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1. SZAKASZ AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS 

INKLUZÍV NÖVEKEDÉSRE VONATKOZÓ UNIÓS 

STRATÉGIÁHOZ ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS 

TERÜLETI KOHÉZIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ STRATÉGIA 

1.1. Az operatív program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre 

vonatkozó uniós stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

megvalósításához való hozzájárulására vonatkozó stratégia 

1.1.1. A programintelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 

stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való 

hozzájárulására vonatkozó stratégiájának ismertetése. 

A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű 

termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt 

megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása. 

Nemzetközi elemzések (pl. Bruegel Intézet) esettanulmányokkal, illetve statisztikai adatokkal 

támasztják alá, hogy a gazdasági növekedés eléréséhez nem elegendőek a klasszikus 

gazdaságfejlesztési eszközök. Ezen eszközök sikerességét ugyanis nagyban befolyásolják az 

adott ország vagy régió rendelkezésére álló strukturális tényezők. Magyarország komoly 

elmaradással küzd a hosszabb távon ható strukturális tényezők terén. A legnagyobb elmaradás 

(ebben a sorrendben) az általános infrastruktúrában, a humán tőkében és az innovációs 

környezetben mutatható ki. 

A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez tehát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program (a továbbiakban: EFOP, vagy operatív program) a humán tőke növelésével és a 

társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni. 

Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási 

és népesedési kihívások kezelése valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül: 

i. Társadalmi felzárkózás 

ii. Acsalád társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése 

iii. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések 

iv. A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésére 

v. A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokúvégzettséggel 

rendelkezők számának növelése 

vi. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben 

Mindezeket kiegészíti a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek célja 

a lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása, 

s így több beavatkozási irányban is megjelenik. Az Eurobarometer 2011. évi adatai szerint a 

magyar lakosság mentális állapota az európai országok döntő többségével összehasonlítva 

rosszabbnak minősíthető, s az európai átlaghoz képest kevesebb magyar tapasztalta a 

„boldogságot”, a „teljes életet”. 

E hét beavatkozási irány részint a magyarországi társadalmi kihívások, részint az Európai Unió 

kapcsolódó stratégiai célkitűzései alapján került rögzítésre. Alább beavatkozási irányonként 

bemutatjuk az egyes társadalmi kihívásokat és a rájuk adandó válaszokat, végül az uniós 

stratégiai dokumentumokkal való kapcsolatot. 

Társadalmi felzárkózás 
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A gyermekeket sújtó nélkülözésés a társadalmi kirekesztődés az egyik legsúlyosabb 

társadalmi probléma: 2012-ben a lakosság 32,4%-a volt érintett, szemben a 24,3%-os uniós 

átlaggal, illetve az egyre kevesebb megszülető gyermek egyre nagyobb hányada kerül a 

rászorultsági csapdába.A nélkülözés szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők: 

» a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása, 

» az alacsony iskolai végzettség, 

» a roma származás, 

» a családok gyermekszáma, illetve a gyermekeket sújtó nélkülözés („a nélkülözés fiatal 

arca”: 2012-ben a 0–17 éves korosztályba tartozók 40,9%-át fenyegette a nélkülözés vagy 

társadalmi kirekesztődés), valamint 

» vidéki lakókörnyezet (a segítségre szorulók több mint fele községekben él). 

Magyarországon minden negyedik gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, ami a második 

legrosszabb adat Európában. A gyermekeket sújtó nélkülözésközvetlen kapcsolatot mutat a 

szülők foglalkoztatottságával, és a háztartásban élő gyermekek számával. A gyermekeket sújtó 

nélkülözés a gyermek jövőbeni életesélyeit is csökkenti: kétszer annyi a korai iskolaelhagyók 

aránya a tartósan munkanélküli családokban, mint a foglalkoztatottakéban. Kiemelkedően 

fontos e a kitörés e folyamatokból, és az életkörülmények javítása. 

A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást is mutatnak. A 

leghátrányosabb helyzetű járásokegymáshoz nagyon hasonló társadalmi-gazdasági problémával 

küzdenek: egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi 

problémák. Jelenleg az ország területén 823 településen és 10 fővárosi kerületben összesen 

1.633 elmaradott és cigánytelep, településszövetbe ágyazódott elmaradott településrész 

található, melyben az ország lakosságának mintegy 3%-a él.  

Rendkívül rosszak a roma népesség foglalkoztatási mutatói, különösen a roma nők körében: a 

15-74 év közötti roma férfiak alig ötödének, a roma nők mintegy tizedének volt valamilyen 

munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása. A roma nők kedvezőtlen foglalkoztatási 

helyzete összefügg az alacsony iskolázottsággal, a nem megfelelő végzettséggel, és a nemi 

alapú diszkriminációval. 

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. bázisán e kihívások határozzák meg az 

EFOP társadalmi felzárkózáshoz való hozzájárulását: a felzárkózás-politika alapvető célja 

a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, azaz a 

gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós szegénységben élők, köztük a romák 

felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos 

helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci 

eszközökben való részvételre, a települések helyi megtartó képességének erősítése. A társadalmi 

felzárkózástszolgálja továbbá a GINOP munkahelyek teremtésével, s a foglalkoztatás 

bővítésével. 

A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése 

A beavatkozási irány eredményelvárása a társadalmi bizalom növekedése, amagánérdeket a 

köz érdekeivel összeegyeztetni képes emberek, felelős állampolgárok egymás iránti 

szolidaritásának erősítése, továbbá a családés a fiatalabb nemzedékek társadalmi 

szerepének megerősítése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek körében. 

Magyarország szinte az egyedüli olyan európai ország, melyben az élveszületések száma 1980 

óta minden évben kevesebb a halálozások számánál. Ennek hatására közel 730.000 fővel 

vagyunk most kevesebben, mint 1980-ban.2020-ra a KSH előrejelzése alapján további 200.000 

fővel fog csökkenni az ország lélekszáma 2011-hez képest. A korosztályok összetételében a 

legnagyobb arányú csökkenés a 15-24 éves korosztály esetében várható, ahol ez meghaladja a 

16%-ot: 100.000 középiskolai tanulóval kevesebb lesz 2020-ban, mint 2011-ben. A hazai 

járások 10%-ában meghaladja a 60 év felettiek aránya a 25%-ot, míg mindössze 5%-ában 
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haladja meg a 14 év alattiak aránya az idősek arányát. 

A megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon erősen alulreprezentáltak: aktivitási 

arányuk 24,1%-ot ért el, míg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot. 

Miközben a más emberek iránti bizalom mértéke uniós összehasonlításban átlagosnak 

tekinthető, addig Magyarországon az állami szervek és más társadalmi-gazdasági szereplők felé 

megnyilvánuló intézményi bizalom tekintetében egész Európábana sereghajtók közé 

tartozunk.
1
Ennek számos oka van, így értékkonfliktusok, a közintézmények elvártnál 

alacsonyabb teljesítménye, illetve a társadalmi részvétel alacsony szintje: kevesebbetjárunk 

össze a barátainkkal, kevésbé vagyunk segítőkészek egymás iránt, kevésbé veszünk részt civil 

szervezetek munkájában.  

Elindult az intézményi férőhelyek kiváltása, melynek eddigi tapasztalatai alapján kerül 

kidolgozásra a következő három év feladatait tartalmazó Cselekvési Terv. A Cselekvési Terv 

keretében többek között újragondolásra kerül a pályáztatási rendszer, a leendő pályázó 

intézmények és fenntartóinak strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a 

szakemberek képzése, hogy a nyújtott szolgáltatás egyén-központú legyen és az igénybevevők 

önállóságának megtartására/visszanyerésére összpontosuljon. A szolgáltatásokat igénybe vevők 

közösségi életvitelre történő felkészítése során folyamatos támogatást kapnak a mindennapi 

élethez szükséges készségek elsajátításához, a személyes célok, egyéni igények figyelembe 

vétele melett. A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a kiváltás által érintett 

fogyatékos személynek, pszichiátriai- és szenvedélybetegnek szolgáltatást nyújtó ápoló-

gondozó intézmények kiváltása eredményeként létrejövő támogatott lakhatáshoz kapcsolódó 

szociális alapszolgáltatások fejlesztése.  

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása ugyanakkor már a az 

1990-es évek közepétől tart, a Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1997. 

november 1-je óta rendelkezik róla. Míg az l970-es években az állam gondoskodására szoruló 

gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a élt nevelőszülőnél, l997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg 

mintegy 60%-uk (13.000 fő) nevelőcsaládokban elhelyezett. A nem nevelőszülőnél elhelyezett 

gyermekek, fiatal felnőttek (8500 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db 

gyermekotthonban élnek. A kiváltási, átalakítási folyamat befejező szakaszához értünk, már 

csak néhány azon gyermekotthonok száma, amelyek mlég kiváltás előtt állnak. A még 

kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. 

Ezeken kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes 

gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal. Az 

ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, 

gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése elengedhetetlen. 

A fentiek miatt a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (NTFS), Nemzeti ifjúsági 

stratégia (NIS), Civil stratégia, Nemzeti önkéntes stratégia, illetve a fogyatékos személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia és a 

gyermekvédelmi törvény megközelítése mentén a beavatkozási irány célja a társadalmi 

aktivitás fokozása, a közösségépítés, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek elleni 

küzdelem, a család társadalmi szerepének megerősítése, a hátrányos helyzetben lévő fiatalok és 

gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése és életesélyeinek javítása, 

az idősek támogatása, az aktív befogadás erősítése, valamint a megváltozott munkaképességűek 

                                                 

1
Forrás: a nemzetközi összehasonlító értékvizsgálat (World Value Survey), a piacgazdaság normatív kereteit 

(gazdasági kultúrát) elemző vizsgálat és Unió országainak gazdasági attitűdjeit összehasonlító vizsgálat adatain nyugvó 

Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében, Tárki 

Társadalomkutatási Intézet Zrt., 2009 



 

 

  |13 

aktivitásának emelése rehabilitációs programokkal. Ezen célok mindegyike az egyénekkel és a 

közösségeikkel közös cselekvés útján közvetlenül vagy az intézményeken keresztül közvetve 

(mi, együtt, egymásért) szolgálja a társadalmi bizalom növelését, a fiatalok sikeres társdalmi 

integrációját és a hátrányos helyzetű célcsoportok életminőségének javítását,ami a fenntartható 

növekedés egyik legfontosabb társadalmi előfeltétele. 

Dinamikusan növekszik az egyházi fenntartású intézmények aránya, így ennek megfelelően 

erősödik az egyházak társadalmi szerepvállalása. Az egyházakat az országos lefedettsége, 

intézményrendszere, illetve az egységes szemléletrendszere, folyamatos jelenléte képessé teszi a 

feladatok minőségi és kiemelkedő ellátására. A közszolgáltatások fejlesztése ugyanúgy kiterjed 

a nem állami fenntartású intézményekre. Az egyházak továbbá a hátrányos helyzetű, vagy 

periférikus, veszélyeztetett élethelyzetben lévő emberek felé fordulnak, és támogató 

tevékenységeiken keresztül ösztönzik a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket és 

megtartásukat. 

A népesedési helyzet javítása érdekében cél a fiatalok körében a családalapítási, majd a 

gyermekvállalási kedvfokozása. A program forrásai ebben a tekintetben a hátrányos helyzetű 

térségekre és személyekre fókuszálnak. A család a gyermekek mellett az idősek aktivitásának 

megőrzésében is meghatározó. 

