoklása 

A VEKOP várható uniós finanszírozása egységes, 50 százalékos átlagos társfinanszírozási 

aránnyal számolva (a külön prioritásokban szereplő pénzügyi- és CLLD eszközök megemelt 

társfinanszírozási arányát figyelmen kívül hagyva) közel félmilliárd eurót tesz ki. Az előző 

pontban ismertetett stratégiának megfelelően a forrásokat a következő (fontossági sorrendben) 

fő területekre összpontosítjuk: 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést támogató 4-es tematikus 

célkitűzés keretében az összes forrás közel 30 százalékát (ERFA forrásból) használjuk fel, így 

ez a terület kapja a legjelentősebb támogatást. Indokaink a következők: 

A régió egyes térségeiben a humán közszolgáltatást nyújtó intézmények elavult 

infrastrukturális állapota elengedhetetlenné teszi azok korszerűsítését. Az intézmények 

leromlott állapota sok esetben elsősorban energiahatékonysági szempontú állagromlást jelent. 

Az elavult fizikai feltételek mellett működő intézmények aránytalanul magas fenntartási 

terhet jelentenek a fenntartó intézmény számára, ami célzott és valós igényekre alapozott 

fejlesztésekkel hosszú távon csökkenthető. 

Hazánk és a KMR is lemaradásban van az energiahatékonyság, a környezetbarát energetikai 

megoldások alkalmazása terén. E terület fejlesztése direkt módon pozitív hatással van a 

versenyképességre, ráadásul kötelezettségünk is az EU által előírt kereteknek való megfelelés 

miatt. (Magyarország azt vállalta, hogy az összes energiaigény 14,6 százalékát megújuló 

energiahordozók hasznosításával elégíti ki 2020-ig.) A KMR területén az ingázásból eredő 

jelentős környezetterhelés a tömegközlekedés további „mennyiségi” és „minőségi” szemléletű 

fejlesztésével, az egyéni és a közösségi közlekedési módok kapcsolódási feltételeinek 

javításával (szervezéssel, kapacitásbővítéssel, mint további P+R parkolók, kerékpárutak 

építése) mérsékelhető. 
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A második legjelentősebb (döntően ESZA forrást felhasználó) fejlesztési terület az oktatás, 

hiszen a 10-es tematikus célkitűzés alatt az uniós források nagyjából ötöde kerül majd 

elköltésre a következő időszakban. Ez a témakör a VEKOP három prioritásához is  

kapcsolódik (az oktatás, mint közösségi szolgáltatás infrastrukturális, társadalmi kohéziós, 

valamint foglalkoztatási szempontjait figyelembe véve). 

A magasan képzett, magas hozzáadott értéket előállító, termelékeny és kreatív munkaerő 

utánpótlásában már az alap és középfokú oktatási rendszernek is nagy szerepe van. Az 

oktatási rendszer infrastrukturális fejlesztése a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően 

a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a korszerű iskolák 

megteremtése a Közép-magyarországi régió hosszú távú versenyképességének fenntartásához 

járul hozzá. 

Bár a főbb gazdasági mutatók tekintetében a KMR Magyarország legfejlettebb régiója, 

ugyanakkor a foglalkoztatottsági szint javítása és a munkaerőpiaci szempontból hátrányos 

helyzetűek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, fiatalok, idősek) foglalkoztathatóságának 

javítása tekintetében további jelentős kihívások állnak előtte. A fiatalok munkanélküliségének 

problémáját érdemes külön is kiemelni, hiszen a 15-24 éves fiatalok 27 százaléka él a 

régióban, és az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben elérte a 23,9 százalékot (uniós átlag: 

22,9 százalék). A fentieknek megfelelően a VEKOP forrásainak 15 százalékát meghaladó 

összeget fordítunk a 9-es tematikus célkitűzés alatt futó intézkedésekre (melynek döntő része 

szintén ESZA) összesen két prioritást érintve. 

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

arányát, ezzel járulva hozzá az Európa 2020 Stratégiában célul tűzött 3 százalékos részarány 

eléréséhez. A kitűzött célt Magyarország erőforrásainak az innovációs teljesítményét 

behatároló szűk keresztmetszetekre koncentrálásával (főleg az innovációs együttműködések, 

kapcsolatok terén) érheti el. Ezek azonosítása a Kormány által 2013 júliusában elfogadott 

Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 keretében 

megtörtént. Emellett a 2013. évi országspecifikus ajánlásoknak megfelelően kiemelt 

figyelmet fordítunk az innovatív vállalkozások célzott ösztönzőkkel történő támogatására. Bár 

magában a KMR régióban koncentrálódik az ország innovációs kapacitásainak és 

ráfordításainak  nagy része (2011-ben 95 százaléka, KSH), és a régió önmagában jól teljesít, 

mégis indokolt a terület további támogatása, hiszen a néhány kulcságazat és termék esetében 

meglévő, innováción alapuló versenyelőnyünket meg kell őrizni, ha lehet, tovább kell 

fejleszteni az egyre intenzívebbé váló globális verseny közepette. E kihívásoknak való 

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

(ERFA forrásból). 

Végül a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó 3-as tematikus célkitűzés keretében az 

összes forrásnak szintén a tizedét meghaladó összeget különítettünk el (ERFA forrás) A 

célkitűzés keretében támogatjuk a Duna Régió Stratégia (DRS) Vállalkozások 

versenyképessége prioritás összehangolt terveinek megvalósítását az Európai Kisvállalkozói 

Törvény megvalósítását szolgáló akciókkal is összhangban. Többek között a vállalkozások 
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üzleti környezetének javítását, a határok okozta szűk keresztmetszetek felszámolását, a 

makroregionális klaszterek hazai lábának megvalósítását. 

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

tematikus célra vonatkozó követelmények esetében alapvetően élni kívánunk a felkínált 

derogációval, azaz a követelményeket - országos szinten - a Kohéziós Alap forrásainak 

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

kritérium valamint az ESZA követelmények teljesülnek mind ebben a régiókategóriában, 

mind pedig országos szinten. 

Az ESZA forrásokról: a teljes forrásnak kb. 31 százalékát teszik ki, döntő részük a társadalmi 

befogadás és az oktatás területén (a 9-es és 10-es tematikus célkitűzések keretében) kerül 

felhasználásra a VEKOP 6. és 7. prioritásában. Ez a VEKOP ESZA forrásainak majd 90 

százalékát lefedi. A felhasznált ESZA beruházási prioritások közül a két legfontosabb 

(messze a legnagyobb allokációval rendelkezők) a közösségi (alap)szolgáltatások 

hozzáférhetőségét (3. cikk (1) b) iv), illetve az inaktívak munkába állítását (3. cikk (1) a) i) 

célozza. 

A Pozíciós Papírt tekintve – melyben a Bizottság Szolgálatainak korábbi összefoglaló 

álláspontja fejeződik ki – a VEKOP számszerű vállalásokkal (lásd itt és a stratégiában) járul 

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

infrastruktúra fejlesztéséhez, a foglalkoztatási szint emeléséhez.  

A technikai segítségnyújtást ESZA forrásból finanszírozzuk, az erre a prioritásra allokált 

források mértéke 1,52 szézaléka teljes VEKOP források arányában, tekintettel a végrehajtás 

kapcsán becsült koordinációs, ellenőrzési és adminisztratív feladatok összességére, a jelenlegi 

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

megfelelő fejezeteiben biztosított adatok alapján.) 

Prioritástengely 
Tematikus 

célkitűzés 

Beruházási 

prioritás 

A beruházási 

prioritásokhoz 

kapcsolódó 

specifikus célok 

A specifikus célkitűzéseknek 

megfelelő program specifikus 

eredményindikátorok 

[az eredményindikátor 

táblázatok alapján] 

Alap  

(pénzügyi  

alap  

meghatá-rozása:  

ERFA,  

ESZA, KA) 

Uniós 

támogatás 

- EUR 

Az operatív program 

teljes költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt 
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2 PRIORITÁSTENGELYEK LEÍRÁSA 

2.1 Prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás 

ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 

2.1.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

A prioritás alapvetően a KMR régió kkv-inak sikeres működéséhez járul hozzá többféle 

horizontális eszközzel, közvetlenül támogatva a versenyképességüket (technológiafejlesztést 

és kapacitásnövelést), fejlesztve üzleti infrastruktúrájukat és együttműködéseiket, mindezeket 

a 3-as tematikus célkitűzés keretében. 

Úgy gondoljuk azonban, hogy a KMR régió gazdasági jellegét tekintve (sok innovatív vállalat 

és a kapacitások nagyfokú koncentrálódása) az innováció támogatása szorosan kapcsolódik a 

fenti versenyképességet erősítő horizontális eszközök listájához, ezért nem szenteltünk külön 

prioritást ennek a területnek (sőt szinergikusan erősíthetik egymást).  

Ezen túlmenően indokaink a következő gondolatmenetből vezethetők le: 

Nemzetközi összevetésben maga az EU is több területen jelentősen lemarad a világ vezető 

innovációs központjai mögött. Magyarország összességében az EU közepes innovációs 

teljesítményű országai közé sorolható (ld. Innovation Union Scoreboard), az ország K+F+I 

teljesítménye mégis számos területen elmarad még az EU mutatóitól is. 

Bár magában a KMR régióban koncentrálódik az ország innovációs kapacitásainak és 

ráfordításainak (utóbbi 2011-ben 95 százalék, KSH) nagy része, és a régió önmagában jól 

teljesít, mégis indokolt a terület további támogatása, hiszen a néhány kulcságazat és termék 

esetében meglévő, innováción alapuló versenyelőnyünket meg is kell őrizni, ha lehet, tovább 

kell fejleszteni az egyre intenzívebbé váló globális verseny közepette. Ez természetesen 

látszólag szembemegy a területi egyenlőtlenség kezelésével és spillover hatásokkal sem 

kívánunk itt érvelni, mégis olyan (deviza)jövedelem-termelő forrásokról van itt szó, 

amelyekre rendkívül nyitott gazdaságú országunknak egyszerűen szüksége van, hogy 

fenntartsa (makropénzügyi) egyensúlyát, még akkor is, ha pillanatnyilag magas hozzáadott 

értékből relatíve kevesebb jövedelem realizálódik a régióban. Az vitathatatlan azonban, hogy 

innovációs profilunk további erősítése további beruházásokat, befektetéseket generál, és a 

jövőbeli cél, hogy a versenyképesség közös megteremtése mellett arányosan részesedjünk a 

megtermelt jövedelemből is. 

Mindezek miatt a legfejlettebb terület(ek)nek a régiót dinamizáló, az innovációt és tőkét 

közvetítő központokká kell, hogy váljanak, amelyek valódi tudásközpontként koncentrálják a 

K+F+I szektor, a felsőoktatási intézmények, valamint a legmagasabb hozzáadott értékű, 

kvalifikált munkaerőt igénylő ágazatok körét. Ebben a rendszerben a KMR régió kkv-inak 

óriási szerepe van. 
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A KMR számára tehát különösen fontos, hogy erőforrásait az innovációs teljesítményének 

szűk keresztmetszetét, vagy éppen korlátját jelentő pontok, nehézségek fel-, illetve 

megoldására is fordítsa a versenyképesség más egyéb eszközökkel történő támogatásával 

párhuzamosan. 

A fentiek lehetőséget kínálnak a periférikusabb jellegű (Pest megye) területeken működő kkv-

k számára is, bár ezzel a múltban csak korlátozottan sikerült élni. Ezért is, a prioritás keretén 

belül a kkv versenyképesség másik, ágazatibb megközelítése teremthet számukra több 

lehetőséget, ez tükröződik a kreatív (turisztikai) és alternatív gazdasági tevékenység 

támogatásában. 

Beruházási prioritás 1: ERFA 5. cikk (3) a): A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen 

az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának 

ösztönzésével, üzleti inkubátorok segítségével is. 

2.1.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

1. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése 

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

szükség van a működésüket közvetve támogató vállalkozói környezet fejlesztésére. Ennek 

érdekében kiemelt célunk a vállalkozások indításához és működéséhez szükséges fejlett 

infrastrukturális háttér megteremtése és fejlesztése, a vállalkozások együttműködésének, 

klaszteresedésének, és beszállítói hálózatokba történő integrálódásának ösztönzése, valamint a 

vállalkozók menedzsment képességeinek fejlesztése. 

Az intézkedések végrehajtásának eredményeként várhatóan bővülni fog a fejlett 

szolgáltatások nyújtására képes inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai 

parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok minőségi szolgáltatásainak köre, 

valamint az ezeket igénybe vevő vállalkozások száma. Növekszik a vállalkozói 

együttműködésekben, klaszterekben és beszállítói hálózatokban résztvevő vállalkozások 

száma, ezáltal erősödik a vállalkozások közötti bizalom. Továbbá vállalkozók széles köre 

számára biztosítjuk a hatékony üzleti képességek megszerzésének lehetőségét, amelynek 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 
Régiókategória 

Bázis-

érték 
Bázisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozói 

környezet és 

kultúra fejlesztése 

A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos 

technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai 

központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő 

vállalkozások száma 

db fejlettebb 0 2013 250 EMIR évente 

Vállalkozói 

környezet és 

kultúra fejlesztése 

A támogatott klaszterekben, beszállítói hálózatokban és 

vállalati együttműködésekben résztvevő vállalkozások 

száma 

db fejlettebb 0 2013 250 EMIR évente 

 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-egység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték1 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 

 
1
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

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

prioritásonként) 

2.1.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése: 

Az üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése keretében támogatni kívánjuk a 

vállalkozások számára biztosított üzleti infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó üzleti 

szolgáltatások megteremtését és minőségének fejlesztését. Ezen üzleti infrastruktúrák (pl. 

inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint 

logisztikai központok) és az általuk nyújtott fejlett üzleti szolgáltatások megfelelő alapot 

biztosítanak a vállalkozások, kiemelten a kkv-k elindításához, stabil működéséhez és 

továbbfejlődéséhez. Az önkormányzatok, valamint az önkormányzati többség többségi 

tulajdonában álló lévő gazdálkodó szervezetek üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztései a 

TOP-ban kerülnek támogatásra. 

A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk klaszterek, 

beszállítói hálózatok, turisztikai desztinációs szervezetek, valamint egyéb vállalati 

együttműködések kialakulását és továbbfejlődését. A klaszterek esetében elsődlegesen a már 

meglévő klaszterek továbbfejlődését célozzuk, amelynek köszönhetően várhatóan nő az 

Akkreditált Innovációs Klaszterek (AIK) száma, valamint a vállalkozások eredményesebben 

tudnak új piacokat szerezni. A beszállítói hálózatok, valamint egyéb vállalati 

együttműködések és együttműködési hálózatok ösztönzése által fokozni kívánjuk a hazai kkv 

szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások közötti együttműködést. Ezeknek 

köszönhetően a résztvevő vállalkozások olyan versenyképességi előnyökhöz juthatnak hozzá, 

amelyek segítségével képesek tevékenységük hatékonyságát növelni és 

vállalkozásfejlődésüket dinamizálni. 

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

versenyképességének, hatékonyságának és sikerességének javítása érdekében. Ehhez 

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

és specifikus menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, valamint a vállalkozói 

tapasztalatszerzés elősegítése. Ennek keretében képzéseket, tanácsadást, mentorálást, 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk a vállalkozások számára, valamint 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, fenntartható üzleti modellek kialakításának 

támogatásával segítjük a kezdő vállalkozásokat vállalkozásuk elindításában. Az intézkedés 

keretében induló programok (pl. vállalkozói képesség-portfólió megszerzése, 
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vállalkozásindítás ösztönzése) végrehajtása egyetemek, vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozó 

szervezetek, valamint tapasztalattal rendelkező piaci szereplők bevonásával történik. 

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

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

technológiai parkokat, valamint logisztikai központokat működtető szervezetek). 

Klaszterekben, beszállítói hálózatokban, valamint vállalati együttműködésekben és 

együttműködési hálózatokban résztvevő, valamint az azok működtetését és fejlesztését végző 

szervezetek. A vállalkozások vezetői és alkalmazottai. 

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

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

gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok és 

vállalkozásfejlesztést segítő szervezetek. 

 

2.1.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

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

álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük 

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

egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 

hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 

 

2.1.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 2. prioritásban tervezett pénzügyi 

eszközökkel kombináltan tervezzük ezen eszközök alkalmazását. 

 

2.1.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)2 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

A támogatások 

eredményeként 

megmozgatott 

magánberuházás 

millió 

HUF 
ERFA fejlettebb 8240 EMIR évente 

kidolgozás 

alatt 

A támogatott 

vállalkozások száma 
db ERFA fejlettebb 100 EMIR évente 

 

Beruházási prioritás 2: ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló 

fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése. 

2.1.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

2. SPECIFIKUS CÉL: Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési 

potenciáljának javítása 

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten 

fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének 

erősítése. Ennek érdekében célunk a vállalkozások differenciált fejlesztése, ezen belül a 

kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások fejlett kapacitásainak megteremtése és bővítése, 

amely elősegíti ezen vállalkozások piacokon való megjelenését, piacainak megtartását és 

további terjeszkedését. 

Az intézkedésektől elvárt eredmény, hogy javuljon támogatott vállalatok versenyképessége, 

és ezáltal emelkedjen az általuk előállított bruttó hozzáadott értéke. A versenyképesség 

javulása a támogatott vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak fejlődésében, a 

termékek sikeres piaci bevezetésében, valamint a már megszerzett piacokon történő további 

terjeszkedésben is megnyilvánulhat. 

 

                                                 

 
2
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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3. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése 

A foglalkoztatás szintjének növelése érdekében célunk olyan fejlesztések támogatása, 

amelyek vállalkozások munkahelyeinek megőrzését és új munkahelyek teremtését 

eredményezik. Ezen fejlesztések kapcsolódhatnak a vállalkozások fejlett kapacitásainak 

megteremtéséhez és bővítéséhez, a munkaerő-mobilitás javításához, az atipikus és családbarát 

foglalkoztatási formák alkalmazásának elősegítéséhez, a munkavállalók képességeinek 

javításához, valamint a társadalmi és szociális gazdaság erősítéséhez. 

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

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

foglalkoztatási ráta 75 százalékra történő emelését előirányzó célkitűzés teljesítéséhez. A 

foglalkoztatás bővítésének további pozitív hozadéka, hogy élénkíti a gazdasági növekedést, 

javítja az államháztartás egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, 

elősegíti a leszakadó rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását, hozzájárul a teljes 

társadalom lelki, mentális és fizikai egészségi állapotának fenntartásához, javulásához. 

 

4. SPECIFIKUS CÉL: Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a 

turisztikai intézményrendszer megerősítése 

Fő cél a célcsoport-orientált, a kereslet igényeihez igazodó, sajátos turisztikai kínálat 

megteremtése. Azért hogy a szektor továbbra is betölthesse a foglalkoztatásban elért jelentős 

pozícióját, szükséges a kereslet generálása és ehhez a kínálati elemek megerősítése, főként 

attrakció és szolgáltatásfejlesztési tevékenységen keresztül, amely élénkíti a régióban a 

gazdasági tevékenységet. Fontos továbbá a turizmus intézményrendszerének megkezdett 

átalakítását véghezvinni. 

Magyarország kiemelkedő szolgáltató központja és legtöbb turistát vonzó desztinációja a 

Közép-magyarországi régióban található. Budapest nemzetközi szintéren van versenyben a 

szolgáltatásaival, így többek között a turizmusban, a piacosítható egészségügyi szolgáltatások 

területén, valamint a szabadidő-gazdaságban. Nemzetközi versenyképességének, kiemelkedő 

adottságainak megtartása és továbbfejlesztése elengedhetetlen, mely további desztinációkra is 

pozitív hatással van, hiszen a fővárosba érkező turisták az ország más turisztikai célterületeit 

is meglátogatják. A fejlesztések egy sokszínű, célcsoport-orientált turisztikai kínálati oldal 

kialakulásának irányába hatnak, mely az alapfeltétele a szektor sikeres működésének, ezáltal 

kiemelt foglalkoztató hatása fenntartásának és további erősítésének.  

A tervezett intézkedéseken keresztül komplex kínálat alakul ki, mely hozzájárul a turisták 

tartózkodási idejének növeléséhez. A beutazó és a belföldi turizmus erősítése, az 

alkonygazdaság és a szabadidő gazdaság fejlesztése fiskális szempontból is fontos. A felsorolt 

ágazatok a legolcsóbb exportot jelentik a gazdaság számára, hiszen a fogyasztó a szolgáltatás 

helyszínén tartózkodik. Az említett ágazatok fejlesztése egyúttal az importkiváltás alapvető 

eszköze, amellyel nem csak közvetlenül javul a fizetési mérleg, hanem hozzájárul a 

vállalkozások fenntartásához és jelentős adóbevételeket generál a költségvetésnek. 



 

 35 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kiemelt célcsoportokba tartozó 

vállalkozások növekedési 

potenciáljának javítása 

A támogatott 

vállalkozások által 

előállított BHÉ 

% fejlettebb 100 2013 110 EMIR évente 

Vállalkozások 

foglalkoztatásának ösztönzése 

A támogatott 

vállalkozások által 

teremtett új munkahelyek 

száma 

teljes munkaidő-

egyenérték, fő 
fejlettebb 0 2013 3000 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-egység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

3
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

 

                                                 

 
3
 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték került meghatározásra és az összes program specifikus indikátort. Az általános 

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

prioritásonként) 

2.1.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

A vállalkozások közvetlen támogatása esetén fontosnak tartjuk az intézkedések fókuszálását, 

amelyet jelen prioritásban az alábbi szempontok szerint kívánunk megtenni: 

 ágazati fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatok 

komplex fejlesztésének támogatása, elsősorban az S3 stratégiák alapján),  

 területi fókuszálás (legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező térségek 

komplex  fejlesztésének támogatása, elsősorban az OFTK alapján),  

 célcsoport szerinti fókuszálás (speciális életszakaszban, élethelyzetben lévő 

vállalkozások fejlesztésének támogatása),  

 horizontális téma szerinti fókuszálás (foglalkoztatás ösztönzése). 

 

2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése: 

A vállalkozások differenciált fejlesztése keretében a speciális életszakaszban és 

élethelyzetben lévő vállalkozások komplex fejlesztéseinek specifikus támogatását kívánjuk 

megvalósítani, amellyel biztosítható, hogy az adott vállalkozás a számára aktuális probléma, 

kihívás megoldásához kapjon segítséget.  

A vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése során a különböző (kezdő, növekvő, érett 

vagy hanyatló) életszakaszban lévő vállalkozások számára a fejlett kapacitások 

megteremtésén és bővítésén túl támogatjuk az adott életszakaszban jelentkező fejlesztési 

igényeket (pl. vállalkozói tudás, kapcsolatrendszer fejlesztése, együttműködési hajlandóság 

növelése, beruházási döntések kockázatának mérséklése, megosztása). Külön figyelmet 

fordítunk a hanyatló fázisba került vállalkozásokra, amelyek esetében támogatni kívánjuk új 

vállalkozások indítását (második esély), valamint a nehéz helyzetben lévő, illetve 

tevékenységének megszűntetésére kényszerülő vállalkozások tevékenységének aktív állami 

felügyelet melletti megújítását a munkahelyek védelme és hagyományos helyi 

szakmakultúrák megőrzése érdekében 

A vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése keretében kiemelten támogatjuk a speciális 

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

hálózatba belépő, külső befektetőtársat befogadó) fejlett kapacitásaink megteremtését és 

bővítését, valamint piacra jutását, marketingjét. 

Főbb célcsoportok: Különböző életszakaszban, élethelyzetben lévő vállalkozások. 
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Specifikus célterület: Az intézkedés általános jelleggel a VEKOP teljes célterületét érinti. 

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

gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. 

 

3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései: 

A munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések keretében mind az induló, mind a 

már működő vállalkozások komplex munkahelyteremtő fejlesztéseit kívánjuk támogatni. A 

jelentős foglalkoztatás-bővülést eredményező fejlesztések (pl. szolgáltató központok) 

esetében kkv-nak nem minősülő vállalkozásokat is támogatni kívánunk.  

A munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az atipikus és 

családbarát foglalkoztatási formák alkalmazását elősegítő fejlesztéseket (pl. távmunka, 

részmunkaidős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint 

vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása), valamint a munkaerő-

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

feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások). 

A munkavállalói képességek fejlesztése keretében támogatni kívánjuk a vállalkozások 

humán-erőforrás fejlesztéseit, amelyek ezáltal gyorsan megtérülő befektetéssé válhatnak az 

üzleti szereplők számára. Munkavállalói szempontból a képzésben való részvétel biztosítja az 

egyén készségeinek és szaktudásának, frissen tartását, ezzel növelve újbóli elhelyezkedési 

esélyeit esetleges krízis, vagy munkahelyváltás esetén. Ezen túlmenően a duális képzés 

kiterjesztése érdekében a vállalatokat (különösen a kkv-kat) ösztönözni szükséges gyakornoki 

helyek kialakítására. Ehhez kapcsolódóan támogatjuk a vállalatok a gyakorlati képzési hely 

kialakításához szükséges infrastrukturális fejlesztéseit. A támogatások elsősorban a 

tevékenység folytatásához szükséges termelési kapacitások fejlesztéséhez, részben pedig 

vállalati tanműhely kapacitások bővítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez járulnak hozzá. 

A vállalkozások esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztései 

keretében a fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett, 

induló, illetve már működő vállalkozások infrastrukturális fejlesztéseit kívánjuk támogatni, 

amelyek hozzájárulnak ezen társadalmi csoportok integrációjának és egyenlő esélyeinek 

biztosításához a munkaerőpiacon. 

Társadalmi célú vállalkozások fejlesztésének célja a társadalmi gazdaságban meglévő rejtett 

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

vállalkozásokat célzó támogatáscsomagok kerülnek kialakításra, amelyek segítségével a 

vállalkozások képesek lesznek gazdasági önfenntartásra, illetve a társadalmi célú 

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

igényelhetnek. 

A szociális gazdaság fejlesztését szolgáló beruházások célja a társadalmi gazdaság azon 

szegmensének támogatása, amely a társadalmi célú vállalkozásokkal ellentétben nem képes 

gazdasági önfenntartásra. A kedvezményezettek körét elsősorban szociális szövetkezetek 
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jelentik, amelyek fő feladata a hátrányos helyzetű foglalkoztatás feltételeinek megteremtése. 

A beavatkozások elsődleges célja tehát a hátrányos helyzetű foglalkoztatás hosszú távú 

pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása. A beavatkozás kiegészítő ERFA forrásokat biztosít 

az 5. prioritás ESZA beavatkozásaihoz. 

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

munkahelyek létesüljenek, amelyek biztosítják a megváltozott munkaképességűek komplex 

foglalkozási rehabilitációját. A cél továbbá egy országos lefedettségű akkreditált foglalkoztató 

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

célcsoport rehabilitációjához és foglalkoztatásához szükséges infrastrukturális beavatkozás, 

speciális eszközök beszerzése. 

Főbb célcsoportok: Új munkahelyek létrehozását, meglévő munkahelyek megtartását vállaló 

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

munkaerő-mobilitás javítását, elősegítő beruházásokat megvalósító gazdálkodó szervezetek. 

A vállalati képzésben résztvevő munkavállalók. Esélyegyenlőségi célcsoportok és az ezeket 

foglalkoztató társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek. 

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

Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő vagy a jövőben működni kívánó működő 

(esetenként kkv-nak nem minősülő) gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, 

köztestületek, alapítványok. 

 

4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, turisztikai termékek, valamint az 

egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése  

Az intézkedés célja a hazánkban meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai 

termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban. Elsősorban a regionális és helyi 

vonzerővel bíró helyszíneken nyílik lehetőség jelen intézkedés keretein belül turisztikai 

attrakció és szolgáltatás fejlesztésekre, különböző tematikák mentén: például 

örökségvonzerők és hálózatok fejlesztése, szakrális helyekhez és központokhoz kapcsolódó 

infrastruktúra-fejlesztés, zarándokhálózatok és szolgáltatások fejlesztése, illetve a Közép-

magyarországi régiót érintő egyéb tematikus fejlesztések (pl. témaparkok). A beutazó 

turizmus vonatkozásában a tartózkodási idő meghosszabbítását szolgáló, kiegészítő 

vonzerőként jelentkező, illetve a belföldi turizmus számára gyakran elsődleges vonzerőt 

jelentő aktív és zöld turizmus termékfejlesztései is az intézkedés részét képezik (például 

nemzeti- és natúrparki turizmusfejlesztés, kerékpáros turizmusfejlesztés, túraútvonal és 

természetjárás, vitorlás és vízi turizmusfejlesztés, lovas turizmus). Az intézkedésen belül 

helyet kapnak a speciális, illetve hátrányos helyzetű célcsoportokra fókuszáló szociális 

turizmus; a fogyatékkal élők turizmusának fejlesztései, ill. az ifjúsági turizmus támogatása. 

Az egészségturisztikai fejlesztések keretében megvalósul a kiemelt gyógydesztinációkban az 

egészségturisztikai létesítmények és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése, az 

energiahatékonyságot célzó fejlesztések, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.  
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Az időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások 

fejlesztése jól meghatározható, folyamatosan erősödő piaci trendekre épít. Az üzleti célú 

szolgáltatásokra koncentráló intézkedés elemei között kaphat hangsúlyos szerepet az orvosi 

ellátó, illetve sportegészségügyi centrumok fejlesztése is. Az időskori innovatív személyi 

szolgáltatások és az alkonygazdaság fejlesztései kapcsán az egyre idősödő társadalmak még 

aktív, és szabadon elkölthető jövedelemmel rendelkező tagjai jelentik a sajátos célcsoportot. 

A kiszolgálásukhoz szükséges infrastruktúra, szolgáltatások, értékesítés és 

marketingtevékenység támogatása is megtörténik. A személyi és közösségi szolgáltatások 

keretében támogatjuk az anti-stressz, lelki egészséget szolgáló és egyéb jól-léti – mint a 

fizikai rekreáció mellett megjelenő, a lelki rekreációt segítő – szolgáltatások innovatív 

fejlesztését. Fontos cél a szabadidő gazdaság fejlesztése, amely a társadalom általános 

egészségi állapotának javítását, a munkaerő újratermelődését is szolgálja. Az intézkedés a 

kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások (tartalomfejlesztés és tartalomszolgáltatás, 

reklám- és hirdetési ipar, kreatív design, kulturális ipar és kézművesség , stb.) innovatív 

fejlesztésére is koncentrál. 

Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel érintett területek lakossága (egyes 

komponensek esetében kiemelten a fogyatékosok vagy szociálisan rászorulók, ill. az alacsony 

jövedelmű családok), a turizmus szektorban érintett civil, magán és állami szereplők, 

gazdasági szervezetek. 

Specifikus célterületek: a KMR-re vonatkozó tevékenységekből és a program fókuszából 

következően a régió területe a célterület.  

Kedvezményezettek típusai: az attrakciófejlesztések esetében állami, önkormányzati, illetve 

magántulajdonú gazdasági szervezetek, önkormányzatok; szolgáltatásfejlesztés esetében a 

profitorientált vállalkozások a fő kedvezményezettek. Az egészségügyi és jól-léti 

szolgáltatásfejlesztés, illetve a zarándokturisztikai fejlesztések, az ifjúsági és szociális 

turizmus kapcsán a kedvezményezettek között hangsúlyosan jelennek meg a civil és a 

közszféra szereplői is.  

2.1.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

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

álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük 

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

egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 

hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 
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2.1.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 2. prioritásban tervezett pénzügyi 

eszközökkel kombináltan tervezzük ezen eszközök alkalmazását. 

 

2.1.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 

2.1.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
4
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatások 

eredményeként 

megmozgatott 

magánberuházás 

millió 

HUF 
ERFA fejlettebb 20000 

 

EMIR 
évente 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatott 

vállalkozások száma 
db ERFA fejlettebb 900 

 

EMIR 
évente 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatott 

attrakciók száma 
db ERFA fejlettebb 20 EMIR évente 

                                                 

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

meghatározásra. 
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9. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett 

meghatározva és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus eredményindikátorok az 

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

Azono

sító 

Indik

átor 

Régiókat

egória 

vagy YEI 

Mértéke

gység 

Alapu

l vett 

általá

nos 

indiká

tor 

Bázis 

érték 

Mértéke

gység a 

bázis és 

célérték

hez 

Bázisé

v 

Célért

ék
5
 

(2022) 

Adatfo

rrás 

Jelenté

si 

gyakor

iság 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

 

                                                 

 
5
 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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Beruházási prioritás 3: ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (1) b) A vállalatok innovációba, 

kutatásba, a vállalatok közötti szinergikus kapcsolatok kialakításába, a K+F központokba és 

felsőoktatásba irányuló beruházásai révén, különös tekintettel a termék- és 

szolgáltatásfejlesztés elősegítésére, a technológiaátadásra, társadalmi innovációra, öko-

innovációra és közszolgálati alkalmazásokra, a keresletélénkítésre, a hálózatépítésre, a 

klaszterekre és a nyílt innováció keretében megvalósuló intelligens specializációra, a 

technológiai és alkalmazott kutatásokra, a kísérleti programokra, a korai termékhitelesítési 

intézkedésekre, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás 

támogatására, illetve az általános célú technológiák terjesztésére. 

 

2.1.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

5. SPECIFIKUS CÉL: A tudásfelhasználás segítése 

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

vállalkozásoknál várhatjuk. Ezért a specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés  az induló 

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

kiemelten fontosnak tartja ezen célcsoport támogatását, valamint a számukra kedvező 

környezet megteremtését a magasabb hatásfokú tudásfelhasználás, a piacképes 

termékek/technológiák/szolgáltatások létrehozásának elősegítése érdekében. 

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

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

versenyben való helytálláshoz – nagyobb számban tudás-vásárlóként és/vagy -alkalmazóként 

lépjenek fel. 

Elvárt eredmény, hogy a prioritás keretéből juttatott támogatásoknak köszönhetően nagyobb 

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

kedvezményezett társaságok hozzáadott érték termelő képessége is. 

 

6. SPECIFIKUS CÉL: A tudásáramlás erősítése 

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

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

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

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

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

technológiatranszfer hatékonyságának növelését segíti elő. 

Az intézkedés eredményeképpen intenzívebbé válik a szektorközi tudásáramlás (vállalat-

kutatóhely kapcsolatok) és technológiatranszfer. 
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10. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
6
 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Tudásfelhasználás 

segítése  

Az uniós támogatások eredményeképp 

megmozgatott magánberuházások az 

innovációs és K+F projektekben 

millió HUF fejlettebb 0 2013 10 000  EMIR évente 

Tudásáramlás 

erősítése  

A versenyképességi és kiválósági szerződések 

során támogatott projektek száma 
db fejlettebb 0 2013 10 EMIR évente 

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

specifikus eredményindikátorok az (beruházási prioritásonként régiókategóriákra bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régiókategória 

vagy YEI Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

7
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 

 
6
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 

7
 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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2.1.7 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.1.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

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

Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 

A vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív 

vállalkozások prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, a 

piacra lépés elősegítése. A beavatkozás célja az innovációs lánc különböző szakaszainak 

támogatása, a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének 

elősegítéséig. 

Innovációs ökoszisztéma építés 

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

kritikus szakaszában a túlélési esélyeket jelentős mértékben növeli a kedvező innovációs 

ökoszisztéma rendelkezésre állása, mivel ennek segítségével hozhatóak befektetésre alkalmas 

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

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

valamint az ezt támogató ökoszisztéma építése. 

Vállalati K+F kapacitásfejlesztés 

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

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

területén foglalkoztatott munkaerő növelése révén. A beavatkozás célja a nemzetgazdasági 

szinten jelentős méretű, a hazai innovációs ökoszisztémába integrálódó egyedi K+F 

beruházások ösztönzése, ezen belül különösen új vállalati K+F munkahelyek teremtésének 

elősegítése, valamint a kapcsolódó K+F infrastruktúra létrehozása. 

S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák 

Az előkészületben levő nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) mind a hazai, mind az 

európai versenyképesség erősítő hatások miatt prioritásnak tekinti a gazdaság-fejlesztési 

(különösen az iparfejlesztési) övezetek megerősítését. A beavatkozás célja azon programok 

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

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

modernizációja mellett egyben átfogó térszerkezeti változásokat is elindítanak. A kiemelt 
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növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai keretében területi és innovációs 

fókuszokhoz is igazodó szempontok alapján fókuszált nagyváros-térségi gazdaságfejlesztési 

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

akár több megyei jogú városra és más településekre is kiterjednek. 

Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi 

tevékenységének támogatása 

A vállalkozások innovációs készségének javításához szükséges az innovációs ötletek 

megvalósulását korlátozó szűk keresztmetszetek feloldása, a hiányzó kompetenciák 

biztosítása révén. A beavatkozás célja a kkv-k és feltalálók K+F+I tevékenységének 

ösztönzése és elősegítése innovációs szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi alkotások 

hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatásával. 

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

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

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású 

kutatóhelyek) 

 

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

Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása 

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

tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, 

piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését 

eredményezik. A vállalkozások és kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló projektek 

aktuális állapotának függvényében az innovációs lánc különböző szakaszai kerülnek 

támogatásra, az alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének 

elősegítéséig. 

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

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

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

keretben történő támogatása, amelyek egy kiemelt ágazat nemzeti, vagy regionális szinten 

jelentős szereplőinek többsége által kidolgozott, jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, 

szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatok megoldására irányulnak.  

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

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

érintett ágazatok tudományos, kutatási és technológiai erőforrásait szinergiában alkalmazva 

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

megoldások kidolgozásának támogatása. A teljes mértékben felülről felépített (top-down), és 

a hazai K+F+I szereplők közötti interdiszciplináris együttműködést erősítő beavatkozás olyan 



 

 46 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

nemzeti kezdeményezések kialakulását segíti elő, amelyek a H2020
8
 és az Európai 

Strukturális és Beruházási Alapok közötti szinergia kiaknázását segítő programokban is 

sikerrel szerepelhetnek. 

Ipari kutatóközpontok 

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

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

teremtett tudást. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek bázisán olyan 

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

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

tevékenység számára. 

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

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

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (természetes személy, gazdasági 

társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek) 

 

2.1.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei ((CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

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

projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan 

alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált 

K+F+I tevékenységét igazolják, részben az alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a 

nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők 

kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok. 

A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő 

eljárásrendet és kiépíteni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési 

kapacitást a kiválósági szempontú értékelés esetében is. 

 

2.1.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritás lebonyolítása során önállóan nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, az 2. 

prioritásban tervezett eszközöket akarjuk integrálni a kkv-knek szóló egyes termékekhez. 

                                                 

 
8
 A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 

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

kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. 



 

 47 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.1.7.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.1.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

tábla)  ((CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként bontva) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték

-egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Cél-

érték 

(2022)
9
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

A 

tudásfelhasznál

ás segítése 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejlettebb 200 EMIR évente 

Tudásáramlás 

erősítése 

A támogatott 

K+F 

együttműködése

k száma 

db ERFA fejlettebb 15 EMIR évente 

 

Beruházási prioritás 4: ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (1) a) A kutatási és innovációs (K+I) 

infrastruktúra és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerősítése és 

különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása.  

 

2.1.8 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

7. SPECIFIKUS CÉL: A tudásbázisok megerősítése 

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

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

kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, a kutatási 

infrastruktúrák versenyképességének erősítését és az ehhez szükséges háttér megteremtését 

kívánja megvalósítani. 

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

és a globális innovációs folyamatok egyenrangú szereplőivé válnak a nemzeti innovációs 

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

                                                 

 
9
 Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett  

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

hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez, valamint fenntartható 

tudásgazdasággá alakulásához. 

13. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus 

célonként) 87. cikk 2(b)(ii)) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régió-

kategória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
10

 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A 

tudásbázisok 

megerősítése  

A támogatások 

eredményeként 

létrejött 

kutató-

fejlesztő 

munkahelyek 

száma  

teljes 

munkaidő-

egyenérték, fő 

fejlettebb 0 2013 100 EMIR évente 

14. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, amelyekre célérték lett 

meghatározva és a specifikus célokhoz illeszkedő program specifikus eredményindikátorok az 

(beruházási prioritásonként régiókategóriákra bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés  

Azonosít

ó 

Indiká

tor 

Régiók

ategóri

a vagy 

YEI 

Mérté

kegysé

g 

Alapul 

vett 

általán

os 

indikát

or 

Bázis 

érték 

Mérté

kegysé

g a 

bázis 

és 

célérté

khez 

Bázisé

v 

Célérté

k
11

 

(2022) 

Adatfo

rrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozá

s alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

 

2.1.9 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.1.9.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

                                                 

 
10

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
11

 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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 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság 

Kutatóintézeti kiválósági központok 

EIT KIC 

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

Technology) célja a tudásháromszög elemeinek integrálása annak érdekében, hogy innovatív 

megoldásokat keressen a társadalmat érintő legnagyobb kihívásokra. A hazai innováció 

erősödése és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében fontos, hogy az 

EIT Tudományos és Innovációs Társulásainak (Knowledge and Innovation Community, a 

továbbiakban: KIC) tevékenységébe a magyar kutatóhelyek és együttműködő partnereik is 

érdemben be tudjanak kapcsolódni, illetve a már elért pozíciójukat erősíteni tudják. A 

beavatkozás célja, hogy a jelenleg működő, valamint a 2014-2020 közötti időszakban induló 

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

az egyes KIC-ek működési struktúrájában a lehető legmagasabb szintű státuszt érjenek el. 

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

A Horizont 2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelésének, a 

kutató- fejlesztői közösségek ERA integrációjának kulcsát a nemzetközi kiválósági 

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

közül néhány régiós összehasonlításban élenjáró, és európai szinten is rangos helyet vívott ki. 

A beavatkozás funkciója, hogy az intézményi kiválóság erősítését biztosítsa, ezért a H2020 és 

az Európai Strukturális és Beruházási Alapok közötti szinergia kiaknázását segítő 

programokhoz. Ezért a támogatás célcsoportját azok az intézmények képezik, amelyek 

közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a H2020 programokban, különös tekintettel azokra, 

amelyek a kiválósági felzárkózást segítik. 

Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése 

A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor versenyképességét a globális léptékű 

tudományos-kiválósági versenyben jelentős mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló 

kutatási infrastruktúra színvonala. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek 

K+F műszerállományának fejlesztése új műszerek/infrastruktúra beszerzése, valamint a 

meglévő K+F eszközök korszerűsítése révén. 

Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása 

A beavatkozás célja az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében (ESFRI) szereplő, 

valamint az EU területén levő további infrastruktúrákhoz, regionális és egyéb nemzetközi 

kezdeményezésekhez való kapcsolódás támogatása. További cél a meglévő nemzetközi 

infrastruktúrákban már létező hazai tagságok hatékonyabb kihasználásának támogatása és 

elősegítése. 
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Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 

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

programokban és közös kezdeményezésekben. Az EU kezdeményezésére olyan nagyléptékű 

kutatási programok kerülnek támogatásra a források koncentrálásával, amelyek egyrészt 

fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar 

versenyképességét fokozzák. A beavatkozás ezen programokban való hazai részvétel 

elősegítését, ösztönzését szolgálja. 

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

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

Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású 

kutatóhelyek) 

2.1.9.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

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

projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan 

alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált 

K+F+I tevékenységét igazolják, részben az alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a 

nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők 

kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok. 

A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő 

eljárásrendet és kiépíteni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési 

kapacitást a kiválósági szempontú értékelés esetében is. 

2.1.9.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritás lebonyolítása során önállóan nem tervezzük pénzügyi eszköz alkalmazását, az 1. 

prioritásban tervezett eszközöket akarjuk integrálni a kkv-knek szóló egyes termékekhez. 

2.1.9.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.1.9.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) (87. cikk (2) (b) (iv) CPR) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategóri

a 

Cél-

érték 

(2022)
12

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

A 

tudásbázisok 

megerősítése 

A támogatott 

kutatási 

intézményekkel 

együttműködő 

vállalkozások száma 

db ERFA fejlettebb 25 EMIR évente 

 

2.1.10 Külön rendelkezések az ESZA
13

-hoz, amennyiben releváns (prioritástengelyenként, 

és a megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
14

.  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

2.1.11 Teljesítménykeret  

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

A prioritás keretében általános körű, vállalkozásfejlesztési célt szolgáló beruházások 

megvalósítását kívánjuk ösztönözni. Mivel a vállalkozásfejlesztési célok az egyes 

intézkedésekben különböző fókuszok (általános versenyképességi, ágazati /turizmus/, illetve 

alternatív fejlesztések) mellett kerülnek támogatásra, ezért a prioritástengely 

teljesítménykeretének megállapításához olyan mutatót javaslunk meghatározni, amely 

valamennyi intézkedés esetében értelmezhető és mérhető. 

 

                                                 

 
12

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

meghatározva. 
13

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
14

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

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, ahol 

értelmezhető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld

-kő 

2018-ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrá

s 

Az indikátor 

reprezentativitásána

k indoklása, ahol 

releváns 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejlettebb 300 1200 EMIR - 

 

2.1.12 Beavatkozási kategóriák (87. cikk (2) (b) (vi)) 

17-23. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóránként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több 

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

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

régiókategóriánként megbontani. 

18. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

19. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

20. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

21. táblázat: 

Dimenzió 6 

 Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

22. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

23. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód € összeg Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

Kód € összeg Kód € 

összeg 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidol

gozá

s 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

2.1.13  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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2.2 Prioritástengely: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
15

 

2.2.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely GINOP 6. prioritástengelyének tükreként elsősorban a vállalkozások 

versenyképességének növelését tűzi ki célul maga elé, azok forráshoz jutási lehetőségeinek 

pénzügyi eszközök alkalmazásával történő javítása révén, így alapvetően a 3. tematikus 

célkitűzéshez kapcsolódik. Ugyanakkor – tekintettel a pénzügyi eszközök széleskörű 

felhasználási lehetőségeire a – prioritástengely az 1. „A kutatás, a technológiai fejlesztés és az 

innováció erősítése” a 8. „A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása” a 4. „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 

minden ágazatban” és a 2. „Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák 

használatának és minőségének fokozása” tematikus célkitűzésekhez is kapcsolódik. 

A vállalkozások olyan pénzügyi jövedelemtermelő beruházásai, egyéb növekedési célhoz 

kapcsolható tevékenységei kerülnek támogatásra, amely esetében a hasznok alapvetően a 

vállalkozásoknál jelentkeznek. Az ilyen típusú fejlesztéseket elsősorban pénzügyi 

eszközökkel támogatjuk, feltéve, hogy állami beavatkozás nélkül a piacról ezek a fejlesztések 

nem lennének finanszírozhatóak. 

A kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos 

gazdaságpolitika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020) céljai között 

külön megjelenítésre került az az igény, hogy a kkv-k versenyképességének javítása 

érdekében szükséges a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés javítása. 

A vállalkozások finanszírozási helyzetének javítását szolgáló eszközök (hitelek, garanciák, 

faktoring és lízing) általánosságban a 3. tematikus cél alatt jelennek meg csakúgy, mint 1. 

prioritástengelyhez kapcsolódó, nem foglalkoztatási célt szolgáló kombinált eszközök és a 

támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztésének támogatása.
16

 

Általánosságban elmondható, hogy a prioritástengelyben szereplő valamennyi további 

tematikus célkitűzés közvetve vagy közvetlenül hozzájárul a vállalkozások 

versenyképességének javításához is. 

                                                 

 
15

 A CPR rendelet tervezet 32. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő ex-ante értékelés (ún. gap 

elemzés) készül, a prioritás tartalmának pontosítására a gap elemzés elkészültét követően kerül majd sor. 
16 

Ez utóbbi beavatkozás bár vissza nem térítendő források alkalmazásával számol, szorosan kapcsolódik a 

pénzügyi eszközökhöz, ezért a tervezés jelen szakaszában a társadalmi egyeztetések lezárultáig célszerű a 2. 

prioritástengely keretében tartani.
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Az 1. tematikus célhoz kapcsolódóan a 1. prioritással kombinált hitel és garancia eszközök, 

valamint önállóan a kockázati tőke eszköz jelenik meg. A kockázati tőkealapok befektetései a 

K+F+I célú projektek megvalósítását támogatják, beleértve az IKT témájú beruházásokat is.  

A 8. tematikus célhoz kapcsolódóan az 1. és 7. prioritással kombinált eszközök, illetve 

alapvetően foglalkoztatási szempontokat előtérbe helyező tőkebefektetésekre fókuszáló 

tőkealap létrehozását kívánjuk ösztönözni. 

A 4. és a 2. tematikus célhoz a pénzügyi eszközök alapvetően önállóan lesznek 

felhasználhatóak, de önkormányzatok energiahatékonysági, megújuló energia felhasználását 

célzó projektjeinek esetében lehetőség lesz vissza nem térítendő forrásokkal kombinált 

alkalmazásukra is. 

A prioritástengely keretében a JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) jellegű 

vállalkozásfejlesztési támogatások mellett megjelennek a jövedelemtermelő 

településfejlesztési projektek támogatását szolgáló pénzügyi eszközök is (JESSICA – Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas magyarul: fenntartható 

városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés).  

A vállalkozások alatt nemcsak a kkv-kat értjük, hanem ebbe beletartoznak az önkormányzat 

tulajdonában álló vállalkozások is (feltéve, hogy nincs lehetőségük piaci források 

bevonására). Az energiahatékonyság, megújuló energia használat területén az 

önkormányzatok és az önkormányzatok társulásai is kedvezményezettek lehetnek. 

 

Beruházási prioritás 1: ERFA 5. cikk (3) c) A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló 

fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése 

2.2.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

1. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása 

A gazdaság fenntartható növekedésének biztosítása érdekében fontos a vállalkozások 

teljesítményének erősítése, versenyképességének javítása. A finanszírozási forrásokhoz nem, 

vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások verseny- és foglalkoztatási 

képességének fejlesztését forrásbevonási lehetőségeik javításával is ösztönözni kell. Ezen cél 

elérését támogatja a pénzügyi intézményrendszer képzési programokkal és a támogatott 

források közvetítéséhez szükséges informatikai háttér kiépítésével megvalósuló fejlesztése is. 

Célunk általánosságban a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások 

forráshoz jutásának elősegítése. 

Az elvárt eredmény az életképes vállalkozások beruházásaihoz és működéséhez szükséges 

forrás biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség mellett, illetve a pénzügyi közvetítő 

rendszer megerősítése, hogy képes legyen ennek a feladatnak az ellátására. Ennek 
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következtében javulhat a vállalkozások versenyképessége, továbbá képesek lehetnek új 

munkahelyek létrehozására, meglévő munkahelyek megtartására is. Emellett a jelen 

beruházási prioritás alatt megjelenő pénzügyi eszközök (refinanszírozás, garancia, tőke) 

önállóan, illetve kombinált felhasználás keretében kiegészítik a VEKOP 1. és 7. prioritásának 

intézkedéseihez rendelt vissza nem térítendő forrásokat, ezzel is segítve az ott részletezett 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások 

külső 

finanszírozáshoz 

való 

hozzáférésének 

javítása 

A prioritástengely keretében 

pénzügyi eszközöket igénybe 

vevő vállalkozások száma  

db fejlettebb 0 2013 550 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mértékegys

ég 

Alapul 

vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékeg

ység a 

bázis és 

célértékhe

z 

Bázisév 

Célérték
17

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

 

                                                 

 
17

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

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

prioritásonként) 

2.2.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

A vállalkozások versenyképességének fejlesztését, foglalkoztatási képességének javítását a 

finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a 

szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, faktoring-, lízing-, illetve 

tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek 

működtetésével kívánjuk biztosítani, önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal 

kombinálva. A tőkeprogramoknál a növekedési szakaszra fókuszáló kockázati tőkealapok 

mellett – alapvetően foglalkoztatási fókusszal – megjelennek a célzott tőkealapok is. Az 

intézkedés ösztönözni kívánja a vállalkozások tőkepiaci megjelenését részvény és 

kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó támogatott garancia és társfinanszírozási programokkal. 

A kombinált programok esetében a pénzügyi eszközök a VEKOP 1. és 7. prioritás céljainak 

elérését támogatja. A kombinált programok esetében jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi 

eszközt tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő vállalkozások. 

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

Kedvezményezettek típusai: Pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

Az intézkedés célja az eredményes forrásközvetítéshez szükséges pénzügyi közvetítői 

kapacitások fejlesztése a közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási 

programokkal, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra 

kiépítésének támogatásával, annak érdekében, hogy több vállalkozás juthasson megfelelő 

nagyságú külső finanszírozáshoz. Az intézkedés vissza nem térítendő források alkalmazásával 

számol, így szükség esetén kiemelhető a pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritásból. 
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Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő vállalkozások. 

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

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.2.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 

hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a 

rendelkezésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 

2.2.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási 

szükségleteihez nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi 

eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök 

szerepének növelése KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell 

könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új 

Széchenyi Terv, a kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal 

kapcsolatos gazdaságpolitika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 
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közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a 

magánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és pénzügyi lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogram (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is.) 

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával is: a kombinált hitel és -garancia eljárások 

valamint tőke programok keretében a VEKOP 1. és 7. prioritásához nyújtanak kiegészítő 

finanszírozást. 

2.2.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.2.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5 

táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonosí-

tó 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap Régiókategória 

Célérték 

(2022)
18

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

A 

prioritástengely 

keretében 

támogatott 

programokban 

résztvevő 

pénzügyi 

közvetítők 

száma 

db ERFA fejlettebb 20 EMIR évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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Beruházási prioritás 3: ERFA 5. cikk (1) b): A vállalatok innovációba, kutatásba, a 

vállalatok közötti szinergikus kapcsolatok kialakításába, a K+F központokba és 

felsőoktatásba irányuló beruházásai révén, különös tekintettel a termék- és 

szolgáltatásfejlesztés elősegítésére, a technológiaátadásra, társadalmi innovációra, öko-

innovációra és közszolgálati alkalmazásokra, a keresletélénkítésre, a hálózatépítésre, a 

klaszterekre és a nyílt innováció keretében megvalósuló intelligens specializációra, a 

technológiai és alkalmazott kutatásokra, a kísérleti programokra, a korai termékhitelesítési 

intézkedésekre, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás 

támogatására, illetve az általános célú technológiák terjesztésére. 

 

2.2.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

2. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása kutatás, fejlesztés és technológiai innováció erősítése érdekében 

A gazdaságban „spontán keletkező”, üzleti haszonnal kecsegtető új tudás kiaknázását 

elsősorban a jelentős K+F+I tevékenységet végző, tudás- és technológia-intenzív 

vállalkozásoknál várhatjuk. Ezért az induló vállalkozásoktól kezdve, a kkv-kon át a K+F+I 

tevékenységet végző nagyvállalatokig, beleértve az egymással és kutatóhelyekkel való 

együttműködéseiket is, kiemelten fontosnak tartjuk ezen célcsoport támogatását, valamint a 

számukra kedvező környezet megteremtését a magasabb hatásfokú tudásfelhasználás, a 

piacképes termékek/technológiák/szolgáltatások létrehozásának elősegítése érdekében. 

Alapvető célunk – jelen beruházási prioritás vonatkozásában elsősorban K+F+I fókusszal és 

elsősorban a VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő forrásainak kiegészítésével – a jelenleg 

nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások forráshoz jutásának elősegítése. Az 

elvárt eredmény az életképes vállalkozások, ezek együttműködéseinek K+F+I beruházásaihoz 

és ezek működtetéséhez szükséges forrás biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség 

mellett továbbá hozzájárulás az innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez alapvetően a magvető 

tőkebefektetések ösztönzésével, a tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off 

vállalkozások tőkehelyzetének javítása érdekében. A beavatkozások keretében megjelenő 

támogatott állami források segíteni fognak a piaci források mobilizálásában, és ezek együttes 

hatására növekedni fog az innovatív ötleteiket megvalósítani képes vállalkozások száma, 

ezáltal összességében javulhat  a vállalkozások verseny- és foglalkoztatási képessége. 



 

 61 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások 

külső 

finanszírozáshoz 

való 

hozzáférésének 

javítása kutatás, 

fejlesztés és 

technológiai 

innováció erősítése 

érdekében 

A prioritástengely keretében 

pénzügyi eszközöket igénybe 

vevő vállalkozások száma 

db fejlettebb 0 2013 300 EMIR évente 

28. táblázat: ESZA esetében: Általános eredmény indikátorok, melyekre célérték lett meghatározva és specifikus célokhoz illeszkedő program 

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

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mértékegys

ég 

Alapul 

vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékeg

ység a 

bázis és 

célértékhe

z 

Bázisév 

Célérték
19

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgoz

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

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



 

 62 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.2.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél 

A piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó vállalkozások innovációs 

képességének javítását, a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósítását 

finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a 

szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve döntően a korai 

szakasz finanszírozására fókuszáló kockázati tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb 

kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kívánjuk biztosítani, főként a 

VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok kiegészítésével. 

A pénzügyi eszközök a VEKOP 1. prioritás céljainak elérését a vállalatok önálló, illetve 

együttműködésben végzett K+F+I tevékenységéhez nyújtott kiegészítő finanszírozással, 

illetve az innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez nyújtott tőkejuttatásokkal tudja támogatni.  

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő K+F+I tevékenységet végző vállalkozások. 

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

Kedvezményezettek típusai: Pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.2.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 
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hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a 

rendelkezésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 

 

2.2.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási 

szükségleteihez nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi 

eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök 

szerepének növelése KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell 

könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új 

Széchenyi Terv, a kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal 

kapcsolatos gazdaságpolitika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a 

magánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogram (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is)  

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök 

és vissza nem térítendő források kombinációjával: a kombinált hitel és -garancia eljárások, 

valamint a kockázati tőke programok a VEKOP 1. prioritásához nyújtanak kiegészítő 

finanszírozást. 
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2.2.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.2.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5 

táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonosí

-tó 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókateg

ória 

Célérték 

(2022)
20

 

Adatfor

rás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

Kidolgo

zás alatt 

A prioritástengely 

keretében 

támogatott 

programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA fejlettebb 20  EMIR évente 

 

Beruházási prioritás 4: ERFA 5. cikk (4) b) A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a 

megújuló energia használatának elősegítése. 

Beruházási prioritás 5: ERFA 5. cikk (4) c) Az energiahatékonyság, az intelligens 

energiamenedzsment és a megújuló energiák használatának elősegítése a köztulajdonú 

infrastruktúrákban, beleértve (ERFA esetében a középületeket) és a lakásépítési ágazatot. 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték került 

meghatározásra. 
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2.2.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

3. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az 

energiahatékonyság növelése érdekében 

Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó 

fejlesztéseit, illetve az önkormányzatok hasonló célú projektjeit a finanszírozási lehetőségek 

javításával is ösztönözni szükséges, amely cél elérését hitel- és tőkeprogrammal, valamint 

nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel kívánjuk biztosítani. 

Alapvető célunk a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások, 

önkormányzati projektek forráshoz jutásának elősegítése, jelen beruházási prioritás 

vonatkozásában elsősorban megújuló energia felhasználási, energiahatékonysági fókusszal és 

az önkormányzati projektek esetében elsősorban a VEKOP 5. prioritásának vissza nem 

térítendő forrásainak kiegészítésével. Az elvárt eredmény az életképes energetikai célú 

beruházásokhoz szükséges forrás biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség mellett, 

illetve hozzájárulás a VEKOP 5. prioritásának kapcsolódó céljainak eléréséhez. 
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30. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások és önkormányzatok külső 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása megújuló energia felhasználásának 

ösztönzése és az energiahatékonyság 

növelése érdekében 

A prioritástengely 

keretében pénzügyi 

eszközöket igénybe vevő 

vállalkozások száma 

db fejlettebb 0 2013 300 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

21
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

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

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

prioritásonként) 

2.2.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél 

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása: A piaci forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékben jutó vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia 

felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseit a finanszírozási lehetőségek 

megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a szükséges finanszírozási források 

rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb 

kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kívánjuk biztosítani, önállóan, 

illetve a VEKOP 5. prioritásának vissza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok 

kiegészítésével. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarország területén működő, megújuló energia felhasználását vagy 

energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztést megvalósító vállalkozások, önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú intézmények. 

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

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.2.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 
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hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 

A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a 

rendelkezésre álló forrásokat a projektgazdákhoz. 

 

2.2.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási 

szükségleteihez nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi 

eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök 

szerepének növelése KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell 

könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új 

Széchenyi Terv, a kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal 

kapcsolatos gazdaságpolitika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a 

magánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

4. célzott tőkeprogram (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is)  

 

2.2.7.4 Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is élni kívánunk a pénzügyi 

eszközök és vissza nem térítendő források kombinációjával: a kombinált hitel és 

-garancia eljárások valamint a tőkeprogramok keretében a VEKOP 5. 
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intézkedéseihez nyújtunk kiegészítő finanszírozást.Nagyprojektek tervezett 

alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.2.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5 

táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonosí 

tó 

Indikátor 

megnevezése 
Mértékegység Alap Régiókategória 

Célérték 

(2022)
22

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgo

zás alatt 

A 

prioritástengely 

keretében 

támogatott 

programokban 

résztvevő 

pénzügyi 

közvetítők 

száma 

db ERFA fejlettebb 20 EMIR évente 

 

Beruházási prioritás 6: ERFA 5. cikk (2) a) A szélessávú rendszerek kiterjesztése és nagy 

sebességű hálózatok kiépítése, az új technológiákhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a 

digitális gazdaság hálózatainak kiépítése révén 

 

Beruházási prioritás 7: ERFA 5. cikk (2) b)  Az IKT-termékek és szolgáltatások, az e-

kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása 

                                                 

 
22

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

meghatározásra. 
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2.2.8 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

4. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása az infokommunikációs fejlesztések megvalósítása érdekében 

A vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseit, illetve az infokommunikációs területen 

tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseit a finanszírozási lehetőségeik javításával is 

ösztönözni szükséges, amely cél elérését hitel- és tőkeprogrammal, valamint nagyobb 

kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel kívánjuk biztosítani. 

Alapvető célunk a jelenleg nem megfelelő mértékben finanszírozott vállalkozások forráshoz 

jutásának elősegítése, jelen beruházási prioritás vonatkozásában elsősorban IKT fókusszal. Az 

elvárt eredmény az életképes vállalkozások IKT célú beruházásaihoz szükséges forrás 

biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség mellett. 



 

 71 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték- 

egység 

Régiókategória 

 (ahol releváns) 
Bázisérték Bázisév Célérték (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Vállalkozások 

külső 

finanszírozáshoz 

való 

hozzáférésének 

javítása az 

infokommunikáció

s fejlesztések 

megvalósítása 

érdekében 

A prioritástengely keretében 

pénzügyi eszközöket igénybe 

vevő vállalkozások száma  

db fejlettebb 0 2013 100 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mértékegys

ég 

Alapul 

vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékeg

ység a 

bázis és 

célértékhe

z 

Bázisév 

Célérték
23

 

(2022) 

Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

                                                 

 
23

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

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



 

 72 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.2.9 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.2.9.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél 

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása: A piaci forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékben jutó vállalkozások IKT vonatkozású projektjeit a finanszírozási 

lehetőségek megteremtése útján is ösztönözni kívánjuk. Ennek érdekében a szükséges 

finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve tőkeprogramokkal, továbbá 

nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kívánjuk biztosítani. 

Főbb célcsoportok: A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon 

igénybe vevő, Magyarországterületén működő, IKT érintettségű projekteket megvalósító 

vállalkozások. 

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

Kedvezményezettek típusai: pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők). 

 

2.2.9.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a 

hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési 

preferenciaként egyaránt). 
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A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján 

történhet, az ezek keretében kiválasztásra kerülő pénzügyi közvetítők juttatják el a 

rendelkezésre álló forrásokat a vállalkozásokhoz. 

 

2.2.9.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a vállalkozások, illetve településfejlesztési projektek finanszírozási 

szükségleteihez nyújtanak majd támogatást visszatérítendő forrásokon keresztül. A pénzügyi 

eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök 

szerepének növelése KSK források felhasználásánál, illetve Small Business Act: meg kell 

könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új 

Széchenyi Terv, a kormányzati jóváhagyás alatt álló kis- és középvállalkozásokkal 

kapcsolatos gazdaságpolitika célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia (2014-2020)). 

A visszatérítendő források nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés mellett lehetőség 

van többször is felhasználni őket, így megsokszorozva pozitív hatásukat. Egyes eszközök (pl. 

garancia, viszontgarancia) sajátosságai miatt ezen túlmenően is nagy a multiplikátor hatás, 

ezáltal jóval több vállalkozás számára, illetve eredeti nagyságuknál jóval nagyobb mértékben 

tudnak segítséget nyújtani, mint a vissza nem térítendő támogatások. További előny, hogy a 

közös kockázatviselés kereteinek kialakításával a vállalkozások forráshoz juttatásában a 

magánforrások bevonását is ösztönözni lehet. 

 

A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük: 

1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és pénzügyi lízing termékek 

2. garancia- és viszontgarancia termékek 

3. Kockázati Tőke Program 

4. célzott tőkeprogram (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is, beleértve 

a településfejlesztési célt támogató projekteket is).  

Jelen beruházási prioritás vonatkozásában kombinált eszközök alkalmazását nem tervezzük. 

 

2.2.9.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert.  
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2.2.9.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

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

bontva) 

Azonos

í-tó 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate

gória 

Célérték 

(2022) 

Adatfo

rrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgo

zás 

alatt 

A prioritástengely 

keretében 

támogatott 

programokban 

résztvevő pénzügyi 

közvetítők száma 

db ERFA fejlettebb 20 EMIR évente 

 

2.2.10 Külön rendelkezések az ESZA
24

-hoz, amennyiben releváns (prioritástengelyenként, 

és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
25

.  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

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

A pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritás horizontális jellege miatt számos tematikus 

célkitűzéshez és beruházási prioritáshoz kapcsolódhat. A vállalakozások forráshoz jutását 

szolgáló intézkedések általános vállalkozói versenyképességet, K+F+I tevékenységet, 

foglalkoztatást, energiahatékonyságot javító és IKT beruházásokat is finanszírozhatnak, ezért 

a prioritástengely teljesítménykeretének megállapításához olyan mutatót határoztunk meg, 

amely valamennyi intézkedés esetében egyformán értelmezhető és mérhető és megmutatja – a 

pénzügyi eszközök tekintetében talán legfontosabb információt – hogy mennyi olyan 

vállalkozást sikerült forráshoz juttatni, ami egyébként a pénzpiacokról nem tudott volna 

forrást bevonni. 

                                                 

 
24

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
25

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  
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36. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativ

itásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

A prioritástengely 

keretében 

támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejlettebb 400 1 250 EMIR - 

 

2.2.12 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

37-42. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóránként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több 

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

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

réágiókategóriánként megbontani.  

37. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

348. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

359. 

táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

36. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi teljesítés 

mechanizmusa 

41. táblázat: 

Dimenzió 6 

ESZA 

másodlagos 

téma
26

  

 

42. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA 

Kód 
€ 

összeg  
Kód € összeg Kód 

€ 

összeg  
Kód € összeg Kód 

€ 

összeg  
Kód € összeg  

Kid

olgo

zás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kid

olgo

zás 

alatt 

Kidolgoz

ás alatt 

Kid

olg

ozá

s 

alat

t 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgozá

s alatt 

Kido

lgoz

ás 

alatt 

Kidolgo

zás 

alatt 

Kidol

gozá

s 

alatt 

Kidolgoz

ás alatt 

                                                 

 
26

 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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2.2.13 Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

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

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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2.3 Prioritástengely: Településfejlesztés 

2.3.1 A prioritástengely 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: ERFA 5. cikk (9) b): A rászoruló városi és falusi közösségek és 

térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a gazdasági és társadalmi fellendülésnek 

támogatása. 

2.3.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

1.SPECIFIKUS CÉL: A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális megújulása 

A prioritás intézkedéseinek megvalósítása alapvetően egy specifikus cél eléréséhez járul 

hozzá, amely két részcélra bontható. Az egyik részcél a megye és a Főváros elavult települési 

infrastruktúrájának megújítását célozza integrált településfejlesztési akciók megvalósításával. 

Az integrált akciók infrastrukturális elemei környezet és közterület fejlesztési elemeket 

tartalmaznak, valamint kiemelten támogatják a barnamezős területek, elhanyagolt 

városközpontok és alulhasznosított területek fejlesztését.  

A második részcél a régió társadalmi megújítását célozza szociális városrehabilitációs elemek 

valamint első lakhatási és bérházprogramok segítségével. A két részcél (infrastrukturáslis és 

társadalmi megújulás) teljesülése csak egymással összhangban történhet meg, a szinergikus 

hatások kiaknázásával. Az elmaradott település(rész)ek fejlesztésének infrastrukturális elemei 

egyenrangúak a közösségépítést célzó fejlesztésekkel. Egy terület infrastrukturális megújulása 

nem eredményezheti a lakosság invázió szerű kiköltözését.  

A specifikus cél elérése szempontjából érdemes kiemelni két területi szempontot. A prioritás 

fontos eleme, hogy egységes keretet ad Budapest és vonzáskörzete településfejlesztési 

problémáinak kezelésre. Az elmúlt évtizedek szuburbanizációs folyamatai, jelentős 

társadalmi-gazdasági problémákat, környezeti és közlekedési terhelést eredményeztek a 

régióban. A prioritás lehetőséget biztosít e problémák egységes kezelésére. 

A prioritás hangsúlyos területi eleme továbbá a Duna főváros vérkeringésébe való intenzívebb 

bekapcsolása. A tervezett fejlesztések végrehajtása a Duna Régió Stratégiával összhangban 

történik, és hozzájárul a stratégiában kijelölt célok eléréséhez. 

Az integrált településfejlesztési beruházások a 2007-2014-es programozási időszak 

legnépszerűbb önkormányzati fejlesztések közé tartoztak. Számos kerületi és települési 

önkormányzat hajtott végre funkcóbővítő városrehabilitációs programokat. Azon túlmenően, 

hogy 2014-2020 között foytatódni fognak az előző időszakban megkezdett programok, 

számos területen változtatásra van szükség. A funkcióbővítő típusú beruházások esetében a 

„szépészeti” típusú (és így az EU által kevésbé támogatott) beavatkozások helyett nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóságra. A létrehozandó kapacitásoknak mind környezeti, 
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mind társadalmi, mind pedig pénzügyi-gazdasági szempontból fenntarthatónak kell lenniük. 

Ennek elengedhetetlen előfeltétele, hogy a korábbi tervezési időszakok elnagyolt tervezése 

helyett megalapozott igény és kapacitástervek készüljenek. A már létrehozott kihasználatlan 

kapacitások esetében pedig szükséges átgondolni, a fenntarthatóbb hasznosítási lehetőségeket. 