A közösségépítés elsősorban települések, járások, szomszédságok közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztését, másrészt lokalitástól függetlenül létrejövő értékalapú 

közösségek építését jelenti. Magyarországon gyengék a közösségi összetartozás szálai, illetve az 

önszerveződő közösségek egy sor olyan társadalmi problémát tudnak megoldani, amelyre a 

kormányzat nem képes, ezáltal javítva a helyi életminőséget is. A közösségépítés fizikai 

hatóköre egy településrész, település vagy akár járásis lehet. Ez a társadalmi felzárkózási 

politikának is fontos eszköze, hisz a közösségi munka hatására az egyének bevonódnak és 

együttműködnek problémáik megoldásában. A közösségfejlesztési munka eredménye nemcsak 

az adott közösségre hat, hanem közvetve a közjót is gyarapítja, kitüntetett szerepe van a 

társadalmi konfliktusok megoldásában, a települések helyi megtartó képességének erősítésében, 

így a társadalmi összetartozás és a társadalmi együttműködés erősítésének biztos alapja. 

Az aktív közösségi partnerség fejlesztése keretében elérendő cél olyan szolgáltatások nyújtása 

egyebek mellett a nemzetiségeknek, amelyek elősegítik bekapcsolásukat a közösség életébe. 

Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések 

Magyarországon az Eurostat adatai szerint 2011-ben a születéskor várható átlagos élettartam a 

negyedik legrosszabb az Unióban. A KSH adatai szerint 2012-ben a születéskor várható átlagos 

élettartam a férfiaknál 71,5 év, a nőknél 78,7 év volt.
2
 Összevetve az EU tagországok 

születéskor várható élettartamát és figyelembe véve az egyes országok gazdasági teljesítményét 

is megállapítható, hogy Magyarország a várható élettartamot tekintve a gazdaságilag 

elmaradottabb országok középmezőnyében helyezkedik el.A megromlott egészségben leélt 

éveket és az „idő előtti” halálozást összegző egészséges életévveszteséget (DALY) tekintve 

kiemelkedő jelentőségű a szív- és érrendszeri betegségek (27%), a rosszindulatú daganatok 

(18%) valamint a mozgásszervi betegségek (11%) szerepe. 

A KSH felmérése szerint 2011-ben a 15–64 évesek több mint 11%-a nyilatkozott úgy, hogy a 

munkavállalásban egészségi állapota miatt akadályozva érzi magát. Az egészségi állapot 

országos mutatói jelentős földrajzi és társadalmi-gazdasági helyzet szerinti egyenlőtlenséget 

mutatnak: a kedvezőtlen egészségi állapotúak körében jelentősen felülreprezentáltak a hátrányos 

helyzetű csoportok (roma közösségek, kistelepülésen élők, segítségre szorulók, fogyatékos 
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személyek). 

A kirívóan rossz egészségi állapotáért nagymértékben felelős az egészségkárosító életmód, 

különösen a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás. A magyarországi egészséges 

életévveszteség legjelentősebb kockázatai közül 1990-ben és 2010-ben is az egészségtelen 

táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a dohányzás, a magas 

testtömeg index és az alkoholfogyasztás képviselte a legnagyobb részarányt. 

A lakosság kedvezőtlen egészségi állapota önmagában is nagy kihívás elé állítja az 

egészségügyi ellátást, mely helyzetet tovább nehezíti magának az ellátórendszernek a meglévő 

hiányosságai. A betegút-szervezés hiánya, és a magasabb progresszivitási szintekre történő 

betegmozgás inadekvát forrásallokációhoz és eladósodáshoz vezetett. Az ellátásokon belül még 

mindig felülreprezentált a magas fajlagos költségigényű fekvőbeteg ellátás, ami sokszor 

indokolatlanul kerül igénybevételre. Az egyre magasabb átlagéletkorú társadalomban ezzel 

arányosan növekszik az egészségügyi ellátások várható igénybevétele. A struktúraváltást 

nehezíti, hogy – a szakmai előrelépés nehézségei és az alacsony ágazati bérszínvonal miatt – az 

egészségügyi személyzetnél erősödik a szakemberhiány. Azaz mind a keresleti, mind a kínálati 

oldalon nagyok a kihívások. Az egészségügyi intézmények belső működése és menedzsmentje 

mind eredményességi, mind költséghatékonysági szempontból javítandó. 

Az egészségügyben több, az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adataival 

alátámasztható hiányszakma alakult ki. A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű járásokban a 

háziorvos hiány magasabb arányú, mint az ország más területein. A fekvő- és járóbeteg 

ellátásban a speciálisabb jellegű pszichiátriai és sürgősségi patológia szakterületeken is jellemző 

a szakemberek hiánya, ugyancsak területi aránytalanság mellett. 

A 2007-2013-as fejlesztési időszak alapvető célkitűzése az egészségügy infrastrukturális 

hátterének a megerősítése és strukturális átalakítása, az ellátórendszer hatékonyságának a 

növelése volt az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátások (elsősorban a kórházi ellátást 

kiváltó járóbeteg-ellátás) fejlesztésével. A fejlesztési célkitűzések között szerepelt az 

egészségügyi ellátórendszer hozzáférésbeli különbségeinek mérséklése az egészséget, az 

egészséges életmódot visszatükröző indikátorok javításával. Kiemelt cél volt továbbá az ellátási 

szükségletekhez igazodó, a hatékonyságot fokozó normatív erőforrás allokáció, illetve az ágazat 

humánerőforrásellátottságának fejlesztése. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében az egészségügyet érintő 

fejlesztések egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozták az egészségügyi 

ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság 

egészségi állapotának javításához járultak hozzá.  

Az egészségtudatos magatartás széles társadalmi réteggel történő megismertetése, elterjesztése 

valamint az egészségi kockázati tényezők megismerése érdekében egészségfejlesztési 

programok, kampányok, koragyermekkori programok indultak, illetve mintaértékű 

rendszerfejlesztés eredményeként működik az egészségfejlesztési irodák hálózata 59 irodával 

(ebből 18 LHH térségben van). 

Az ágazati szerkezet-átalakítással összefüggésben az egészségügyi infrastrukturális 

fejlesztésekhez kapcsolódóan sor került a humánerőforrás fejlesztésére is; kiemelt cél volt az 

egészségügyi dolgozók ágazatban tartása, illetve felkészítése az ágazati reformok kapcsán 

megváltozott helyi szükségletekhez való alkalmazkodásra. 

A megkezdett fejlesztések folytatásaként az Egészséges Magyarország stratégiával összhangban 

a lakosság egészségi állapotának további javítása érdekében cél a lakosság egészségkultúrájának 

fejlesztése, hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikáció, az 

egészségtudatosság növelése, az egészségügyi ellátórendszer prevenció fókuszú áthangolása, 

népegészségügyi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javítása, továbbá a szűrővizsgálati 

rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése. 
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Az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítése, motivációjának fokozása kapcsán a cél 

a népegészségügyi szükségletek kielégítéséhez és az egészségügyi ellátórendszer működéséhez 

szükséges megfelelő létszámú és képzettségű emberi erőforrás biztosítása, különös tekintettel a 

szakterületenkénti és földrajzi területenkénti egyenlőtlenségek csökkentésére. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az egészségügyet érintő 

fejlesztések célja olyan ellátórendszer kialakítása volt, amely az erőforrások koncentrálásával 

magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb ellátásokat biztosít hosszú távon is 

fenntartható módon. Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása kapott támogatást, 

ezen belül a regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése, a fekvőbeteg-szakellátás 

intézményrendszerének struktúraváltása, valamint a kapcsolódó információtechnológiai 

fejlesztések történtek meg. A területi szempontok mellett a fejlesztések a népegészségügyi 

nemzeti programokkal összhangban a vezető halálokokban szerepet játszó ellátások 

fejlesztésére fókuszáltak. 

A megkezdett strukturalis változások folytatásaként a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban az 

infrastrukturális fejlesztések folytatása mellett (aktív fekvőbeteg-kapacitások további redukálása 

a járóbeteg-ellátás, ill. egynapos sebészet irányába, a patológia, a gyermek (sürgősségi, 

pszichiátriai) ellátás és az addiktológia feltételrendszerének javítása) nagyobb figyelmet kell 

fordítani az egészségügyi ellátórendszerek humánerőforrás helyzetének alakulására, az 

ellátórendszer (alapellátás, védőnői ellátás) prevenciós kapacitására. További cél az alapellátás 

megerősítése az alap- és a szak- (azon belül a járóbeteg) ellátás feladatköreinek pontos 

kialakításával, az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtésével, az egészségügyi 

ellátórendszer prevenciós szemléletű áthangolásával, a betegútmenedzsment optimalizálásával. 

A tervezett fejlesztések továbbá a hiányszakmákhoz illetve hiányterületekhez kapcsolódnak 

(sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az 

infrastruktúra hatékonyságának optimalizációját is célozzák. 

 

A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentésére 

Magyarország a korai iskolaelhagyók arányának
3
 10%-ra történő csökkentését vállalta 2020-

ig. Hazánkban a korai iskolaelhagyók aránya elmarad az Európai Unió átlagától:2013-ban EU 

11,9%, HU 11,8% (a magyar adat alakulása: 2008 11,7%, 2009 11,2% és 2010 10,5%, 2011 

11,2%, 2012 11,5% KSH munkaerőfelmérése alapján). Az utóbbi évek csökkenő tendenciája 

után az elmúlt 3 évben nőtt az arány. Ennek részben demográfiai (csökkenő tanuló népességen 

belül folyamatosan nő a HH/HHH, SNI diákok aránya), részben oktatási okai vannak 

(alacsonyabb arányban képes a köznevelés a hátrányos helyzetű tanulókat befejezett középfokú 

végzettségig eljuttatni, elsődlegesen a szakképzésben jelentkező magas végzettség nélküli 

iskolaelhagyás miatt). A rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét, a képzettségi 

szint javítását szolgáló intézkedésekre van szükség.Az alacsony tanulói teljesítmény és a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége szoros összefüggést mutat a gyermekek társadalmi 

helyzetével, illetve ezen keresztül a területi jellemzőkkel. Nem működik még eredményesen a 

korai intervenció és a koragyermekkori intézményes neveléshez való hozzáférés. Az iskoláskor 

kezdetén az azonos korú gyermekek között tapasztalható 1-2,5 évnyi fejlettségbeli különbség 

behozhatatlan hátrányt jelent a lemaradó gyermekeknek, ezért már a kora- és kisgyermekkorban 

szükséges lépéseket tenni a későbbi esetleges végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére. 

                                                 

3
Azok aránya a 18-24 évesek százalékában, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek és nem 

tanulnak tovább semmilyen oktatásban, képzésben 
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Az iskolai szegregáció jelensége részben arra vezethető vissza, hogy az oktatási rendszer 

jelenleg nem képes megfelelően tompítani az egyes hátrányos és nem hátrányos helyzetű 

tanulók közötti különbségeket, amelyek részben a tanulók iskolán kívüli környezetéből 

fakadnak. A minőségi oktatásból való kirekesztődés, a jobb társadalmi státuszú tanulók iskolai 

elvándorlása és a területi elkülönülés jelentős problémákat okoz az érintett intézményekben. Az 

olyan iskolákban (és osztályokban), ahol ezen folyamatok eredményeként elkülönülnek a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, rosszabb az oktatás színvonala: 

alacsonyabb a szaktanárok által megtartott órák száma, ezen iskolák gyengébben felszereltek 

más helyi iskoláknál és osztályoknál. Mindezek következtében erősödnek a meglévő társadalmi 

különbségek. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekcsoportokkal kapcsolatos 

feladatok ellátásában jelentős - prevenciós és intervenciós - szerep jut a pedagógiai 

szakszolgálatoknak, a pedagógiai szakmai szolgáltatásnak, azon belül a pályaválasztási 

tanácsadásnak, iskolapszichológiai ellátásnak, a lemorzsolódás veszélye esetén a mielőbbi 

jelzésnek és beavatkozásnak, az alacsonyan teljesítő intézmények szakmai támogatásának,ezért 

kiemelten fontos ezen tevékenységek minőségének javítása. A megfelelő kora gyermekkori 

nevelést célzó intézkedések mellett elengedhetetlen a köznevelés méltányossá válásának 

elősegítése elsősorban olyan módszertani kultúra elterjesztésével, amelyek heterogén 

összetételű tanulói csoportok eredményes oktatását segítik. Emellett szükséges a sérülékeny 

társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének támogatása szakmai 

fejlesztésselés a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel.  