Szintén szükséges megreformálni a szociális típusú városrehabilitációkat. Korábban ezek a 

fejlesztések a kevésbé népszerű beavatkozások közé tartoztak, mert a megvalósuló 

fejlesztések rövid távon kevésbé voltak látványosak, mint például egy főtér felújítás. A 2014-

2020-as időszakban ezért egy hangsúlyeltolódás várható a szociális típusú városrehabilitációk 

irányába. Az új szociális városrehabilitációs programoktól elvárt legfontosabb eredmény, 

hogy a megvalósuló fejlesztések társadalmi szempontból fenntarthatóak legyenek. 

A településfejlesztési beavatkozások a 2014-2020-as programozási időszakban kiegészülnek 

két új elemmel, az elsőként lakhatás és a közösségi bérházprogrammal. Tematikáját tekintve 

mind  akettő szociális típusú intézkedés. Az elsőként lakhatás programtól elvárt eredmény 

egyrészről, hogy csökkenjen a közterületeket életvitelszerűen használók száma, másfelől, 

hogy a kísérleti programok eredményeire alapozva olyan javaslatcsomag készüljön, 

amelyeket a jövőben megvalósuló hasonló jellegű programokhoz tudunk felhasználni.  

A közösségi bérházprogram szintén egy olyan kísérleti program, amelynél nem a közvetlen 

output indikátor nagysága jellemzi jól a megvalósulás eredményét, hanem azok az 

eredményekre épülő konklúziók, amelyekre alapozva jövőben további sikeres közösségi 

bérházprogramok valósíthatóak meg. E mellett azonban nem elhanyagolhatóak a program 

közvetlen eredményei, amelyeket már a 7 éves ciklus folyamán mérni lehet. A programtól 

elvárt közvetlen eredmény olyan bérházak kialakítása, amelyek megfelelő teret biztosítanak a 

közösségépítéshez, valamint a lakók közötti szolidaritás kialakításához.  
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3743. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-

kategória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
27

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A Közép-magyarországi régió 

településeinek társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális megújulása 

Támogatással érintett lakosok 

száma a fejlesztett / megújított 

településrészeken 

fő fejlettebb 0 2013 500 000 EMIR évente 

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

specifikus eredményindikátorok az (beruházási prioritásonként régiókategóriákra bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázis-év 
Célérték

28
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 

 
27

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
28

 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) 

2.3.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

1. intézkedés: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-magyarországi régióban 

Az integrált településfejlesztési akciók célja, a beruházással érintett területrészek társadalmi-

gazdasági valamint infrastrukturális megújulása, annak érdekében, hogy be tudjanak 

kapcsolódni adott település vérkeringésébe, illetve egy városközpont esetében az, hogy 

hatékonyan tudják ellátni a város központi feladatait. Nem elégséges azonban, ha a régió 

területén egymástól elszigetelt pontszerű fejlesztések valósulnak meg. Olyan programok 

támogatása szükséges, amelyek kumulált hatásaként csökkennek a régió területi és társadalmi 

különbségei, csillapodnak a szuburbanizáció negatív környezeti és egyéb hatásai, valamint 

amelyek abba az irányba hatnak, hogy Budapest és vonzáskörzete egymással összahangban és 

nem egymás kárára fejlődjön. A korábbi programozási időszakokban már megkezdett, 

hasonló célú intézkedések hosszú távú hatásának megőrzése illetve továbbfejlesztése 

érdekében  alapvető, a régión belül elkülönő célterületek földrajzi- társadalmi és gazdasági 

sajátosságait szem előtt tartó, integrált szemléletű településfejlesztési akciók megvalósítása. A 

fenti alapelveket figyelembe véve az intézkedés a régió településeinek településfejlesztési, 

környezet- és közterület fejlesztési programjait támogatja. 

Pest megye településeinek környezet- és közterületfejlesztése 

Pest megye településfejlsztési akcióinak kidolgozáskor és végrehajtásakor a korábbi évek 

„látszat” gazdaságfejlesztési megoldásai helyett nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni az un. 

gazdaságfejlesztési típusú településfejlesztési akciókra. A szűkösen rendelkezésre álló 

források valamint e források elaprózódásának veszélye miatt az intézkedés kiemelten 

támogatja Pest megye periféria térségeinek (pl. Pest megye Nógrád Megyével határos 

területei) társadalmi fejlődését biztosító, infrastruktúrális beruházásait. Az intézkedés szintén 

kiemelten kezeli Pest megye fejlettebb agglomerációs térségeit is, hiszen az itt megvalósuló 

beruházások továbbgyűrűző hatásuk révén hatással vannak a környező kisebb települések 

fejlődésére is (pl. munkahelyet teremtenek a szomszédos települések lakossága számára). A 

legkedvezőbb fejlettségi mutatókkal rendelkező agglomerációs települések támogatása 

elsősorban a megye versenyképességének növeléséhez járul hozzá. Az intézkedés keretében 

lehetőség nyílik a pest megyei települések település(al)központjainak megújítására, a 

gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével. Ezeket egészítheti ki a 

zöldfelületek fejlesztése, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek 

kialakítása, valamint a fenntartható városi mobilitás fejlesztése.  
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Budapest infrastrukturális városfejlesztési programja 

Budapest városfejlesztési célrendszere, öt, eltérő adottságokkal rendelkező, differenciált 

fejlesztést igénylő zónát (belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és Duna menti) határozott 

meg. Az intézkedés célja, e zónák sajátosságaihoz igazodó integrált városfejlesztési 

beavatkozások megvalósítása. Az intézkedés kiemelten támogatja a leromlott 

infrastruktúrával rendelkező területek (barnamezős területek, vonzerejüket vesztett, 

elhanyagolt városközpontok) fejlesztését. A program kiemelt eleme a Duna főváros 

vérkeringésébe való intenzívebb bekapcsolása, a kihasználatlan, részben barna mezős, 

partszakaszok rehabilitácója révén. A terület lehetőséget biztosít rekreációs közösségi terek, 

zöld felületek kialakítására, de helyzeti adottságaiból adódóan alkalmas arra is, hogy a 

tömegsport, kultúra és szórakozás színterévé váljon. A közösségi terek kialakításával 

összehangoltan szükséges a települési zöldfelület-hálózat fejlesztése (5 percen belül elérhető 

zöldfelületek és a települési összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása). Fontos megemlíteni, 

hogy Budapest kiemelt területei (mint pl. a Duna-part, a Vár, a Belváros stb.) esetében a 

tervezett fejlesztések nem kizárólag kerületi érdekeket szolgálnak, ezért ezeken a területeken 

csak olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek révén erősödik Budapest turisztikai 

vonzóképessége, és csökken környezeti terheltsége. 

Főbb célcsoportok: Az integrált településfejlesztésben érintett kerületi, fővárosi és települési 

önkormányzatok, az akcióterületen élő lakosság valamint az ott működő vállalkozások, civil 

szervezetek. 

Speciális célterületek: A KMR térségben található, vonzerejüket vesztett, elhanyagolt kerületi 

alközpontok, funkcióhiányos területek. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: kerületi, fővárosi és települési 

önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények, 

valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 

 

2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció 

A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a KMR területén található társadalmilag és 

fizikailag is leromlott, szegregálódó városrészeken élő lakosság életminőségének javítása, és a 

terület további leromlásának megakadályozása új gazdasági, kulturális, közszféra és közösségi 

funkciók kialakításával, illetve a meglévő funkciók erősítésével. Az intézkedés szervesen 

kapcsolódik a korábbi programozási időszakokban elindított, hasonló célú programokhoz. A 

szociális városrehabilitációs akciók keretében köztér-rehabilitációs, közterület-felújítási, 

foglalkoztatási fókuszú városrehabilitációs és szociális rehabilitációs projektek, valamint 

önkormányzati bérlakás programok kerülnek támogatásra, beleértve szegregátumokban élők 

helyzetét javító komplex programokat. Az intézkedés lehetőséget nyújt a szociális 

városrehabilitáció infrastruktúrális fejlesztéseit kiegészítő kis léptékű un. szoft elemek (ESZA 

típusú ERFA) támogatására is. A nagyléptékű és kapcsolódó ESZA elemekhez pedig, a 

VEKOP 6. és 7. prioritása, illetve az érintett ágazati OP-k biztosítanak forrásokat.  
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Főbb célcsoportok: A szociális városrehabilitációban érintett kerületi, fővárosi és települési 

önkormányzatok, az akcióterületen élő lakosság valamint az ott működő vállalatok, civil 

szervezetek. 

Speciális célterületek: A KMR térségben található, szociális hátrányokkal küzdő elmaradott 

településrészek, kerületrészek. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: kerületi, fővárosi és települési 

önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, az akciókban érintett lakóközösségek, civil 

szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű 

konzorciumok. 

 

3. intézkedés: „Elsőként lakhatás” program 

Jelenleg Magyarországon mintegy 30 ezer ember él hajléktalanként, és csak harmadának 

képes az ellátórendszer szállást nyújtani. Ezek az emberek megfelelő jövedelem híján piaci 

albérletet nem képesek fenntartani, a szociális bérlakások száma nem elegendő a felmerülő 

igények kielégítésére, a lakhatási támogatások pedig annyira alacsonyak, hogy lehetetlen 

lakást fenntartani. Az „Elsőként lakhatás program” egy országos kiemelt program az 

„elsőként lakhatás” típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére. 

Ez a megközelítés a hajléktalanság megoldását elsősorban a lakhatás biztosításban látja, ami a 

társadalmi életben való teljes értékű részvétel alapja. E Nyugat-európában egyre népszerűbb 

modell kikerüli a bentlakásos intézményi ellátást, és azt legfeljebb egy-két hónapos átmeneti 

időszakra korlátozza. Az utcán élő és ellátást igénybevevő célcsoport első lépésként önálló 

lakhatásba kerül, ahol egy multidiszciplináris szakértői csoport veszi fel vele a kapcsolatot, és 

kezdi el a rehabilitációt. A programban szociális munkások vesznek részt, akik segítenek a 

lakhatás megtartásában és az ügyfél egyéb szociális és egészségügyi problémáinak 

megoldásában. A korábbi segítő szolgáltatásokhoz képest a legjelentősebb különbség az, hogy 

a szociális munkás nem egy hajléktalanszállón, hanem a célcsoport tagjainak saját otthonában 

segít. A program legfőbb célja, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján lehessen meghatározni, 

hogy a modell Magyarországon tud-e eredményesen működni, illetve hogy milyen 

specialitásokat kell figyelembe venni a módszer esetleges elterjesztése során. 

Főbb célcsoportok: a KMR területén élő, a közterületeket életvitelszerű tartózkodásra 

használó magánszemélyek. 

Speciális célterületek: A tervezett beavatkozások KMR területén valósulnak meg. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: a hajléktalanellátó-rendszer intézményei, a 

programban résztvevő magánszemélyek, KMR területén működő kerületi, fővárosi, települési 

önkormányzatok. 
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4. intézkedés: Közösségi bérházprogram kialakítása 

Az intézkedés egy olyan kísérleteti programot tartalmaz, ami egy speciális bérház és közösség 

kialakítását célozza. A lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt 

hajléktalan, állami gondozsában 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 szolidaritás 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 végeztével, a konklúziók levonása után olyan szakmai ajánlás kialakítása szükséges, 

amely a későbbiekben a hasonló jellegű fejlesztések kivitelezéséhez nyújt segítséget. 

Főbb célcsoportok: segítségre szoruló, állami gondozásban lévő, hátrányos helyzetű, 

megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő, valamint a mentális egészség 

szempontjából veszélyeztetett magánszemélyek 

Speciális célterületek: A tervezett beavatkozások KMR területén valósulnak meg. 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: KMR területén működő kerületi, települési és 

fővárosi önkormányzatok, valamint ezek intézményei, civil szervezetek, és a programben 

résztvevő magánszemélyek. 

 

2.3.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Kiválasztás általános elvei: A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek 

kerüljenek kiválasztásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, 

amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve a prioritás céljaihoz; szakmailag, 

pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és 

fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került 

összeállításra) legyenek. 

Kiválasztás prioritás specifikus elvei: Fontos alapelv, hogy a településfejlesztési prioritás 

támogatott projektjei a integrált módon valósuljanak meg, hozzájáruljanak a területi és 

társadalmi különbségeinek csökkenéséhez, ezáltal az elmaradott területek mielőbbi 

fenntartható növekedési pályára állításához. 

Kiválasztás területi szempontjai: Minden megvalósuló fejlesztéstől elvárt, hogy a KMR 

területén valósuljanak meg. A szociális típusú beavatkozások (szociális városrehabilitáció, 

első lakhatási program, közösségi bérházprogram) esetében ezen túlmenőleg további területi 

szűkítést jelöl ki az elmaradott városrészek valamint a szociális hátránnyal élő lakosság 

területi elhelyezkedése, így a földrajzi értelemben vett szűkítést is ezek koncentrációja 

határozza meg. 

Projekt kiválasztási eljárásrendek: A prioritás projektjeinek azon része ahol a pályázók 

száma, illetve összetétele (pl. magánszervezetek) indokolja a versenyeztetést egyfordulós nyílt 
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pályáztatás során kerül kiválasztásra. Másik részük kiemelt projektként kerül kiválasztásra, 

pályáztatás nélkül. Ez utóbbi kiválasztási kategóriába azok a projektek tartoznak, amelyek 

megvalósítása a nemzetgazdaságra, a társadalomra, a térszerkezetére jelentős hatást 

gyakorolnak.  
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2.3.3.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii) 

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns.  

 

2.3.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii) 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.3.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

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

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
29

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Városfejlesztési 

beavatkozások által 

érintett terület 

nagysága  

m
2 
 ERFA  fejlettebb  100 000  EMIR  évente 

Kidolgozás 

alatt 

Közösségi 

bérházprogramban 

fejlesztett épületek 

száma 

db ERFA fejlettebb 50 EMIR évente 

 

2.3.4 Külön rendelkezések az ESZA
30

-hoz, amennyiben releváns (prioritástengelyenként, 

régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, transznacionális 

együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus célokhoz
31

  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

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

46. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (Alap és régiókategória szerint) 

A prioritástengely keretében településfejlesztési akciók támogatása tervezett. Mivel ezek a 

tevékenységek az egyes intézkedésekben különböző dimenziók (funkcióbővítő illetve 

                                                 

 
29

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

meghatározva. 
30

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
31

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található. 
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szociális típusú elemek) mentén kerülnek támogatásra, ezért a prioritástengely 

teljesítménykeretének megállapításához olyan mutatót határoztunk meg, amely valamennyi 

intézkedés esetében értelmezhető és mérhető. 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativitásának 

indoklása, ahol 

releváns 

Településfejlesztési 

beavatkozások 

által érintett 

terület nagysága  

m
2
 ERFA fejlettebb 40 000 

100 

000 
EMIR - 

2.3.6 Beavatkozási kategóriák (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) 

(b) (iii)) 

47-52. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóránként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több 

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

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

régiókategóriánként megbontani.  

47. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

48. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

49. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

38. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

391. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

402. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

2.3.7 Ahol releváns, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 
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2.4 Prioritástengely: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 

2.4.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz 

A prioritástengely a több alap finanszírozásával megvalósuló, integrált helyi fejlesztési 

stratégiákon alapuló, közösség által irányított helyi fejlesztésekhez (CLLD) biztosít 

területfejlesztési forrásokat a kevésbé fejlett régiókban. A korábbi programozási 

időszakokban  a területfejlesztési és vidékfejlesztési források integrált kezelésére nem volt 

lehetőség, így azok teljesen elkülönülten működtek. A prioritás keretében biztosított források 

a többalapos finanszírozásra épülő helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását a vidékfejlesztési 

(Vidékfejlesztési Program/ EMVA), halászati (Magyar Halgazdálkodási OP/ ETHA) és a 

többi CLLD-ben releváns OP (GINOP, KEHOP/ ERFA és EFOP/ESZA) keretében biztosított 

forrásokkal együttesen segíti. Az akciócsoportok választható forráslehetőségekből, helyi 

fejlesztési stratégiák mentén integrált fejlesztéseket hajthatnak végre.  

A prioritástengely területfejlesztési indoka, hogy a korábbi időszakokban mesterségesen 

szétválasztott város-vidék finanszírozási rendszer helyett helyett a város-vidék, város-

vonzáskörzet kapcsolatokat erősítő, fejlesztéseket tegyen lehetővé.  

A prioritástengely szakmai indoka az, hogy számos fejlesztés hatékonyabban megvalósítható, 

ha a szubszidiaritás elvének megfelelően helyi szinten valósítják meg alulról érkező igényekre 

alapulva. A prioritástengely olyan fejlesztéseket finanszíroz, amelyek sajátságos jellegük, 

léptékük, célcsoportjuk, földrajzi elhelyezkedésük miatt mind a tervezésük, mind pedig a 

végrehajtásuk hatékonyabban valósítható meg helyi szinten. Megemlítendő ugyanakkor, hogy 

Magyarországon a helyi közösségi részvétel a fejlesztési folyamatokban, a nyugat-európai 

országokhoz képest gyenge, ezért a prioritástengely alkalmazása a közösségi részvétel és 

együttműködés erősítése szempontjából is fontos. 

A tervezett beavatkozások a (3) a kkv-k versenyképességének fokozása, (8) foglalkoztatás 

bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása, valamint a (9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tematikus célkitűzések megvalósításához 

járulnak hozzá. A három tematikus cél lefedi az intézkedéstartalmakat, a tervezett 

beruházások közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak a régió foglalkoztatásának 

növekedéséhez, a kkv-k versenyképességének fokozásához, illetve a társadalmi befogadás 

előmozdításához. 

[A prioritástengely kialakításának tervezéstechnikai indoka, hogy az uniós szabályozás a 

strukturális alapok esetében nagyobb (10 százalékkal) uniós társfinanszírozást biztosít, 

amennyiben a közösség által irányított helyi fejlesztések külön prioritáson szerepelnek.] 

[A CLLD megvalósításának koncepcióját az 5. A Területfejlesztési integrált megközelítés 

fejezet rögzíti.] 

 



 

 88 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Beruházási prioritás 1 ERFA 5. cikk (3) a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az 

új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának 

ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével 

Beruházási prioritás 2 ERFA 5. cikk (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 

 

2.4.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

1. SPECIFIKUS CÉL: Foglalkoztatásösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés 

a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében 

A Közép-magyarországi régió teljes területén, de kiemelten a periférikus, elmaradott szociális 

és foglalkoztatási hátrányokkal küzdő térségekben elengedhetetlen a helyi gazdaság 

újjászervezése. A helyi gazdaság újjászervezése csak a város és térsége együttműködés 

fejlesztésével, a belső – gazdasági, humán, természeti, kulturális és egyéb – erőforrások 

kihasználására építve lehetséges. Az így felépített, alapjaiban megerősített komparatív 

előnyeit kihasználni képes helyi gazdaság kevésbé kitett a világgazdaság ingadozásának és 

egyéb külső negatív tényezőknek. Az újjászervezett helyi gazdaságban rejlő, eddig ki nem 

használt kapacitásokra építve összességében jelentős foglalkoztatás növekedés érhető el. A 

specifikus cél elérése érdékeben ösztönözni kell a helyben előállított és értékesített termékeket 

és szolgáltatásokat. A mikro-, kis- és középvállalkozások helyi termelésbe és értékesítésbe 

való bekapcsolása a tartós foglalkoztatás-növekedés kulcsa.  

A specifikus célkitűzéshez tartozó intézkedésektől elvárt legfontosabb eredmény a helyi 

közösségek együttműködésére és belső erőforrásaira épülő gazdaságfejlesztési 

kezdeményezések ösztönzése és támogatása. A város és térsége helyi gazdaságának 

fejlesztésével az érintett térségek olyan komparatív előnyöket szereznek, amivel gazdasági, 

társadalmi és környezeti szempontból fenntartható pályára lépve ismét bekapcsolódhatnak az 

ország vérkeringésébe. A tervezett beavatkozásoktól elvárt legfontosabb eredmény a 

foglalkoztatás növekedése, amit legegszerűbben a támogatott vállalkozások által teremtett új 

munkahelyek számával tudunk jellemezni. Az intézkedés keretében tervezett két beavatkozás 

– helyi gazadaságfejlesztés és a kisléptékű turisztikai fejlesztések – foglalkoztatási 

potenciáljára alapozva, hozzá fognak járulni az indikátor teljesüléséhez.  
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413. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii)) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-

kategória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
32

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Foglalkoztatásösztönző, közösségvezérelt helyi 

gazdaságfejlesztés a város és térsége 

harmonikus együttműködése érdekében  

Támogatásban részesülő 

vállalatok által teremtett új 

munkahelyek száma 

fő fejlettebb 0 2013 500 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

33
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 

 
32

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
33

 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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2.4.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.4.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve 

 

1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdaság fejlesztések 

Helyi gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés célja helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések, valamint 

a helyi vállalkozásfejlesztések (kiemelten a mikro- és kis-vállalkozások) programalapú 

támogatása. Megjegyzendő továbbá, hogy a helyi gazdaságok újjászervezésének egyik újszerű 

eleme lehet lehet a társadalmi gazdaságban rejlő rejtett tartalékok kiaknázása. Indikatív 

támogatási területek: termék és piacfejlesztés, beruházásösztönzés, város-vidék termékláncok 

kialakítása, helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése, valamint e 

tevékenységekhez kapcsolódó helyi kutatások, fejlesztések támogatása. 

Kisléptékű turisztikai fejlesztések 

A közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztések kiemelt területe a turizmus, amely jelentős 

foglalkoztatási hatással járul hozzá a helyi gazdaságok dinamizálásához. Az intézkedés 

keretében tervezett a kisléptékű turisztikai vonzerők (pl. természeti- táji-, kulturális 

attrakciók) minőségének javítása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, 

programok, fesztiválok támogatása. A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejleszésének 

területi fókuszát a régió világörökség várományos helyszínei valamint helyi kulturális, 

örökségvédelmi és jelentőséggel bíró egyedi vonzerők helyszínei jelentik.  

Főbb célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban résztvevő 

településeken élő lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek, non-profit 

szervezetek, vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító 

térségek települései. 

Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat 

megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi akciócsoportok területén működő 

önkormányzatok és intézményeik, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek. 

 

2.4.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Kiválasztás általános elvei: A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek 

kerüljenek kiválasztásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, 

amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve a prioritás céljaihoz. Szakmailag, 
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pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és 

fenntarthatóak, költséghatékonyak, költségvetésük reális módon került megtervezésre. Kimelt 

szempont tovbábbá a fenntarthatóság mind pénzügyi-gazdasági, mind pedig költségvetési 

szempontból. 

Kiválasztás prioritás specifikus elvei: Fontos alapelv, hogy a támogatott projektjek integrált 

módon valósuljanak meg, hozzájáruljanak a területi és társadalmi különbségeinek 

csökkenéséhez, ezáltal az elmaradott területek mielőbb fenntartható növekedési pályára 

álljanak. A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló projektek kiválasztásánál a 

legfontosabb szempontok közé tartozik a helyi és térségi stratégiákhoz való hozzájárulás, 

valamint a helyi közösség tevezésbe és végrehajtásba való bevonása. 

Kiválasztás területi szempontjai: Minden megvalósuló fejlesztéstől elvárt, hogy a KMR 

területén valósuljanak meg, közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat 

megvalósító térségekben 

Projekt kiválasztási eljárásrendek: a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási 

kritériumnak kell megfelelni. A helyi akciócsoportok kiválasztása során fő alapelv a CLLD 

előírások teljesítése. Fontos szempont továbbá a helyi fejlesztési stratégia minősége, 

integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósíthatósága. A helyi fejlesztési stratégia 

összeállításában megvalósuló partnerség (helyi vállalkozói, civil és közszféra partnersége). 

Figyelembe kell venni a helyi fejlesztési stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási 

folyamatának átláthatóságát, a területalapú megközelítést és város-vidék partnerséget. 

 

2.4.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioriás keretében tervezett global grant-típusú eszköz használata 

 

2.4.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 

2.4.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) (87. cikk (2) (b) (iv) CPR)  
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425. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében regiókategóriákra bontva) 

Azo-nosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategó-ria 

Célérték 

(2022)
34

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejlettebb 400 EMIR évente 

 

Beruházási prioritás 3: ERFA 5. cikk (9) b) a városi és falusi területek és az ott élő 

rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági és társadalmi fellendülésének 

támogatása 

2.4.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

2. SPECIFIKUS CÉL: A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi 

integrált akciókkal 

A specifikus cél megvalósulása, a települési környezet komplex megújulása teremti meg a 

szükséges háttérinfrastukrtúrát a közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztéseknek. A tervezett 

infrastrukturális bavatkozások -  Helyi integrált településfejlesztési akciók, Közösségi 

közlekedés és kerékpárhálózat fejlesztése, valamint a természeti, épített és kulturális 

környezeti értékek védelme – együttesen járulnak hozzá az érintett területek fitikai 

rehabilitációjához. A specifikus cél másik fele a támogatott területek társadalmi megújulását 

tűzi ki célul. Ennek érdekében olyan infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő 

szemléletformáló akciók támogatása tervezett, amely erősiti a a lokális közösségek társadalmi 

összetartozását. Az alapjaiban újjászervezett közösségek ugyanolyan fontosak a sikeres helyi 

gazdaságfejlesztés szempontjából, mint az infrastrukturális elemek. 

Az intézkedések infrastrukturális fejlesztéseitől elvárt eredményeket számszerűsíteni 

legegyszerűbben a támogatásban érintett terület nagyságával és a támogatás által érintett 

lakosok számával lehetséges. Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő szemléletformáló 

akciókat pedig a rendezvények, programok számával. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a 

számok nem képesek kifejezni a fejlesztések valódi értékét, eredményét. A fejlesztések valódi 

eredménye, ha olyan települési infrastruktúra és újjászervezett közösségek jönnek létre, 

amelyek megteremtik az alapját az elmaradot térségek felzárkózásának. 

 

                                                 

 
34

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

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Régió-kategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
35

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A települési környezet társadalmi 

és fizikai rehabilitációja helyi 

integrált akciókkal 

Támogatással érintett lakosok 

száma a fejlesztett / megújított 

településrészeken 

fő fejlettebb 0 2013 60 000 EMIR évente 

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

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

Azono-sító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

36
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

 

                                                 

 
35

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
36

 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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2.4.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.4.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

2. intézkedés: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés  

Helyi integrált településfejlesztési akciók 

Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a pest megyei települések infrastrukturális 

megújítására, a gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével. Ezeket 

egészítheti ki a zöldfelületek fejlesztése, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére 

alkalmas terek kialakítása. A beavatkozás kiemelten kezeli a helyi közösségi élet 

szimbólumának is tekintett, jelenleg vonzerejüket vesztett, elhanyagolt települési központok 

rehabilitációját, attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztését. A lakosság 

egészségi állapotának javítása érdekében tömeg sport, rekreáció és egyéb szabadidős 

fejlesztések infrastrukturális fejlesztése tervezett.  

Közösségi közlekedés fejlesztése 

Térségi jelentőségű közösségi közlekedési pályaudvarok, csomópontok felújítása, valós idejű 

inteligens információs tájékoztató rendszerek kiépítése. Alsóbbrendű (2-5.) közutak felújítása. 

P+R parkolók és csomópontok fejlesztése, közösségi közlekedés előnyben részesítését 

szolgáló beruházások, kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi 

közlekedési viszonylatok kialakítása. 

Kerékpárhálózat fejlesztése 

Helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése. 

A régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése. A regionális és az 

országos kerékpárút-hálózatok és az azokhoz való csatlakozás biztosítása. A már 

meglévőelemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. 

Természeti, épített és kulturális környezeti értékek védelme  

Védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen 

természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása, valamint a hazai 

védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása. A különböző 

településtípusokat és tájakat egyedi arculatúvá tevő építészeti stílusok és településkarakterek, 

településszerkezeti jellemzők (közte a történelmi településközpontok) fennmaradásának 

biztosítása. A népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának 

elősegítése, a hagyományos mesterségek felélesztése, piacteremtése. 
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Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő szemléletformáló akciók  

Fenntartható életmód környezettudatos, egészségtudatos magatartásformák támogatása 

képzésekkel, előadásokkal, egyéb programokkal; közösségi együttműködések támogatása, a 

közösségi összetartozás, helyi kötődés megerősítése; közösségi kezdeményezések hatására 

kialakuló bűnmegelőzési programok; kulturális és közösségi programok, helyi rendezvények, 

fesztiválok támogatása; önellátást, és a hátrányos helyzetű marginális csoportok 

reintegrációját segítő, valamint társadalmi befogadást ösztönző programok felkarolása. Főbb 

célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban résztvevő 

településeken élő lakosság, települési önkormányzatok és intézményeik, non-profit és civil 

szervezetek, vállalkozások. 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító 

térségek települései. 

Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban 

résztvevő települési önkormányzatok és intézményeik, non-profit és civil szervezetek, 

vállalkozások. 

 

2.4.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Kiválasztás általános elvei: A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek 

kerüljenek kiválasztásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, 

amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve a prioritás céljaihoz. Szakmailag, 

pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és 

fenntarthatóak, költséghatékonyak, költségvetésük reális módon került megtervezésre. Kimelt 

szempont tovbábbá a fenntarthatóság mind pénzügyi-gazdasági, mind pedig költségvetési 

szempontból. 

Kiválasztás prioritás specifikus elvei: Fontos alapelv, hogy a támogatott projektjek integrált 

módon valósuljanak meg, hozzájáruljanak a területi és társadalmi különbségeinek 

csökkenéséhez, ezáltal az elmaradott területek mielőbb fenntartható növekedési pályára 

álljanak. A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló projektek kiválasztásánál a 

legfontosabb szempontok közé tartozik a helyi és térségi stratégiákhoz való hozzájárulás, 

valamint a helyi közösség tevezésbe és végrehajtásba való bevonása. 

Kiválasztás területi szempontjai: Minden megvalósuló fejlesztéstől elvárt, hogy a KMR 

területén valósuljanak meg, közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat 

megvalósító térségekben 

Projekt kiválasztási eljárásrendek: a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási 

kritériumnak kell megfelelni. A helyi akciócsoportok kiválasztása során fő alapelv a CLLD 

előírások teljesítése. Fontos szempont továbbá a helyi fejlesztési stratégia minősége, 

integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósíthatósága. A helyi fejlesztési stratégia 

összeállításában megvalósuló partnerség (helyi vállalkozói, civil és közszféra partnersége). 
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Figyelembe kell venni a helyi fejlesztési stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási 

folyamatának átláthatóságát, a területalapú megközelítést és város-vidék partnerséget. 

 

2.4.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioriás keretében global grant-típusú típusú eszköz használata tervezett. 

 

2.4.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.4.5.5 Output indikátorok (alaponként és beruházási prioritásonként) (5. táblázat) 

(87. cikk (2) (b) (iv) CPR)  

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
37

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Támogatásban 

részesülő 

szemléletformáló 

akciók száma 

db 

 
ERFA fejlettebb 50 EMIR 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Településfejlesztési 

beruházások által 

érintett terület nagysága 

m
2
 ERFA fejlettebb 10000 EMIR 

Kidolgozás 

alatt 

 

  

                                                 

 
37

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

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 4 ERFA 5. cikk (8) c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos 

szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, 

amennyiben ezek a tevékenységek az ESZA alkalmazási körén kívül esnek 

2.4.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

3. SPECIFIKUS CÉL: A mobilitás és foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások 

családbarát fejlesztésével 

A foglalkoztatottság növelése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a régió gazdasági fejlődése 

hosszú távon is fenntartható legyen. Ezért a vállalkozások támogatásával párhuzamosan olyan 

családbarát, a munka és a magánélet összehangolását segítő szolgáltatásfejlesztésre, közösségi 

szemléletformáló és tájékoztató akciókra is szükség van, amelyek hosszú távon hozzájárulnak 

a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így biztosítva a társadalom reprodukciós képességét. A 

közszolgáltatások családbarát fejlesztése mellett az újszerű, atipikus foglalkoztatási formák 

elterjesztése is hozzájárul a specifikus cél teljesüléséhez. 

A 3. intézkedéstől elvárt számszerűsíthető eredmények hasonlóan a 2. intézkedéstől, elválnak 

a ténylegesen elvárt eredményektől. A családbarát munkahelyek elterjedését, és a 

foglalkoztatási mobilitást ösztönző intézmény- és hálózatfejlesztés legegyszerűbben a 

fejlesztett intézményék számával valamint az azokat látogató, szolgáltatásaikat igénybevevő 

célcsoport számával jellemezhető. Azonban a ténylegesen elvárt eredmény, hogy a 

beavatkozások segítségével, a munkaerő mobilitás növekedjen, a családbarát munkahelyek és 

atipikus foglalkoztatási formák elterjedésével olyanok is munkába tudjanak állni, akik ennek 

hiányában korábban nem tudtak munkába állni. Összességében a tervezett fejlesztések 

megvalósulása és a specifikus cél teljesülése.   
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459. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii)) 

Azonosító (specifikus cél) Indikátor 
Mérték-

egység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
38

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

A mobilitás és foglalkoztatás 

növelése a közszolgáltatások 

családbarát fejlesztésével  

A támogatásban részesülő 

intézmények által nyújtott 

közszolgáltatásokat igénybe vevő 

lakosság száma 

fő fejlettebb 0 2013 2000 EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régiókategória 

vagy YEI 
Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

39
 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

 

                                                 

 
38

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
39

 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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2.4.7 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.4.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és 

hálózatfejlesztés: 

Intézmény- és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemei: 

Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés (pl. bölcsőde, 

családi napközik). Helyi közellátás és közszolgáltatások fejlesztése – önkormányzati, 

szociális, egészségügyi, oktatási infrastruktúra kapcsolódó elemeit is beleértve.  

Intézmény és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemit kiegészítő programok 

Ösztöndíj programok támogatása; képzések szervezése; helyi közösségi és civil 

kezdeményezések - családi, közösségi programok, akciók és fejlesztések támogatása; helyi 

közösségi és társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések - szegények és társadalmilag 

hátrányos célcsoportokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok, akciók megvalósítása. 

Főbb célcsoportok: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban résztvevő 

településeken működő foglalkoztatási szolgálatok helyi kirendeltségei, szociális intézmények, 

non-profit és civil szervezetek, valamint a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság 

Specifikus célterületek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító 

térségek települései. 

Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban 

résztvevő településeken működő foglalkoztatási szolgálatok helyi kirendeltségei, szociális 

intézmények, non-profit és civil szervezetek. 

 

2.4.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Kiválasztás általános elvei: A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek 

kerüljenek kiválasztásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, 

amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve a prioritás céljaihoz. Szakmailag, 

pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és 

fenntarthatóak, költséghatékonyak, költségvetésük reális módon került megtervezésre. Kimelt 

szempont tovbábbá a fenntarthatóság mind pénzügyi-gazdasági, mind pedig költségvetési 

szempontból. 

Kiválasztás prioritás specifikus elvei: Fontos alapelv, hogy a támogatott projektjek integrált 

módon valósuljanak meg, hozzájáruljanak a területi és társadalmi különbségeinek 

csökkenéséhez, ezáltal az elmaradott területek mielőbb fenntartható növekedési pályára 
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álljanak. A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló projektek kiválasztásánál a 

legfontosabb szempontok közé tartozik a helyi és térségi stratégiákhoz való hozzájárulás, 

valamint a helyi közösség tevezésbe és végrehajtásba való bevonása. 