A köznevelés által nyújtott ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásához szükséges 

kompetenciák eredményességét mérő, évente adatot szolgáltató országos kompetenciamérés 

szerint az eredmények a matematika és természettudomány teszt eredményében alig javultak az 

elmúlt 4 évben. 

Hasonló eredményt ad a legutóbbi PISA felmérés is. Ugyanakkor nemzetközi 

összehasonlításban kiugróan nagyok a különböző társadalmi hátrányok mentén kimutatható 

oktatási egyenlőtlenségek. Számos felmérés, kutatás és elemzés bizonyította, hogy társadalmi 

hátrányok és az iskolai, tanulási kudarc között nagyon szoros az összefüggés. Mindez nem csak 

a hátrányos helyzetű tanulói csoportok szempontjából hatalmas probléma, de az oktatási 

rendszer egészének teljesítményét is rontja. Az oktatási egyenlőtlenségeket meghatározó 

hátránytényezők: a tanuló szociokulturálisháttere, lakókörnyezete, szüleinek iskolai végzettsége 

és foglalkoztatottsága, többségtől eltérő etnikai-nyelvi háttere, valamint a köznevelési rendszer 

hátránykompenzáló képességének hiányosságai. 

A fenti kihívások megválaszolására a Köznevelés-fejlesztési stratégiában, illetve a Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiában foglaltak alapján, továbbáaz Ifjúsági 

Garancia akciótervében foglaltak figyelembe vételével az operatív program célja a minőségi, 

méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelési rendszer megteremtése, a pedagógus 

hivatás megerősítése, valamint azesélyteremtő éshátránykompenzációs beavatkozások javítása a 

végzettség nélküli iskolaelhagyástmegelőző iskolai pedagógiai folyamatok fejlesztése, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a pedagógusok szakmai felkészítése által. 

Hozzájárul továbbá Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájában foglaltak szerint a 

köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást megvalósító intézményrendszer 

fejlesztéséhez, valamint a felsőoktatásban szükséges készségek elsajátításához és motivációk 

felkeltéséhez. 

Az oktatási infrastruktúra általános állapota az országos átlagot nem éri el az elmaradott 

járásokban, így e térségekben többszörösen rosszabb körülmények között kell tanulniuk a 

gyermekeknek. Ennek egyik oka, hogy a 2007-13-as időszakban versenyeztetés és nem 

igényfelmérés alapján nyújtották a támogatásokat. E helyett az elkövetkező időszakban 

szükségleteken nyugvó, célzott beavatkozásra van szükség. Az infrastruktúra minőségét ezen 

kívül akkor indokolt javítani, ha azok rendszerszintű beavatkozásokhoz kapcsolódnak, az elmúlt 
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időszakban megvalósított felújításokra alapozva. A fenntarthatóság biztosításához tekintettel 

kell lenni a szükségletfelméréseknél a gyermekszám várható alakulására. A beruházások 

eredményeként az egyedi területi igényekhez jobban alkalmazkodó iskolai háló jön létre. 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű 

átalakítása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése 

A magyar felsőoktatás a nemzetgazdaság legversenyképessebb ágazatai közé tartozik, részben 

annak köszönhetően, hogy a felsőoktatás átalakítása megkezdődött a 2007-2013-as fejlesztési 

periódusban. Ugyanakkor a felsőoktatás kibocsátása mennyiségben (létszámban) és minőségben 

(kibocsátási szerkezet, munkaerő-piaci kompetenciák) még több területen elmarad a 

szükségestől.  

Az EFOP célja az Európa 2020-as célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek 

arányának növelése, különös tekintettel a hátrányos helyzet célcsoportokra. A felsőfokú vagy 

azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves korosztályban jelentősen 

emelkedett a 2007. évi 20,1%-ról 2012-ben 29,9%-ra. Ezen eredmények a felsőoktatási 

expanziónak köszönhetők, ami 2005-re elérte a csúcsát, azóta csökken a teljes hallgatói létszám, 

de az arány emelkedése még várható. Ennek népesedési okai is vannak, évről évre csökken az 

érettségiző középiskolások és így a felsőoktatásba jelentkezők száma (KSH alapján a 18 évesek 

létszáma 2000-ben 137.000 fő, 2015-ben 105.000 fő). A nemzeti reform programban vállalt 

célkitűzés a 30,3%-os arány elérése 2020-ra. Az EFOP fejlesztésekkel 2023-ig 35%-os arány 

elérését célozzuk meg.  

A demográfiai csökkenést a felsőoktatáson belül az egész életen át tartó tanulásba tartozó 

képzések egyelőre nem kompenzálják, valamint a tanulmányi időn belül diplomát szerzettek 

aránya is kiugróan alacsony nemzetközi összehasonlításban, a tanulmányi időszak elhúzódása 

illetve nyelvi készségek hiánya miatt. Emiatt elsősorban a túlfutók és a lemorzsolódok 

számának csökkentésével, továbbá a továbbképzésben résztvevők és a rövid ciklusú képzések 

arányának növelésével lehet fokozni a végzettségi szintet. 

Probléma továbbá, hogy az alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportokból származó tehetséges 

fiatalok alulértékelik a felsőfokú végzettség és a diploma munkaerő-piaci jelentőségét és értékét, 

és egyidejűleg túlértékelik a felsőoktatásba való bejutás, és az egyetem/főiskolai tanulmányok 

elvégzésének nehézségeit. Esetükben emiatt célzott, a középiskolai célcsoporttól megkezdődő 

előkészítő és a végzésig tartó beavatkozások kidolgozása szükséges.  

Minőségi oldalról nézve az iskolarendszer kibocsátása sem szerkezetében, sem mennyiségében 

nem tud megfelelni a munkaadók valós igényeinek egyes területeken, illetve jelentős elmaradás 

tapasztalható a nagyon gyorsan változó globális és európai munkaerő-piaci elvárásokhoz való 

gyors alkalmazkodás terén. Emiatt ezen a területen az átalakítások fókusza az oktatási és 

képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása (beleértve egyes 

képzésekben az EU munkaerő-piacát), a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, 

a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása elsősorban a 

felsőoktatási oktatásmódszertanban gyakorlat erősítése és az intézmények profiljának 

fokuszáltsága által. Sokszor nem elégségesek a munkaerőpiaci visszajelzések az adatalapú 

döntéshozatalhoz, emiatt fokozni kell a diplomák és képzések munkaerőpiaci beválásának 

nyomon követését. 

Az EFOP az intelligens szakosodás stratégiához és az európai kutatási térségre (ERA) 

vonatkozó célkitűzésekhez kapcsolódva szolgálja a kutatói utánpótlás biztosítását. A 

bevatakozás hozzájárul az uniós szinten 1 millió új kutatói álláshely kialakítását kitűző célhoz.  

A felsőoktatási intézményrendszer a magyar K+F+I rendszerben két fontos funkció miatt 

megkerülhetetlen:  

a) a gazdaságfejlesztési és innovációs célok megvalósíthatatlanok a felsőoktatásnak a 

kutatás-intenzív iparágak felé történő magasan képzett munkaerő kibocsátásának 
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bővítése és javítása nélkül 

b) a felsőoktatási szféra a hazai kutatási kapacitások többségét adja, amely egyben a 

vállalati szektor innovációs alapját is jelenti. 

További lehetőségek rejlenek az egyetemek és a vállalatok közötti K+F együttműködésben, 

melynek fokozása elősegítheti a hazai innovatív vállalatok kutatási megrendeléseinek és 

humánerő-utánpótlás bázisának növekedését. A fizikai kapacitásfejlesztési beruházásokat a 

GINOP, míg a kutatói humán beavatkozásokat az EFOP tartalmazza. Jelentős problémát jelent 

egyelőre a kutatói állomány stagnálása, illetve az elvándorlás. A 10.000 foglalkoztatottra jutó 

kutatók száma 56, ami jelentősen elmarad az OECD átlagtól. Mindezen túl megállapítható, hogy 

nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mind a felsőoktatási K+F ráfordítás csekély, 

továbbá a kutatói állomány viszonylag alacsony bérű. Ennek ellenére jó eredményeket ér el 

(tudományos eredményességet mérő Hirsch-index értéke: EU átlag 3/4-e, miközben a 

ráfordítások az EU átlag felét sem érik el).  

A legjobb kutatási mutatókkal rendelkező intézmények ugyanakkor tudományos 

kapacitásaikhoz, eredményességükhöz mérve kisebb arányban kapcsolódnak be az Európai 

Felsőoktatási Térségbe és az Európai Kutatási Térségbe. E helyzeten javít infrastrukturális 

beruházásokkal a GINOP (pl. a kutatás hatékonyságának javításával), illetve az EFOP a 

felsőoktatási és tudományos humán tudás növelésével (pl. az oktatói és hallgatói mobilitás 

bővítésével). 

A Felsőoktatási stratégia, az Egész életen át tartó tanulás keretstratégiája, a Tudománypolitikai 

stratégia és a Befektetés a jövőbe K+F+I stratégia valamint az Intelligens szakosodás stratégia 

céljai átlátható, kiszámítható, egységes elvek és teljesítmény szerinti  szerint differenciált 

finanszírozást eredményeznek a felsőoktatásban, melyben az alábbi két nagy, több egymással 

összefüggő területet átfogó komplex cél és beavatkozás keretében: 

a) a felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújítása és 

hatékonnyá tétele két összefüggő egyedi célt szolgálva: a végzettségi szintnövelése 

(különös tekintettel a hátrányos helyzetűek hozzáférésnek javítása), valamint a 

kibocsátás munkaerő-piaci relevanciájának növelése érdekében. 

b) a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése hármas célkitűzés mentén: 

a személyi állomány és az oktatás bővítésével egyfelől az intelligens szakosodás 

humánerőforrás oldali megalapozása, a közvetlen megrendelés alapú kutatási 

szolgáltatások kielégítése, másfelől az Európai Kutatási Térségbe, valamint a 

Horizon2020 és más európai kutatási programokhoz való erőteljesebb csatlakozás 

elősegítése révén. 

Mindkét beavatkozás szolgálja a felsőoktatás harmadik missziójának bővítését, a helyi 

gazdaságfejlesztési és társadalmi probléma megoldó képesség növeléséhez való hozzájárulást, a 

társadalmi innováció bővülését valamint a tudás megosztás biztosítását. 

Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében  

Vészesen meggyengült a társadalmi intézményrendszer és a kutatás-fejlesztés emberi erőforrása 

mind mennyiségileg, mind minőségileg, így csak egy vonzó pályaképre épített személyügyi 

politika mentén lehetnek sikeresek a fejlesztések. 

Alacsony a közszolgáltatást nyújtó intézmények és a bennük dolgozók társadalmi 

megbecsültsége, aminek eredményeként 

» az elmaradott járásokbansok a betöltetlen háziorvosi praxis, védőnői körzet, illetve az 

egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak száma közel 10%-kal alacsonyabb 2009-

hez képest, ami együttesen tovább növeli az uniós átlagtól való eddigi jelentős 

elmaradásunkat; 

» igen alacsony a közszolgáltatást nyújtó intézményekben dolgozók átlagbére, az Európai 
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Bizottság számítása szerint a pedagógusok és az egészségügyi foglalkoztatottak reálbére 

messze az uniós átlag alatt található; és 

» a humán szakterületek mindegyikében a 2004 óta megvalósult fejlesztések által le nem 

fedett intézményekre jellemző a korszerűtlen, rossz színvonalú és gazdaságosan nem 

működtethető eszközök nagy súlya, valamint hiányzik a minőségi szolgáltatások nyújtását 

lehetővé tevő környezet. 

Ezen tényezőkben igen nagy területi eltérések is kimutathatók mind a megyék, mind egy 

megyén belüli települések között. A Kormány ezt érzékelve döntött egyes közszolgáltatások 

állami irányítása mellett. A közszolgáltatási szektor 2011-ben elindult kiterjedt reformja 

ellenére országosan még egyenetlen a szolgáltató kultúra és a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. 

A beavatkozáok nemzetközi és makro-regionális dimenziójának elmélyítése érdekében 

Magyarország élni kíván a programterületen kívüli műveletek országhatáron átívelő, illetve 

transz-regionális alkalmazásának lehetőségével is. A programterületen kívüli műveletek és a 

transz-regionális fejlesztések kiemelten szolgálják a közép-európai gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió, valamint a versenyképesség és fenntarthatóság biztosítását, továbbá az 

eredményesebb nemzetközi együttműködést. 

 

Az EFOP kapcsolódása az EU 2020 Stratégiához és az országspecifikus ajánlásokhoz: 

 társadalmi felzárkózás: közvetlenül hat az EU 2020 Stratégia nélkülözés vagy szociális 

kirekesztés által fenyegetett népesség számarányának csökkentési céljára; közvetlenül 

szolgálja a 2014. évi CSR 4. pont utolsó mondatában foglalt cél teljesülését; 

 a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése : 

közvetve hat az EU 2020 Stratégia nélkülözés vagy szociális kirekesztés által 

fenyegetett népesség számarányának csökkentési céljára; közvetlenül szolgálja a 2014. 

évi CSR 4. pont utolsó mondatában foglalt cél teljesülését; 

 egészségfejlesztés és betegségmegelőzés: közvetve, a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek csökkentésével hat az EU 2020 Stratégia 

nélkülözés vagy szociális kirekesztés által fenyegetett népesség számarányának 

csökkentési céljára; 

 köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére: közvetlenül hat az EU 2020 Stratégia végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentési céljára; közvetlenül szolgálja a 2014. évi CSR 6. pont második mondatában 

foglalt cél teljesülését és közvetett módon segíti az ifjúsági munkanélküliség 

csökkentését; 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű 

átalakítása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése: közvetlenül hat az EU 2020 

Stratégia felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelési céljára, közvetve 

pedig hozzájárul a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javításához; közvetlenül 

szolgálja a 2014. évi CSR 6. pont harmadik és negyedik mondatában foglalt célok 

teljesülését; 

 utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében: közvetve, az elmaradott járásokban levő hiányszakmák betöltöttségi szintjének 

növelésével segíti a 2014. évi CSR 4. pont utolsó mondatában foglalt cél teljesülését. 
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1.1.2. A tematikus célkitűzések és a kapcsolódó beruházási prioritások 

kiválasztásának indokolása a partnerségi megállapodásra tekintettel, az 

azonosított regionális igények és adott esetben a nemzeti igények alapján, 

ideértve az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott 

országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ 148. cikke (4) bekezdésével 

összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban azonosított 

kihívásokat, az előzetes értékelés figyelembevételével.. 

1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását 

indokoló összegző áttekintés 

Kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

Kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

9. A társadalmi 

együttműködés 

előmozdítása és 

a szegénység, 

valamint a 

hátrányos 

megkülönböztet

és elleni 

küzdelem 

9.(a) A nemzeti, regionális és 

helyi fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő 

beruházás, az egészségi 

állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, 

kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a 

társadalmi 

együttműködéselőmozdítása, 

valamint az intézményi 

szolgáltatásokról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való átállás 

Kiegészítő jelleggel szükség van az egészségügyi és 

szociális közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, az 

intézményi férőhelyek kiváltását, továbbá a társadami 

felzárkózást szolgáló ESZA beavatkozásokat támogató 

beruházásokra. 

9.(b) A városi és vidéki 

területeken élő, rászoruló 

közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint 

gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása 

Elsődlegesen lakhatási hátrányok felszámolásához, s 

mellette a területi leszakadási folyamatok megállításához 

indokolt beruházások megvalósítása is, melyek 

kiegészítik az 1. prioritási tengely kapcsolódó 

beavatkozásait. 

9.(i) Az aktív befogadás, többek 

között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság 

javítása érdekében 

Szükség van a nélkülözés és a hátrányos helyzetek 

átöröklődésének megakadályozására, a társadalmi 

összetartás, az önkéntes és antidiszkriminációs 

szerepvállalás növelésére, a nyílt munkaerő-piacra 

átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő 

belépésre való felkészítésre, valamint a fiatalok sikeres 

társadalmi integrációjának elősegítésére. 

9 (ii) A marginalizálódott 

közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja 

Társadalmi probléma a tartósan segítségre szorulók 

leszakadása, ezért szükséges e folyamat megtörése. E 

beavatkozások a hátrányos helyzetű emberekre, tartós 

szegénységben élőkre, romákra és lakókörnyezetükre 

összpontosítanak. 

9. (iv) A megfizethető, 

fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve 

az egészségügyi szolgáltatásokat 

és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat 

Alacsony pénzügyi hatékonysággal és eredményességgel 

működik a szociális és egészségügyi közszolgáltatás, így 

indokolt ezen intézmények szervezeti működését 

támogató eszközök fejlesztése. A beavatkozás kiterjed 

továbbá a legfőbb halálozási okok megelőzését célzó 

egészségtudatosság fokozására. 



 

21/264 

9.(v) A foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés megkönnyítése 

érdekében a társadalmi 

vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történő szakmai 

integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása; 

A társadalmi integráció nem képzelhető el a szociális 

gazdaság aktivizálása nélkül. A beavatkozás a szociális 

gazdaság leghátrányosabb helyzetű szereplői számára 

nyújt háttértámogatást. 

10. Az 

oktatásba, és a 

képzésbe, 

többek között a 

szakképzésbe 

történő 

beruházás a 

készségek 

fejlesztése és az 

egész életen át 

tartó tanulás 

érdekében 

(a) Az oktatásba, a készségekkel 

kapcsolatos képzésbe, 

szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás 

oktatási és képzési infrastruktúrák 

kifejlesztésével 

A beruházási prioritás infrastrukturális beruházásokkal 

szolgálja ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentését és , az oktatás minőségét javító köznevelési, 

továbbá a felsőoktatási ESZA beavatkozásokat. 

10.(i) A korai iskolaelhagyók 

számának csökkentése és a korai 

iskolaelhagyás megelőzése, 

valamint a minőségi oktatáshoz 

való egyenlő hozzáférés 

előmozdítása a koragyermekkori 

nevelésben, az alap- és középfokú 

oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatérést ösztönző 

formális, informális és nem 

formális tanulási formákat is 

A beruházási prioritás három egymásra épülő 

beavatkozást fog át: a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

komplex eszközökkel történő kezelését, az oktatási 

szegregációs jelenségek visszaszorítását, továbbá 

általában a köznevelés eredményességének, 

hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének 

javítását annak érdekében, hogy a köznevelésből 

sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a 

boldogulásukhoz szükséges képességekkel. 

10. (ii) A felsőfokú vagy annak 

megfelelő szintű oktatás 

minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az 

oktatásban való részvétel növelése 

érdekében, különösen a hátrányos 

helyzetű csoportok számára 

 

E beavatkozások a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

arányát növelik, illetve a felsőfokú képzést szorosan 

hozzáigazítják a gazdaság igényeihez, és a 

munkaerőpiaci elvárásokhoz, továbbá növelni fogják a 

felsőoktatási kiválóságot a kutatás-fejlesztési, innovációs 

és azt támogató humán erőforrás bővítése érdekében. 

Ezzel egyfajta átmenet is képződik az innovációt szolgáló 

beavatkozások felé. 

A beruházási prioritás kapcsolódóik az 1. tematikus 

célkitűzéshez az ESZA fejlestések keretében “a kutatás, a 

technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 

posztgraduális képzések és a vállalkozói képességek 

fejlesztése, kutatói képzési programok, valamint a 

felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai 

központok és vállalkozások közötti hálózatépítő 

tevékenységek és partnerségek révén”. 

 10.(iii) Az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségeihez való 

hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek 

naprakésszé tétele, továbbá az 

oktatási és képzési rendszereknek 

a munkaerő-piaci igényekhez való 

igazítása 

A beruházási prioritás javítja az egész életen át tartó 

tanulás feltételeit, csökkenti a tanulási lehetőségekhez 

való hozzáférés területi és társadalmi különbségeit, 

továbbá naprakészen tartja a közszolgáltatásokban 

dolgozók tudását. 

1.2. A forráselosztás indoklása 

Az egyes tematikus célkitűzések, adott esetben a beruházási prioritások számára 

nyújtott összeg (azaz uniós támogatás) indokolása, a tematikus koncentráció 

követelményével összhangban, az előzetes értékelés figyelembevételével. 
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Az EFOP pénzügyi kerete (az EU támogatási része) a teljes Magyarországra jutó uniós támogatási 

kerettöbb mint 11%-a, 2.612.789.000 euró. 

Az operatív program keretének túlnyomó része, 65,4%-a az Európai Szociális Alapból, míg 34,6%-a az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra, lévén a beavatkozások döntő hányada a 

humán tőke javítását célozza. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott prioritási tengelyek összesített 

keretének 89,4%-a kerül az 5 legnagyobb ESZA beruházási prioritásra allokálásra. Az Európai Szociális 

Alapról szóló 1304/2013 Európai Parlament / Tanács rendelete 4. cikk (3) bekezdés c) alpontja szerinti 

60%-os koncentrációs követelményt már 3 beruházási prioritás is teljesíti (ezek aránya 62,6%). 

A 9. tematikus célra jutó keret az EFOP 51,8%-a, mert ez jelenti a legnagyobb kihívást mind az EU2020 

Stratégia kapcsolódó indikátorainak teljesítése, mind pedig társadalmi oldalról szemlélve. A segítségre 

szorulók számának csökkentése a teljes magyar lakosság 5%-át érinti. Ezen felül e tematikus cél igen 

sokrétű, a társadalmi felzárkózástól kezdve, a szociális területen és a civil szervezetek megerősítésén át 

az egészségügyig terjedő fejlesztéseket karol át. 

A 10. tematikus cél megvalósítását az EFOP keretének 46,8%-a biztosítja. Számításaink szerint ez 

elegendő az EU2020 Stratégiában foglalt végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére – különös 

tekintettel arra, hogy a szakképzéssel és részben az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 

fejlesztések a GINOP keretei közöt valósunak meg – és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 

növelésére irányuló célok teljesítéséhez. Továbbá lehetőséget biztosít a kutatás, a technológiai fejlődés 

és az innováció ösztönzéséhez posztgraduális képzések kidolgozásával, kutatói képzési programokkal, 

valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti 

hálózatépítő tevékenységekkel. A kutatás-fejlesztés egyéb beavatkozásait a GINOP tartalmazza. 

Azintézkedések egymással szoros tartalmi és időbeni összhangban kerülnek megvalósításra. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az operatív program prioritási tengelyei, illetve a lefedett beruházási 

prioritások szerinti indikatív forrásmegosztást, ami az alábbi alapelvekre épül: 

˗ az EU 2020 Stratégia és az országspecifikus ajánlások által megfogalmazott célok, illetve a 2013-ban 

tapasztalható kiindulási helyzet közötti eltérés mértékére: minél nagyobb a különbség a kiindulási 

érték és a hivatkozott dokumentumokban a 2020-ra kijelölt célérték között (legyen az mennyiségi 

vagy minőségi jellegű), annál nagyobb forrás került arra allokálásra; 

˗ a 2007-2013 közötti programozási időszak tapasztalatai szerinti adott eredmény eléréséhez szükséges 

átlagos fajlagos költségvonzat alapján; illetve 

˗ az ESZA és ERFA közötti megosztás az ESZA beavatkozások elsőbbségét mutatja, melyhez 

kiegészítő jelleggel csatlakoznak a szükséges beruházások. 