Kiválasztás területi szempontjai: Minden megvalósuló fejlesztéstől elvárt, hogy a KMR 

területén valósuljanak meg, közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat 

megvalósító térségekben 

Projekt kiválasztási eljárásrendek: a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási 

kritériumnak kell megfelelni. A helyi akciócsoportok kiválasztása során fő alapelv a CLLD 

előírások teljesítése. Fontos szempont továbbá a helyi fejlesztési stratégia minősége, 

integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósíthatósága. A helyi fejlesztési stratégia 

összeállításában megvalósuló partnerség (helyi vállalkozói, civil és közszféra partnersége). 

Figyelembe kell venni a helyi fejlesztési stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási 

folyamatának átláthatóságát, a területalapú megközelítést és város-vidék partnerséget. 

 

2.4.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioriás keretében global grant-típusú eszköz használata tervezett. 

 

2.4.7.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 

2.4.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként) (5. táblázat) (CPR 87. cikk (2) 

(b) (iv)) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azo-nosító 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
40

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Támogatásban 

részesülő 

közszolgáltatást nyújtó 

intézmények száma 

db ERFA fejlettebb 10 EMIR évente 

                                                 

 
40

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

meghatározva. 
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2.4.8 Külön rendelkezések az ESZA
41

-hoz, amennyiben releváns (prioritástengelyenként, 

és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
42

  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem relaváns. 

 

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

472. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (Alapok és régiókategóriák szerint) 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

indoklása, ahol 

releváns 

A támogatott 

vállalkozások 

száma 

db ERFA fejlettebb 125 400 EMIR -Kidolgozás alatt 

2.4.10 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

63-68. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóránként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több 

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

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

régiókategóriánként megbontani 

483. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

494. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

65. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

66. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

67.táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA 

másodlagos 

téma 

68. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  

Kód € 

összeg 

Kód € 

összeg 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

kidolg

ozás 

alatt 

                                                 

 
41

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
42

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  
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2.4.11 Ahol releváns, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük.  
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2.5 Prioritástengely: Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-

hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 

2.5.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

Budapest az ország közigazgatási központja, a helyi önkormányzatok tulajdonában valamint 

fenntartásában lévő intézményeket is beleértve a Közép-magyarországi régióban jelentős 

számú, jelenleg nem kizárólag, de elsősorban energetikai szempontból korszerűtlen 

állapotban lévő épületekben történik az önkormányzati közfeladatok ellátása. Az 

önkormányzati közfeladatot ellátó intézményeknek helyt adó épületek infrastrukturális 

fejlesztésével, energetikai korszerűsítésével, megújuló energiák alkalmazásával jelentősen 

csökkenthető a környezeti terhelés mértéke, az épületüzemeltetési költségek, mindezeken 

keresztül a felesleges közkiadások, növelve ezáltal a régió versenyképességét. 

A prioritás integrált jellegéből adódóan egyszerre járul hozzá a (4) „az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban”, a (8) „a 

foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása”, valamint a (10) 

„beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén” 

tematikus célkitűzések érvényesüléséhez, ugyanis: 

 a közszolgáltatást nyújtó intézményeknek helyt adó épületek több esetben nagyon 

leromlott állapotban vannak, különös tekintettel az épületek energetikai 

besorolására. 

 fenti megállapítás fokozottan igaz a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 

intézményeknek (bölcsődéknek, családi napköziknek) helyt adó épületekre, 

valamint az óvodákra amelyek azonban sok esetben férőhely-hiánnyal is küzdenek, 

így a kapacitásbővítés támogatásával a prioritástengely hozzájárul a kisgyermeket 

nevelő szülők foglalkoztatásának megkönnyítéséhez, valamint annak a kormányzati 

szándéknak a megvalósításához, miszerint minden, harmadik életévét betöltött 

gyermeket kötelezően óvodai ellátásban kell részesíteni. 

Az intézkedések az önkormányzat által kötelezően ellátandó közszolgáltatások közül 

elsősorban a humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztésére koncentrálnak az 

alábbi beavatkozási irányok mentén:  

 Munkaerőpiaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése. 

 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. 

 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése. 

 Helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése. 

A Közép-magyarországi régióban – ezen belül elsősorban az agglomerációban – jelentős 

hiányok tapasztalhatók az óvodai és az alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális 

ellátottságában és a napközbeni gyermekellátás lehetőségeiben (bölcsőde, családi napközi). 

Az agglomerációban az óvódások és általános iskolások számának növekedése miatt jelentős 
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hiányok tapasztalhatók, ezért az elköltözők sok esetben az agglomerációból kénytelenek a 

fővárosba hordani a gyerekeket, ami a tanítási időszakban megsokszorozza a 

gépkocsiforgalmat Budapest bevezető útjain. A beruházásokra, az épületek állagmegóvására 

fordított összegek az utóbbi években csökkentek, aminek következtében az óvoda- és 

iskolaépületek jelentős hányada sürgős felújításra szorul.  

A magasan képzett, magas hozzáadott értéket előállító, termelékeny és kreatív munkaerő 

utánpótlásában már az alap és középfokú oktatási rendszernek is nagy szerepe van. Az 

oktatási rendszer infrastrukturális fejlesztése a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően 

a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a korszerű iskolák 

megteremtése a Közép-magyarországi régió hosszú távú versenyképességének fenntartásához 

járul hozzá. 

 

Beruházási prioritás 1 (prioritástengely 5): ERFA 5. cikk (4) c) Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiamenedzsment és a megújuló energiák használatának elősegítése a 

köztulajdonú infrastruktúrákban, beleértve (ERFA esetében a középületeket) és a lakásépítési 

ágazatot 

Beruházási prioritás 2 (prioritástengely 5): ERFA 5. cikk (8) b) Munkavállalást ösztönző 

növekedés támogatása, a belső lehetőségek kiaknázásával, egy területfejlesztési stratégia 

részeként  beleértve a hanyatló ipari területek átalakítását, a specifikus természeti és 

kulturális erőforrások elérhetőségének javítását és fejlesztését 

 

2.5.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

1. SPECIFIKUS CÉL: Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

Kiemelt célunk az önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményeknek helyt adó épületek 

energiahatékonysági célú fejlesztése. Az épületek energiahatékonyságáról rendelkező, az 

Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) szerint 2018. 

december 31. után a hatóságok által használt vagy a tulajdonukban lévő új építésű épületek 

közel nulla energiaigényű építésűek lehetnek. Közel nulla és alacsony energiaigényű épületek 

számáról jelenleg pontos információk nem állnak rendelkezésre, azonban a becslések szerint 

legfeljebb néhány száz ilyen épület épült eddig Magyarországon. 

Célunk, hogy csak olyan önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati használatban lévő 

épületek épüljenek, amelyek megfelelnek a 2010/31/EU irányelv elvárásainak, továbbá, hogy 

a már meglévő épületek energetikai célú átalakítása során, a fejlesztések az irányelv által 

megfogalmazott szempontoknak megfelelően történjenek. 
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2. SPECIFIKUS CÉL: Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú 

fejlesztései 

A specifikus cél lényege, hogy hozzájáruljon a lakóépületek energiahatékonyságának 

javításához, és elősegítse a széndioxid-kibocsátás további csökkentését. A Nemzeti 

Energiastratégiában megfogalmazott energia-megtakarítási célkitűzések és a széndioxid-

kibocsátás csökkentése az energiatakarékosság javítása mellett a megújuló energiaforrások 

alkalmazásával is elősegíthető. 

Célunk, hogy a fejlesztéssel érintett lakóépületekben a tervezett energiahatékonysági célú 

felújításokkal, fűtéskorszerűsítéssel, valamint a megújuló energiaforrás felhasználás 

arányának növelésével a fejlesztéssel érintett háztartások rezsiköltségei és az 

energiafogyasztás mértéke csökkenjen, amivel hozzájárulunk a klímavédelem területén vállalt 

hazai kötelezettségek teljesítéséhez is. 
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69. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 87. Cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régió-

kategória 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 
Célérték

43
 (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Önkormányzati közszolgáltatást 

nyújtó intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

 

Önkormányzati tulajdonú 

lakóépületek energiahatékonysági 

célú fejlesztései 

Az elsődleges 

energiafogyasztás csökkenése 
kWh fejlettebb 0 2013 

A fejlesztések megvalósítását 

követően a megvalósítást 

megelőző időszakhoz képest 

bekövetkező csökkenés 

EMIR évente 

Önkormányzati közszolgáltatást 

nyújtó intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

A támogatások eredményeként 

fejlesztett gyermekjóléti 

intézményekben nevelt 

gyermekek száma 

fő fejlettebb 0 2013 

A fejlesztések megvalósítását 

követően a megvalósítást 

megelőző időszakhoz képest 

bekövetkező növekedés 

EMIR évente 

                                                 

 
43

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

specifikus eredményindikátorok az (beruházási prioritásonként régiókategóriákra bontva) - 87. Cikk 2(b)(ii) bekezdés  

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 

Célérték
44

 

(2022) 

Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozá

s alatt 

kidolgozás alatt kidolgoz

ás alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

                                                 

 
44

 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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2.5.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, családi 

napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a 

szolgáltatások minőségének javítása 

Célunk, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának intézményrendszerét, annak 

infrastrukturális környezetét korszerűbbé tegyük annak érdekében, hogy a fenntartó 

intézmény fenntartási költségei csökkenjenek, a kisgyermekek a lehető legjobb 

infrastrukturális körülmények között részesüljenek ellátásban, ezáltal ösztönözve a szülők 

hajlandóságát az intézményi ellátás igénybevételére. Mindez összességében hozzájárul a 

kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci részvételének; pontosabban a munkaerőpiacra 

való belépésnek, illetve a visszalépésnek a megkönnyítéséhez. A gyermekek napközbeni 

ellátását nyújtó intézményekkel szemben elvárás, hogy a kisgyermekellátás szigorú szakmai 

követelményeit a gyermekek egészségének és testi épségének megőrzése érdekében 

hiánytalanul és folyamatosan azonos minőségi színvonalon nyújtsák. Célunk, hogy a szakmai 

követelmények betartásához elsősorban olyan fejlesztésekkel járuljunk hozzá, amelyek az 

intézményi működést energiafelhasználás szempontjából teszik hatékonyabbá, másodsorban 

valós igényekre alapozottan támogatjuk az intézmények kapacitásbővítését is. 

Főbb célcsoportok: gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények ellátási körzetében 

élő lakosság. 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. 

Kedvezményezettek típusai: gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményt fenntartó 

intézmények. 

 

2. intézkedés: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése 

Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. 

fejezetében szabályozott szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális 

hátterének nagyobb részt energetikai szempontú megújítását célzó fejlesztéseket támogatja, 

kisebb részben - kiegészítő jelleggel és valós igényekre alapozottan - támogathatók a 

szolgáltatás minőségének emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések és 

eszközbeszerzések. 
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Főbb célcsoportok: szociális szolgáltatást nyújó intézmény ellátási körzetében élő rászoruló 

lakosság.  

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. 

Kedvezményezettek típusai: szociális szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó intézmények. 

 

3. intézkedés: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése   

Az intézkedés keretében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó 

és a Közép-magyarországi régióban működő egészségügyi szolgáltatók támogatása tervezett. 

Az intézkedés keretében azoknak a leromlott állapotban lévő épületeknek az energetikai 

szempontú megújítása tervezett, amelyekben az arra jogosult intézmény egészségügyi 

alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint fekvőbeteg-szakellátást nyújt. Az 

önkormányzati fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltatóknak helyt adó épületek 

infrastrukturális háttere több esetben nagyon leromlott, ami különösen az agglomerációban 

lévő települések egészségügyi szolgáltatóira jellemző, de a fővárosban is nagyon gyakori, 

hogy az épületeken jelentősebb felújítási munkálatokat a megépítésük óta nem végeztek. Az 

intézkedés keretében azokat a fejlesztéseket támogatjuk, amelyek eredményeként az 

intézmények energetikai szempontú fenntartási költségei csökkennek. 

Főbb célcsoportok: a Közép-magyarországi régióban működési engedéllyel rendelkező 

egészségügyi szolgáltató, ellátási körzetébe tartozó lakosság. 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. 

Kedvezményezettek típusai: a Közép-magyarországi régióban működési engedéllyel 

rendelkező egészségügyi szolgáltató. 

 

4. Intézkedés: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer 

infrastrukturális fejlesztései 

A közszolgáltatások minőségének javítása nagymértékben meghatározza a régió települései 

által kínált életminőséget. A helyi önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmények 

energiahatékonysági célú fejlesztései jelentik az intézkedés fő területét. Jelen intézkedés 

azoknak az önkormányzati fenntartású intézményeknek a nagyobb részben energetikai 

szempontú fejlesztéseit támogatja, amely intézményekben valamilyen formában 

ügyfélfogadás zajlik, vagy a közösség számára nyitva álló épületrészekkel rendelkezik (pl. 

múzeum, könyvtár), kizárólag az ügyfelek által igénybevett, általuk látogatott épületrészekre 

vonatkozóan.  

Főbb célcsoportok: Az egyes közigazgatási és közszolgáltatási funkciók igénybevételével 

érintett lakosság. 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. 

Kedvezményezettek típusai: az egészségügyi szolgáltatót fenntartó intézmény. 
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5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia 

alkalmazásának elősegítése 

Az Európa 2020 Stratégia egyik fő prioritása a fenntartható növekedés, melynek révén a kör-

nyezetvédelem hangsúlyosabb szerepet kap, továbbá hatékonyabb erőforrás felhasználást, és 

versenyképesebb gazdaságot irányoz elő 2020-ra. A prioritás fontos éghajlat-változási, illetve 

energiaügyi célkitűzéseket fogalmaz meg (ezek az úgynevezett 20/20/20 célkitűzések: az 

ÜHG kibocsátás az 1990-es szinthez képest legalább 20 százalékos csökkentése; a megújuló 

energiaforrások arányát 20 százalékra kell növelni a teljes energiafogyasztásban, és az 

energiahatékonyság 20 százalékos növelése szükséges). Az EU 2020 Stratégia fontos 

kiindulópontként szolgál a hazai energetikai és környezeti beruházások tervezésében. 

Országos és regionális szinten is fontos törekvés a környezeti és energetikai fejlesztésekben 

rejlő gazdasági növekedést elősegítő lehetőségek kiaknázása. Ennek keretében kiemelt 

jelentősége van a megújuló és alacsony CO2-intenzitású villamosenergia-termelés 

növelésének és  az önkormányzati tulajdonú lakóépületek  energiahatékonyság-fejlesztésének.  

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése 

Mind Budapesten, mind a régió egész területén jelentős számú, jelenleg energetikai 

szempontból korszerűtlen önkormányzati lakóépület található. Ezek energetikai 

korszerűsítésével, és a megújuló energiák alkalmazásával jelentősen csökkenthető a 

környezeti terhelés, az épületüzemeltetési költségek, mindezeken keresztül pedig a felesleges 

közkiadások. Az olyan lakóépületekben, ahol nincsen anyagi forrás a felújításokra, a már 

létező energiamenedzsment rendszerekkel viszonylag kis (és gyorsan megtérülő) 

befektetéssel, jelentős átalakítások nélkül is érhető el energiamegtakarítás, de a felújított 

épületek esetén is továbbnövelhető a megtakarítás mértéke. 

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 

Az intézkedés hozzájárul a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú 

energiatermelés elterjesztéséhez, elősegítve a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 

villamosenergia-felhasználást, csökkentve a szén-dioxid kibocsátás szintjét. Jelenleg a 

megújuló energiaforrások nagy része biomassza (fa), mely hosszútávon nem fenntartható, így 

az egyéb megújuló források irányába történő elmozdulást is ösztönözni kell (pl.: napenergia, 

geotermikus energia). Az intézkedés keretén belül az önkormányzati létesítésű 

távhőrendszerek átalakítása megújuló erőforrásokra szintén fontos fejlesztési területet jelent. 

Főbb célcsoport: KMR lakossága; közösségi, vállalati energiafogyasztók, fogyasztók 

Specifikus célterület: a Közép-magyarországi régió teljes területe. 

Kedvezményezettek típusai: Fővárosi önkormányzat, kerületi önkormányzatok, KMR 

térségben található önkormányzatok. 
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2.5.3.2  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 a prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, fenntarthatóak és költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra). 

 

2.5.3.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely támogatásai főként vissza nem térítendő formában valósulnak meg.  

 

2.5.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása   

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 

2.5.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

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

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonosí-

tó 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
45

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

ERFA 5. 

cikk (4) 

c) 

A középületek 

elsődleges 

energiafogyasztásának 

csökkenése 

kWh ERFA fejlettebb 
tervezés 

alatt 
EMIR évente 

ERFA 5. 

cikk (4) 

c) 

A megújuló 

energiatermelés 

további kapacitása 

MW ERFA fejlettebb 
tervezés 

alatt 
EMIR évente 

ERFA 5. 

cikk (8) 

b) 

Támogatott 

gyermekgondozási 

intézmények növekvő 

kapacitása 

fő ERFA fejlettebb 1000 EMIR évente 

  

                                                 

 
45

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

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 3: ERFA 5. cikk (4) e) Alacsony szén-dioxid kibocsátású stratégiák 

támogatása minden területen, kiemelten a városi térségekben; beleértve a fenntartható városi 

mobilitás előmozdítását és a releváns adaptációs intézkedések negatív hatásainak enyhítését  

2.5.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

3. SPECIFIKUS CÉL: Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének 

javítása érdekében 

A térség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a közúti elérhetőség javítása, a meglevő 

közúti kapcsolatok javítása, újak kiépítése. Szükséges a közösségi közlekedési szolgáltatások 

minőségének javítása. A főváros környéki szuburbanizációs folyamatok miatt javítani kell a 

közlekedési infrastruktúra és a közlekedésszervezés feltételeit, támogatni kell a közösségi 

közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházásokat, az új, környezetbarát és 

energiatakarékos közösségi közlekedési megoldásokat. 

 

A térség közlekedésének fejlesztése révén egy fenntarthatóbb közlekedési hálózatot kívánunk 

kialakítani, mind  környezeti, gazdasági, mind pedig felhasználói szempontból. Ennek 

értelmében a CO2 kibocsátást csökkentjük környezetkímélő járművek bekapcsolásával a 

közlekedésbe, valamint olyan közúti és közösségi közlekedési felújításokkal, mely  egyúttal a 

közlekedésben részt vevők számára is könnyebbé és hatékonyabbá teszi a közösségi 

közlekedést. 

A tervezett fejlesztésektől azt az eredményt várjuk, hogy a tömegközlekedési eszközök 

igénybevételének lehetősége szélesedjen azzal, hogy megfelelő teherbírású utak épülnek, 

amelyek a busz forgalmat elbírják, valamint az egyes utak összekapcsolása, már meglévő 

hálózatba való beintegrálása megtörténik, mindezzel csökkentve a gépjárműhasználatot és 

ezzel együtt a károsanyag kibocsátás mértékét. 

A kerékpáros közlekedésre alkalmas úthálózatok építése, azok bekapcsolása a közösségi 

közlekedés hálózatába, közlekedési csomópontokhoz kötése a kerékpárhasználati 

hajlandóságot növelik a lakosság körében, ami jelentősen hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás 

mértékének csökkenéséhez. 
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72. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii)) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 
Célérték

46
 (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Környezetbarát 

közlekedésfejlesztés a régió 

versenyképességének javítása 

érdekében 

Üvegházhatású 

gázkibocsátás 

csökkenése 

tonna CO2 eq fejlettebb 0 2013 

A fejlesztések megvalósítását 

követően a megvalósítást 

megelőző időszakhoz képest 

bekövetkező csökkenés 

 

EMIR 

 

évente 

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

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

Azonosít Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mértékegys

ég 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegys

ég a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

47
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 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. 
47

 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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2.5.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.5.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései 

A térség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú terület a közúti elérhetőség javítása, az 

alacsonyrendű utak fejlesztése, a meglevő közúti kapcsolatok javítása, újak kiépítése az 

esélyegyenlőség biztosítása, fenntartása .érdekében. A közúthálózat csak kis része alkalmas a 

115 kN tengely-terhelés biztosítására és a hálózat rossz minősége továbbra is a gazdasági 

növekedés egyik szűk keresztmetszete. A gazdasági fejlődés további szűk keresztmetszetét 

jelentik a közszolgáltatások elérhetőségét, a munkába járást, a vállalkozások piacra jutását 

nem megfelelően támogató mobilitási lehetőségek, különösen az agglomerációs térségben, a 

határ menti térségekben és a régió belső perifériáin. Mindezek javítása érdekében szükséges a 

közösségi közlekedési szolgáltatások minőségének javítása, indokolt a közösségi közlekedés 

összekapcsolódása és integrálása különösen az elővárosi és regionális hálózatokkal, melyet a 

gazdaságosabb működtetés és jobb kihasználtság egyaránt megkövetel. A főváros környéki 

szuburbanizációs folyamatok miatt javítani szükséges a közlekedési infrastruktúra és a 

közlekedésszervezés feltételeit, támogatni szükséges a közösségi közlekedés előnyben 

részesítését szolgáló beruházásokat, a kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új, 

környezetbarát és energiatakarékos közösségi közlekedési megoldásokat, köztük különösen a 

kerékpáros közlekedést.  

A VEKOP jelen prioritásában megvalósítani kívánt közlekedésfejlesztési tervek összhangban 

állnak az IKOP közlekedésfejlesztési céljaival, egymást erősítik, kiegészítik. 

 

Közúti elérhetőség javítása 

A fejlesztési célterületek közé tartoznak a régión belüli közlekedési kapcsolatok erősítése, a 

településeket összekötő közutak fejlesztése, a haránt-irányú és elkerülő közlekedési 

kapcsolatok és a hidak fejlesztése. Cél a leromlott állapotú önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak, a települési belterületi földutak állandó burkolattal való ellátása, a meglévő 

állandó burkolatú utak felújítása és a kiegészítő infrastruktúra létesítése, a települési 

közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesztése, a helyi közutak 

kiépítettségének növelése. A beavatkozás mindezeken túl hozzájárul az üzleti 

infrastruktúrafejlesztéshez (pl. ipari parkokhoz, telephelyekhez, logisztikai központokhoz, 
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kiemelt növekedési zónák telephelyen kívüli infrastrukturális hálózatokhoz kapcsolódó 

útfejlesztés, iparvágány fejlesztés). 

 

Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

A regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése terén szükséges a régióban helyi, helyközi, 

hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása, a régió kerékpáros 

közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a műszakilag és forgalomtechnikailag nem 

megfelelő kerékpárutak, balesetveszélyes gócpontok korrekciója. Fontos fejlesztési célterület 

a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már 

meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. Jelentős fejlesztési 

célterület a kerékpáros közlekedés közösségi 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 hálózat (BUBI) kiépítését-kiterjesztését. A kerékpáros közlekedés fejlesztése terén 

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

térinformatikai alapú kerékpárút-nyilvántartás megvalósítása, a kerékpáros közlekedés 

népszerűsítése, a városi kerékpározás biztonságának növelése, és az együttműködés a 

kerékpáros civil szervezetekkel. Mindezen fejlesztések során célszerű és indokolt figyelembe 

venni a gyalogos közlekedés sajátosságait és szükségleteit, azaz a kerékpáros közlekedés 

fejlesztését összhangban kell végezni a gyalogos közlekedés fejlesztésével. Megjegyzendő 

azonban, hogy a kerékpáros közlekedés-fejlesztések (kerékpáros sávok, utak kialakítása) nem 

eredményezhetik a gépjárműforgalom olyan típusú korlátozását, amely nagymértékű 

környezetterhelést jelentne a régió számára. A tervezett kerékpáros, gépjármű és közösségi 

közlekedési fejlesztéseket tehát nem egymás rovására, hanem egymással szinergiában 

szükséges megtervezni és megvalósítani.   

 

Közösségi közlekedés fejlesztése 

A közösségi közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát 

közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, a közösségi közlekedés 

előnyben részesítését szolgáló beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), 

kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok 

kialakítása, a P+R parkolók és csomópontok fejlesztése (ott, ahol a fejlesztések kevesebb mint 

50%-a kapcsolódik kötött pályás közlekedéshez). A közösségi közlekedés fejlesztésének 

további kulcseleme a tömegközlekedési rendszerek költséghatékonyságának javítása. A városi 

gépjárműközlekedésben szükségesek továbbá olyan innovatív megoldások, mint az optimalis 

útvonalválasztást segítő információs szolgáltatások, amelyek kialakítását szintén támogatja az 

intézkedés. 
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Főbb célcsoportok: Közösségi közlekedésben résztvevő lakosság, közúti közlekedésben 

résztvevők köre, kerékpárhasználók, a fejlesztésekkel érintett területek lakossága a 

környezetterhelés csökkenése révén. 

Speciális célterületek: Közép-magyarországi régió 

Kedvezményezettek típusai: Települési önkormányzatok, állami vagy önkormányzati többségi 

tulajdonú gazdasági társaságok, közlekedési közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, 

civil szervezetek. 

 

2.5.5.2 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 a prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, fenntarthatóak és költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra). 

 

2.5.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely támogatásai főként vissza nem térítendő formában valósulnak meg.  

 

2.5.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása   

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.5.5.5 Output indikátorok (alaponként és beruházási prioritásonként) (5. táblázat) 

(CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azo-

nosító 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate

gória 

Célérték 

(2022)
48

 

Adatfor

rás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

ERFA 

5. cikk 

(4) e) 

Üvegházhatású 

gázkibocsátás 

csökkenése 

tonna CO2 

eq 
ERFA fejlettebb 

tervezés 

alatt 
EMIR évente 

  

                                                 

 
48

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

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 4 (prioritástengely 5): ERFA 5. cikk (4) c) Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiamenedzsment és a megújuló energiák használatának elősegítése a 

köztulajdonú infrastruktúrákban, beleértve (ERFA esetében a középületeket) és a lakásépítési 

ágazatot; 

Beruházási prioritás 5 (prioritástengely 5): ERFA rendelet 5. cikk (10) Beruházás az 

oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési 

infrastruktúrák kifejlesztésével. 

 

2.5.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

4. SPECIFIKUS CÉL: Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az 

intézményi háttér korszerűsítésével 

Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok (kivéve a szakképzési 

tevékenységet is nyújtó intézmények) beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) 

célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás 

megteremtéséhez szükséges feltételeket biztosítja. Ennek érdekében a közoktatást nyújtó 

intézmények infrastrukturális fejlesztése kiemelt cél, melyben elsősorban a leromlott állapotú 

épületek energetikai felújítása kerül támogatása. 

Az intézkedés eredményeként minden a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára 

biztosítottá válnak a minőségi szolgáltatások a régió bármely településén. Az energetikailag, 

és infrastrukturálisan felújított intézményekben minőségileg jobb környezetben folyhat az 

oktatás. A közoktatási intézmények akadálymentesítése, valamint az eszközbeszerzés 

támogatása biztosítja a kellő feltételeket a régió tanulói számára. Mindemellett a közoktatási 

intézményeket valamint az ezen keretek között működő óvodákat érintő kapacitásbővítés 

lehetővé teszi a munkaerő-piacra való belépést, illetve visszatérést a szülők számára. 
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75. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként)- 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor 

Mértékegysé

g 

Régió-kategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 
Célérték

49
 (2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Oktatási - nevelési 

szolgáltatások 

fejlesztése az 

intézményi háttér 

korszerűsítésével 

A támogatott oktatási 

és nevelési 

intézmények 

kapacitásának 

növekedése. 

fő fejlettebb 0 2013 

A fejlesztések 

megvalósítását követően 

a megvalósítást megelőző 

időszakhoz képest 

bekövetkező növekedés. 

EMIR évente 

Oktatási - nevelési 

szolgáltatások 

fejlesztése az 

intézményi háttér 

korszerűsítésével 

Az elsődleges 

energiafogyasztás 

csökkenése. 

kWh fejlettebb 0 2013 

A fejlesztések 

megvalósítását követően 

a megvalósítást megelőző 

időszakhoz képest 

bekövetkező csökkenés. 

EMIR évente 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegy-

ség a bázis és 

célértékhez 

Bázis-

év 

Célérték
50

 

(2022) 

Adat-forrás 
Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
50

 A lista tartalmazza azokat az általános eredményindikátorokat, amelyeknél célérték 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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2.5.7 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

7. intézkedés: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást 

nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése 

Az intézkedés elsősorban a leromlott állapotban lévő épületek energetikai és megújuló 

energiaforrás felhasználás szempontú fejlesztéseit támogatja, másodsorban valós igényekre 

alapozottan támogatandók a közoktatási intézmények és azok szervezeti keretei között 

működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítései és célirányos beruházásai és annak 

fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A 

közoktatási intézmények kapacitásbővítésének célja a települések népességmegtartó 

képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése.  

Támogatandó az iskolák (alapfokú, középfokú intézmények), kollégiumok épületének 

energetikai célú felújításai, a kapacitásuk bővítése, a tanórán kívüli, a lakóhelyi társadalmi 

közösség számára felkínált tevékenységek helyszíneinek építése, felújítása, bővítése, (például 

tornaterem, klubhelyiség-könyvtár, színházterem, konyha, étkező, informatikai szoba, 

internet), és az intézmények udvarának felújítása, a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez 

szükséges eszközök beszerzése és az akadálymentesítés. Kiemelten támogatandó az 

informatikai berendezések, eszközök beszerzése, valamint az egyéb oktatási, művelődési 

funkcióval bíró intézmények (pl. könyvtárak) eszköz- és infrastrukturális fejlesztése. 

Főbb célcsoportok: alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények szolgáltatási körzetében 

élő lakosság száma 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe 

Kedvezményezettek típusai: alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények fenntartói 

 

2.5.7.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

A kiválasztási kritériumok vezérelvei tervezés alatt állnak. A közfejlesztések körében a nyílt 

pályázati kiválasztási típus nem támogatott. 

 

2.5.7.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés keretében nyújtott támogatások főként vissza nem térítendő formában 

valósulnak meg. 

 

2.5.7.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása 

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.5.7.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) ( CPR 87. cikk (2) (b) (iv)) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonosít

ó 

Indikátor 

megnevezése 

Mértékegys

ég 
Alap 

Régiókateg

ória 

Célérték 

(2022)
51

 

Adatforr

ás 

Jelentési 

gyakoris

ág 

ERFA 5. 

cikk (4) 

c) 

A középületek 

elsődleges 

energiafogyasztás

ának csökkenése 

kWh ERFA fejlettebb 

 

tervezés 

alatt 

EMIR évente 

ERFA 5. 

cikk (4) 

c) 

A 

megújulóenergia-

termelés további 

kapacitása 

MW ERFA fejlettebb 

 

tervezés 

alatt 

EMIR évente 

ERFA 5. 

cikk (8) 

b) 

Támogatott 

nevelési-oktatási 

intézmények 

növekvő 

kapacitása 

fő ERFA fejlettebb 
tervezés 

alatt 
EMIR évente 

2.5.8 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

78-81. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

Külön táblázatok régiókategóránként/alaponként, ha a prioritás tengely egynél több 

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

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

régiókategóriánként megbontani.  

78. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási terület 

79. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási forma 

80. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

81. táblázat: Dimenzió 6 

ESZA másodlagos téma
52

 

(Kizárólag ESZA) 

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

kidolgoz

ás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidol

gozás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

                                                 

 
51

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

meghatározva. 
52

 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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2.5.9 Külön rendelkezések az ESZA
53

-hoz, amennyiben releváns (prioritástengelyenként, 

régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, transznacionális 

együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus célokhoz
54

  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 

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

82. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete (Alap és régiókategória szerint) 

A prioritás keretében közszolgáltatásokhoz illetve közintézményekhez (épületekhez) köthető 

fejlesztéseket támogatunk. Az egyes intézkedéseket alapvetően ugyanazon szempontok 

mentén alakítottuk ki (hozzáférhetőség javítása, energiahatékonyság és egyéb infrastrukturális 

szempontok), de ezek különböző hangsúllyal szerepelnek az egyes területeken. Ezért a 

prioritástengely teljesítménykeretének megállapításához az intézmények száma a megfelelő 

közös nevező, ez valamennyi intézkedés esetében egyértelműen értelmezhető és mérhető a 

megvalósult fejlesztéseket tekintve. 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output 

vagy eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

indoklása, 

ahol releváns 

Az elsődleges 

energiafogyasztás 

csökkenése a 

középületekben 

kWh ERFA fejlettebb 
tervezés 

alatt 

tervezés 

alatt 
EMIR 

Kidolgozás 

alatt- 

2.5.11 Beavatkozási kategóriák (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) 

(b) (iii)) 

83-88. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

83. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

84. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

85. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

86. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

87. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

88. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

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

                                                 

 
53

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
54

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  
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83. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

84. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

85. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

86. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

87. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

88. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

kidol

gozás 

alatt 

kidolgozá

s alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidol

gozás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kidolgo

zás 

alatt 

kidolgoz

ás alatt 

kido

lgoz

ás 

alat

t 

kidolgoz

ás alatt 

2.5.12 Ahol releváns, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése, 

tartalmazva a hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként)  

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük. 

  



 

 124 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.6 Prioritástengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 

2.6.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely a 9. és a 10. tematikus célok alatt nevesíthető. A 9. tematikus célkitűzés a 

társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelemről szól, ami ugyancsak az 

EU 2020 egyik céljának tesz eleget, amely a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által 

veszélyeztetett emberek arányának csökkentését tűzte ki fő célul. Ehhez a tematikus 

célkitűzéshez az ESZA rendelet 3. cikkének 1b) beruházási prioritása társul, amely három 

specifikus célterületet (szociális intézményi háló fejlesztése, a befogadó társadalom erősítése, 

valamint a humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása) tartalmaz. A 10. 

tematikus célkitűzés az oktatás, a készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás területén 

történő beruházásokról szól. Ehhez a tematikus célkitűzéshez az ESZA rendelet 3. cikkének 

1c) beruházási prioritása társul, amely egy specifikus célterületet (a gazdaság igényeihez 

igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a közoktatás, köznevelés fejlesztése) 

tartalmaz. 

  

Beruházási prioritás 1 (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.: a megfizethető, 

fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az 

egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat 

2.6.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

 

1. SPECIFIKUS CÉL: Szociális intézményi háló fejlesztése 

A szociális intézményi háló fejlesztése többek között a szociális szakember-képzés és a házi 

segítségnyújtás fejlesztésével valósul meg. 

A specifikus cél a közszolgáltatást nyújtó intézmények dolgozóit célozza új életpálya 

kialakításával, a szervezeti működés korszerűsítésével, illetve szakmai, módszertani 

fejlesztésekkel, a kitagolás folyamatának segítésével. 

 

2. SPECIFIKUS CÉL: A befogadó társadalom erősítése 

A célhoz kapcsolódó fejlesztések  a szegénység csökkentését, a szegénységből kivezető 

lehetőségek támogatását, az esélyek növelését szorgalmazzák,  társadalmi befogadást szolgáló 

programok elindításával,  illetve továbbvitelével.   
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E specifikus cél a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) mentén hozzájárul a 

szegénység és a hátrányos helyzetek átörökítésének megakadályozásához, aminek hatására 

csökken a gyermekszegénységben élők aránya, javulnak a roma és mélyszegénységben élő 

gyermekek életesélyei, valamint összességében csökkennek a szociokulturális hátrányok; 

illetve javulnak az önálló lakhatáshoz jutás feltételei.  

 

3. SPECIFIKUS CÉL: Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása 

Ehhez szükséges a szak- és felnőttképzési intézmények tartalmának és minőségének 

fejlesztése. 