Az operatív program teljes támogatási kerete azon elgondolás alapján került meghatározásra, miszerint a 

gazdaságfejlesztésen alapuló gazdasági növekedés többlet munkahelyeket fog teremteni, s a program 

célja, hogy részint a tudástőke bővítésével, részint a foglalkoztathatóság javításával minél többen 

képesek legyenek e munkahelyteremtési hullámból profitálni. A szegénységgel szembeni 

leghatékonyabb és hosszabb távon ható gyógyír a foglalkoztatás bővítése. 

Az ex ante értékelők a tervezés során javasolták az EFOP támogatási keretének megemelését, ami 

megtörtént (a kezdeti keret körülbelül 15%-ával magasabb a végső költségvetés). A prioritási tengelyek 

közötti megosztásban a 9. tematikus célra jutó keret enyhe növelését javasolták. Ezt nem tartottuk 

indokoltnak, mert a 9. tematikus célra az operatív program több mint fele jut, továbbá az oktatási 

beavatkozások is hozzájárulnak a felzárkózási célokhoz a korai iskolaelhagyás csökkentésén és a 

hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatásán keresztül. 

 

Prioritási tengelyek 

megnevezései 

Tematikus cél szerinti 

bontás 

Beruházási prioritás szerinti 

bontás 

Prioritási tengely szerinti 

bontás 

1. Együttműködő 

társadalom 
9. cél: 1 353 628 575 

9(i): 279 252 553 

867 012 684 9(ii): 382 974 927 

9(iv): 178 189 723 
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9(v): 26 595 481 

2. Infrastrukturális 

beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése 

érdekében 

9(a): 309 203 847 
486 615 891 

9(b): 177 412 044 

3. Gyarapodó tudástőke 

10. cél: 1 224 977 536 

10(i): 331 259 402 

806 776 930 10(ii): 355 302 423 

10(iii): 120 215 105 

4. Infrastrukturális 

beruházások a gyarapodó 

tudástőke érdekében 

10.a): 418 200 606 418 200 606 

5. Pénzügyi eszközök 

alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítése 

érdekében, valamint 

társadalmi innováció és 

transznacionális 

együttműködések 

9. cél: 34 182 889 9. (ii): 34 182 889 34 182 889 

  2 612 789 000 2 612 789 000 2 612 789 000 
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2.SZAKASZ PRIORITÁSI TENGELYEK 

2.A  A technikai segítségnyújtáshoz nem kapcsolódó prioritási tengelyek ismertetése 

2.A.1.PRIORITÁSI TENGELY: Együttműködő társadalom 

2.A.2. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra 

vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása 

A Együttműködő társadalom elnevezésű prioritási tengely kizárólag a 9.számú tematikus célt 

fedi le. Ezen belül az alábbi beruházási prioritásokat érinti: 

» Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében − 9. (i), 

» A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja− 

9. (ii), 

» A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat− 9. (iv), 

» A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása− 9. (v), valamint 

» Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák − 9. (vi). 

A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra. 

A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban, illetve a jelölt intézkedéseknél 

más uniós ország területénmegvalósuló fejlesztések is megjelenhetnek, ha azokról 

projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok kevésbé fejlett régiókra 

történő visszahatása. 

Ha az ország egészére kiható, de a Közép-magyarországi Régióban valósul meg egy 

fejlesztés, úgy amennyiben az uniós szabályozás előírja a régiókategóriák közötti 

finanszírozás megosztási kulcs alkalmazását, úgy a lakosságarányos elosztást kell alapul 

venni. A KSH 2012. január 1-jei adatai alapján a Közép-magyarországi Régióban a teljes 

magyar lakosság 30,05%-a lakott, így az országos kihatású programok esetében a teljes 

elszámolható költségének 30%-át a KMR-re, míg 70%-át a kevésbé fejlett régiók 

keretére kell elszámolni. 

 

A prioritási tengely azonosítója 1. Prioritási tengely 

A prioritási tengely címe Együttműködő társadalom 

 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

kizárólag pénzügyi eszközök révén történik.  

<2A.3 type="C" 

input="M"> 
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  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

kizárólag uniós szinten létrehozott pénzügyi 

eszközök révén történik.  

<2A.4 type="C" 

input="M"“SME > 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik. 

<2A.5 type="C" 

input="M"> 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely 

a szociális innovációt vagy a transznacionális 

együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja. 

<2A.6 type="C" 

input="M"> 

2.A.3.Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap ESZA 

Régiókategória Kevésbé fejlett régiók 

A számítás alapja (elszámolható 

közkiadás vagy összes elszámolható 

költség) 

teljes költség 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

nem releváns 

2.A.4.Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)Az aktív befogadás, többek között az 

esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

(9.i) 

2.A.5.A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 1.A 

Egyedi célkitűzés  A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek 

munkaerő-piaci programba való belépésének 

növelése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeként képessé válnak a 

halmozottan hátrányos helyzetű, beleértve romák és 

megváltozott munkaképességű emberek a nyílt 

munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci 

programokba történő belépésre az egyénre szabott 

segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik 
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fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés 

javításaáltal.A specifikus cél keretében folytatott 

célzott, komplex programok eredményeképp javul a 

romák (kiemeltena roma nők) foglalkoztathatósági 

szintje. 

 

 

Azonosító 1.B 

Egyedi célkitűzés  A család és ifjúság társadalmi részvételének 

növelése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A népesedési kihívás sikeres kezelése érdekében 

szükséges a család intézményének megújítása a 

családokat segítő közösségek, szolgáltatások 

javításával. Végső cél a gyermekvállalás elősegítése. 

Több hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű 

területen élő fiatal válik képessé az önálló életkezdésre 

a családban rendelkezésre álló erőforrások optimális 

használatával. Ösztönözni kell ezeknek a fiataloknak a 

sikeres társadalmi integrációját képességeik 

kibontakoztatásával, együttműködő társadalmi, családi 

környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk 

erősítésével. 

Közösség alatt jogi személyiséggel rendelkező, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező, a résztvevők 

együttműködésén alapuló, rendszeres közös 

tevékenységet megvalósító csoportot értünk. 

 

 Azonosító 1.C 

Egyedi célkitűzés Több helyi civil közösség jön létre 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeként nő a hátrányos 

helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalása, 

továbbá fejlődnek a helyi közösségek (jogi 

személyiséggel nem rendelkező, a résztvevők 

együttműködésén alapuló, rendszeres közös 

tevékenységet megvalósító, mentorált csoportok), a 

hátrányos helyzetűek, romák civil szerveződései és a 

karitatív szervezetek. Több fejlesztési programban is 

alkalmazható közösségfejlesztési módszertan kerül 

bevezetésre bevont mentorok, közöségfejlesztők 

segítségével. További eredményként a társadalom 

szélesebb rétegei megismerik a roma és más 

etnikumok, illetve nemzetiségi és migráns közösségek 
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hagyományait, szokásait, erősödik a nemzetiségek, 

kiebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti 

párbeszéd. 

Szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó helyi 

közösségek jönnek létre, valamint visszaszorul a 

hátrányos megkülönböztetés jelensége. 

Nő az önkéntes tevékenységet végzők száma. Javul a 

civil szerveztek együttműködési kompetenciája a 

humán szakterületeken működő intézményekkel. 

Eredményesebbé válik a civil szervezetek szakmai 

háttértámogatása. 

Több elítélt bűnelkövető lesz képes visszailleszkedni a 

társadalomba, s ezáltal megelőzésre kerül a 

bűnismétlés. 

4. táblázat:Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási 

prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében) 

Azo

nosí

tó 

Mutató 
Régiókat

egória 

A 

mut

ató 

mért

ékeg

ység

e 

A 

célmeghatár

ozáshoz 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázisérték A 

bázisért

ék és 

célérté

k 

mérték

egysége 

Bázis 

év 

Célérték
4
 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszá

molás 

gyakor

isága 

F N Ö F N Ö 

1.1 A program 

elhagyását 

követően a 

munkaerő-

piacra, vagy 

munkaerő-

piaci 

programba 

belépők 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem releváns   5.5

00 

fő 2013   6.500 monitor

ing 

évente 

1.4 Közvetített 

önkéntesek 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem releváns   9.9

23 

fő 2014   7.000 monitor

ing 

évente 

                                                 

4
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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 Aktív 

regisztrációv

al 

rendelkező 

helyi 

közösségek 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

db nem releváns   299 db 2014   300 monitor

ing 

évente 

 Átalakított 

családtámog

ató 

szolgáltatáso

kat nyújtó 

szervezetek 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

db nem releváns   155 db 2014   155 monitor

ing 

évente 

2.A.6. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)Az aktív 

befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

(9.i) 

1.1 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 

Az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célja eléréséhez, továbbá a nélkülözés elleni 

eredményes fellépéshez elengedhetetlen az NTFS-ben foglaltakkal összhangban a halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok és rászoruló emberek, különösen a gyermeket nevelő családok 

eltartói munkaerő-piacon való megjelenése és öngondoskodó képességének fejlesztése. A 

GINOP az elsődleges munkaerő-piacra már rövidebb távon aktív munkaerő-piaci eszközökkel 

integrálható személyeket vonja be, az EFOP azokra irányul, akik munkaerő-piaci integrációja 

csak hosszabb távon valósulhat meg. Az intézkedésben a szakmai program megvalósítása 

mellett lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések 

elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések lebonyolítására is. 

Az intézkedés főbb beavatkozásai: 

a) A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációja keretében a 

rehabilitáció folyamatát segítő fejlesztések megvalósítása melett sor kerül a munkahelyi 

körülményekhez való alkalmazkodóképesség fejlesztésére, a nem fizikai hozzáférhetőség 

javítására, munkahelyi tapasztalatszerzésre, melyet tanácsadással, mentorálással, képzéssel, 

egyéb humán szolgáltatásnyújtással és bértámogatással (átmeneti jellegű támogatott 

foglalkoztatás) ösztönzünk. Ezt kiegészíti a megváltozott munkaképességhez igazított 

munkahely feltárása és felkészítése. A művelet célcsoportját a komplex minősítési 

nyilvántartásban szereplők alkotják és akik a célcsoport foglalkoztatását vállalják 
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(akkreditált foglalkoztatók és nyílt munkaerő-piaci szereplők). A tartósan utcán élők és 

hajléktalan emberek esetében a rehabilitáció, az egyénre szabott támogatás és 

kompetenciák fejlesztése és a munkára való felkészítés kiegészül az önálló lakhatás 

elősegítéséhez szükséges tevékenységek megvalósításával is. A Rászoruló Személyeket 

Támogató Operatív Program keretei között élelmiszersegélyben részesülő közterületen 

élőknek az EFOP a társadalmi integrációt elősegítő kísérő szolgáltatásokat nyújt. 

b) A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése érdekében a fogvatartottak munkaerő-

piaci és társadalmi reintegrációját elősegítő egyénre szabottan differenciált, országosan 

elérhető program megvalósítása szükséges. 

c) Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése. A romák 

felzárkózásának segítése érdekében a nyílt munkaerő-piachoz közelítő programok indítása. 