A kidolgozott képzési programok beépíthetők a szakképzésben résztvevők képzési 

programjába és megszervezhetők a már aktív munkavállalók számára továbbképzés 

formájában is. Ehhez olyan szakmaspecifikus modulok is kidolgozhatók, melyek a nappali 

szakképzésben a szabadság terhére, iskolai rendszeren kívüli képzésben a képzés óraszámába 

beépítve kerülhetnek oktatásra. Részint az új eszközök alkalmazásának szélesebb körű 

elterjesztése, részint a tapasztalatcsere érdekében belföldi szakember csereprogramok is 

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

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 
Régiókategória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
55

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt kidolgozás 

alatt 

kidolgozás alatt 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bázis-

év 

Célérték
56

 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Szociális 

intézményi háló 

fejlesztése 

A támogatott programokban 

résztvevők által eltöltött 

önkéntes munkaórák száma 

fejlettebb 
órák 

száma 

nem 

releváns 
0 óra 2013 3 000 

 

monitoring évente 

A befogadó 

társadalom 

erősítése 

A foglalkoztathatóságot 

erősítő szolgáltatásokat 

kedvező eredménnyel 

igénybevevők száma 

fejlettebb fő 
nem 

releváns 
0 fő 2013 500 

 

monitoring 
évente 

                                                 

 
55

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
56

 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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Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a bázis 

és célértékhez 

Bázis-

év 

Célérték
56

 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

A befogadó 

társadalom 

erősítése 

A támogatott programokból 

kedvező eredménnyel kikerült 

résztvevők száma 

fejlettebb fő 
nem 

releváns 
0 fő 

2013 

 
1 500 monitoring évente 

Humán segítő 

szervezetek 

fejlesztése, 

képzésük 

támogatása 

A támogatott szakmai 

továbbképzést sikeresen 

elvégzett résztvevők száma 

fejlettebb fő 
nem 

releváns 
0 fő 2013 2 500 monitoring évente 

file:///C:/Users/LieszkovszkyJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YBKP87WX/VEKOP_indikatorok.xlsx%23RANGE!%23HIV!
file:///C:/Users/LieszkovszkyJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YBKP87WX/VEKOP_indikatorok.xlsx%23RANGE!%23HIV!
file:///C:/Users/LieszkovszkyJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YBKP87WX/VEKOP_indikatorok.xlsx%23RANGE!%23HIV!
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2.6.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: Szociális intézményi háló tartalom- és kompetenciafejlesztése: 

A szociális intézmények regionális hálózatának kialakítása a szociális intézményi hálózat 

és tartalomfejlesztés jegyében elsődleges tevékenység, amely hatékonyan és magas 

színvonalon képes a szociálisan rászorulók ellátására. Emellett a szociális ellátórendszer 

tartalmának és minőségének fejlesztése is szükséges a szolgáltatás színvonalának növelése, 

a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése és az állami kiadások hatékonyabb 

felhasználásának javítása jegyében. 

A szociális képzések fejlesztése keretében a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

készségek fejlesztése, valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka 

igényeinek összehangolását valósítja meg a program. Ehhez szorosan kapcsolódik a házi 

segítségnyújtás fejlesztése célzott programokkal, hálózatépítés támogatásával, ami alatt a 

segítségnyújtó szolgálatok dolgozói szakmai ismeretének bővítése, a fogyatékos 

hozzátartozójukat otthon ápolók alapvető ismereteinek bővítése, képzésének támogatása 

értendő. Ugyancsak figyelmet kell fordítani az önkéntesség elterjesztésére, szervezett 

kampányokkal, hálózatépítés támogatásával.  

Főbb célcsoportok: a Közép-magyarországi régió lakossága 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusának meghatározása: NCSSZI, FSZK, NRSZH, Vakok Intézete, 

TISZK, BMIK, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, KMR Munkaügyi Központ, ORSZI, 

Bentlakásos intézményeket fenntartó központi szervek, megyei és települési önkormányzatok, 

civil és egyházi szervezetek, központi közigazgatási szervek, állami fenntartású intézmények 

 

2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok: 

A befogadó társadalom erősítése a szegénységben élő és a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok, kiemelten a gyermekek integrációját elősegítő programok révén, amelyhez 

szükséges a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés elősegítése. A közoktatás 

hosszú távú stratégiája már megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét, a szükséges 

változásokhoz azonban a megszületett iránymutatások mellett az oktatási rendszer fejlesztése, 

az új elvárásokhoz való alkalmazkodása is szükséges.  
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A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása a társadalmi befogadást elősegítő programok, amelyek  az óvodai és iskolai 

nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő, tanulást támogató tevékenységeket 

biztosítanak. (pl. egészségtudatosság elterjesztése). 

A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a 

szegénységben élő, hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a 

fiatalok integrációs esélyeinek növelését tűzte ki célul, ami az oktatási rendszeren kívüli 

preventív célú programokban és képzésekben valósul meg. Az esélyeik növelése 

életszakaszokon átívelő programokkal valósul meg, az integrációjuk segítése 

érdekében. (Koragyerekkortól az  ifjúság korig, kiemelt figyelemmel a koragyerekkorban a 

hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik számára fontos Biztos Kezdet Gyerekházakra). 

A gazdasági versenyképesség fenntartásának és növelésének alapvető feltétele, hogy a 

gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre, 

ehhez viszont szükséges a nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése. 

A civil szervezeteket fejlesztő programok a társadalmi együttélés és a helyi közösségek 

erősítésével jöhetnek létre. A cél ezen tekintetben a szervezetek komplex fejlesztése, 

működésének stabilizálása, illetve ezáltal képessé tétele a hazai es nemzetközi fejlesztési 

programokban való aktív részvételre, illetve a civil szervezetek számára komplex 

szervezetfejlesztési szolgáltatás nyújtása.  

A mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élők számára felzárkózást nyújtó 

integrált programok indítása és továbbvitele ugyancsak ezen intézkedés része. A program, 

segítségével a mélyszegénységben élők hátrányos helyzete csökkenthető a szegregált telepek 

szociális rehabilitációjával, a lakóknak az adott település vérkeringésébe való bekapcsolásával 

egyes közszolgáltatások helyi szinten való elérése által (pl. közösségi házak kialakítása, 

sportolási lehetőségek megteremtése). A hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztathatóságának fejlesztése az ún. „első lépés programok” keretében valósul meg. 

Szakmai együttműködések (szakmai műhelyek) létrehozása az egyes célcsoportokkal 

kapcsolatos tapasztalatok megvitatásához, valamint a szükségleteiket kielégítő, társadalmi 

(re)integrációjukat segítő komplex innovatív modellprogramok kidolgozásának 

támogatásához szükséges. Ehhez kapcsolódóan a megvalósítás, illetve a tartalomfejlesztés 

során a szakmai képzési programoknak a helyi jellegű problémákra és/vagy célcsoportokra 

kell fókuszálniuk. (pl. fővárosi szegregátumok, lakott külterületek – Pest megye esetében; 

hajléktalanok). A szakmai műhelyeknek/együttműködéseknek az önkormányzatok, 

intézmények és civil szervezetek részvételével kell megvalósulniuk. 

Főbb célcsoportok: hátrányos helyzetű gyermekek, szegregátumokban élő lakosság, romák, 

többszörösen diszkriminált roma nők, hátrányos helyzetű csoportok  

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusának meghatározása: települési önkormányzatok, kisebbségi 

önkormányzatok, illetve ezek társulásai; non-profit szervezetek, egyházak, civil szervezetek 
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3. intézkedés: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése: 

Az egészségügyi ellátás színvonalának növelése a humánerőforrás fejlesztésén és képzésén 

keresztül valósulhat meg, ehhez képzési programokra van szükség  az egészségügyi ágazat 

szolgáltatásfejlesztése érdekében. Ezek az alábbiak lehetnek: 

a) A szakorvosok számára olyan maximum 1 éves időtartamú kompetenciabővítő 

programok (licenc) kidolgozása, ami a szakképesítésére épülő szakmai tevékenységként 

segíti a gyógyító-megelőző tevékenységet. 

b) Szakdolgozók számára olyan maximum 6 hónap időtartamú kompetenciabővítő 

programok kidolgozása, ami meghatározott szakképesítésre épülően 

kompetenciabővülést eredményez tevékenységében. (pl. intravénás gyógyszerelés és 

infúziós terápia). Ebbe a körbe kerülhetnek még olyan tevékenységek, melyekre 

jelenleg nem folyik képzés, az ellátást autodidakta módon sajátították el a 

szakdolgozók. 

c) Azon egészségügyi dolgozók számára, akik csak az OKJ előtti szakképesítéssel 

rendelkeznek felzárkóztató képzési programok összeállítása a különböző 

szakképesítések vonatkozásában az OKJ-s szakképesítés megszerzésére. 

d) Az egészségügyi szakképzésben tanító tanárok, orvosok, szakdolgozók számára olyan 

szakmai és pedagógiai felkészítő, továbbképző programok kidolgozása, melynek 

segítségével az orvos- és egészség- valamint ápolástudomány mindenkor aktuális 

ismeretét lesznek képesek átadni a szakképzésben tanulók számára. Ezzel a már nem 

létező egészségügyi szakoktatói (szaktanári) felsőfokú képzés hiányát (is) lehet 

enyhíteni. 

e) A szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók felsőoktatásban 

(egészségügyi szakirányon) történő továbbtanulásához olyan program kidolgozása, 

mely az ismeretek beszámításával segíti a képzési idő csökkentését.   

 

Az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése mellett képzési- és módszertani tananyagok 

tartalomfejlesztésére is szükség van annak érdekében, hogy az új technológiákhoz 

alkalmazkodó, az egészségügyi dolgozók által korábban megszerzett tudás bővítésre kerüljön 

az egész életen át tartó tanulás jegyében. Összességében nagy hiányt pótolhatna az 

egészségügyi szakképzésekhez tananyag készítése, kidolgozása, illetve e-learning módszerrel 

a képzések/továbbképzések támogatása, valamint a tutorképzés.  

 

A prevenciós kapacitások, szolgáltatások fejlesztése, krónikus betegségmenedzsment 

programok keretében a célunk egyrészt új egészségfejlesztési irodák létrehozása, illetve 

meglévők szolgáltatásainak fejlesztése. Az irodák létrehozásának alapvető célja a szív-

érrendszeri és daganatos megbetegedések megelőzése, valamint a korai és elkerülhető 
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halálozást befolyásoló életmód befolyásolása, az egyén egészségi állapotának javítása 

érdekében. Az egészségfejlesztési irodák oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer 

prevenciós tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy 

fekvőbeteg szakellátást követően az egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra 

szorulókat, vagy saját elhatározásukból életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés 

alapján életmódváltó programokba vonják be, valamint követik a programokban való 

részvételüket. A beavatkozás másik célja a lelki egészség központok létrehozása, illetve 

meglévők szolgáltatásainak fejlesztése, amelyek feladata a lelki egészséggel kapcsolatos 

tanácsadás, támogatás, a még ki nem alakult mentális betegségek korai felismerése és 

megelőzése, a helyi szerveződések erősítése. Olyan szervezeti egységek létrehozása 

szükségeltetik, amelyek az élethelyzetükből adódóan magas kockázatú csoportok számára 

nyújtanak rövid, célzott konzultációs lehetőséget, továbbá támogatják a színtereken (iskola, 

munkahely, közösség) zajló lelki egészségfejlesztési programok elindítását, megvalósítását. 

Ezenfelül foglalkozniuk kell az enyhe fokú lelki egészségproblémával, valamint a 

szerfogyasztási problémával küzdők támogatásával is. Fontos feladatuk lesz a lelki 

egészségvédelmi programok, családi és/vagy csoportos/közösségi programok szervezése és 

előmozdítása, továbbá a lelki egészség védelmét, fejlesztését célzó helyi döntések támogatása.  

Főbb célcsoportok: az egészségügyi ellátásban dolgozók 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusának meghatározása: Budapest Főváros Önkormányzata, Országos 

Mentőszolgálat, Állami Egészségügyi Központ, egészségügyi szakellátó intézmények, 

kistérségek szakellátásra kötelezett önkormányzatai vagy azok fenntartói társulásai. 

 

2.6.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

A kiválasztási kritériumok vezérelvei tervezés alatt állnak. A közfejlesztések körében a nyílt 

pályázati kiválasztási típus várhatóan nem támogatott. 

 

2.6.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

 

2.6.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.6.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriákra bontva) 

(5. táblázat) (87. cikk (2) (b) (iv) CPR) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonos

ító 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
57

 

Adat-

forrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

Kidolg

ozás 

alatt 

A támogatott 

programokban 

résztvevők száma 

fő ESZA fejlettebb  8 000 EMIR évente 

Kidolg

ozás 

alatt 

A bevont 

önkéntesek száma fő ESZA fejlettebb  1 500 EMIR évente 

Kidolg

ozás 

alatt 

A támogatott 

antidiszkriminációs 

programok száma 

db ESZA fejlettebb 25 EMIR évente 

Kidolg

ozás 

alatt 

A jelenlét 

programmal érintett 

települések száma 

db ESZA fejlettebb 10 EMIR évente 

Kidolg

ozás 

alatt 

Továbbképzésen 

résztvevők száma fő ESZA fejlettebb 3 000 EMIR évente 

 

  

                                                 

 
57

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

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 2 (6. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i: a korai 

iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind az 

alap- és középfokú oktatásban; ESZA 3. cikk (1) c) ii.: a felsőfokú vagy annak megfelelő 

szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében 

2.6.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

4. SPECIFIKUS CÉL: A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer 

támogatása, a közoktatás, köznevelés fejlesztése  

 

A felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése, valamint a közoktatási-, közművelődési - és 

köznevelési intézmények programjainak támogatása. 

A tervezett intézkedések hatékony végrehajtásával a köznevelési rendszerből kikerülő tanulók 

megfelelő kompetenciákkal és versenyképes ismeretekkel, végzettséggel rendelkeznek majd, 

továbbá csökken a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében az iskolai 

fokozatokon belüli lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, a továbbtanulási eredmények 

javulnak, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintje emelkedik, azon belül 

kiemelten nő az érettségit adó képzésbe bekerülők és érettségi vizsgát szerzők, 

felsőoktatásban továbbtanulók száma. 
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92. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régiókategória 

(ahol releváns) 
Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
58

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt 

52. táblázat: Általános és program specifikus eredményindikátorok az ESZA esetében (beruházási prioritásonként, régiókategóriánként bontva) 87. 

Cikk 2(b)(ii) bekezdés 

Azonosító Indikátor 

Régió-

kategória 

vagy YEI) 

Mérték

egység 

Alapul 

vett 

általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mérték-

egység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázis-

év 

Célérték
59

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyako-

riság 

A gazdaság igényeihez igazodó 

oktatási és képzési rendszer 

támogatása, a közoktatás, 

köznevelés fejlesztése 

Felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya 
fejlettebb % - 28% % 2012 33 

monito-

ring 
évente 

A gazdaság igényeihez igazodó 

oktatási és képzési rendszer 

támogatása, a közoktatás, 

köznevelés fejlesztése 

Országos kompetencia 

mérés szövegértési skáláján 

legfeljebb 3-as szinten 

teljesítők aránya a 8. 

évfolyamon 

fejlettebb % - 0 % 2012 27 
Oktatási 

Hivatal 
évente 

                                                 

 
58

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
59

 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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2.6.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.6.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok: 

Jelen intézkedés célja a felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése, valamint a közoktatási- 

közművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása. A felsőoktatási 

intézmények tartalmi fejlesztése tekintetében a képzés szerkezetének és tartalmának 

megújítása szükséges. További tartalomfejlesztési tevékenység a tananyagfejlesztések, illetve 

a tananyagok gyakorlatiasabbá, piacképesebbé tétele. A közoktatási-, közművelődési - és 

köznevelési intézmények programjainak támogatása során olyan óvodai és iskolai nevelési 

és oktatási kereteken kívül szerveződő informális tanulást segítő programok támogatása 

valósul meg, amelyek  hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést, a tanulók 

személyiségfejlődését, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatást, hátrányainak 

kompenzálást és az egészségtudatosság elterjesztését. A tartalomfejlesztési programok körébe 

tartozik még a kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és egészségmegőrzési, -

megerősítési kultúra fejlesztése is. A közösségi kultúra fejlesztése térségi, illetve településen 

belüli, továbbá a civil szervezetekkel történő együttműködésre építve. A célkitűzés 

fókuszában a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a demokratikus részvétel és az 

önszerveződés fokozása áll, amelynek alapja, hogy a közművelődési, köznevelési, 

szociálpolitikai, kommunikációs, településtervezési stb. területeken működő szervezetek 

közös értékeket határozzanak meg. Ezen értékeket megjelenítve, gyakorlatban alkalmazva a 

különböző fejlesztések és a mindennapi működés során orientációt, értékelési alapot 

jelentenek a helyi közösségek, illetve az egyes szervezetek számára. Nem tartozik ide a 

szervezet- vagy csoportfejlesztés, tehát az, amikor egyetlen emberi társulás kereteiben 

kívánunk minőségi változásokat elérni. A közösségi kultúra fejlesztésének folyamata egy 

településen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok 

nyilvánossá tételével folytatódik. A folyamathoz mind többen csatlakoznak és a munka során 

eljutnak a közös tervezéshez és a közösségi megoldáshoz. A beavatkozás további célja, hogy 

a kulturális, oktatási, foglalkoztatási, egészségmegőrzési és -megerősítési területen működő 

szerveztek települési és /vagy térségi szinten közös értékeket és programokat határozzanak 

meg, hozzájárulva a közösségi kultúra gyakorlatba ültetéséhez. 

Főbb célcsoportok: alap-, közép- és felsőfokú oktatásban érintett diákok, általános és 

középiskolai pedagógusok, egyetemi és főiskolai oktatók, ill. közművelődési intézmények 

alkalmazottjai 
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Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: közoktatási intézmény fenntartók, könyvtárak, 

települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak, nonprofit 

szervezetek ill. kulturális intézmények, amennyiben gazdálkodását tekintve önállóak 

 

2.6.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

A kiválasztási kritériumok vezérelvei tervezés alatt állnak. A közfejlesztések körében a nyílt 

pályázati kiválasztási típus várhatóan nem támogatott. 

 

2.6.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

 

2.6.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

 

2.6.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5 

táblázat) ( CPR 87. cikk (2) (b) (iv)))  

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azo-

nosító 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
60

 

Adatforrá

s 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolg

ozás 

alatt 

A korai 

iskolaelhagyás 

csökkentéséhez 

kapcsolódó 

programok száma 

db ESZA fejlettebb 10 monitoring évente 

                                                 

 
60

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

meghatározva. 
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Azo-

nosító 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
60

 

Adatforrá

s 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolg

ozás 

alatt 

A nem formális és 

informális 

tanulási alkalmak 

résztvevőinek 

száma 

fő ESZA fejlettebb 50 000 monitoring évente 

Kidolg

ozás 

alatt 

Nemzetközi 

rangsorokban és 

klasszifikációkban 

szereplő 

felsőoktatási 

intézmények 

száma 

db ESZA fejlettebb 2 

nemzetköz

i rangsorok 

és 

klasszifiká

ciók 

évente 

 

2.6.6 Külön rendelkezések az ESZA
61

-hoz, amennyiben releváns 

(prioritástengelyenként,és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): 

társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása 

az 1-7 tematikus célokhoz
62

.   

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

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

95. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

A prioritás keretében szerteágazó fókuszú, ám egyaránt a társadalmi befogadást szolgáló 

programokat támogatunk. Ennek következtében a megegyező fő cél mellett az egyes 

„részcélok” (szegénység elleni küzdelem, egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, oktatási 

rendszer fejlesztése) annyira más formában tárgyiasulnak az egyes intézkedésekben, hogy a 

prioritástengely teljesítménykeretének megállapításához pusztán a támogatott vállalkozások 

számát találtuk alkalmas közös nevezőnek a teljesítmények aggregálásához, amely mutató 

valamennyi intézkedés esetében értelmezhető és mérhető. 

                                                 

 
61

 Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
62

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

i lépés, 

pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mértékegysé

g, ahol 

értelmezhető 

Alap 

Régió-

kategóri

a 

Mérföld

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativitásá

nak indoklása, 

ahol releváns 

A nem 

formális és 

informális 

tanulási 

alkalmak 

résztvevőine

k száma 

fő ESZA fejlettebb  50 000 monitoring Kidolgozás alatt 

2.6.8 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) (87. cikk (2) (b) (vi)) 

A beruházási prioritásokat és intézkedéstípusokat tükröző beavatkozási kategóriák a Bizottság 

által elfogadott osztályozási rendszer alapján és az Uniós hozzájárulás indikatív bontása (7-

12. táblázat.) 

96-101. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

96. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

97. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozás

i forma 

98. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

99. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

100. táblázat:  

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

53. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód 
€ 

összeg  
Kód 

€ 

össze

g 

Kód 
€ 

összeg  
Kód € összeg  

 

Kód 

€ 

összeg 

 

Kód 

€ 

összeg 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgoz

ás alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

 

2.6.9 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 egyelőre nem tervezzük. 
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2.7 Prioritástengely: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 

2.7.1 A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

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

pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás elsődleges célja a foglalkoztatás és a munkaerő versenyképességének  növelése a 

régióban a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének 

ösztönzésével és támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok 

elindítása, illetve továbbvitele révén a Közép-magyarországi régióban. 

A munkavállalási korú 15-64 éves népesség kb. 32 százaléka, a munkanélküliek 27,3 

százaléka, a fiatal álláskeresők 22,2 százaléka él a régióban.
63

 Bár ezek a számok azt jelzik, 

hogy a relatív munkaerőpiaci helyzet a KMR-ben, valamivel kedvezőbb az ország többi 

részénél, a térség gazdasági fejlettségéhez és súlyához képest alulteljesít munkaerőpiaci 

szempontból (az ország GDP-jének 48 százalékát a KMR adja), miközben az abszolút számok 

szerint az álláskeresők és a fiatal álláskeresők létszáma ebben a régióban a legmagasabb. 

A munkaerő-kínálat oldaláról a foglalkoztatás bővítését elsősorban a nyílt munkaerőpiaci 

elhelyezkedést segítő aktív eszközökre kívánjuk építeni. Ehhez szükséges az aktív 

intézkedésekben résztvevők arányának növelése, valamint – az ország-specifikus ajánlásokkal 

összhangban – az aktív eszközök minőségének és hatékonyságának javítása.  

A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, 

a nyílt munkaerőpiacra átvezetése érdekében támogatandó a szociális gazdaság, a társadalmi 

vállalkozások. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a válság által különösen súlyosan érintett fiatalokra. Cél, 

hogy a munkanélküli fiatalok álláslehetőséghez, képzéshez, szakmai gyakorlathoz vagy egyéb 

aktív munkaerőpiaci eszközhöz juthassanak a lehető legrövidebb időn belül, azaz lehetővé 

váljon hosszabb távon az Ifjúsági Garancia megvalósítása. 

 

A munkaerő versenyképességének javításához szükséges az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeinek bővítése, a népesség széles köre számára hozzáférhető képzési és 

kompetencia-fejlesztési programok, illetve egyes csoportokra (pl. alacsonyan képzettek) 

fókuszáló, speciális képzési támogatásokon keresztül.  Emellett szükséges a képző 

intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés különböző formáinak támogatása és a 

duális képzés elterjesztésének ösztönzése, ami erősíti a gazdaság igényeihez való folyamatos 

alkalmazkodást.  

                                                 

 
63

 KSH MEF, 2011 
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A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése segíti a vállalati alkalmazkodást, miközben 

olyan munkavállalói csoportoknak is foglalkoztatási lehetőséget kínál, akiknek a 

hagyományos foglalkoztatási keretek között nem lenne lehetőségük munkába állni. A 

rugalmasság fontos eleme a munka és magánélet összeegyeztetésének segítése, a családbarát 

munkahelyi gyakorlatok elterjesztése.  

A prioritás a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése (8. tematikus cél) mellett 

kapcsolódik az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 

beruházáshoz (10. tematikus cél), valamint a társadalmi befogadás előmozdítása és a 

szegénység elleni küzdelemhez (9. tematikus cél) is. 
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Beruházási prioritás 1 (7. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i: a munkaerőpiaci 

hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén. 

2.7.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

1. SPECIFIKUS CÉL: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és 

támogatása 

A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, 

ami a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkára ösztönzésével 

érhető el. Emellett a munkaerőpiaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása 

is szükséges, ami a személyre szabottság, célzottság javításával és a munkaügyi szervezet 

humán kapacitásainak fejlesztésével, non-profit szervezetek munkaerőpiaci szolgáltatásainak 

fejlesztésével, a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásba átvezető civil foglalkoztatási programok 

támogatásával érhető el. 

A fejlesztések eredményeként javul a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatósága, képzettsége, munkavállalási hajlandósága, a munkaerőpiaci 

szolgáltatások minősége, illetve a munkanélküliek elhelyezkedési esélyei és foglalkoztatásuk. 
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102. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként) (87. cikk 2(b)(ii)) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor Mértékegység 

Régió-

kategória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
64

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt 

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

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

Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mérté

k-

egység 

Alapul vett általános indikátor 
Bázis 

érték 

Mértékegysé

g a bázis és 

célértékhez 

Bázis

év 

Célérték
65

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentés

i gyako-

riság 

A munkanélküliek 

és inaktívak 

munkába állásának 

ösztönzése és 

támogatása 

A támogatott  

képzésben 

képesítést 

szerzők száma 

fejlettebb fő 

közvetlen közös ESZA eredmény-

mutató  célértékkel Melléklet 3.a”a 

program elhagyá-sának pillanatá-

ban képesítést szerző résztvevők” 

0 fő 2013 4 000 NFSZ évente 

                                                 

 
64

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
65

 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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Azonosító Indikátor 

Régiókateg

ória vagy 

YEI 

Mérté

k-

egység 

Alapul vett általános indikátor 
Bázis 

érték 

Mértékegysé

g a bázis és 

célértékhez 

Bázis

év 

Célérték
65

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentés

i gyako-

riság 

A munkanélküliek 

és inaktívak 

munkába állásának 

ösztönzése és 

támogatása 

6 hónappal a 

támogatott 

programból való 

kilépést követően 

foglalkoztatott 

résztvevők száma 

fejlettebb fő 

A résztvevőkre vonatkozó hosszabb 

távú közös eredmény-mutató  

ESZA r. Melléklet 4. „ A program 

elhagyása után hat hónappal 

foglalkoztatásban lévő résztvevők” 

0 fő 2013 3 600 NFSZ évente 
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2.7.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.7.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

a főbb célcsoportok meghatározását; 

a szóban forgó specifikus célterületeket; 

a kedvezményezettek típusait. 

 

1. intézkedés: A munkaerőpiaci belépés segítése 

A vállalkozóvá válás támogatása: A nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének egyik 

eszköze a vállalkozóvá válás támogatása, új vállalkozások indításának segítése. Ehhez 

szükség van a foglalkoztatási szolgálat által jelenleg is nyújtott pénzügyi támogatásra, a 

vállalkozói kompetenciák elsajátítására képzési programok keretében stb.  

A munkaerőpiaci belépést elősegítő célzott támogatások: A Munkahelyvédelmi Akcióterv 

célzott szociális hozzájárulási adó kedvezmények segítik hátrányos helyzetű álláskeresők 

elhelyezkedését és munkában maradását. Ezen átfogó támogatás mellett szükség lehet olyan 

célzott támogatásokra is, amelyek egy-egy speciális munkaerőpiaci hátránnyal rendelkező 

célcsoport esetében nyújtanak a munkáltatóknak foglalkoztatási célú támogatást vagy 

kedvezményt.  

Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása: A foglalkoztatási 

szolgálat által az álláskeresők részére nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök, azaz 

szolgáltatások, ösztönzők és támogatások (pl. munkaerőpiaci képzés, foglalkoztatási 

támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatás, közvetítés, mobilitási támogatás) elsődleges célja a 

nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás megvalósulása, az erre való felkészítés. Ehhez 

elengedhetetlen a foglalkoztatási szolgálat kapacitásainak növelése, valamint a nem állami 

szolgáltatókkal való együttműködés erősítése.  

A munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése: Az aktív munkaerőpiaci intézkedések 

hatékonyságának és eredményességének javításához szükséges a foglalkoztatási szolgálat 

által nyújtott szolgáltatások minőségének, célzottságának javítása. Olyan személyre szabott 

közvetítést és tanácsadást kell nyújtani a munkanélkülieknek, amelyek a munkaerőpiacra való 

be-, illetve visszalépést és bennmaradást hatékonyan segítik. Erősíteni kell a munkaerőpiaci 

átmeneteket segítő tevékenységet, illetve azon eszközöket, melyek segítségével a munkaügyi 

szervezet minél több, a munkaerőpiaci belépéshez segítséget igénylő emberhez el tud jutni.  

Nem állami szervezetek által végrehajtott helyi foglalkoztatási kezdeményezések: A 

foglalkoztatási lehetőségek bővítésének a KMR területén is szükséges eszköze a helyi 

keresletre reagáló, olyan tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulhatnak a non-profit 

szektorban megvalósuló munkahelyteremtéséhez, a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javításához és átmeneti foglalkoztatásukhoz. Emellett a non-profit 
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szféra szereplői végrehajthatnak olyan, a munkaerőpiaci intgrációt célzó programokat, 

amelyek közvetlenül segítik a nem foglalkoztatottak munkaerőpiaci esélyeinek javítását, 

komplementer módon kiegészítve az állami szervezetek programjait. 

Főbb célcsoportok: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, munkáltatók, kkv-k, 

nem állami szervezetek, non-profit szféra, 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe  

Kedvezményezettek típusának meghatározása: NFSZ-en keresztül támogatva a tényleges 

kedvezményezettek a munkanélküliek és inaktívak illetve az őket foglalkoztató munkáltatók, 

NMH, munkaügyi központok, NFSZ-szel együttműködő szervezetek, nem állami non-profit 

szervezetek, társadalmi vállalkozások 

 

2.7.3.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Szakmai szempontok: Az aktív munkaerőpiaci eszközök végrehajtása során biztosítani kell a 

megfelelő célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű célcsoport 

tagoknak. A non-profit szektor helyi foglalkoztatási kezdeményezéseinek támogatása 

esetében a közösségi/társadalmi célok érvényesítése mellett kiválasztási szempontnak 

tekintjük a fenntarthatóságot, a pénzügyi megalapozottságot. A nem állami szervezetek 

foglalkoztathatóságot javító programjai esetében elvárás a célcsoportok igényeihez igazodó 

eszközök alkalmazása, a személyre szabottság és a képzések esetében a helyi, térségi 

munkaerőpiaci lehetőségek figyelembe vétele. 

Végrehajtási szempontok: az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket – figyelembe véve a 2007-

2013 közötti időszak tapasztalatait – a hazai foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel 

összehangoltan, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap rendszerén keresztül tervezzük 

megvalósítani, így biztosítva a szakmai koordinációt és a megfelelő pénzügyi végrehajtást. A 

nem állami szervezetek helyi foglalkoztatási programjai végrehajtási mechanizmusát tekintve 

közvetett támogatás (global grant) eljárás alkalmazását tervezzük annak érdekében, hogy a 

megvalósító szervezetek pénzügyi támogatása mellett a folyamatos szakmai támogatás is 

biztosítható legyen. 

Területi szempontok: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztüli végrehajtás az aktív 

eszközök tekintetében biztosítja a megfelelő területi lefedettséget és a hozzáférhetőséget a 

hátrányos helyzetű térségekben is. 

Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szemben, 

aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre. 



 

 146 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.7.3.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

Visszatérítendő támogatás alkalmazását a vállalkozóvá válás segítése esetében tervezzük 

mikro-hitel formájában. Ez a támogatás indokolt esetben vissza nem térítendő támogatási 

elemekkel is ötvözhető lesz. A fenntarthatóságra való ösztönzés egyik eszközeként 

visszatérítendő támogatás (mikro-hitel) alkalmazását is tervezzük a társadalmi vállalkozások 

támogatása esetében, ami kombinálható vissza nem térítendő támogatási elemekkel. 

2.7.3.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.7.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) ( CPR 87. cikk (2) (b) (iv)))) 

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azon

osí-tó 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
66

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidol

gozás 

alatt 

A képzésben 

résztvevő 

alacsonyan 

képzettek  

(ISCED1, 

ISCED2) száma 

fő ESZA fejlettebb 1 200 NFSZ évente 

Kidol

gozás 

alatt 

A támogatott 

intézkedésekben 

résztvevő 

hátrányos 

helyzetű 

személyek száma 

fő ESZA fejlettebb 10 000 NFSZ évente 

  

                                                 

 
66

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

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 2 (7. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii: A fiatalok tartós 

munkaerőpiaci integrációjának segítése 

2.7.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

2. SPECIFIKUS CÉL: A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése 

Elősegíteni a munkába állását, illetve az elhelyezkedéshez szükséges képzettség, tudás, 

kompetenciák megszerzését azon 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok esetében, akik nem 

vesznek részt szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak 

tanulmányokat. 

A fejlesztések eredményeként javul a hátrányos helyzetű, nem dolgozó, illetve oktatásban 

vagy képzésben nem résztvevő fiatalok foglalkoztathatósága, képzettsége, szakmai gyakorlati 

ismeretei, munkavállalási hajlandósága, ezáltal munkaerőpiaci kilátásaik, elhelyezkedési 

esélyeik és foglalkoztatásuk. 
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105. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (specifikus célonként)  87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mértékegy

ség 

Régiókategória 

(ahol releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
67

 

(2022) 
Az adat forrása Jelentési gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozá

s alatt 

Kidolgoz

ás alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 

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

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

Azonosító Indikátor 
Régiókategóri

a vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázi

s 

érték 

Mértékegysé

g a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

68
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

A fiatalok 

tartós 

munkaerőpiaci 

integrációjának 

segítése 

A programban résztvevők 

közül 6 hónappal a 

programból való kilépést 

követően képesítést nyújtó 

oktatásban, vagy képzésben, 

vagy gyakornoki programban 

résztvevők száma 

fejlettebb (nem 

YEI régió) 
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI 

indikátorai 

0 fő 2013 2 200 NFSZ évente 

                                                 

 
67

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
68

 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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Azonosító Indikátor 
Régiókategóri

a vagy YEI 

Mérték-

egység 

Alapul vett 

általános 

indikátor 

Bázi

s 

érték 

Mértékegysé

g a bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

68
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

A fiatalok 

tartós 

munkaerőpiaci 

integrációjának 

segítése 

6 hónappal a programból való 

kilépést követően 

foglalkoztatott résztvevők 

száma 

fejlettebb (nem 

YEI régió) 
fő 

ESZA r. II. 

melléklet A 

YEI 

indikátorai 

0 fő 2013 4 000 NFSZ évente 
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2.7.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.7.5.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

a főbb célcsoportok meghatározását; 

a szóban forgó specifikus célterületeket; 

a kedvezményezettek típusait. 

 

2. intézkedés: Fiatalok munkaerőpiaci integrációja 

Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások: A válság által különösen súlyosan érintett 

fiatalok részére ifjúsági garancia bevezetése szükséges, hogy a munkanélküli fiatalok 

álláslehetőséghez juthassanak a lehető legrövidebb időn belül. Az intézkedés keretében 

javítani kell a foglalkoztatási szolgálat azon képességét, hogy elérje azokat a 

munkanélküli/NEET (sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő) 

25 év alatti fiatalokat, akiknek segítségre, támogatásra van szükségük a munkaerőpiaci 

elhelyezkedéshez. Az intézkedés többek között az alábbi szolgáltatásokat és támogatásokat 

foglalja magában: állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalat-szerzés támogatása, 

bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az 

oktatásba való visszalépés segítése, kompetencia-fejlesztés. Ezenkívül az intézkedés 

finanszírozza azokat a személyes munkaerőpiaci szolgáltatásokat (mentorálás, 

pályaorientáció, tanácsadás, stb) és a közvetlenül az NFSZ által nyújtott szolgáltatás 

nyújtásához szükséges belső kapacitásokat is, amelyek az NFSZ a célcsoportba tartozó 

fiataloknak nyújt a programba vonást követően. 