A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére, 

egyénre szabott segítésére, mentorálásra és átmeneti jelleggel támogatott foglalkoztatására 

kerül sor. 

d) A támogatott lakhatás kialakításának célja a rehabilitációs programot már sikeresen 

teljesített, felépülőben lévő drogbetegek szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások 

biztosítása, társadalmi reintegrációjának támogatása, valamint a támogatott lakhatást 

igénybevevő drogbetegek foglalkoztatási lehetőségének támogatása. 

Az intézkedés tartalmazza a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges informatikai 

fejlesztéseket is, elsődlegesen a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási 

rehabilitációját segítő kormányzati háttérinformatikai rendszer továbbfejlesztését. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, országos kihatású programoknál a KMR is (VEKOP-

ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva), és egyes műveleteknél Magyarországon kívüli 

régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: a rászoruló és/vagy nagyon alacsony munkaintenzitású 

háztartásban élő halmozottan hátrányos helyzetű személyek, romák, megváltozott 

munkaképességű személyek, szenvedélybetegek, hajléktalan emberek 

Lehetséges kedvezményezettek: állami költségvetési szervek, önkormányzatok, nemzetiségi 

önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzatiintézmények, 

civil szervezetek, egyházi jogi személyek, oktatási/képzési intézmények, megváltozott 

munkaképességű személyeket foglalkoztató gazdasági társaságok,szociális szövetkezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 2.3, 2.4 

 

1.2 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása 

Az intézkedés mögött az a felismerés áll, hogy a hátrányos helyzet kialakulásának 

leghatékonyabb módja a megelőzés: a család mint a társadalmi védőháló legelemibb 

alkotóeleme, illetve az aktív és összetartó közösségek a társadalmi leszakadástól védenek meg. 

A beavatkozások egyrészről a krízishelyzetek megelőzését– az aktivitást célzó, közösségi 

energiákat felszabadító, illetve szemléletformáló, ismeretterjesztő tevékenységeken keresztül –, 

másrészről pedig a krízishelyzetben lévő vagy azáltal fenyegetett családok támogatását 

szolgálják, elsősorban szolgáltatási oldalról. Cél a család intézményének megerősítése, továbbá 

a NIS mentén a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, a helyi közösségek, kortárs 

csoportok fejlesztése programok támogatásával, illetve a helyi ifjúsági munka komplex 

fejlesztésével. A beavatkozások hátrányos helyzetű személyeket, vagy elmaradott térségeket 

céloznk meg. 
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Az intézkedés főbb beavatkozásai: 

a) A családi krízishelyzetek kialakulásának megelőzését szolgáló, illetve a létrejött 

krízishelyzetek megoldását támogató szolgáltatások, valamint a családdal, 

gyermekekkel, gyermekvállalással és családi krízishelyzetekkel kapcsolatos 

szemléletformálás. 

A szolgáltatások kiterjednek a párkapcsolati kommunikációval, konfliktusok kezelésével, 

változás- és válságmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadó és támogató szolgáltatásokra, 

mediációra, gyermeknevelési tanácsadásra, krízishelyzetek megelőzését és kezelését 

szolgáló tanácsadó és segítő, mentoráló szolgálatokra, a különféle életszakaszokhoz 

kapcsolódó válsághelyzetek megoldását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló 

programokra, a kapcsolati erőszak áldozatainak történő segítségnyújtásra, a kapcsolati 

erőszak mielőbbi felismerését és kezelését lehetővé tévő szolgáltatásokra, a gyermeket 

nevelő családokat és fiatalokat non-formális oktatás keretében elérő vagy elterjesztésre 

érdemes modellek és mintaprojektek elterjedését szolgáló programokra. A szolgáltatások, 

rendezvények, képzések, média megjelenések kiterjednek továbbá a család és munka 

összeegyeztetésének, a gyermekvállalásnak, az örökbefogadásnak, a kapcsolati erőszaknak, 

illetve egyéb családi krízisjelenségeknek a témakörére is. 

b) A fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel 

kapcsolatos disszemináció támogatása. 

A beavatkozások fontos célja a fiatalok helyben maradásán keresztül az adott régió 

fejlődéséhez való hozzájárulás. Az ifjúsági célú beavatkozásoknak egyfelől részét képezi a 

fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását célzó tematikus 

pályázati programok kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai 

környezet működtetése az alábbi eszközökkel: az egyes szakterületek tevékenységének 

ifjúsági szempontú összehangolása, hazai és nemzetközi tapasztalatok megismertetése, az 

ifjúsági szakemberek és szolgáltatók módszertani fejlesztése és országos szakmai-

módszertani szolgáltatás biztosítása a már megkezdett folyamatokon alapulva. 

Másfelől a beavatkozás a települési ifjúsági munka fejlesztése érdekében az alábbi 

tevékenységeket támogatja: az önkormányzatok érzékenyítése és támogatása mindazokban 

a folyamatokban, amelyek a településen zajló ifjúsági munka tervezettségét, 

összehangolását szolgálják; az ifjúsági közösségek támogatása; az ifjúsági szolgáltatások 

elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára. 

További cél a fizikai aktivitás mint társadalmi kitörési lehetőség kezelése a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára a köznevelést felzárkózási céllal kiegészítő integrációs célú 

képesség-kibontakoztató fizikai aktivitási programokkal. 

Az intézkedés hozzájárul az Ifjúsági Garancia megvalósításához azzal, hogy javítja az 

ifjúságügyi szakterülethez tartozó közszolgáltatók információ és szolgáltatás közvetítő 

funkcióit. 

d.) A befogadó szülői, gyermekotthoni ellátásban részesülők és a javítóintézeti neveltek 

társadalmi integrációjának elősegítése.  

A nevelőszülőknél és helyettes szülőknél, valamint a gyermekotthonokban nevelkedők és a 

javítóintézetben elhelyezettek önfenntartó képességének és családi életre való 

felkészítésének, szociális kompetencia fejlesztésének, családi kapcsolatai fenntartásának és 

a kulturált szabadidő eltöltésének támogatását szolgáló tevékenységek támogatása, továbbá 

a nevelési nehézségekkel küzdő szülők mentális erősítése. 
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Az intézkedés tartalmaz informatikai fejlesztést is a családi, valamint ifjúsági portálokvirtuális 

fórumok tekintetében. 

Az intézkedés egyes elemei kizárólag elmaradott térségekben, a fennmaradó része pedig 

kizárólag hátrányos helyzetű embereket célozva valósul meg. 

Más program is célozza az ifjúságot, például a Vidékfejlesztési Program támogatja a fiatal 

gazdákat. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, az országos kihatású programok kapcsán a KMR is 

(VEKOP-ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva), egyes programok esetében 

Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:gyermekek és fiatalok, a fiatal családok, a települési 

ifjúsági munka szereplői, önkormányzati intézmények referensei, a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő, illetve oltalmazott gyermekek, fiatal felnőttek, a javítóintézetből 

kikerülők, a befogadó szülők és velük élő gyermekek, gyermekvédelmi szakellátásban 

elhelyezettek 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, 

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, civil szervezetek, sportegyesületek, 

egyházi jogi személyek, kulturális intézmények, köznevelési feladatot ellátó intézmények, 

állami költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.3, 1.5, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

 

1.3 Társadalmi együttélés erősítése 

Az intézkedés fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése, 

a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, fiatal felnőttek társadalmi 

integrációjának elősegítése, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése. 

További cél az idősek széleskörű társadalmi részvételének támogatása. 

Az intézkedés főbb beavatkozásai: 

a.) Hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalása. Roma nők 

civil szerveződéseinek támogatása. Társadalmi szemléletformálás anti-

diszkriminációs programokkal. 

A halmozódó hátrányok tartós és fenntartható felszámolásának egyik kulcsa a semmit 

róluk nélkülük elv alkalmazása, ezért fontos a hátrányos helyzetű csoportok, roma 

nemzetiségű emberek aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, civil 

szerveződéseik, nemzetiségi önkormányzataik fejlesztése, a roma női szervezetek 

támogatása és a roma nők közéletben való részvételének erősítése. A beavatkozás 

ösztönzi nemzetiségi médiaprogramok készítését, továbbá roma újságírók, 

médiaszakemberek képzését. A szemléletformálás további eszköze a roma közösség, a 

szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok erősítése. A romák Magyarország 

rejtett erőforrása, történetük, kultúrájuk, hagyományaik ismeretének hiánya a 

társadalmi és gazdasági kirekesztődésük egyik oka. Ezek összegyűjtése, bemutatása a 

társadalmi együttélést, a kölcsönös szemléletformálást szolgálja. A cigányság 

kiemelésének oka a többi nemzetiség közül az, hogy nincs anyaországa, amely hazai és 

nemzetközi szinten segíteni tudná hagyományaik és kultúrájuk megőrzését. További cél 

a fogyatékos személyektovábbá a nők társadalmi szerepvállalását ösztönző programok 

megvalósítása, társadalmi elfogadottságának, integrációjának növelése.A beavatkozás 
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keretében sor kerül a gyermekek és fiatalok hátrányos helyzetű csoportok iránti 

érzékenyítésére. 

b.) A nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az 

eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportokegyüttműködése érdekében interaktív 

programok kialakítása szükséges kiemelten az alábbi területeken: 

- a roma és más nemzetiségi valamint migráns csoportok/közösségek 

hagyományainak, szokásainak megismertetése, értékeinek összegyűjtése és bemutatása, 

ezt segítő programok és „pontok” kialakítása; 

- a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti 

párbeszédet támogató programok; továbbá 

- az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek. 

c.) A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka 

előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által. A közösségfejlesztés célja a 

helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és 

képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása. Az intézkedés megteremti a 

TOP közösségfejlesztési beavatkozásainak egységes módszertani alapját, ami egyúttal 

felhasználható a VP-ben is, amelyhez a helyi fejlesztések eredményességét biztosító 

képzési és mentorálási hátteret biztosít. A beavatkozás részét képezi továbbá az 

önkormányzatok és más helyi közintézmények képessé tétele az aktivitásukban 

megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi 

aktivitás fenntartására. Az intézmények erre való képessé tétele egyben a helyi 

fejlesztések fenntarthatóságának garanciája is. 

A közösségek fejlesztését célzó eltérő megközelítésű és módszertanú beavatkozásoktól való 

lehatárolás szempontjai az alábbiak: 

 az EFOP biztosítja a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy 

pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot, továbbá a több megyében megvalósuló 

közösségfejlesztési programokat, míg a TOP kizárólag az ERFA intézkedéseihez 

közvetlenül kapcsolódó programokat és a helyi kihatású közösségfejlesztési 

folyamatokat finanszírozza; 

 az EFOP 1.7 intézkedésében szereplő közösségfejlesztés a helyi akciócsoport 

stratégiáját közvetlenül szolgáló programok megvalósítását tartalmazza építve az 

1.3 intézkedésben kialakított módszertanra és mentorhálózatra; 

 a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési prioritása alatt tervezett közösségi 

programok is támaszkodni fognak a jelen intézkedés által bevezetésre kerülő 

közösségfejlesztési módszertanra. 

Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, 

szakmai módszertanának alakítása és elterjesztése, az intézmények alkalmassá tétele az 

önkéntességgel kapcsolatos tevékenységekre, valamint a szakemberek és az önkéntesek 

képzése, szemléletformáló kampányok, önkéntes programok megvalósítása, az 

önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése, számukra 

tanácsadás biztosítása valósul meg. A fiatal korosztály számára az önkéntes 

tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az 

Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség 

keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő 

válasz az idősödés kihívásaira is. 

Az akítv társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az 
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értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a 

különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy 

szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek 

támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk 

elérni. 

A beavatkozás mindegyik irányához kapcsolódik – egymással koordinált – szakmai-

módszertani támogatás: szakértői segítségnyújtás a helyi, térségi, megyei fejlesztési 

programok tervezése, megvalósítása során, térségi és országos szintű képzések, 

szakmai műhelyek, a kiemelkedő kezdeményezések adaptációjának elősegítése stb. 

d.) Az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése, a kapcsolódó programok 

megvalósítása és szolgáltatások megerősítése, a szabadságvesztés büntetés alatt állók 

esetében a társadalmi reintegrációt elősegítő személyiség- és kompetenciafejlesztő 

programok megvalósítása. Prevenciós program kerül megvalósításra a kapcsolati 

erőszak, a gyermekbántalmazás és emberkereskedelem megelőzésére. 

Az intézkedésben tartalmazza a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges informatikai 

fejlesztéseket is elsődlegesen a kultúraközvetítő tevékenységek, a kulturák megismerése, a 

kulturális értékek hozzáférése és hosszú távú megőrzése terén, beleértve a létrejövő helyi 

közösségeket támogató és regisztráló felületet is. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók és az országos kihatású programok kapcsán a KMR is 

(VEKOP-ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva), egyes műveleteknél Magyarországon 

kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: hátrányos helyzetű csoportok, romák, fogyatékos, 

pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens, idős vagy hajléktalan személyek, a bűnelkövetők, 

valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és 

fiatalok, javítóintézetben és büntetésvégrehajtási intézetben elhelyezettek, közvetve a többségi 

társadalom 

Lehetséges kedvezményezettek: állami költségvetési szervek, önkormányzatok és társulásaik, 

nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik; önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati 

intézmények, közfeladatot ellátó intézmények, központi költségvetési szervek, civil 

szervezetek, egyházi jogi személyek, igazságszolgáltatási szervek, médiaszervezetek, 

felsőoktatási intézmények 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 3.3 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)Az aktív 

befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

(9.i) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 
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Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek 

- elmaradott járásokbanvalósulnak meg és 

- a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)Az aktív befogadás, többek között 

az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében (9.i) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4 Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)Az aktív befogadás, többek között 

az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében (9.i) 

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 

2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonosító Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága F N Ö 

CO16 
Fogyatékossággal élő 

résztvevők száma 
fő ESZA 

kevésbé fejlett 

régiók 

  15.000 monitoring évente 

1.5 
A munkaerő-piaci 

integráló programokba 

bevont hátrányos 

helyzetű személyek 

száma 

fő ESZA 
kevésbé fejlett 

régiók 

  18.000 monitoring évente 

1.6 
Támogatott 

családtámogató 
db ESZA 

kevésbé fejlett   155 monitoring évente 
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szolgáltatást nyújtó 

szervezetekszáma 

régiók 

1.8 
Mentorok által gondozott 

helyi közösségek száma 
db ESZA 

kevésbé fejlett 

régiók 

  530 monitoring évente 

1.9 
Önkéntes programokban 

résztvevők száma 
fő ESZA 

kevésbé fejlett 

régiók 

  8.000 monitoring évente 

2.A.4. Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)A marginalizálódott közösségek – például 

a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 

(9.ii) 

2.A.5. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 1.D 

Egyedi célkitűzés A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása 

elsődlegesen a marginalizált közösségekben 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeképp csökkennek a 

generációkon átöröklődő hátrányok, növekednek a 

hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok életesélyei, 

továbbá fejlődnek az e célokat szolgáló szolgáltatások 

a hátrányos helyzetű járásokban és településekenaz 

integrált térségi gyermekprogramok célzott 

kiterjesztésével, kistelepülési gyermekprogramok 

indításával és a Biztos Kezdet szolgáltatások 

fejlesztésével. 

A tartós szegénységbenélő gyermekes családok 

felzárkózását segítő, a hátrányos helyzetű járásokban, 

valamint magas gyerekszámú, szolgáltatáshiányos 

településeken megvalósuló, a helyi igényeket, 

sajátosságokat figyelembe vevőkomplex programok 

eredményeként a nélkülözésből, lakókörnyezeti és 

szocio-kulturális hátrányokbóladódó különféle 

szükségletekre többirányú, összehangolt válaszok 

születnek. Ezek a koragyermekkortól az önálló 

életkezdésigegyénre szabott, a gyermek/család 

környezetére is ható beavatkozásokkal segítika 

problémák kezelését. A beavatkozások stabil alapot 

teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a 

későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint 

hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk 

javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének 
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fejlődéséhez. 

A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen 

elvégző személyek száma indikátor meghatározása: 

azon személyek száma összesítve, akik részt vesznek 

az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában 

meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó 

intézkedések keretében megvalósuló rászoruló 

gyermekeket érintő programokban és a programot az 

adott programtípus speciális követelményeinek 

megfelelően kedvező eredménnyel teljesítik. Kedvező 

eredménynek minősül a következő 4 kritérium közül 

legalább kettő teljesülése: a programban való részvétel 

hatására erősödnek a szülők életvezetési vagy 

gyereknevelési kompetenciái, illetve javulnak a 

gyermekek közösségbe való beilleszkedési képességei 

és a köznevelésben való eredményes részvételének 

feltételei. 

 

Azonosító 1.E 

Egyedi célkitűzés  Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást 

előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok 

visszaszorítása 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeképp csökkennek a területi 

hátrányok, erősödik a társadalmi összetartozás, 

valamint hangsúlyos támogatást kap a társadalomból 

való kiszorulás megakadályozása és a társadalmi 

integráció segítése. Végső soron javul a hátrányos 

helyzetű emberek, tartós szegénységben élők, romák 

foglalkoztatási, lakhatási helyzete, az egészségügyi 

állapota, képzettségi foka, a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférése. A specifikus cél keretében tervezett, a 

helyi igényeket, sajátosságokat figyelembe vevő 

beavatkozások eredményeképp 

a) a leghátrányosabb helyzetű járásokat célzó 

integrált program megvalósítása nyomán javulnak 

a hátrányos helyzetű emberek, tartós 

szegénységben élők, romák felzárkózási esélyei, 

növekszik az őket segítő szervezetek 

hatékonysága, javul az alapvető szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés; 

b) a leszakadási lejtő elején álló településeken sikerül 

megállítani, illetve megfordítani a kedvezőtlen 

gazdasági-társadalmi folyamatokat szakmai 

támogatással, humánerőforrás fejlesztéssel, a 

gazdasági aktivitás fokozásával; 

c) a leghátrányosabb helyzetű településeken a 
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folyamatos szakmai jelenléten alapuló komplex 

programok elősegítik az alapvető szolgáltatások, és 

a helyi gazdálkodási lehetőségek kialakítását, 

illetve a közszolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférést; 

d) folytatódik a telepszerű lakhatási körülmények 

között élő marginalizált csoportok társadalmi és 

területi integrációja, a kirekesztés megállítása és az 

integrációs folyamatok felgyorsítása a 2007-2013 

között megkezdett programok és azok 

tapasztalatainak alapján; továbbá 

e) számos felzárkózási program és együttműködés 

valósul meg a hátrányos és a leghátrányosabb 

helyzetű járások helyi akciócsoportjai által. 

 

4. táblázat:  Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az 

egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 

Azo

nosí

tó 

Mutató 
Régióka

tegória 

A 

mutató 

mérték

egysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázis érték A 

bázis

érték 

és 

célért

ék 

mérté

kegys

ége 

Bázisév Célérték
5
 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszá

molás 

gyako

riság

a 

F N Ö F N Ö 

2.1 A rászoruló 

gyermekeket érintő 

programokat 

sikeresen elvégző 

személyek száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

  7.50

0 

fő 2013   7.500 monitori

ng 

évente 

2.2 A program 

eredményeként 

oktatási, képzési, 

egészségügyi, 

munkaerő-piaci 

vagy lakhatási 

programokba 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

  1.00

0 

fő 2013   5.000 monitori

ng 

évente 

                                                 

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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bekerült személyek 

száma 

2.A.6. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)A 

marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (9.ii) 

1.4 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások 

fejlesztése 

Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célja a segítségre szorulók számának csökkentése. 

Magyarországon 2011-ben a gyermekek szegénységi kockázata az országos átlag 1,67-szerese 

volt, 10 rászoruló ember közül 4 gyermekkorú vagy fiatal. Különösen sok a rászoruló gyermek 

a romák körében. Ezért az NTFS és a települési önkormányzatok által tervezett helyi 

esélyegyenlőségi programok egyik kiemelt célcsoportja a gyermekek, az intézkedés a 

gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, a gyermekek esélyeinek 

növelését célozza, hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, segíti 

egészséges életmódjuk kialakulását. 

Az intézkedés olyan beavatkozásokat támogat, amelyek a legkorábbi életkortól kezdve a szülők 

bevonásával segítik a lakókörnyezeti és szociokulturális hátrányokkal induló gyermekek 

felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű járásokban, a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos 

településeken, településrészeken. 

Az intézkedés az integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztését célozza, 

amelynek keretében a leghátrányosabb helyzetű járásokban a gyermekek és családjaik 

felzárkózási esélyeinek növelésére 2007-2013 között elindított térségi komplex gyermekesély 

programok továbbfejlesztése, indokolt esetben bővítése történik. A továbbfejlesztés kiterjed a 

gyerekeknek nyújtott szolgáltatásokra, módszerekre, a szakemberek tudásának bővítésére, 

továbbá a szükségletek jobb megértése alapján a célcsoport szélesítését, további 

gyerekek/családok bevonását jelenti. 

Sor kerül kistelepülési gyermekprogramok indítására. Szolgáltatáshiányos 1.000 fő alatti 

kistelepüléseken, ahol nem csökken a gyermekszám, koragyermekkortól kezdve a teljes 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára olyan egyszerű és fenntartható szolgáltatásokat 

biztosítunk a szülők bevonása mellett, melyek igazodnak a helyi igényekhez, s kulturális 

intézmények, egyházi jogi személyek és civil szervezetek együttműködésével felzárkózást 

segítő funkciókat látnak el. Ez egyúttal hozzájárul a helyi igényekre épülő szolgáltatások 

kialakulásához. 

ABiztos Kezdet szolgáltatások fejlesztésének céljaaz 1.000 fő feletti hátrányos vagy 

leghátrányosabb helyzetű, nem csökkenő gyerekszámú településeken, településrészeken 

koragyermekkori felzárkózást segítő új gyerekházak indítása a gyermek legkorábbi életkorától 

a szülő bevonásával zajló szolgáltatások biztosításával, kapcsolódva az egészségügyi 

prevencióhoz és együttműködve a gyerekjóléti és a családsegítő szolgálatokkal. Továbbá a HH 
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és HHH gyermekek és szüleik felkészítése a gyermek köznevelésbe lépésére és a szülői 

kompetenciák növelése. 

Ezek a programok a fenti hátrányos helyzetű célterületeken mindenki számára elérhetőek, 

mivel alapvető céljuk a társadalmi integráció segítése. A gyerekeken kívül a programok a helyi 

közösség és a szülők bevonását is célozzák, továbbá felkészítenek a család szempontjából 

fontos kiegészítő jellegű munkatevékenységekre (pl. háztáji, kertművelés). 

Cél, hogy a programok az intézményrendszerbe épült alapvető szolgáltatásként, folyamatosan 

elérhető módon valósuljanak meg, hozzájáruljanak a meglévő intézményi funkciók 

kiegészítéséhez, fejlesztéséhez, ami egyúttal a fenntarthatóságukat is megalapozza. A 0-3 

évesek óvodára való felkészítésében a bölcsődétől eltérően működő, a gyerekekkel és szülőkkel 

együtt foglalkozó, szolgáltatáshiányos területekre célzó Biztos Kezdet Gyerekházak jogszabályi 

háttere kialakításra került. Az uniós fejlesztési szakaszt követő működésük támogatása 2012-től 

központi költségvetési támogatással történik, ezért a szolgáltatás hosszú távú 

fenntarthatóságának szempontjait a fejlesztési szakaszban is mérlegeljük. Alapelv, hogy 

csökkenjen a szegregáció, erősödjön a társadalmi felzárkózás és az összetartás. 