 

Főbb célcsoportok: 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt 

szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat 

Specifikus célterületek: Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusai: NFSZ-en keresztül valósul meg, partnerekkel (állami 

intézmények, munkáltatók, non-profit szféra) együttműködve 

 

Szakmai szempontok: Az ifjúsági garancia esetében az intézkedés végrehajtását olyan 

intérményrendszerre kell építeni, amely megfelelő kapacitásokkal rendelkezik minden érintett 

régióban, kapacitásaival és eszközrendszerével képes biztosítani az intézkedés garancia 

jellegét, biztosítani tudja a megfelelő koordinációt azokkal az intézményekkel, amelyek külső 

partnerként (pl. közoktatási intézmények) kapcsolódnak az intézkedés végrehajtásához.  

Végrehajtási szempontok: az Ifjúsági Garanciát – figyelembe véve a 2007-2013 közötti 

időszak aktív munkaerőpiaci eszközökkel kapcsolatos tapasztalatait – a hazai 
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foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel összehangoltan, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

rendszerén keresztül tervezzük megvalósítani, így biztosítva a szakmai koordinációt és a 

megfelelő pénzügyi végrehajtást.  

Területi szempontok: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztüli végrehajtás biztosítja 

a megfelelő területi lefedettséget és a hozzáférhetőséget a hátrányos helyzetű térségekben is. 

2.7.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

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

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

program, illetve a prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a 

rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, fenntarthatóak és költséghatékonyak 

(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra). 

 

2.7.5.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

Visszatérítendő támogatás alkalmazását a vállalkozóvá válás segítése esetében tervezzük 

mikro-hitel formájában. Ez a támogatás indokolt esetben vissza nem térítendő támogatási 

elemekkel is ötvözhető lesz. 

 

2.7.5.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.7.5.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) ( CPR 87. cikk (2) (b) (iv))))  

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azo-

nosító 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Mérték-

egység 

Célérték 

(2022)
69

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoris

ág 

Kidolgo

zás alatt 

A támogatott 

intézkedésekben 

résztvevő fiatalok 

száma  

fő ESZA  fejlettebb  13 000 NFSZ  évente 
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  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték lett 

meghatározva. 
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Beruházási prioritás 3 (7. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.: az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és 

kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a 

munkaerőpiaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a szakoktatás és -képzés 

színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a tanulószerződéses gyakorlati képzési 

rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek kialakítását és továbbfejlesztését. 

 

2.7.6 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

 

3. SPECIFIKUS CÉL: Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 

Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelően képzett, a változásokhoz alkalmazkodni képes munkaerő álljon 

rendelkezésre.  

A fejlesztések eredményeként javul a munkaerő kínálat képzettségi szintje és 

foglalkoztathatósága, valamint a szakképzés és felnőttképzés minősége, munkaerőpiaci 

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régió-kategória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
70

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt 

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

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

Azonosító Indikátor 
Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Alapul vett általános 

indikátor 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és 

célértékhez 

Bázisév 
Célérték

71
 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatott  

képzésben 

képesítést 

szerzők 

száma 

fejlettebb fő 

közvetlen közös ESZA 

eredmény-mutató  

célértékkel Melléklet 

3.a”a program 

elhagyásának 

pillanatában képesítést 

szerző résztvevők 

0 fő 2013 6 000 NFSZ évente 
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 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
71

 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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2.7.7 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2.7.7.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével 

Kompetencia-fejlesztés és képzés: A munkaerő versenyképességének, 

alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez és tanulási hajlandóságának javításához hozzájárul 

a képzéshez való hozzáférés segítése. Egyrészt az alacsony képzettségűek, szakképesítéssel 

nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők képzésével, alacsony képzettségű fiatalok 

számára képzési lehetőségek biztosításával, illetve részükre munkaerőpiaci szolgáltatások 

nyújtásával valósulhat meg az alapfokú végzettség, illetve szakképzettség megszerzése. 

Másrészt sor kerül a KMR területén élők számára elérhető, munkaerőpiaci 

kulcskompetenciákat (pl. informatikai, idegen nyelvi kompetenciák, vállalkozói ismeretek, 

munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, stb.) fejlesztő képzési programok, valamint 

gazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok indítására.  

A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése: A munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer megteremtésével cél az 

iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben egyaránt a gazdaság és a 

képzés közvetlen kapcsolatának megteremtése, a duális képzés elterjesztése. Támogatni 

fogjuk továbbá a gyakorlati képzőhelyek fejlesztését, gyakornoki programok indítását, a 

szakképzésben résztvevők (iskolák, gyakorlati képzők és felnőttképzők egyaránt) szakmai 

tanárainak és gyakorlati oktatóinak (tovább)képzését. Az intézkedések egyik kiemelt célja a 

szakképzési rendszer hatékonyabbá és rugalmasabbá tétele, amely mind a kibocsátás 

szerkezetében, mind a képzések tartalmában és minőségében megfelel a munkaerőpiac 

igényeinek. Az első iskolai rendszerű szakképzésben legyen hangsúly a szakmai 

kompetenciákon kívül az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésén – ide értve legalább egy 

idegen nyelv ismeretét –, ezzel csökkentve a lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyók számát, 

valamint megalapozva az egész életen át tartó tanulást.  

A fentieken túl a szakképzés és a felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása is fontos 

teendő, ami a Térségi Integrált Szakképző Központok bevonásával és fejlesztésével történik. 

Végső cél egy diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, a munkaerőpiaci keresletre 

rugalmasan reagálni képes szakképző hálózat létrehozása, amely képzési központok között 

szoros együttműködési kapcsolatrendszer áll fenn. A munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz 

szükséges az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a 

kompetencia alapú oktatás elterjesztése a foglalkoztatási helyzet javításának érdekében. 
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Főbb célcsoportok: munkaképes korú felnőtt népesség, különösen az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a közfoglalkoztatásban résztvevők, a szak- és felnőttképzésben 

érintett lakosság valamint az őket foglalkoztató munkáltatók 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe 

Kedvezményezettek típusainak meghatározása: az intézkedés végrehajtása az NFSZ-en/NMH-

n keresztül történik, külső szolgáltatók/partnerek bevonásával. A támogatás tényleges 

kedvezményezettjei a kompetencia-fejlesztésben és képzésben érintett munkaképes korú 

népesség, valamint közvetve az intézkedésben támogatott egyéneket foglalkoztató 

munkáltatók  

 

2.7.7.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Szakmai szempontok: Kiemelt célcsoportnak tekintjük az alacsonyan képzetteket (ISCED1, 

ISCED2), amit a konstrukciók tervezése során figyelembe kell venni. 

Végrehajtási szempontok: A képzési programokhoz olyan végrehajtási mechanizmust kell 

kialakítani, ami a résztvevők számára könnyen hozzáférhetővé teszi a képzés lehetőségét, 

egyszerűsíti az adminisztrációt, és nagylétszámú résztvevő támogatását teszi lehetővé. A 

korábbi végrehajtási tapasztalatok alapján ez pályázati úton megvalósított, nagyszámú projekt 

helyett központosított lebonyolítás mellett biztosítható. 

Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szemben, 

aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre 

2.7.7.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 

2.7.7.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 
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2.7.7.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) ( CPR 87. cikk (2) (b) (iv)))  

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azonosí-tó 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
72

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

A támogatott 

képzésben részt 

vevők száma  

fő ESZA fejlettebb 7 500 NFSZ 
 

évente 

 

Beruházási prioritás 4 (7. prioritástengely) ESZA rendelet 3. cikk (3) a) v.: a munkavállalók, 

vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez 

2.7.8 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

4. SPECIFIKUS CÉL: A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 

 

Ennek alapvető eleme a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek 

elsajátítása. 

A fejlesztések eredményeként növekszik a munkahelyi rugalmasság a vállalatoknál, valamint 

javul a munkaügyi ellenőrzés hatékonysága és a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos 

munkaadói és munkavállalói tudatosság. 

 

 

                                                 

 
72

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

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

Azonosító 

(specifikus cél) 
Indikátor Mértékegység 

Régió-kategória (ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
73

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt 

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

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

Azonosító 

 
Indikátor 

Régiókategória 

vagy YEI 
Mértékegység 

Bázis 

érték 

Mértékegység a 

bázis és célértékhez 
Bázisév 

Célérték
74

 

(2022) 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Kidolgozás 

alatt 

 A rugalmasságot célzó 

fejlesztésekkel érintett 

munkahelyek száma 

fejlettebb fő 0 db 2013 200 
EMIR 

NFSZ 
évente 

 

 

                                                 

 
73

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
74

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

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

prioritásonként) 

2.7.9.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, 

a vonatkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

 a főbb célcsoportok meghatározását; 

 a szóban forgó specifikus célterületeket; 

 a kedvezményezettek típusait. 

 

4. intézkedés: A munkaerőpiaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése 

A munkahelyi rugalmasság elterjesztése: A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális „tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a 

foglalkoztatottak számát. E potenciál kihasználásának támogatására olyan beavatkozások 

szükségesek, amelyek egyrészt javítják a vállalati munkaszervezési kultúrát, segítik a 

rugalmas munkaszervezési formák elterjesztését, illetve a családbarát munkahelyi környezet 

kialakítását (pl. vállalati és intézményi gyermekfelügyelet) és az alternatív gyermekellátási 

formák támogatását (pl. családi napközik).  

A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése: Mind adópolitikai, mind társadalmi szempontból 

fontos cél az is, hogy a foglalkoztatáson belül csökkentsük a be nem jelentett, illetve 

’aluljelentett’ munkavállalók arányát. Így olyan beavatkozásokra is szükség van, amelyek 

segítik a legális foglalkoztatás elterjesztését és növelik a munkaadói és munkavállalói 

tudatosságot és javítják a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságát.  

Főbb célcsoportok: munkavállalók, munkáltatók, szociális partnerek 

Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió területe  

Kedvezményezettek típusai: munkáltatók, szociális partnerek, NMH 

 

2.7.9.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szemben, 

aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre 

2.7.9.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritástengely támogatásai alapvetően vissza nem térítendő formában valósulnak meg. 
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2.7.9.4 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

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

Tervezett nagyprojekt jelenleg nem ismert. 

2.7.9.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5. 

táblázat) (CPR 87. cikk (2) (b) (iv)))  

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

esetében (beruházási prioritásonként, ERFA és ESZA esetében régiókategóriákra bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókateg

ória 

Célérték 

(2022)
75

 
Adatforrás 

Jelentés

i 

gyakori

ság 

Kidol

gozás 

alatt 

A támogatott vállalkozások 

száma 
db ESZA fejlettebb 50 EMIR évente 

Kidol

gozás 

alatt 

A támogatott munkáltatói és 

munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetek 

száma 

fő ESZA fejlettebb 6 EMIR évente 

2.7.10 Külön rendelkezések az ESZA
76

-hoz, amennyiben releváns 

(prioritástengelyenként,és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): 

társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása 

az 1-7 tematikus célokhoz
77

.   

A prioritás mindenekelőtt a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése tematikus 

célhoz (8. tematikus cél) járul hozzá, elsődlegesen a munkaerő-kínálat fejlesztését és bővítését 

szolgáló intézkedésekkel. Ezek közül a legfontosabbak az aktív munkaerőpiaci intézkedések, 

amelyeknek az álláskeresők minél nagyobb hányadát kell lefedni a nyílt munkaerőpiaci 

foglalkoztatás ösztönzése érdekében. Ezzel egyidejűleg szükséges a szolgáltatások 

minőségének és hatékonyságának javítása is. 

A prioritástengely emellett hozzájárul az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó 

tanulásba történő beruházás (10. tematikus cél) céljának teljesüléséhez is, mivel a munkaerő 

kínálat fejlesztése érdekében támogatja a képzési lehetőségek bővítését, segíti a képzéshez 

való hozzáférést, és támogatja a szak- és felnőttképzés rendszerének fejlesztését. 

                                                 

 
75

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

meghatározásra. 
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Végül a prioritástengely hozzájárul a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem céljához (9. tematikus cél) is, elsősorban a szociális gazdasághoz kapcsolódó 

támogatások révén. Ezek célja, hogy a szociális gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál 

erősítésével növelje a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási lehetőségeit. 

A társadalmi innovációt a prioritástengely elsősorban a munkaerőpiaci programok és a 

szociális gazdaság esetében támogatja. A társadalmi innováció szükséges ahhoz, hogy a 

munkaerőpiaci szolgáltatások rendszere alkalmazkodni tudjon a változó gazdasági 

körülményekhez, és jobban igazodjon az egyes speciális helyzetű csoportok igényeihez. A 

társadalmi vállalkozások sikeres fejlesztésének egyik fontos eszköze az innováció, innovatív 

megközelítések és megoldások kidolgozása.  

Az innováció segítésében fontos szerepe lehet a nemzetközi együttműködésnek (transnational 

cooperation) is, ezért mindkét fent említett területen lehetőséget kívánunk biztosítani a 

nemzetközi együttműködésre, tapasztalatcserére. Ez nem elkülönült prioritástengely, vagy 

intézkedés keretében valósul meg, hanem a releváns intézkedések részeként.  

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

114. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Ez a prioritás a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a 

nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével és támogatásával járul hozzá. Az 

indikátor összefoglalja a prioritástengely keretében támogatott, különböző típusú és célú, 

személyekre irányuló intézkedések kedvezményezettjeit. 

Megvalósítási 

lépés, 

pénzügyi, 

output vagy 

eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értelmez-

hető 

Alap 
Régió-

kategória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativitásának 

indoklása 

A támogatott 

programokba 

bevont 

résztvevők 

száma 

fő 
ESZ

A 
fejlettebb 12 000 30 500 NFSZ 

Ez a prioritás a 

foglalkoztatás bővítéséhez 

elsősorban a munkaerő-

kínálat fejlesztésével és a 

nem foglalkoztatottak 

elhelyezkedésének 

ösztönzésével és 

támogatásával járul hozzá. 

Ez az indikátor összefoglalja 

a prioritástengely keretében 

támogatott, különböző 

típusú, és célú személyekre 

irányuló intézkedések 

kedvezményezettjeit 
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2.7.12 Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) (87. cikk (2) (b) (vi)) 

A beruházási prioritásokat és intézkedéstípusokat tükröző beavatkozási kategóriák a Bizottság 

által elfogadott osztályozási rendszer alapján és az Uniós hozzájárulás indikatív bontása (7-

12. táblázat.) 

115-120. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák  

115. táblázat: 

Dimenzió 1 

Beavatkozási 

terület 

116. táblázat: 

Dimenzió 2 

Finanszírozási 

forma 

117. táblázat: 

Dimenzió 3 

Terület 

118. táblázat: 

Dimenzió 6 

Területi telje-

sítés mecha-

nizmusa 

119. táblázat: 

Dimenzió 7 

ESZA másod-

lagos téma 

120. táblázat: 

Dimenzió 8 

Tematikus 

célkitűzés 

(ERFA/KA) 

Kód € összeg  Kód 
€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg  
Kód 

€ 

összeg 
Kód 

€ 

összeg 

Kido

lgoz

ás 

alatt 

Kidolgoz

ás alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

 

2.7.13 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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2.8 Prioritástengely: Technikai segítségnyújtás 

Az Általános Rendelet 52. cikke szerint, a tagállam kezdeményezésére az alapokból lehetőség 

nyílik előkészítési, irányítási, figyelemmel kísérési, értékelési, tájékoztatási és 

kommunikációs, 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 

Koordinációs operatív programban (KOP). A Közös Stratégiai Keret technikai 

segítségnyújtási kereteinek ily módon történő lehatárolása összhangban van az Általános 

Rendeletben foglaltakkal, valamint az Operatív Programok struktúrájával. 

A KOP és az OP-szintű technikai segítségnyújtás tevékenységek közötti elhatárolás az 

intézményrendszer egyes szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmények 

működtetéséből fakadó tevékenységekés költségeik megoszlásának figyelembe vételével 

került kialakításra. 

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: 

 

TA-forrás A KSK százalékában 

KOP 1,5% 

Összes operatív program TA-prioritása  1,5% 

Összesen 3,0% 

 

1.1.0. A prioritástengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

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

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

 



 

 164 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

2.8.1 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

1. SPECIFIKUS CÉL: Az operatív program műveleteinek eredményes és 

hatékony megvalósítása. 

2.8.2 Az eredmény indikátorok listája (csak ott, ahol az Uniós támogatás a technikai 

segítségnyújtásban meghaladja a 15 millió EUR-t) 

121. táblázat: Eredmény indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (specifikus célonként) 

- (87. cikk 2(c)(ii)) 

Azonosító Indikátor 
Mérték-

egység 

Bázis-

érték 

Bázis-

év 

Cél-

érték
78

 

(2022) 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

Az operatív 

program 

műveleteinek 

eredményes és 

hatékony 

megvalósítása 

Az operatív program 

keretében támogatott 

projektek 

megvalósulásának 

aránya 

% 0 2013 100 EMIR félévente 

2.8.3 Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz 

(prioritás tengelyenként) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) 

(c) (i)-(ii)) 

2.8.3.1 Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz 

(Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (c) (iii)). 

1. intézkedés: Program végrehajtási feladatok támogatása 

Az operatív program végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól 

kapott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a támogatási konstrukciók, műveletek 

kezelését. 

A közreműködő szervezetek legfontosabb feladatai: 

 részvétel az operatív program időközi módosításában;  

 éves munkaterv készítése az operatív program lebonyolításáról; 

 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;  

                                                 

 
78

 A célértékek típusa lehet mennyiségi vagy minőségi. 
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 a támogatások kifizetése; 

 projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése; 

 a helyszíni szemlék lebonyolítása; 

 ellenőrzések lebonyolítása, szabálytalanságok feltárása és jelentése;  

 az egységes monitoring információs rendszerben az adatok folyamatos rögzítése, az 

adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása; 

 negyedéves beszámolók készítése a program előrehaladásáról;  

 az OP-specifikus tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. 

A közreműködő szervezetek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek 

közötti megállapodásokban kerülnek rögzítésre. A közreműködő szervezeteknek az OP 

lebonyolításával kapcsolatos feladatai az elvégzett tevékenységek és a teljesítmény alapján, 

jelen prioritástengely terhére kerülnek finanszírozásra. Az Irányító Hatóság és a 

Közreműködő Szervezetek közötti feladatdelegálás előfeltétele, hogy a közreműködő 

szervezetek az ún. minősítés (szervezeti audit) során a feladat elvégzéséhez szükséges 

szervezeti feltételek, erőforrások és szakmai kompetenciák meglétéről bizonyítottan számot 

adjanak, valamint ezen feltételekről az IH folyamatosan megbizonyosodjon. Ennek érdekében 

a közreműködő szervezetek teljesítményének értékelésére évente sor kerül, előre 

meghatározott szempontok alapján. 

 

2. 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; 

társadalmi és szakmai partnerek bevonása; 

figyelemfelkeltő kampányok; 

együttműködések és hálózatosodás, tapasztalatcsere támogatása. 

 

3. intézkedés: Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja továbbá mindazon tevékenységeket, melyek specifikusan és 

kizárólagosan az operatív program megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a 

Koordinációs 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. 
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4. intézkedés: Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, tervezési környezet 

fejlesztése 

Az 1-3. intézkedés alapvetően a sikeres program-, és projektvégrehajtáshoz kapcsolódik. 

Azonban a teljes projektcikluson belül a tervezési-projektelőkészítési, valamint a projekt-

fenntartás és a folyamatokba integrált rendszeres értékelések, elemzések is jelentős szerepet 

kell, hogy kapjanak. 

A gazdaságfejlesztési, azon belül tervezési-értékelési feladatok, valamint a projekt-generáló 

tevékenységek támogatásának is elengedhetetlen feltétele, hogy gazdaságstatisztikai, 

vállalati/ágazati, valamint projekt adatok és indikátorok a projekt ciklus minden fázisában, 

minden szereplőnél folyamatosan rendelkezésre álljanak adatbázisokban és közhiteles 

nyilvántartásokban, illetve folyamatosan biztosítva legyenek az említett szakmai 

szolgáltatások. 

A gazdasági adatokhoz, legjobb gyakorlatokhoz, a tervezési-elemzési, valamint a projekt-, és 

program végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és egyéb módszertani anyagokhoz (1-

3. intézkedés is) való teljes körű hozzáférést indokolt egy gazdasági információs rendszer 

létrehozásával biztosítani, amely egyben infokommunikációs hátteret is biztosít a többi 

szakmai szolgáltatás, OP program-menedzsment és hálózat-fejlesztési feladatokhoz.   

2.8.3.2 Output indikátorok hozzájárulása az eredményekhez  (prioritástengelyeként) 

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

122. táblázat: Output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (prioritástengelyenként) 

Azonosító Indikátor megnevezése Mértékegység Célérték (2022)79 Adatforrás 

Kidolgozás 

alatt 

Menedzselt programok száma 
db 1 EMIR 

2.8.4 Beavatkozási kategóriák (prioritás tengelyenként)(87. cikk 2) (c) (v)) 

123-125. számú táblázat: Beavatkozási kategóriák 

64. tábla: Dimenzió 1 

Beavatkozási terület 

124. tábla: Dimenzió 2 

Finanszírozási forma 

125. tábla: Dimenzió 3 

Terület 

Kód € összeg  Kód € összeg  Kód € összeg  

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 

  

                                                 

 
79

 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 (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)) 53, 110 és 111 

cikkeivel összhangban, az egyes alapokból tervezett támogatások teljes pénzügyi 

előirányzata éves bontásban (euró) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (d) (i)) 

656. táblázat 

Régiókategóri

a 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

ERFA 

Fejlettebb 

régiókban 

25 521 153 47 852 163 57 422 596 63 802 884 57 422 596 35 091 586 31 901 442 319 014 420 

ERFA 

Összesen 
25 521 153 47 852 163 57 422 596 63 802 884 57 422 596 35 091 586 31 901 442 319 014 420 

ESZA 

Fejlettebb 

régiókban 

11 806 847 22 137 837 26 565 404 29 517 116 26 565 404 16 234 414 14 758 558 147 585 580 

ESZA 

Összesen 
11 806 847 22 137 837 26 565 404 29 517 116 26 565 404 16 234 414 14 758 558 147 585 580 

Ifjúsági 

Foglalkoztat

ási 

Kezdeménye

zés 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen 37 328 000 69 990 000 83 988 000 93 320 000 83 988 000 51 326 000 46 660 000 466 600 000 
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3.1.1 Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, mely bemutatja az operatív programon belül az egyes alapok 

teljes pénzügyi előirányzatát és a nemzeti finanszírozást prioritástengelyenként (euró) (18. táblázat) 

667. táblázat 

 

Alap 
Régió 

kategória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy 

elszámolható 

közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás (a) 

Nemzeti 

társfinanszírozás 

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

Nemzeti 

társfinanszírozás 

indikatív felosztása 

Összes 

finanszírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszíro

zás mértéke 

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

Tájékoztat

ó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán   

(d)  (1) 
  

EBB 

hozzájárul

ás 

1. Vállalkozások 

versenyképességének 

javítása, a foglalkoztatás 

ösztönzése és a 

tudásgazdaság fejlesztése 

ERFA fejlettebb 
Teljes elszámolható 

költség 

88 654 000 

 

88 654 000 

 
  

177 308 000 

 
0,5  

2. Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztése 
ERFA fejlettebb 

Teljes elszámolható 

költség 
44 327 000 29 551 334   73 878 334 0,6  

3. Településfejlesztés ERFA fejlettebb 
Teljes elszámolható 

költség 
14 371 280 14 371 280   28 742 560 0,5  

4. Térségi integrált 

közösségvezérelt 

fejlesztési programok – 

CLLD 

ERFA fejlettebb 
Teljes elszámolható 

költség 
35 134 980 23 423 320   58 558 300 0,6  

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 finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy 

elszámolható 

közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás (a) 

Nemzeti 

társfinanszírozás 

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

Nemzeti 

társfinanszírozás 

indikatív felosztása 

Összes 

finanszírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszíro

zás mértéke 

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

Tájékoztat

ó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán   

(d)  (1) 
  

EBB 

hozzájárul

ás 

5. Közszolgáltatások 

infrastrukturális 

hátterének 

energiahatékonysági célú 

fejlesztései, illetve a 

szolgáltatások 

minőségének javítása 

ERFA fejlettebb 
Teljes elszámolható 

költség 
129 434 840 129 434 840   258 869 680 0,5  

6. Társadalmi 

Befogadást Szolgáló 

Programok 

ESZA fejlettebb 
Teljes elszámolható 

költség 
71 903 060 71 903 060   143 806 120 0,5  

7. Foglalkoztathatóságot 

Szolgáló Programok 
ESZA fejlettebb 

Teljes elszámolható 

költség 
75 682 520 75 682 520   151 365 040 0,5  

8. Technikai 

segítségnyújtás 
ERFA fejlettebb 

Teljes elszámolható 

költség 
7 092 320 7 092 320   14 184 640 0,5  

Összesen ERFA fejlettebb  319 014 420 292 527 094   611 541 514 0,521  

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 finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy 

elszámolható 

közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás (a) 

Nemzeti 

társfinanszírozás 

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

Nemzeti 

társfinanszírozás 

indikatív felosztása 

Összes 

finanszírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszíro

zás mértéke 

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

Tájékoztat

ó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán   

(d)  (1) 
  

EBB 

hozzájárul

ás 

Összesen ESZA fejlettebb  147 585 580 147 585 580   294 171 160 0,5  

Összesen YEI fejlettebb  0 0   0   

Összesen KA fejlettebb  0 0   0   

Teljes összesen  fejlettebb  466 600 000 440 112 674   906 712 674 0,515  

 (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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3.1.2 Az operatív program pénzügyi terve prioritástengelyek, finanszírozó alap és tematikus cél szerint az ERFA, ESZA és KA alapok 

vonatkozásában (18 b. táblázat) 

128. 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 

finanszírozás 

(a) 

Nemzeti 

társfinanszíroz

ás 

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

Nemzeti 

társfinanszírozás 

indikatív felosztása 

Összes 

finanszírozás 

(e) = (a) + (b) 

Társfinanszíro

zás mértéke 

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

Tájékoztató 

adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán (1) 

(d) 
  

EBB 

hozzájárulá

s 

Kidolgozás alatt Kidolg

ozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

 

129. táblázat 

Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás 
Nemzeti 

társfinanszírozás 

Összes 

finanszírozás 

 

1. Vállalkozások 

versenyképességének javítása, a 

foglalkoztatás ösztönzése és a 

tudásgazdaság fejlesztése 
ERFA fejlettebb 

3. a kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA 

esetében) versenyképességének 

javítása; 

44 327 000 44 327 000 88 654 000 

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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Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás 
Nemzeti 

társfinanszírozás 

Összes 

finanszírozás 

 

ERFA fejlettebb 
1. a kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 
44 327 000 44 327 000 88 654 000 

2. Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztés 

ERFA fejlettebb 

3. a kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA 

esetében) versenyképességének 

javítása; 

18 850 640 12 567 093 31 417 733 

ERFA fejlettebb 
1. a kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 
11 105 080 7 403 387 18 508 467 

ERFA fejlettebb 

4. az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

9 985 240 6 656 827 16 642 067 

ERFA fejlettebb 

2. az információs és 

kommunikációs technológiák 

hozzáférhetőségének, 

használatának és minőségének 

javítása; 

4 386 040 2 924 027 7 310 067 

3. Településfejlesztés 

ERFA fejlettebb 

9. a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

14 371 280 14 371 280 28 742 560 
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Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás 
Nemzeti 

társfinanszírozás 

Összes 

finanszírozás 

 

4. Térségi integrált közösségvezérelt 

fejlesztési programok – CLLD 

ERFA fejlettebb 

3. a kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA 

esetében) versenyképességének 

javítása; 

1 493 120 995 413 2 488 533 

ERFA fejlettebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása és 

a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

8 958 720 5 972 480 14 931 200 

ERFA fejlettebb 

9. a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

24 683 140 16 455 427 41 138 567 

5. Közszolgáltatások 

infrastrukturális hátterének 

energiahatékonysági célú 

fejlesztései, illetve a szolgáltatások 

minőségének javítása 

 

ERFA fejlettebb 

4. az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

115 063 560 115 063 560 230 127 120 

ERFA fejlettebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása és 

a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

7 185 640 7 185 640 14 370 280 

ERFA fejlettebb 

10. beruházások az oktatás, 

készségfejlesztés és élethosszig 

tartó tanulás területén; 

7 185 640 7 185 640 14 370 280 
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Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás 
Nemzeti 

társfinanszírozás 

Összes 

finanszírozás 

 

6. Társadalmi Befogadást Szolgáló 

Programok ESZA fejlettebb 

9. a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

71 903 060 71 903 060 143 806 120 

7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló 

Programok ESZA fejlettebb 

8. a foglalkoztatás előmozdítása és 

a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

56 738 560 56 738 560 113 477 120 

ESZA fejlettebb 

10. beruházások az oktatás, 

készségfejlesztés és élethosszig 

tartó tanulás területén; 

18 943 960 18 943 960 37 887 920 

8. Technikai segítségnyújtás ERFA fejlettebb  7 092 320 7 092 320 14 184 640 

 

130. 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 arányában 

(%) 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 
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4 A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE  

A fejezet célja annak bemutatása, hogy az operatív program célkitűzéseinek eléréséhez 

milyen integrált területi eszközöket kívánunk igénybe venni. A VEKOP tervezésének 

integrált területi megközelítése a Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87 (3) cikke) 

iránymutatásai alapján a Partnerségi Megállapodás tervezésével szoros összhangban történt. 

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 információk alapján potenciálisan kijelölhető ITI és CLLD területeket. 

Azon túl, hogy a rendeltet tervezetek nem véglegesek szintén érdemes megjegyezni, hogy a 

tervezés jelen fázisában még nem lehetséges az ITI és CLLD területeket egyértelműen 

kijelölni, feladataikat beazonosítani. Amennyiben a tervezés későbbi szakaszaiban 

bebizonyosodik, hogy az integrált eszköz (eszközök) alkalmazása jelentősen hozzájárul a 

VEKOP hatékony megvalósításához, úgy nem lesz akadálya igénybevételüknek, és az OP-ban 

való rögzítésnek. 

A VEKOP a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektet a 

területfejlesztés integrált megközelítésére, elkötelezett az integrált eszközök használatára, 

teret engedve az olyan közigazgatási határokon túl nyúló fejlesztéseknek, amelyeket a korábbi 

időszakok regionális politikája nem tett lehetővé. Ennek jegyében a VEKOP előreláthatólag 

két prioritásának (3. Településfejlesztés; 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési 

programok – CLLD) megvalósításában is szerepet fognak kapni az olyan integrált területi 

eszközök, amelyek funkcionálisan összetartozó területi egységekhez illetve buttom up módon 

építkező közzöségvezérelt térségekhez rendelnek hozzá fejlesztési eszközöket és forrásokat, 

azok integrált fejlesztését megcélozva.  

A program integrált területfejlesztési igényét a város-vidék együttműködést erősítő helyi 

gazdaság- és településfejlesztési kihívások generálják, amelyek elengedhetetlenek az ország 

fenntartható tartós növekedési pályára állításhoz. Az integrált területi fejlesztések esetében a 

szűk keresztmetszetet elsősorban a források szűkössége jelenti. Annak érdekében, hogy 

megakadályozzuk a források elaprózódását, megalapozott integrált tervezés és célzott 

beavatkozások szükségesek, a források koncentrálásával. Annak ellenére, hogy a 2014-20-as 

programozási időszakban a Közép-magyarországi régió uniós forrásai jelentős mértékben 

lecsökkentek, a térségnek számos – társadalmi-gazdasági széttagoltságból adódó – 

problémával kell szembenéznie. A források szűkössége mellett, e problémák kezelésére 

megfelelő eszközt jelenthetnek az új típusú integrált eszközök.  

Fontos változás az elmúlt évek fejlesztéspolitikai gyakorlatához képest, hogy az integrált 

területi beavatkozások megvalósítása VEKOP esetében már nem csak a hagyományos – a 

regionális és szubregionális területi szinteken – történik, hanem a közigazgatási határokat 

átlépő, funkcionálisan összetartozó területi egységek képezik a fejlesztés alapját. Sze-rencsés 
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módon a hazai fejlesztési igények összeegyezhetőek az uniós elvárásokkal, és az új típusú 

integrált fejlesztési eszközökkel (ITI, CLLD) lehetőség nyílik azok megvalósí-tására. 

Az új típusú integrált területi megközelítés, és az alkalmazható fejlesztési eszközök az 

operatív program specifikus céljai közül az alábbiak megvalósulásához járulnak hozzá: 

VEKOP 3. prioritás S1 cél:. A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális megújulása; 

VEKOP 4. prioritás S1 cél: A térségi erőforrások jobb kihasználása a helyi gazdaság és 

közösségek dinamizálása révén; 

VEKOP 4. prioritás S2 cél: A települési környezet fejlesztése; 

VEKOP 4. prioritás S3 cél: A foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát 

fejlesztésével. 

4.1 * Ahol szükséges, CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és 

alkalmazás elveinek rögzítése 

CLLD megközelítés területi fókusza: (Kis)városokat is magukba foglaló vidéki térségek 

CLLD területek azonosításának elvei: Adott helyi stratégia esetében a terület és népesség 

szerinti lehatárolt területnek, társadalmilag, gazdaságilag és lehetőleg földrajzilag is 

koherensnek kell lennie, valamint szükséges elérni a hatékony végrehajtáshoz elégséges 

népességi minimumot, a népességi határértékek 10 000 és 150000 fő között lehetnek (ettől 

eltérni csak indokolt esetben lehet – pl. romák által magas arányban lakott térségekben).  

A helyi közösségek, akciócsoportok alulról szerveződő rendszerben dönthetnek azon 

tényleges területek és népességi keretek meghatározásáról, amelyekre stratégiájuk vonatkozik 

majd. A magasabb szintről meghatározott, előre kijelölt térségek lehatárolását el kell kerülni, 

ahhoz legfeljebb szempontokat határozat meg a központi közigazgatás. A helyi 

akciócsoportok (HACs) újjászerveződésének területi szempontjainál fontos a megyei 

határokhoz történő igazodás. 

Az EU szinten meghatározott népességi korlátokhoz igazodni szükséges, azonban fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy a ritkán lakott térségek esetében a 10000 fős minimum elérése 

esetenként nehézséget jelenthet, tekintettel arra, hogy létezik 1-1 járási szintű térség, amely 

népességszáma sem éri el e minimum keretet.  

A CLLD-k a bizottsági ajánlás szerint átfedhetnek, amennyiben a helyi fejlesztési stratégia 

szintjén biztosított a fejlesztések koordinációja és lehatárolása. Kérdéses azonban, hogy e 

lehetőség milyen arányban hordozza a fejlesztési potenciálok bővítését és az adminisztratív és 

tervezés technikai terhek növekedését. 

CLLD stratégiák kiválasztása, elfogadása: A helyi fejlesztési stratégiákat (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.  
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A helyi stratégiák megalkotására való pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy 

alaponként milyen szintű finanszírozása várható a CLLD-knek és hány stratégiát szeretnének 

elfogadni. 

A stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre és helyi közösségre vonatkoznak; 

tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület lehetőségeinek elemzését, valamint helyi 

fejlesztési igényeik megfogalmazását, valamint ismertetniük kell a célkitűzéseket, a stratégia 

integrált és innovatív jellegét, beleértve az eredmények szempontjából meghatározott 

célkitűzéseket is. A stratégiáknak egy része a cselekvési terv is. 

CLLD finanszírozás vezérelvei: A CLLD területek finanszírozása egyaránt támaszkodik 

ERFA és ESZA forrásokra is. Ezeken kívül szükséges lehet EMVA, ETHA, ERFA, ESZA 

források bevonása is.   

Helyi fejlesztési csoportok leírása: A helyi közösségeket az un. helyi akciócsoportok (HACs) 

képviselik, ezért a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit 

képviselő tagokból kell állniuk – vállalkozók és szövetségeik, önkormányzat(ok), térségi 

társulások, helyi lakossági csoportok (például kisebbségek, idősek, férfiak/nők, ifjúság, 

vállalkozók stb.), civil szervezetek egyaránt tagok lehetnek. A helyi akciócsoport feladata a 

kapacitásépítés; a projektek értékelése, minőségi, valamint a helyi stratégiához való 

illeszkedése alapján; projektek kiválasztása; monitoring és értékelés. 

CLLD helye az operatív programon belül: A VEKOP-on belül a CLLD-k ERFA típusú 

beruházásainak finanszírozása a 4. prioritástengelyből (Térségi integrált közösségvezérelt 

fejlesztési programok – CLLD) valósul meg, míg az ESZA típusú elemek a 6. Társadalmi 

Befogadást Szolgáló Programokból illetve a 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló 

Programokból. A CLLD típusú fejlesztések megvalósítása szoros összhangban történik az 

operatív program integrált településfejlesztési beavatkozásaival, illetve a kapcsolódó ITI 

fejlesztésekkel. 

 

4.2 Amennyiben releváns, a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás 

(Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (3(b)) bekezdése és az 

ERFA rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdései) 

131. táblázat: A fenntartható integrált városi intézkedésekre vonatkozó ERFA támogatás 

indikatív forrásallokációja az ERFA rendelet 7. cikkének (2) be-kezdése 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 vonatkozó 

ERFA támogatás összege, valamint az 

integrált in-tézkedésekre vonatkozó 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 
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1. Alap 

2. Az (EU) No [ERFA] rendeletének 7. 

cikk (2) bekezdése szerinti fenntartható 

integrált városi intézkedésekre vonatkozó 

ERFA támogatás összege, valamint az 

integrált in-tézkedésekre vonatkozó ESZA 

támogatások indikatív allokációja 

3. A második oszlop részesedése 

az Alap operatív programra 

allokált teljes összegéből 

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 

132. táblázat: Indikatív forrásallokáció minden ITI esetében minden prioritástengelyen belül, 

mely az ERFA Rendelet 7 cikk (2) bekezdése alapján került felállításra 

Az ITI megnevezése: 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 1 ERFA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 2 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. 

A jelenleg rendelkezésre álló információk, illetve a rendelettervezetek ismert tartalma alapján 

a VEKOP-on belül a 3.. prioritás Településfejlesztéshez kapcsolódóan van szándék és 

lehetőség az integrált területi eszköz, ITI alkalmazására.  

A VEKOP integrált területi beruházásai elsősorban ERFA, másodsorban ESZA forrásokból 

táplálkoznak. Az 3. prioritás, az integrált területi eszköz használatából következően kisebb-

nagyobb mértékben szinte minden más VEKOP prioritással (kivétel: Technikai 

segítségnyújtás) átfedésben van / kapcsolódik azokhoz, így a tervezéskor értelemszerűen 

komoly lehatárolási kérdések és dilemmák merülnek fel. Ezekből az következik, hogy: 

a VEKOP-ban tervezett ITI fő finanszírozási forrása a 3. prioritás; 

az egyes részterületeinek finanszírozása egy vagy több másik VEKOP prioritásából fog 

történni; 

a VEKOP 3. prioritásának tervezése szoros összhangban történik a 4. prioritás CLLD 

típusú fejlesztéseivel; 
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a rendelettervezetek a fentieken túlmenően lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az 

átjárhatóság terhére 15 százalék eréig más operatív programok is részt vehessenek a 

közép-magyarországi fejlesztésekben, így akár a VEKOP ITI finanszírozásában is. 

A létrehozandó ITI-ket tehát tekinthetjük egy olyan eszköznek is, amely az egyes prioritások 

között fennálló lehatárolási problémák megoldására nyújt egységes módszertant és 

keretrendszert. 

 

Közép-magyarországi kisvárosok és térségeik ITI: 

Térségi fókusz: Területi fókuszában a közép-magyarországi kisvárosok és térségeik vannak. 

Finanszírozás: Elsősorban a VEKOP ERFA másodsorban ESZA forrásai jelentik a 

finanszírozás fő forrását. Tervezésük és végrehajtásuk a VEKOP 3. és 4. prioritásának szoros 

és összhangját követeli meg. A finanszírozás a tervezés későbbi szakaszában, kiegészülhet 

más ágazati operatív programokkal. 

Tematikus fókusz: Az ITI tematikus fókuszában elsősorban a fókusztérségek integrált 

településfejlesztési problémáinak megoldása, és fenntartható fejlesztése áll. 

ITI irányítása és végrehajtása: A várostérségi ITI-ket a város és térségének települései által 

alkotott tanács irányítja, végrehajtásuk a VEKOP és az ITI finanszírozásában esetlegesen 

részt vevő további irányító hatóságok szoros együttműködésével történik. 

A 4.2-ben említettektől eltérő ITI-k indikatív forrás allokációja 

Az ITI megnevezése: Közép-magyarországi kisvárosok és térségeik ITI: 

Az ITI megvalósításáért felelős hatóság: 

Prioritás Alap Indikatív forrásallokáció (Uniós támogatás) (euró) 

Prioritástengely 1 ERFA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Prioritástengely 2 ESZA a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

Összesen:   a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra 

4.4 * Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a tengeri 

medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való koordinációt biztosító 

mechanizmusok, amennyiben releváns 

 Az Operatív Programot érintő interregionális és nemzetközi tevékenységekhez 

kapcsolódó megállapodások, legalább egy másik tagállamban is elhelyezkedő 

potenciális kedvezményezettek csoportjaival. 
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Az Operatív Program tervezése és végrehajtása az előkészítés stádiumától kezdve a Duna 

Régió Stratégia (DRS) figyelembevételével, releváns elemeinek beépítésével zajlik. A 

VEKOP és a DRS kooperációjával elsődleges célunk a határon átnyúló vagy a makrorégió 

szempontjából releváns projektek további támogatása, olyan fókuszterületekkel, melyek a 

régió gazdaságát is előnyösen befolyásolják. 

 

 Tagállamok és régiók  részvétele olyan makro-regionális és tengeri medencékkel 

kapcsolatos regionális stratégiákban, melyek a tagállamok által azonosított, a 

tervezéssel érintett területen fellépő igényeknek megfelelően működnek, valamint 

a tervezett beavatkozások hozzájárulása ezen stratégiákhoz. 

 

1. prioritástengely  

 

A prioritástengely 4. intézkedése a DRS 3. prioritásának 3. és 4. akcióit (kulturális útvonalak 

és turisztikai termékek fejlesztései) támogatja. A Duna Stratégia a régió turisztikai 

keresletének jobb mobilizálásához, ezen keresztül pedig az útvonalak és termékek jobb 

kihasználásához járul hozzá. 

A prioritástengely intézkedései támogatják a Duna Stratégia 7. prioritás területének első 4 

akciójának megvalósítását. Az együttműködések és kezdeményezések régiós szinten, Duna 

Stratégia keretében történő összehangolása lehetővé teszi a globális piacon is versenyképes 

kutatási együttműködések és specializációk létrehozását. 

 

5. prioritástengely 

 

A prioritástengely 5. intézkedése összhangban van a DRS 2/8-11-16 és 14-17. összevont 

akciók hazai lábainak fejlesztési igényeivel önkormányzati kedvezményezetti körben. A Duna 

Stratégia keretében a megújuló energiaforrások és energiahatékonysági beruházások kapcsán 

szerzett megvalósítási tapasztalatok is hatékonyan alkalmazhatóak és a technológiai export 

révén a tágabb régió felzárkózását is szolgálják a hasonló igényekkel rendelkező DRS 

államokban. A prioritástengely 6. intézkedése hozzájárul a Duna Stratégia közlekedési 

prioritási területének 4. akciójának (Fenntartható nagyvárosi közlekedési rendszerek és a 

mobilitás biztosítása), valamint 5. akciójának (a határokon átnyúló regionális/helyi 

infrastruktúra és a vidéki területek megközelíthetőségének javítása) megvalósításához. A 

Duna Stratégia az intézkedés sikeres megvalósítását a határon átnyúló agglomerációk és 

közlekedési rendszerek intelligens közlekedésfejlesztésén keresztül is támogatja. 

 

6. prioritástengely 

 

A prioritástengely 2. intézkedése a Duna Régió Stratégia a DRS 9. prioritási területe 4. 

akciójához („A munkavállalók, kutatók és hallgatók mobilitásának támogatása az európai 

képesítési keretrendszer bevezetésével.”) illetve a 8. prioritási területe 4. akciójához („Duális 

szakképzés”) járul hozzá. Az intézkedések elősegítik továbbá a DRS 9. prioritási területe 2. 
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akciójának (kreativitás és vállalkozói készség támogatása), valamint a 8. terület 4. akciójának 

(szakmunka presztízsének javítása) megvalósítását.  
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5 * A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A 

DISZKRIMINÁCIÓ VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS 

KOCKÁZATÁNAK LEGINKÁBB KITETT CÉLCSOPORTOKKAL 

RENDELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKRE (KÖZÖS 

RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87 CIKK (4) (A) 

BEKEZDÉS) 

5.1 A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a diszkrimináció 

legmagasabb kockázatának kitett célcsoportok 

Az országban összességében az Eurostat 2010-es adatai értelmében a szegénység vagy 

társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett lakosság a népesség kb. 30 százaléka, azaz 

mintegy 3 millió fő. A KSH adatai, szerint a 20-59 éves népesség egyötöde, azaz 1 millió fő, 

tartósan nem dolgozik. Az elmúlt 15 évben az elért gazdasági növekedés ellenére a szegények 

aránya nem csökkent, sőt a válság hatására arányuk 2009-2010 környékén ismét emelkedni 

kezdett.
80

  

A Közép-magyarországi régióban él az anyagi nélkülözésben élő magyar népesség majdnem 

30 százaléka, míg a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség esetében 

ez az arány 25 százalék.
81

 A régióban a szegénységgel és társadalmi kirekesztettséggel 

leginkább sújtott célcsoportok által érintett összefüggő területeket a Ceglédi, a Dabasi, 

Monori, Nagykátai valamint a Szobi járásokban találhatunk. 

A régió munkaerőpiaci mutatói kedvezőek az országos átlaghoz képest, az aktivitási és a 

foglalkoztatási ráta is jelentősen meghaladja az országosat, és a munkanélküliség elmarad az 

országostól, különösen a főváros agglomerációját jelentő Pest megyében. Emellett viszont 

nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy bár a Közép-magyarországi régió a 

legfejlettebb régió az országban, azok a makrogazdasági problémák, amelyek az országát 

egészét jellemzik, a KMR-t is sújtják, sőt bizonyos területeken (foglalkoztatás, szociális 

helyzet, beruházások) a relatív romlás még nagyobb, mint a többi régióban.
82

 

 

                                                 

 
80 Az Eurostat és a KSH adatait idézi: Kopint-Tárki Konjunktúrakutatási Intézet Zrt.: „Kohéziósszakpolitkai álláspont 

kialakításához segítségnyújtás: A Közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása” című tanulmány megalapozásához. 

2012. szeptember 14. 99.p. 
81   Kopint-Tárki: i.m. 101.o. 
82  Kopint-Tárki: i.m. 8.o. 
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A KMR munkaerőpiaci mutatói, 2011 

 

Aktivitási 

arány 

Foglalkoz-

tatási arány 

Munkanél-

küliségi ráta 

Aktivitási 

arány 

Foglalkoz-

tatási arány 

Munkanél-

küliségi ráta 

 % eltérése az országos átlagtól %pont 

KMR együtt 59,2 54,0 8,8 3,4 4,3 -2,2 

ebből   

Budapest 60,7 54,9 9,6 5,0 5,2 -1,3 

Pest  megye  57,0 52,7 7,5 1,3 3,1 -3,4 

Ország összesen 55,8 49,7 10,9 - - - 

Forrás: Kopint-Tárki (2012) 

 

A regisztrált álláskeresők létszáma a Közép-magyarországi régióban nőtt a leggyorsabban 

2009-2011 között, messze az országos arány felett, közel negyedével egy év alatt. Egyetlen 

másik régióban nem történt ilyen jelentős növekedés, ami jelzi, hogy a kedvező helyzet 

ellenére a régió munkaerőpiaci helyzete figyelmet és támogatást igényel. 
83

 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma (fő) és változása (%) régiónként, havi zárónapi átlagok 

 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011/2009 

Közép-Magyarország 71.387 87.784 90.468 23,0% 3,1% 26,7% 

Közép-Dunántúl 57.801 59.310 54.294 2,6% -8,5% -6,1% 

Nyugat-Dunántúl 44.680 42.764 36.631 -4,3% -14,3% -18,0% 

Dél-Dunántúl 69.738 68.868 69.134 -1,2% 0,4% -0,9% 

Észak-Magyarország 107.960 108.766 110.699 0,7% 1,8% 2,5% 

Észak-Alföld 127.724 130.275 138.454 2,0% 6,3% 8,4% 

Dél-Alföld 82.478 84.896 83.188 2,9% -2,0% 0,9% 

Összesen 561.768 582.664 582.868 3,7% 0,0% 3,8% 

Forrás: Kopint-Tárki (2012) 

 

A nyilvántartott álláskeresők kvalifikáltságát vizsgálva látható, hogy a régióban a 

munkanélküliség a kvalifikáltak körében jelentős, míg az alacsony iskolai végzettségű és a 

szakmunkás álláskeresők aránya messze elmarad a régió összes álláskeresőjének az arányától, 

ugyanakkor magas a közép- és különösen a felsőfokú végzettségűek között.
84

 

 

                                                 

 
83 Kopint-Tárki: i.m. 54.o. 
84 Kopint-Tárki: i.m. 55.o. 
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A KMR aránya a nyilvántartott álláskereső iskolázottsága szerint, 2011-ben 

Álláskeresők iskolai végzettsége KMR aránya az 

országos álláskeresők 

között 

ebből 

 
Budapest Pest megye 

legfeljebb 8 ált. 11,8% 5,6% 6,1% 

szakmunkásképző, szakiskola 13,4% 6,0% 7,5% 

szakközépiskola, gimnázium, technikum 20,9% 12,7% 8,2% 

felsőfokú 30,5% 21,9% 8,6% 

Összesen 15,5% 8,4% 7,2% 

Forrás: Kopint-Tárki (2012) 

 

5.2 Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott földrajzi 

területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére 

A Közép-magyarországi régióban főleg a Ceglédi, a Dabasi, a Monori valamint a Szobi 

járásokat sújtják leginkább a fentebb jelzett problémák. Ehhez kapcsolódóan a hátrányos 

helyzetű településeken a munkahelyteremtés eszközeként ki kell építeni a szociális 

gazdaságot valamint támogatni kell a helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket. A tartós 

eredmények érdekében a képzés, foglalkoztatás, munkahelyteremtés, oktatás, 

közösségfejlesztés, közlekedés-fejlesztés eszközeit együttesen kell alkalmazni. 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett lakosság az ország 

népességének kb. 30 százalékra, azaz mintegy 3 millió fő. Az EU 2020 vállalás alapján ezt a 

számot 500.000 fővel kellene csökkenteni 10 év alatt. A Közép-Magyarországi régióban a 

jelenlegi főbb arányokat figyelembe véve mintegy 132.815 fővel (a jelenlegi arány 5 

százalék-pontos mérséklése) kellene csökkenteni az érintett népességet, azaz ennyi ember 

helyzetén kellene alapvetően javítani az országos vállalás elérése érdekében. (Kopin-Tárki 

2012) 

A jelen esetben szükséges stratégiai irányok és tevékenységek a 9-es tematikus célkizűzések 

alatt (A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem) az alábbi 

prioritástengelyek intézkedéseiben kerültek megfogalmazásra. 

3. Prioritástengely: Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés  

2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció 

6. Prioritástengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok  

2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok 

2.1.: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés elősegítése 

2.2.: A gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 

2.3.: A mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élők számára 

felzárkózást nyújtó programok 

Ezen felül a 8. tematikus célkitűzés alatt (A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő 

mobilitásának támogatása) folyó egyes tevékenységek is a hátrányos helyzetű célcsoportok 

szükségleteinek a kezelésére irányulnak: 
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4. Prioritástengely: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD  

3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és 

hálózatfejlesztés 

7. Prioritástengely:  

1. intézkedés: A munkaerőpiaci belépés segítése  

2. intézkedés: Fiatalok munkaerőpiaci integrációja 

3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés 

fejlesztésével 

 

133. táblázat: Áttekintés az operatív programnak a szegénységgel leginkább sújtott területek / 

célcsoportok sajátos igényeinek kezeléséhez való hozzájárulásáról
85

 

Célcsoport / 

földrajzi terület 

Tervezett intézkedések 

főbb típusai amelyek az 

integrált megközelítés 

részei 

Prioritás-

tengely 
Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 
térségekben élők 

2. Szociális városrehabilitáció 

3. Integrált 

települési 

infrastruktúra
-fejlesztés 

ERFA 5. cikk (9) b): A 
rászoruló városi és falusi 

közösségek és térségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint a 
gazdasági és társadalmi 

fellendülésnek támogatása. 

ERFA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 
térségekben élők 

3. Munkába állást és a 
családokat segítő szociális 

intézmény- és hálózatfejlesztés 

4. Térségi 
integrált 

közösségvezé

relt fejlesztési 
programok – 

CLLD  

ERFA 5. cikk (8) c): Helyi 

fejlesztési kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat 

nyújtó struktúrák támogatása új 

munkahely teremtés érdekében 

ERFA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 
Periférikus 

térségekben élők 

2. Kiemelt társadalmi 

befogadás és szociális 

foglalkoztatási programok 

6. Társadalmi 

Befogadást 
Szolgáló 

Programok 

ESZA 3. cikk (1) b) iv.: a 

megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz 

való jobb hozzáférés 
biztosítása, beleértve az 

egészségügyi szolgáltatásokat 

és a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat 

ESZA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 
térségekben élők 

1. Munkaerőpiaci belépés 

segítése 

7. 

Foglalkoztath
atóságot 

szolgáló 

programok 

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

munkaerőpiaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív 

személyek számára többek 

között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése révén. 

ESZA 

                                                 

 
85

 Ha az operatív program különböző régiókategóriákat fed le, a táblázatot régiókategóriánként is meg kell 

bontani. 
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Célcsoport / 

földrajzi terület 

Tervezett intézkedések 

főbb típusai amelyek az 

integrált megközelítés 

részei 

Prioritás-

tengely 
Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos 

helyzetűek/ 
Periférikus 

térségekben élők  

2. Fiatalok munkaerőpiaci 
integrációja  

7. 
Foglalkoztath

atóságot 

szolgáló 
programok  

ESZA 3. cikk (1) a) ii.: A 

fiatalok tartós munkaerőpiaci 
integrációjának segítése 

 

ESZA 

Hátrányos 
helyzetűek/ 

Periférikus 

térségekben élők 

3. Egész életen át tartó tanulás 

ösztönzése a szak- és 
felnőttképzés fejlesztésével 

7. 

Foglalkoztath

atóságot 
szolgáló 

programok 

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

egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés 

ösztönzése, a munkavállalók 

készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé 

tétele, továbbá az oktatási és 

képzési rendszereknek a 
munkaerőpiaci igényekhez való 

jobb igazítása, beleértve a 

szakoktatás és -képzés 
színvonalának a javítását, a 

munkahelyi tanulási és a 

tanulószerződéses gyakorlati 
képzési rendszerek, mint pl. a 

duális oktatási rendszerek 
kialakítását és 

továbbfejlesztését. 

ESZA 

 

6 * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI 

HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI 

A Közép-magyarországi régióban a tartós természeti vagy demográfiai hátránnyal rendelkező 

kiterjedt földrajzi területek száma igen alacsony. A problémakör néhány település erejéig a 

Ráckevei és a Szobi járásban is releváns, nagyobb arányban azonban a Cegléd, Nagykáta és 

Csemő környéki tanyavilágot érinti. 

 

A jelen esetben szükséges stratégiai irányok és tevékenységek a 4. prioritástengely (Térségi 

integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD ) intézkedései alatt találhatóak meg: 

2. intézkedés: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés 

3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és 

hálózatfejlesztés 
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7 AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS A RELEVÁNS PARTNEREK 

SZEREPÉÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK(KÖZÖS 

RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. CIKK (5) BEKEZDÉS) 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

7.1 Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása 

Irányító Hatóság:  

Igazoló Hatóság: 

Ellenőrző Hatóság:  

134. táblázat: Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása és elérhetőségei 

Hatóság/szerv 
A hatóság/szerv 

megnevezése 

A hatóság/szerv 

vezetője 
Cím 

Telefonszá

m 

e-mail 

cím 

Irányító Hatóság 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Igazoló hatóság, ahol 

alkalmazható 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Ellenőrzési hatóság 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

Szerv, amely számára a 

Bizottság kifizetést eszközöl 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidol

gozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolg

ozás 

alatt 

7.2 Az 5. cikkelyben hivatkozott partnerek operatív program készítésébe való 

bevonása érdekében tett lépések, és a partnerek szerepe az operatív program 

megvalósításában, monitoringjában és értékelésében (CPR 87. cikk (5) (c) 

bekezdés) 

7.2.1 A releváns partnerek szerepe az operatív program készítésében, végrehajtásában, 

ellenőrzésében és értékelésében  

7.2.2 ESZA esetében: Közvetett támogatások(ESZA 6. cikk (1) bekezdés) 

7.2.3 ESZA esetében, amennyiben releváns: kapacitásépítésre elkülönített források 

(ESZA rendelet 6. cikk (2) és (3) bekezdés) 
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8 * KOORDINÁCIÓ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB UNIÓS ÉS 

NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT AZ EBB KÖZÖTT 

(KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. CIKK (6) (A) 

BEKEZDÉS) 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

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 a folyósítsa, előre meghatározott tematikus célonkénti illetve horizontális 

eredményességi feltételeket un. ex-ante kondicionalitásokat kell teljesíteni. Jelen fejezetben 

összefoglaltuk a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a VEKOP vonatkozásában releváns 

ex-ante feltételeket, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkat. 

9.1 Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése (115. 

táblázat). 

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 a folyósítsa, előre meghatározott tematikus célonkénti illetve horizontális 

eredményességi feltételeket un. ex-ante kondicionalitásokat kell teljesíteni. Jelen fejezetben 

összefoglaltuk a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a VEKOP vonatkozásában releváns 

ex-ante feltételeket, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkat. 

9.2 Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése (115. 

táblázat). 

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes, az operatív programban alkalmazható, tematikus ex-

ante feltételt, ami a program végrehajtását befolyásolja / befolyásolhatja. Minden 

alkalmazható ex-ante feltétel esetében beazonosítottuk a kapcsolódó prioritásokat. Az ex-ante 

kondicionalitásokat a teljesülésük határidejét tekintve négy kategóriába sorolhatjuk: 

már teljesült ex-ante kondicionalitások, 

2013. év végéig teljesülő ex-ante kondícionalitások, 

2014 márciusáig teljesülő ex-ante kondícionalitások, 

2016. december 31-ig teljesülő ex-ante kondícionalitások. 

A tárcák által előrejelzett információk alapján a VEKOP vonatkozásában releváns ex-ante 

kondicionalitások közül egy tartozik az utolsó kategóriába, a többi már teljesült, vagy 

legkésőbb 2014 márciusáig teljesülni fog. 
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A Partnerségi Megállapodásban rögzített ex-ante kondicionlatiások közül összesen 7 + 4 (7 

tematikus, és 4 általános) érinti közvetve vagy közvetlenül valamelyik prioritás vagy 

prioritások megvalósulását. A tematikus feltételek közül 4 már teljes egészében, három 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 kutatás-fejlesztés 

statégiai hátterének megalapozását 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 

megvalósuljanak, illetve, hogy a kifizetések ne kerüljenek felfüggesztésre. A táblázat második 

fele tartalmazza a VEKOP vonatkozásában releváns, általános területekhez kapcsolódó 

horizontális ex ante feltételeket is. Míg a tematikus kondícionalítások esetén egyértelműen 

beazonosítható, hogy mely prioritás vagy prioritások megvalósítására van hatással adott ex 

ante kondicionalitás megléte vagy hiánya, az általános területek többsége a teljes OP 

viszonylatában releváns. Így például az uniós közbeszerzési jog és a magyar közbeszerzési 

jog összhangjának hiánya a teljes OP megvalósulást fenyegetné. A négy általános típusú ex-

ante feltétel közül három (az uniós közbeszerzési joggal való összhang megteremtését célzó; 

az állami támogatásokra és a hatékony monitoring rendszerre vonatkozó) már teljes egészében 

megvalósult. A legkritikusabb a környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti 

hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi jogszabályok tényleges alkalmazását 

biztosító intézkedések megléte. Az ex ante feltétel racionálisan 2016. év végéig teljesíthető. 
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135. táblázat: Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesülésük értékelése 

Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

1.1 Kutatási és Innovációs 

stratégia megléte 

 

 

1,2 

Részben,  
 

felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r  

 

Várható 
teljesülés:  2014. 

március 31. 

Olyan intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy regionális 

kutatási és innovációs stratégia van 

érvényben, amely: 
SWOT elemezésen alapul annak 

érdekében, hogy a forrásokat 

korlátozott számú kutatási és 
innovációs prioritásra lehessen 

koncentrálni; 

 

A A Befektetés a Jövőbe 
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 2020 

 
http://www.kormany.hu/download/5/

ef/e0000/Nemzeti_KFI_strat%C3%A

9gia.pdf 

A stratégiai dokumentum elkészült, 
társadalmi egyeztetése lezajlott, kormány által 

elfogadás 2013 első negyedév végéig.  

Az NGM a KFI stratégiával összhangban (az 
ÁROP 1.1.19) projekt keretében elkészíti az 

intelligens specializációra vonatkozó 

stratégiát is.  

Az EMMI az MTA-val egyeztetve, a KFI 

stratégiával szoros összhangban elkészíti a 

tudománypolitikai stratégiát is. 
 

 

a magánszektor KTF beruházásait 

ösztönző intézkedéseket körvonalaz; 
 

tartalmaz egy monitoring és 

felülvizsgálati rendszert. 
 

A tagállam elfogad egy, a 
költségvetésben kutatás és 

innováció céljára rendelkezésre álló 

forrásokat bemutató keretrendszert; 

 

1.2 A beruházások 

költségvetési tervezésére és 

rangsorolására vonatkozó 
többéves terv megléte 

2 

Részben 
 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r ) 

 

Várható 
teljesülés: 2014. 

március 31. 

A tagállam elfogad egy többéves 

tervet az európai uniós 

prioritásokhoz (Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 

Fóruma - ESFRI) kapcsolódó 

beruházások költségvetési 
tervezésére és rangsorolására. 

 

  

http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_strat%C3%A9gia.pdf
http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_strat%C3%A9gia.pdf
http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_strat%C3%A9gia.pdf
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

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 
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 

3,5 

Igen,  

 

(felülvizsgálat 
szükséges a 

kritériumok 

szintjén az ex-
ante 

kondicionalitás-

lista 
véglegesedéseko

r) 

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 

Igen 

  

Az épületek energiahatékonyságát 

tanúsító rendszer létrehozásához 
szükséges intézkedések 

meghozatala a 2010/31/EU irányelv 

11. cikkének megfelelően 

Igen 

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 

Igen 

8.1 Aktív munkaerőpiaci 

politikák megtervezése és 

megvalósítása a 
Foglalkoztatási 

iránymutatásoknak 

megfelelően 

6,7 

Igen 
 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

A foglalkoztatási szolgálatok 
megfelelő kapacitással az 

alábbiakra, és biztosítják is azokat:  

- személyre szabott szolgáltatások, 
illetve aktív és megelőző 

munkaerőpiaci intézkedések korai 

stádiumban, amelyek előnyben 
részesítik a hátrányos helyzetű 

Igen  

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

működése és szolgáltatásai által, valamint a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 

finanszírozott munkaerőpiaci programokon 

keresztül valósul meg. 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

lista 

véglegesedéseko

r)  

csoportokat, miközben minden 

munkakereső számára elérhetők; 

- átlátható és rendszeres tájékoztatás 
az új betöltetlen állásokról. 

Igen 

A foglalkoztatási szolgálatok 

formális és információs 

együttműködéseket alakítanak ki az 
érintett intézményekkel. 

Igen 

8.2 Önfoglalkoztatás, 

vállalkozói szellem és üzleti 
vállalkozás létrehozása: 

Vállalkozáskezdés 

támogatására vonatkozó 
stratégia megléte 

 

 

7 

Igen 
 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r) 

 

Átfogó stratégia megléte, amely a 

következőket foglalja magában: 
- a vállalkozás alapításának idejét és 

költségét csökkentő intézkedések; 

Igen A feltétel teljesítésének számos 

szakpolitikai program és 
stratégia tesz eleget: 

• új KkvStratégia 

• Magyary Program 
• Egyszerű Állam Program 

• mikrohitel programok 

(JEREMIE, az Országos 
Mikrohitel Alapból 

finanszírozott mikrohitel 

programok) 
• valamint a vállalkozóvá válás 

támogatását célzó munkaerőpiaci 

programok  
A Kkv-fejlesztési Stratégia 

véglegesítése a társadalmi 

egyeztetést követően megtörtént. 
A Kormány várhatóan nyáron 

fogadja el. Kialakítása során 

figyelembe vételre kerültek az 
Európai Bizottság „Small 

Business Act” (COM(2008)394) 

közleményében foglaltak is.  
A Magyary Program és az 

Egyszerű Állam Program 

adminisztárció csökkentő 

Egyszerűsített cégbejegyzés, vállalkozás 

bejelentés, engedélybeszerzések, mikrohitel 
programok, valamint a vállalkozóvá válás 

támogatását célzó munkaerőpiaci programok 

révén valósul meg. 

- a vállalkozás konkrét 

tevékenységének beindításához és 
végzéséhez szükséges engedélyek 

beszerzésének idejét csökkentő 

intézkedések; 

Igen 

- a megfelelő üzletfejlesztési 
szolgáltatásokat és a pénzügyi 

szolgáltatásokat összekapcsoló 

intézkedéseket (tőkéhez való 

hozzáférés), beleértve a hátrányos 

helyzetű csoportok és területek 
elérését. 

Igen 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

intézkedéseinek végrehajtása 

folyamatos, a már megvalósult 

és teljesített egyszerűsítések 
nyomán a feltételek 

teljesülésének elfogadását várjuk 

a Bizottságtól. 

10.1 A szegénység 

csökkentését, a 
munkaerőpiacról kiszorult 

emberek bevonását célzó 

nemzeti stratégia megléte és 
végrehajtása 

 

 

4,6,7 

Részben   
 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r) 

 

Várható 
teljesülés:  2013. 

vége 

Olyan, a szegénység csökkentését 

szolgáló nemzeti stratégia van 

érvényben, amely: 
- amely megfelelő bizonyítékokkal 

szolgál a szegénység csökkentését 

célzó politikák kidolgozásához és 

lehetővé teszi az előrelépések 

monitorozását; 

 

2011: Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 
2013. máj. továbbfejlesztett 

monitoring rendszer 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia (NTFS) 

(1430/2011 (XII.13.) Korm. 

határozat); 2012-2014. évekre 
szóló kormányzati intézkedési 

terv. 2013. III. negyedévére 

elkészül az NTFS időközi 
értékelése, ami alapul szolgál a 

2014 utáni intézkedési terv 

összeállításához. 

 

összhangban van a (nemzeti 

reformprogramban meghatározott) 
nemzeti szegénységi és társadalmi 

kirekesztéssel kapcsolatos céllal, 

amely tartalmazza a foglalkoztatási 
lehetőségek kiterjesztését a 

hátrányos helyzetű csoportokra; 

 

bevonja a szegénység elleni 
küzdelemben érintett releváns 

csoportokat. 

 

Igény esetén és ahol szükséges, a 

releváns érintettek számára 

támogathatóak a projektpályázatok 

benyújtásához, illetve a kiválasztott 
projektek megvalósításához és 

koordinálásához. 

 

10.2 Nemzeti roma 
integrációs stratégia megléte 

6 

Igen 

 
(felülvizsgálat 

szükséges a 

Létezik nemzeti roma befogadási 

stratégia, amely: 
a romák integrációja tekintetében 

elérhető nemzeti szintű célokat 

Igen Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia (NTFS) 
(1430/2011 (XII.13.) Korm. 

határozat) benne romák 

 

Az NTFS monitoring rendszere már most is 
működik, de csak kevés adatszolgáltatással. A 

monitoring rendszer kiterjesztése folyamatban 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r) 

 

Várható 
teljesülés:  2013. 

vége 

 

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; 

felzárkóztatása, integrációja; 

2012-2014. évekre szóló 

kormányzati intézkedési terv. 
2013. III. negyedévére elkészül 

az NTFS időközi értékelése, ami 

alapul szolgál a 2014 utáni 
intézkedési terv összeállításához. 

 

van, az elvárt szintű rendszer 2013. III. 

negyedévétől fog működni. 

- 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.); 

Igen 

erős ellenőrzési módszereket von be 
a roma integrációs fellépések 

hatásainak értékeléséhez, és egy 

felülvizsgálati mechanizmust a 
stratégia kiigazításához; 

Igen 

megtervezését, végrehajtását és 

ellenőrzését illetően a roma civil 
társadalommal, a regionális és helyi 

hatóságokkal folytatott szoros 

együttműködésben és folyamatos 
párbeszéd révén valósul meg. 

Igen 

Igény esetén és ahol szükséges, a 

releváns érintettek számára 
támogathatóak a projektpályázatok 

benyújtásához, illetve a kiválasztott 

projektek megvalósításához és 

Igen 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

koordinálásához. 

ÁLTALÁNOS TERÜLETEK 

A közös stratégiai kerethez 
tartozó alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges 

alkalmazását biztosító 

rendelkezések megléte 

Összes 

Igen 
 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 

kondicionalitás-

lista 
véglegesedéseko

r) 

Az uniós közbeszerzési törvény 

eredményes alkalmazását biztosító 
intézkedések a megfelelő 

mechanizmusokon keresztül. 

Igen 

37/2011. Korm. rendelet 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok eredményes alkalmazását 

biztosító mechanizmus létrehozása 

Magyarországon a Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda 1999-ben történt létrehozásától kezdve 

folyamatosan teljesül. Jelenleg a 

mechanizmust a 37/2011. Korm. rendelet 

szabályozza. 

Az uniós közbeszerzési tárgyú irányelvek 
harmonizációja megvalósult, jelen feltétel 

nem értelmezhető.   

A közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárása során az 

átláthatóságot biztosító 

intézkedések. 

Igen 

Az alapok támogatásainak 
megvalósításában résztvevő 

munkatársak képzését és 

tájékoztatását biztosító 
intézkedések. 

Igen 

Az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok végrehajtását és 
alkalmazását szolgáló igazgatási 

kapacitások erősítésére vonatkozó 

intézkedések 

Igen 

Az állami támogatásokra 

vonatkozó uniós 

jogszabályok eredményes 
alkalmazását biztosító 

mechanizmus megléte 

összes 

Igen 

 

(felülvizsgálat 
szükséges a 

kritériumok 

szintjén az ex-
ante 

kondicionalitás-

lista 
véglegesedéseko

r) 

Az állami támogatásokra vonatkozó 
uniós jogszabályok eredményes 

alkalmazását biztosító intézkedések. 

Igen 

 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 

jogszabályok eredményes alkalmazását 

biztosító mechanizmus létrehozása 

Magyarországon a Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda 1999-ben történt létrehozásától kezdve 

folyamatosan teljesül. Jelenleg a 
mechanizmust a 37/2011. Korm. rendelet 

szabályozza. 

Az alapok támogatásainak 
megvalósításában résztvevő 

munkatársak képzését és 

tájékoztatását szolgáló 
intézkedések. 

Igen 

Az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok végrehajtását és 
alkalmazását szolgáló igazgatási 

kapacitások erősítésére vonatkozó 

intézkedések. 

Igen 

A környezeti 1,2,3,4,5 Részben,  Az EIA és SEA vizsgálatokra   Kockázat: Forrásigény 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

hatásvizsgálattal és a 

stratégiai környezeti 

hatásvizsgálattal kapcsolatos 
uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges 

alkalmazását biztosító 
intézkedések megléte. 

 

(felülvizsgálat 

szükséges a 
kritériumok 

szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r) 

 

Várható 

teljesülés:  2016. 

december 31 

 

vonatkozó irányelvek eredményes 

alkalmazását biztosító intézkedések. 

 

Az EIA és a SEA vizsgálatokra vonatkozó 

uniós környezetvédelmi jogszabályok, az 

egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

85/337/EGK irányelv és a bizonyos tervek és 

programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv 

eredményes alkalmazását biztosító 

mechanizmus megléte 
Forrásigény: A feltételek teljesítésének 

becsült költségigénye összesen 1,022 milliárd 

Ft., de további pontosításra, felülvizsgálatra 

szorul, az alábbiak miatt:  

A 6. környezetvédelmi Akcióprogram 

középtávú felülvizsgálatában (mid-term 
review of the 6th Environment Action 

Programme) a Bizottság hangsúlyozta a 

környezeti hatásvizsgálat nemzeti szintű 
fejlesztésének szükségességét és bejelentette a 

KHV irányelv felülvizsgálatát. A 

Bizottságnak az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU 

irányelv módosítására vonatkozó javaslata 
2012. október 26-án került elfogadásra. 

Jelenleg folyamatban van a javaslatok WPE 

ülésen belüli tárgyalása.  

Magyarország fontosnak tartja az egyes köz- 

és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/92/EU európai 

parlamenti és a tanács irányelv (KHV 
irányelv) felülvizsgálatát, különös tekintettel 

az elmúlt 25 év során szerzett jogalkalmazási 

gyakorlatra, egyben üdvözli a Bizottság 

Az EIA és SEA vizsgálatokra 

vonatkozó irányelvek 

végrehajtásában résztvevő 
munkatársak képzését és 

tájékoztatását biztosító 

intézkedések. 

 

A megfelelő igazgatási kapacitások 

rendelkezésre állását biztosító 
intézkedések. 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

javaslatát, amely a KHV irányelv számos 

hasznos módosítási tervét tartalmazza. 

Fontosnak tartjuk azonban, hogy olyan 
részletszabályok kerüljenek elfogadásra, 

amelyek nem ellentétesek a vállalkozások 

adminisztratív terheinek csökkentését célzó 
lépésekkel. 

Az ex-ante kondicionalitás teljesítéséhez 

nélkülözhetetlen annak tisztázása, hogy 
milyen változások és milyen határidővel 

következnek be a szabályozásban. Erre 

azonban, fentiek tükrében, 2013. második 

félévig nincs reális esély, így a teljesítés 

feltételeinek kidolgozása is leghamarabb 

ebben az időszakban indulhat meg. Így 
továbbra is a 2016. 12.31-ig történő teljesítést 

tartjuk racionálisnak. 

A programok 
eredményességének és 

hatásának felméréséhez 

szükséges statisztikai 
rendszer megléte; 

A monitoringhoz és az 
értékeléshez szükséges 

eredménymutatók hatékony 

rendszerének megléte 

összes 

Igen 

 
(felülvizsgálat 

szükséges a 

kritériumok 
szintjén az ex-

ante 
kondicionalitás-

lista 

véglegesedéseko
r) 

Olyan terv van érvényben az adatok 
időben történő begyűjtésére és 

összesítésére, amely magában 

foglalja: 
a források és a mechanizmusok 

azonosítását a statisztikai hitelesség 

biztosítása érdekében; 

 

 
KIM nem adott aktuális tájékoztatást, NFM 

2012 novemberi információja alapján teljesül 

2013 végéig. 

a közzétételre és a nyilvános 
hozzáférhetőségre vonatkozó 

intézkedéseket; 

 

az eredménymutatók olyan 
hatékony rendszerét, amely 

magában foglalja: 

az egyes programokra vonatkozó 
olyan eredménymutatók 

kiválasztásának lehetőségét, 

amelyek az emberek egészsége és 
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Alkalmazandó ex-

ante feltétel 

Prioritástengely 

vagy tengelyek, 

amelyekre a 

feltétel vonatko-

zik 

Az ex-ante 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

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 

fejlődése szempontjából az adott 

program által finanszírozott 

szakpolitikai intézkedések alapját 
képező elemeket mérik; 

az említett mutatók célértékeinek 

meghatározását; 
 

a következő követelmények 
betartását minden mutató esetében: 

az adatok megbízhatóak és 

statisztikailag igazolhatóak, 
egyértelmű normatív értelmezéssel 

rendelkeznek, a szakpolitikai 

elvárásoknak megfelelően 
alkalmazhatóak, időszerűek és 

nyilvánosan elérhetőek; 

 

megfelelő eljárások rendelkezésre 
állását annak biztosítására, hogy a 

program által finanszírozott 

műveletek hatékony mutatókat 
alkalmaznak. 
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9.3 Intézkedések leírása, amelyek, vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését szolgálják, a 

felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, határidőkkel (116. és 117. táblázat) 

67. 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(ek) 

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. 

Az EIA és SEA 

vizsgálatokra vonatkozó 

irányelvek eredményes 

alkalmazását biztosító 

intézkedések. 

 

2016. 

december 

31. 

VM 

 
Az EIA és SEA 

vizsgálatokra vonatkozó 

irányelvek 

végrehajtásában 

résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását 

biztosító intézkedések. 

2016. 

december 

31. 

137. 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 

 

Intelligens 

specializációra 

vonatkozó nemzeti 

vagy regionális 

kutatási és 

innovációs 

stratégia megléte 

ÁROP 1.1.19 

projekt 

keretében az 

intelligens 

specializációr

a vonatkozó 

stratégia 

előkészítése.  

2014. március 

31. 

NGM, EMMI, MTA 

 
K+F+I 

stratégiával 

összhangban 

elkészíti a 

tudománypolit

ikai stratégia 

elkésztése 

2014. március 

31. 

1.2 A beruházások 

költségvetési tervezésére és 

rangsorolására vonatkozó 

többéves terv megléte 

A tagállam elfogad 

egy többéves tervet 

az európai uniós 

prioritásokhoz 

(Kutatási 

Infrastruktúrák 

Európai Stratégiai 

Fóruma - ESFRI) 

Stratégia és 

program 

alkotás  

2013. december 

31 

NGM 

 
Legitimálás  

(Kormány 

által 

elfogadott 

stratégiai 

2013. december 

31 
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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 

kapcsolódó 

beruházások 

költségvetési 

tervezésére és 

rangsorolására. 

dokumentum) 

 

 

 

 

10 * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK 

CSÖKKENTÉSE(KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. CIKK (6) 

(C) BEKEZDÉS) 

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 termékeket csökkenteni kell. 

3) A szakmai szempontok érvényesítésének dominanciája a támogatásra történő projekt 

kiválasztásban – 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) az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) továbbfejlesztése, vagy a 

Magyar Gazdasági Vezetői Információs Rendszer (MAGIR) bevezetése (felhasználva 

az EMIR használatának tapasztalatait); 

c) a pályázati anyagok (az eddigi papír alapú ill. CD-n való beadás helyett) egy 

elektronikus felületen jelennek meg, oda kell feltölteni; 

d) a kapcsolattartás és tematikus információszolgáltatás döntően elektronikus felületen 

bonyolódik – a pályázati, a megvalósítási és fenntartási időszakokban is. 
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2. A benyújtandó dokumentumok számát, terjedelmét csökkentjük: 

a) megszűnik a pályázónak, illetve a kedvezményezettnek az a kötelezettsége, hogy 

mind papír alapon, mind elektronikusan kell benyújtani a szükséges 

dokumentumokat; 

b) az irányító hatóságok, közreműködő ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek sem az értékelés, sem a megvalósítás szakaszában 

nem relevánsak; 

c) az irányító hatóságok, közreműködő ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek az államigazgatás másutt meglévő 

nyilvántartásaiban rendelkezésre állnak, ugyanakkor a pályázók csak úgy adhatnak be 

pályázatot, ha az adatok ilyen módon való lekéréséhez, adatvédelmi szempontoknak 

megfelelő kezeléséhez hozzájárulnak; 

d) amennyiben a szabályozási környezet változik, pl. állásfoglalás kerül kiadásra, azt a 

végrehajtást végző intézményrendszer disszeminálja a kedvezményezettek felé, 

ügyelve arra, hogy az időközben történő változás számukra nem jelenthet 

kedvezőtlenebb feltételt; 

e) a pályázói regisztrációt követően az elektronikus rendszerbe a pályázó feltölti az 

adatait, mely mint egy pályázói „adatbank” funkciót tölti be. Így nekik a pályázathoz 

szükséges adatokat egyszer kell feltölteni és az egyéb céges adatokat (pl. beszámoló 

és mérleg adatokat stb. 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 újra megadnia; 

f) az önkormányzatoknak nem kell azokat az igazoló dokumentumokat benyújtani, 

amelyek a Magyar Államkincstár önkormányzati adattárában rendelkezésre állnak; 

g) projektenként elegendő egyszer feltölteni az elektronikus felületre a projekt 

megvalósításhoz között vállalkozói szerződéseket, és az ehhez kapcsolódó (többszöri) 

kifizetési kérelemnél erre hivatkozni. 

 

3. A pályázói, illetve a projekt adminisztrációs, online kommunikációs felület 

továbbfejlesztésre 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 

dokumentációja, így az elektronikus adathordozó használata elhagyható, annak 

sérülése kizárható; 

c) interaktívvá és dokumentálttá válik a kapcsolattartás a kedvezményezett és a 

közreműködő szervezet/irányító hatóság között, a kedvezményezett nem csak akkor 

léphet kapcsolatba az intézményrendszerrel, amikor “kötelező” adatszolgáltatás vagy 

értesítés történik; 

d) az irányító hatóságok a projekt-előkészítés, pályáztatás, projekt-, és 

programvégrehajtáshoz kapcsolódó legjobb gyakorlatokat, módszertani segédleteket, 

egyéb szakmai információkat a EMIR rendszerben, online formában folyamatosan 

elérhetővé teszik.  
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4. Az eljárások gyorsításra, illetve egyszerűsítésre kerülnek: 

a) a pályázótól, kedvezményezettől bekérhető dokumentumok, mellékletek száma 

tovább csökken; 

b) amennyiben lehetséges, a projekt befejezésekor végzett helyszíni ellenőrzés 

kiterjedhet a pénzügyi elszámolásra is, csökkentve ezzel a hiánypótlási eljárás 

lehetőségét, elősegítve a projekt mielőbbi eredményes lezárását; 

c) az elektronikus jelentéskészítőben csak a projektre releváns kérdésekre kell választ 

adni, a rendszer által már ismert kedvezményezetti és projekt adatokat nem kell újból 

feltölteni; 

d) a projektek megvalósítása idején arra kell törekedni, hogy ne változzanak a 

lebonyolítás szabályai, ha ez mégis szükségessé válik, a változtatásról minden érintett 

kedvezményezettet tájékoztatni kell, és a változtatás számukra nem jelenthet hátrányt; 

e) a projekt tartalmának a változását rugalmasan kell kezelni, amennyiben a megjelölt és 

jóváhagyott célt nem téveszti, és a vállalt indikátorokat teljesíti. 

 

5. A pályázók és kedvezményezettek számára közvetlenebbé kell tenni az 

ügyfélszolgálatot, 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 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 

átláthatóságra: 

A pályázók, illetve a kedvezményezettek által teljesítendő 

a) feladatok, kötelezettségek egyértelműen kerüljenek meghatározásra, azokat a 

közreműködő szervezet(ek) minden esetben azonos módon kell, hogy értelmezzék; 

b) példákkal illusztrált útmutatók, segédletek kerülnek kialakításra, amelyek segítséget 

nyújtanak az adminisztrációs kötelezettségek teljesítéséhez; 

c) egyszerűbben értelmezhető, valóban mérhető indikátorok kerülnek kialakításra, 

egyértelműen meghatározva a szankcionálandó és csupán adatszolgáltatási jellegű 

indikátorokat; 

d) egységesítésre kerülnek az egyes közreműködő szervezetek jelenleg egymástól eltérő 

követelményrendszerei, ez megkönnyíti azon pályázók, ill. kedvezményezettek 

munkáját, akik több közreműködő szervezettel is kapcsolatban állnak. Amennyiben 

egy információt, adatot az egyik közreműködő szervezet már bekért, azt egy másik 

közreműködő szervezet nem kérheti be, mert azok már az EMIR rendszerben 

elérhetőek. 
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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 

lehetősége; 

c) amennyiben az elszámolni tervezett tételeket a közreműködő szervezet a 

szabályozásban megadott határidőn belül nem dolgozza fel, azok támogatási tartalmát 

ki kell fizetni, s utólag lehet ellenőrizni, a közreműködő szervezet késlekedése miatt a 

projekt megvalósítása nem késlekedhet; 

d) az egyes hatósági igazolások érvényességi határideje „automatikusan” 

meghosszabbodik, amennyiben a feldolgozási vagy hiánypótlási időszak elhúzódik; 

e) a támogatás biztosítására szolgáló garancia költsége elszámolható költségnek fog 

minősülni. 

 

8. Egyéb konkrétumok: 

a) Az elszámolhatósági szabályok esetén az EU-s szabályokban meghatározottakhoz 

képest nem lesznek további szűkítések; 

b) az általány költségek használatát a lehető legnagyobb mértékben ösztönözzük.  

 

138. táblázat: Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló tervezett főbb intézkedések 

indikatív ütemezéssel és elvárt eredményekkel 

Tervezett főbb intézkedések Elvárt eredmények 
Indikatív időkeret (kezdő és befejező 

dátum) 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 
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11 HORIZONTÁLIS ELVEK (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. 

CIKK (7) BEKEZDÉS) 

A fejezet még kidolgozás alatt áll. 

 

11.1 Fenntartható fejlődés 

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden 

projektet úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet 

védelmét és állapotának javításához is hozzájáruljon, azt előmozdítsa. 

A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdál-kodást 

jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés 

lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.  

A fenntartható fejlődés célja növekedéssel növekedés-elmélettel ellentétben nem az, hogy 

nagyobbak legyünk, hanem az, hogy „jobbak”. Amíg a az egyes fejlesztések meg-valósítása 

visszahat a környezet minőségére, addig a környezetünk erőforrásai, és állapota 

meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetből fejlődéséhez.  

A fenntartható társadalom alapvető követelménye a szociális igazságosság, amelynek egyik 

alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása. Ehhez a természeti 

erőforrások fenntartó használata, a társadalom környezettudatos és környezet-etikus 

magatartása is szükséges. A fejlesztések során minden esetben a környezeti erőfor-rások 

minőségének megőrzését kell garantálni, nem pedig utólag a beruházással okozott károkat 

helyreállítani. 

A támogatási források felhasználásakor a támogatási elvnek abban az esetben is meg kell 

felelni, ha azokat a támogatások projekt céljai közvetlenül nem tartalmazzák. Ezeknek a 

megvalósuló projekteknek biztosítania kell azt is, hogy A támogatási forrást igénylő pro-

jektnek térségi szinten fenntartható gazdasági fejlődést kell biztosítania miközben el kell 

érnie, hogy hatására jobb legyen az adott térségben élni. Kiemelten fontos, hogy a pro-jektek 

a meglévő élőhelyeket és zöldfelületeket nem akadálynak, hanem használható ki-váló 

adottságnak tekintsék.  

Az operatív programok Mind a tervezése, majd mind a megvalósítása és azoknak fenntar-tás 

időszakában,, és szinte a z összes vállalt szempontok érvényesítése során a következő célokat 

kell szem előtt tartani:  

 természetes térszerkezet megőrzése, 

 természeti erőforrások állapotának megőrzése, 

 jó környezet- és egészség állapot megőrzése (károsodások elkerülése), 

 társadalmi felelősségvállalás. 

A VEKOP esetében a fenntarthatóság a foglalkoztatáspolitika mellett a város és vidéke 

gazdasági együttműködésének helyreállítására, a közlekedésszervezésre fókuszál. Az egyes 
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projektek az emberek öngondoskodó képességét segíti, támogatja. Továbbá szorgalmazza a 

karbonszegény gazdaságra történő átállást, illetve a változó (nehezedő) klimatikus 

körülményekhez történő alkalmazkodást. A projektek tervezése esetén változatlanul kiemelt 

szempont a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság elérése is. Az egyes projektek abban az 

esetben tekinthetőek teljes egészében fenntarthatónak, ha a velük kapcsolatban értelmezhető 

horizontális (és a nem horizontálisan meghatározott) fenntarthatósági (gazdasági, környezeti, 

társadalmi) szempontok mindegyikét érvényesítik, és ezzel hozzájárulnak a természeti és 

humán erőforrások takarékos használatához, funkcióik megőrzéséhez és károsodásuk 

megelőzéséhez. 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 8. cikkében, valamint a fentiekben foglaltaknak 

megfelelően a fenntarthatóság kritériumait (különös tekintettel a környezeti fenntarthatóságra) 

a tervezés és a végrehajtás teljes folyamatában garantálni kell. Ennek érdekében a Partnerségi 

Megállapodás (PM), és az operatív programok vonatkozásában stratégiai környezeti 

hatásvizsgálat készült. 

A programvégrehajtás valamennyi szintjén megfelelő irányítási rendszerek kerülnek 

kialakításra annak érdekében, hogy az esetlegesen nem fenntartható vagy környezeti 

szempontból kedvezőtlen hatások – különös tekintettel a klímaváltozásra, a biológiai 

sokféleség és ökoszisztémák fenntartására, valamint a természeti erőforrások igénybevételére 

vonatkozó hatásokra – kiküszöbölhetők vagy minimalizálhatók legyenek. Ezáltal a program 

technikai és adminisztratív támogatásával megvalósult OP környezeti költségei összességében 

klíma- és erőforrás semlegessége biztosítható legyen. Ezeket a program keretein belül és a 

végrehajtás valamennyi szintjén, továbbá a jogilag előírt minimális követelmények 

figyelembevételével szükséges kialakítani. Az OP pozitív környezeti hatásait és a szinergiából 

adódó környezeti fenntarthatósághoz történő hozzájárulás optimalizálásának lehetőségeit a 

lehető legnagyobb mértékig ki kell használni, és amennyiben lehetséges, meg kell erősíteni.  

Mindezek megvalósításához cél, hogy a Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg 

kell hívni legalább egy környezetvédelmi civil szervezet képviselőjét is.  

 

11.2 Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 87.7. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok és a 

Bizottság megteszik a megfelelő lépéseket a programok előkészítése és végrehajtása során a 

nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása 

érdekében. 

A megkülönböztetés tilalmának elve a végrehajtás minden szakaszában betartásra kerül, 

különös tekintettel a támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A különböző operatív 

programok műveleteinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén különös 

tekintettel leszünk a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. 

A végrehajtás során figyelmet kell szentelni  
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 a munkahelyek családbaráttá tételére, különös tekintettel a GYES-ről visszatérő vagy 

GYES helyett a munka világát választók sajátos foglalkoztatási módjainak előnyben 

részesítésére (részmunkaidő, munkaidő ütemezés, távmunka); 

 a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, valamint a 

közszolgáltatásokhoz való általános és fizikai hozzáférésben; 

 a romák és roma közösségek esélyegyenlőségére, különösen a foglalkoztatási, 

szociális, egészségügyi, oktatási és képzési fejlesztésekben, valamint a lakhatásban; 

 a megváltozott munkaképességűek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek 

biztosítására; 

 a tartósan munkanélküliek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására; 

 a pályakezdők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, különösen a szakirányú 

foglalkoztatásban; 

 a nyugdíjazás előtt állók esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; 

 a szexuális kisebbségeknek a munkaerőpiacon diszkriminációmentes bánásmódban 

való részesítésére; 

 a fogvatartásból szabadulók számára olyan munkavállalói programok biztosítására, 

amely hangsúlyt fektet a reszocializációjukra; 

 a szenvedélybeteg vagy gyógyult szenvedélybeteg munkavállalók munkaerőpiaci 

integrációjára; 

 a migránsok esélyegyenlőségének biztosítására a foglalkoztatásban. 

 a nemzeti kisebbségek esélyegyenlőségére. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a megváltozott munkaképességű emberek, a gyermekek 

társadalmi esélyegyenlőségének horizontális érvényesítésére is. A fenti elvek 

érvényesülésével járó jelentős mértékű, kedvező társadalmi és gazdasági előnyöket hozó 

változás csak akkor érhető el, ha mindezen elvek a fejlesztéspolitika minden területén, 

átfogóan betartásra és ösztönzésre kerülnek. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a regionális különbségek kiegyenlítésére, azaz az érintett 

társadalmi csoportok életesélyeit ne befolyásolja az, hogy az ország mely területén élnek. A 

horizontális szempontok figyelembevételére, ebből kiemelten az esélyegyenlőségi 

szempontok tényleges érvényesülésére az operatív program, illetve prioritástengelyeinek, 

műveleteinek tervezése, megvalósítása, értékelése és nyomon követése folyamán különös 

figyelmet kell fordítani. 

A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége 

érdekében figyelembe kell venni a „semmit rólunk, nélkülünk”, az egyenlő esélyű hozzáférés, 

az egyetemes tervezés, az integráció, az egyenlő bánásmód és az előnyben részesítés 

kötelezettsége, valamint a szubszidiaritás elveit. Minden fejlesztést az akadálymentesítés 

szempontjait figyelembe véve kell megvalósítani, ezáltal biztosítva a minél szélesebb körű 

hozzáférést. 

A romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében érvényesíteni kell az egyenlő 

bánásmód, a szegregáció felszámolása, a komplexitás, az integráció, a pozitív 

megkülönböztetés, a kulturális identitás megőrzése, a társadalmi tolerancia, a modernizáció, 
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valamint a szociális és etnikai dimenzió szétválasztásának elveit. Kiemelt figyelmet kell 

fordítani a romák és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére, integrációjuk 

elősegítésére nem egyszeri akciókkal, hanem komplex gazdaság- és társadalompolitikai 

beavatkozásokkal. 

A nemzeti kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében figyelmet szentel a 

fejlesztések során a magyarországi nemzeti kisebbségek tagjai és közösségei 

nyelvhasználatának biztosítására, valamint a nemzetiségi identitást és kultúrát ápoló 

fejlesztésekre. Továbbá előnyben kell részesíteni a határon túli magyarul beszélő 

közösségeket is szolgáló fejlesztéseket, amely egyszerre szolgálja Magyarország nemzetközi 

gazdasági együttműködéseit és a szomszédos országok növekedését.  

Mindezek megvalósításához cél, hogy a Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg 

kell hívni legalább egy nagycsaládos civil szervezetet valamint a romák, a fogyatékossággal 

elő emberek illetve a szexuális és vallási kisebbségek esélyegyenlőségét képviselő, legalább 

egy-egy civil szervezet képviselőjét. 

A VEKOP esélyegyenlőségre és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó politikája arra 

törekszik, hogy egy elvárható szinten minden pályázó foglalkozzon az esélyegyenlőség és a 

megkülönböztetés tilalmának kérdésével és az ún. esélyegyenlőségi minimumnak feleljen 

meg. 

Általános elvárás, hogy minden olyan szervezet, amely támogatásban kíván részesülni, 

törekedjen a projektjéhez kapcsolódóan az esélyegyenlőségi és a megkülönböztetés tilalmára 

vonatkozó szempontok minél teljesebb bemutatására, megvalósítására. Ez a célt az un. 

esélyegyenlőségi minimum elv megvalósításával érhető el, amelynek lényege, hogy a 

pályázóknak érdemben kell foglalkozniuk az esélyegyenlőség es a megkülönböztetés 

tilalmának kérdésével, és lépeseket kell tenniük a szervezeti esélyegyenlőség megvalósítása 

felé. Ugyanakkor a pályázó maga értékeli saját esélyegyenlőségi helyzetét, és maga határozza 

meg, hogy hol igényli a beavatkozást. 

11.3 Férfiak és nők közötti egyenlőség 

A 2011/0276 EU rendelettervezet 87.7. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok és a 

Bizottság biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti esélyegyenlőség 

elve érvényesülésének elősegítését a programok előkészítése és végrehajtása során.  

A férfiak és nők közötti egyenlőség céljának elérése, hogy minél több nő részvételével a 

munkaerőpiacon sikerüljön ellensúlyozni a csökkenő munkaképes-korú népességet, az ezzel 

együtt járó tagállamokra nehezedő szociális ellátási rendszer kiadásait, valamint pozitív 

hatásaival a munka és magánélet egyensúlyára, növelje a termelékenységi (szaporodási) 

hajlandóságot. A foglalkoztatási arányok javítása érdekében különös figyelmet kell fordítani 

azokra a nőkre, akik a gyermeküket egyedül nevelik, fogyatékkal élnek, betöltötték az 50-dik 

életévüket, bevándorlók, valamint az etnikai kisebbségekhez tartoznak. Ezekben a 

csoportokban még mindig alacsonyabb a foglalkoztatási arány.    
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Az esélyegyenlőség nem minden területen értelmezhető azonos módon, ezért a 

programkialakítás során kiemelten fontos az egyes támogatási területek pontos meghatározása 

és ennek megfelelő esélyegyenlőségi követelményrendszer kialakítása, valamint a végrehajtás 

során is annak biztosítása.  

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:  

 a nők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; fokozott figyelemmel a roma nők és a 

kisgyermekes anyák foglalkoztatási esélyeire,valamint a nők esélyeire a vezető 

munkakörök betöltésében,  

 a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban (munkaerőpiaci 

bérkülönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, mindennek hatása a 

nyugdíjak összegére);  

 a nők gazdasági függetlenségének előmozdítására; fokozott figyelemmel a nők 

vállalkozóvá válásának elősegítésére;  

 a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások 

igénybevétele területén (apasági szabadság, GYES, GYET); 

 a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára; 

 a nemek közti egyenlőség monitoringjának (különös tekintettel a nemek szerinti 

adatgyűjtés) érvényesülésére. 

Mindezek megvalósításához cél, hogy a Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel meg 

kell hívni a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselő, legalább egy-egy civil szervezet 

képviselőjét. 

Az esélyegyenlőségi szempontok biztosítása az operatív program végrehajtás során: 

 a pályázati feltételek kialakítása során: mind kormányzati mind civil oldalról az 

esélyegyenlőségi szempontok hangsúlyos és szakmailag megalapozott érvényesítése 

érdekében szakértők bevonásával; 

 a projektek előkészítése során: a pályázókat az esélyegyenlőségi útmutatóval, 

esélyegyenlőségi szakértők rendelkezésre bocsátásával segítik a közreműködő 

szervezetek;  

 pályázati értékelés során: esélyegyenlőségi minimum-kritériumok figyelembe vétele; 

 bíráló bizottságok estében: nemek közti esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek 

részvétele és véleményüknek az értékelésben való megjelenítése. 

 

12 KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT VERZIÓBAN 

MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA 

12.1 A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek listája (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (e) bekezdés) (29. táblázat) 
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139. táblázat: Nagyprojektek listája 

Cím 

Független szakértő 

általi értékelés 

tervezett: 

Igen/Nem 

A nagyprojekt 

Bizottsághoz való 

bejelentésének / 

benyújtásának indikatív 

ütemezése 

(év, negyedév) 

A végrehajtás 

kezdetének 

tervezett 

időpontja 

(év, negyedév) 

A végrehajtás 

befejezésének 

tervezett időpontja 

(év, negyedév) 

Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt 

12.2 Az operatív program teljesítménykerete 

140. táblázat: Az operatív program teljesítménykerete 

Prioritástengely 

(Finanszírozó alapra és 

régiókategóriára 

lebontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output vagy 

eredmény indikátor 

Mértékegység, 

ahol 

értelmezhető 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Kidolgozás 

alatt 

Kidolgozás 

alatt 

12.3 Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája  

Megyei elnökök 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

Baranya Megyei Közgyűlés 

Békés Megyei Közgyűlés 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 

Csongrád Megyei Közgyűlés 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 

Fejér Megyei Közgyűlés 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

Heves Megyei Közgyűlés 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

Nógrád Megyei Közgyűlés 

Pest Megyei Közgyűlés 

Somogy Megyei Közgyűlés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

Tolna Megyei Közgyűlés 

Vas Megyei Közgyűlés 

Veszprém Megyei Közgyűlés 

Zala Megyei Közgyűlés 

Megyei kormányhivatalok 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Zala Megyei Kormányhivatal 

Megyei jogú városok polgármesterei 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Érd MJV Önkormányzat 

Békéscsaba MJV Önkormányzat 

Debrecen MJV Önkormányzat 

Dunaújváros MJV Önkormányzat 

Eger MJV Önkormányzat 

Győr MJV Önkormányzat 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Kaposvár MJV Önkormányzat 

Kecskemét MJV Önkormányzat 

Miskolc MJV Önkormányzat 

Nagykanizsa MJV Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Önkormányzat 

Pécs MJV Önkormányzat 

Salgótarján MJV Önkormányzat 

Sopron MJV Önkormányzat 

Szeged MJV Önkormányzat 

Székesfehérvár MJV Önkormányzat 

Szekszárd MJV Önkormányzat 

Szolnok MJV Önkormányzat 

Szombathely MJV Önkormányzat 

Tatabánya MJV Önkormányzat 

Veszprém MJV Önkormányzat 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzat 

Regionális fejlesztési ügynökségek 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Pro Régió Ügynökség 

Budapesti polgármesterek 

I. ker. Budavári Önkormányzat 

II. ker. Polgármesteri Hivatal 

III. ker. - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

IV. ker. Újpest Önkormányzata 

V. ker. Polgármesteri Hivatal 

VI. ker. Polgármesteri Hivatal 

VII. ker. Polgármesteri Hivatal 

VIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat 

X. ker. Polgármesteri Hivatal 

XI. ker. Újbuda Önkormányzata 

XII. ker. Hegyvidék Önkormányzata 
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XIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

XIV. ker. Polgármesteri Hivatal 

XV. ker. Polgármesteri Hivatal 

XVI. Ker. Polgármesteri Hivatal 

XVII. ker. Polgármesteri Hivatal 

XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

XIX. ker. Polgármesteri Hivatal 

XX. ker. Polgármesteri Hivatal 

XXI. ker. Polgármesteri Hivatal 

XXII. ker. Budafok-Tétény Önkormányzata 

XXIII. ker. Polgármesteri Hivatal 

Főpolgármesteri Hivatal 

Miniszterek 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Honvédelmi Minisztérium 

Külügyminisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Belügyminisztérium 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Országos önkormányzati érdekszövetségek 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 

Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

Megyei Jogú Városok Szövetsége 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Balaton Fejlesztési Tanács (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) 

Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák 

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 

Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetsége 

Magyar Iparszövetség 

Ipartestületek Országos Szövetsége 

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövegsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 

Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara 

Vallónia és Brüsszel- Fővárosi Régió Gazdasági és Kereskedelmi Képviselete 

Joint Venture Szövetség 

Magyar Külgazdasági Szövetség 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

Magyar Beutaztatók Szövetsége 

Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége 

Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiuma 

Magánszállásadók Országos Szövetsége 

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 

Magyar Természetjáró Szövetség 

Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége 

Magyar Vendéglátók Ipartestülete 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

Magyarországi Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége 

Magyar Fürdőszövetség 
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Turisztikai Tanácsadók Szövetsége 

Magyar Gasztronómiai Egyesület 

Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 

Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság 

Magyar Innovációs Szövetség 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

Magyar Biotechnológiai Szövetség 

Magyar Mérnöki Kamara 

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 

Magyar Gépjárműipari Szövetség 

Magyar Gyógyszerész Kamara 

Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága 

StartUp Undergorund Events 

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 

Ipari-, tudományos, innovációs és technológiai parkok Egyesület 

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 

Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság 

MISZ-Magyarországi  Idegenvezetők Szövetsége 

Hivatalok, bankok, klaszterek, egyéb 

Magyar Turizmus Zrt. 

Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

Széchenyi Programiroda 

Nemzeti Innovációs Hivatal 

Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

Magyar Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége 

Duna Régió Stratégia Titkársága 

Központi Statisztikai Hivatal 

Magyar Energia Hivatal 

Országos Atomenergia Hivatal 

Magyar Tudományos Akadémia 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt. 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 

Kerékpáros turizmusért felelős miniszterelnöki megbízott 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Eximbank - Magyar Export-Import Bank Zrt. 

Magyar Nemzeti Bank 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 

Magyar Bankszövetség 

Magyar Faktoring Szövetség 

Magyar Lízingszövetség 

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

Magyar Urbanisztikai Társaság 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter 

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter 

Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 

Goodwill Biotechnológiai Klaszter 

Információmenedzsment Innovációs Klaszter 

Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter 

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter 
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Mobilitás és Multimédia Klaszter 

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 

ÖKOPolisz Klaszter 

PharmAgora Életminőség Klaszter 

Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter 

Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter 

Rendszertudományi Innovációs Klaszter 

Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

Egyetemek, kutatóintézetek, doktori Iskolák 

BCE Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 

BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezés- és Területfejlesztési Tanszék 

BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék 

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Földhasznosítási, Műszaki és 

Területfejlesztési Intézet 

ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 

ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszék 

Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék 

Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

Kodolányi János Főiskola Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet Társadalomföldrajzi Osztály 

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet 

NYME Széchenyi István Doktori Iskola 

PTE KTK Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

PTE TTK Földrajzi Intézet 

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai 

Tanszék 

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet 

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola 

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Tudományok Doktori Iskola 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 

Intézet 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Szegedi Tudományegyetem 

Semmelweis Egyetem 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Pécsi Tudományegyetem 

Széchenyi István Egyetem 

Szent István Egyetem 

Debreceni Egyetem 

Pannon Egyetem 
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Infokommunikációs és hírközlési szakmai és civil szervezetek 

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) 

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSZ) 

Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

Informatika a Társadalomért Egyesület 

Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület 

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete 

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) 

Infórum 

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) 

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) 

Magyar Teleház Szövetség 

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége 

Internet Szolgáltatók Tanácsa 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 

IT-Mentor Egyesület 

Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) 

IAB Magyarország 

Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért 

BSA Magyarország 

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 

HTTP Alapítvány 

Informatikai és Számítástechnikai Tanárok egyesülete 

EuroCloud Magyarországi Egyesület 

 