A programok szakmai módszertani támogatását a jövőben is biztosítani szükséges az integrált 

térségi gyerekprogramok előkészítése, interszektorális összehangolása és nyomon követése, 

valamint az újonnan létesülő Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai támogatása érdekében. 

Országosan egységes feltételrendszer mellett kerül megvalósításra az érintett járásokban, így 

kizárólag az EFOP-ból kerül finanszírozásra. 

Jelen intézkedés eredményességére segítenek rá a 3.1 intézkedés alatt megvalósuló felzárkózási 

célú tehetségprogramok. 

Az intézkedés tartalmazza a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges informatikai 

fejlesztéseket is, elsődlegesen az integrált gyermekprogramok országos összehangolásának, 

illetve helyi megvalósításának érdekében. 

Területi kihatás: első beavatkozási terület esetében a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű 

járások, másodiknál az 1.000 fő alatti kistelepülések, harmadiknál pedig az 1.000 fő feletti 

települések, illetve magas gyerekszámú elmaradott településrészek, egyes műveleteknél 

Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:hátrányos helyzetű járásokban, településeken, 

településrészeken élő gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, 

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, civil 

szervezetek, egyházi jogi személyek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.2; 1.9; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1. 

 

1.5 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 

beavatkozásai 

Ez az intézkedés az integrált megközelítés alkalmazásával kívánja biztosítani a leghátrányosabb 

helyzetű járásokat célzó programok megvalósítását. Az integrált program eredményessége 

területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásokban összehangolt, egymást 

kiegészítő beavatkozások együttesétől várható, amely diagnózis alapú fejlesztéssel, a különféle 

tematikus célok és operatív programok a együttműködésével (pl. támogatási konstrukciók éves 

fejlesztési keret tervezése során történő összehangolásával), rugalmas és átlátható 
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végrehajtással, folyamattámogatást és nyomon követést biztosító hosszabb időtávú 

programokkal érhető el. 

Az integrált programmal elért járások mellett támogatni kell a települési leszakadási lejtő 

elején, illetve a legmélyén lévő településeket a gazdasági, társadalmi hátrányaik enyhítésében. 

Az intézkedés célja ennek megfelelően az integrált program megvalósításának támogatása, 

másrészt a program hatókörén túli hátrányos helyzetű, a leszakadás szélén álló települések 

komplex fejlesztése. 

Az integrált program megvalósításának támogatása keretében a leghátrányosabb helyzetű 

járásokban a komplex beavatkozások kereteinek és a helyi folyamatokba való beépülési 

feltételeinek kialakítására kerül sor. 

 Területi szintnek megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani és koordinációs háttér 

és nyomon követés kiépítése, szakemberek biztosítása, közösségi fejlesztési hálózat 

létrehozása. 

 Helyi fejlesztői kapacitások fejlesztése, a helyi közösségek aktivizálása, komplex 

fejlesztésekhez szükséges szervezeti együttműködések kialakítása. 

 Folyamatos ágazatközi együttműködések, partnerségek biztosítása. 

 Területi szintű specifikumok feltárása, területi szintnek megfelelő fejlesztési stratégia 

kidolgozása a meglévő stratégiai és programdokumentumok (beleértve helyi 

esélyegyenlőségi programok) összehangolásával. 

 Fejlesztéseket végrehajtani hivatott állami és nem állami szervezetek felkészítése, 

kapacitásaik fejlesztése. 

 A fejlesztések szakmai monitoringja, visszacsatolások a szakpolitikák felé. 

A települési leszakadási folyamatok megfordítása érdekében szükséges a 2007-2013-as 

időszakban indított modellprogram kiterjesztése további olyan településekre, amelyek a 

kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében az elszigetelődés első tüneteit már mutatják, 

de még – katalizáló támogatással, a közösség erejét kihasználva – alkalmasak arra, hogy a 

folyamatok visszafordíthatóak legyenek. Ennek érdekében támogatja és szakmai támogatással 

segíti a humánerőforrás fejlesztését, a helyi közösség aktivizálását, a különféle nemzetiségek 

összefogását; a gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységeket. 

A leghátrányosabb helyzetű települések felzárkózásának folytatása érdekében fontos a 

folyamatos szakmai jelenlét indítása azokon a településeken, ahol a hátrányok olyan mértékben 

halmozódtak fel, hogy a helyi közösségek önerő, szaktudás és információ hiányában csak 

kívülről bevitt fejlesztő munkával, komplex programokkal mozdíthatóak meg. Erre a jelenlétre 

építhetők a későbbiekben nem csak a szociális szolgáltatások, hanem akár a helyi 

gazdaságfejlesztés, a közösségi gazdálkodás keretei. 

Az intézkedés tartalmazza a térségi integrált program országos összehangolását szolgáló 

informatikai fejlesztést is. 

Területi kihatás: első és harmadik alprogram esetében a leghátrányosabb helyzetű járások, 

illetve települések, a másodiknál a leszakadó települések, egyes műveleteknél Magyarországon 

kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a leghátrányosabb helyzetű járásokban és településeken 

élők, leszakadó településeken élők 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok (társulásaik és szövetségeik is), nemzetiségi 

önkormányzatok (társulásaik is), önkormányzati, nemzetiségi önkormányzatiés állami 

intézmények, egyházi jogi személyek,civil szervezetek, szociális szövetkezetek, gazdasági 

szereplők 
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Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.1, 1.6, 1.11, 2.3, 2.4, 5.1 

 

1.6 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek 

felszámolásának segítése 

A Szociális Platform
6
 az EU 2020 Stratégia végrehajtásának keretein belül egyik kiemelt 

fellépési területnek tekinti a források hatékonyabb, intelligensebb elköltését szolgáló, tényeken 

alapuló szociális innovációt, amely mellett jelen kell lennie a szakpolitikai intézkedések széles 

körének is. Ezek mellett hangsúlyt fektet a lakhatáshoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésre, valamint romák sokszoros deprivációjának megszüntetésére. Az NTFS is a széles 

szakpolitikai megközelítés mellett beavatkozási területként jelöli ki a lakhatási hátrányok 

csökkentését a komplex telepprogramok
7
 folytatását. 

Az intézkedés célja a tartós szegénységben élő családok, romák, valamint periférikus 

élethelyzetben élő marginalizált csoportok fenntartható társadalmi és területi integrációjának 

támogatása. 

A tartós szegénységben élők, romák felzárkózása érdekében a társadalmi és közösségi 

felzárkózást, a tartós szegénységben élők és romák integrációját és a velük foglalkozó 

szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések, innovatív megoldások, életvezetési 

tanácsadás, családi életvitelre nevelés, együttműködési modellek támogatására, a helyi 

közösségi kapcsolatok fejlesztésére, valamint az önképzést támogató programok indítására 

kerül sor. Támogatandók a közösségek egymás segítésére irányuló programjai, a funkcionális 

analfabetizmus felszámolása és enyhítése és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását 

szolgáló beavatkozások, beleértve lakhatási elbizonytalanodáshoz, adósságkezeléshez, uzsora 

elleni fellépéshez kapcsolódó képzéseket, szolgáltatásokat, pénzügyi integrációt segítő 

megoldásokat, mediátori szolgálatot, mentori hálózatot. 

Az intézkedés további célja a periférikus élethelyzetek felszámolása komplex 

programokkal. A periférikus élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő 

(foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, közösségi, lakhatási és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférési) hátrányok felszámolását jelenti az eszközök összehangolt, integrált módon történő 

folyamatos biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok, civil 

szervezetek és egyházi jogi személyekaktív részvételével. A fejlesztések alapja a célterületen 

zajló folyamatos szakmai jelenlét (settlement típusú szociális munka). Az intézkedéshez 

szervesen kapcsolódik a 2. prioritási tengely alatti 2.4. intézkedés, amely a lakhatási hátrányok 

felszámolását célozza. A 2.4 intézkedésből lakhatási célú infrastrukturális fejlesztés csak azon 

elmaradott településrészeken, településen kívüli telepekenvalósítható meg, amit az 1. prioritási 

tengelyből finanszírozott beavatkozás megcéloz. 

                                                 

6A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja A szociális és területi kohézió európai 

keretrendszere SEC(2010) 1564 véglegesCOM(2010) 758 végleges 

7 A magyar lakosság 3%-a él telepszerű körülmények között, jelentős hányaduk cigány nemzetiséghez tartozik. A felmérések 

2010-ben ország 833 településén 1633 elmaradott településrészt azonosítottak. 40%-ukat a leghátrányosabb helyzetű 47 

térségben. Az elmaradott településrészek 72,7%-a négy régióban található, ezek Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és 

Észak-Magyarország. 
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A beavatkozás keretében biztosítani szükséges a periférikusélethelyzetek felszámolását segítő 

komplex programok országos szinten egységes – a TOP hasonló célú beavatkozásaira is 

kiterjedő - központi koordinációját, szakmai és szükség szerint informatikai támogatást, 

továbbá nyomonkövetést. 

Az intézkedés hozzájárul a szegregált településrészek megszüntetéséhez és elősegíti a 

közösségek integrációját. Az intézkedés az előző időszakhoz képest további célterületek és 

célszemélyek bevonását célozza. 

A TOP a városok bel- és külterületén található elmaradott településrészek rehabilitációját, míg 

az EFOP a nem városi területeket célozza. A Vidékfejlesztési Program területi felzárkózást 

elősegítő beavatkozásaihoz az EFOP az 1.7 számú intézkedésének humán fejlesztéseivel járul 

hozzá. Ugyan a Vidékfejlesztési Program nem fog a telepprogramokban közvetlenül résztvenni, 

mindazonáltal a földrajzilag érintett HACS-okkal egyeztetni indokolt az általuk tervezett 

tevékenységekhez való kapcsolódás érdekében. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos léptékű programok esetén a Közép-

magyarországi Régió is, többségében segítségre szorulók, romák lakta települések, 

településcsoportok és elmaradott településrészek, településen kívüli telepek, telepszerű 

lakhatási körülmények között élők elsősorban azon régiókban, ahol a jelenleg ismert elmaradott 

településrészek70%-a található (D-Alföld, D-Dunántúl, É-Alföld, és É-Magyarország), továbbá 

egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: tartós szegénységben élők, segítségre szorulók, GYES-

ről, GYET-ről visszatérők, romák és az a helyi közösség, ahol élnek, valamint az elmaradott 

településrészeken, településen kívüli telepeken élő családok és a telep környezetében élő 

lakosság, továbbá a velük foglalkozó szervezetek 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, társulásaik és intézményeik, nemzetiségi 

önkormányzatok, társulásaik és intézményeik, költségvetési szervek, civil szervezetek, egyházi 

jogi személyek, szociális szövetkezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.1; 1.5; 1.11; 2.3; 2.4. 

 

1.7 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 

Az NTFS területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja, hogy „atársadalmi-gazdasági 

problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó 

megközelítésű programokra van szükség.” Az NTFS helyi megvalósítását szolgálják a 

települések helyi esélyegyenlőségi programjai. 

Az intézkedés kiegészíti a hátrányos helyzetű és a leghátrányosabb helyzetű járásokban 

működő helyi akciócsoportok (HACS-ok) által kidolgozott stratégiák társadalmi felzárkózási 

céljai megvalósítását. Igazodva a helyi megvalósítás önállóságához, a helyi pályázók választják 

ki, hogy melyeket kívánják az alábbiak közül megvalósítani azzal a feltétellel, hogy a 

kiválasztott tevékenységeknek illeszkedniük kell a HACS stratégiájához, valamint a területén 

elfogadott legalább egy települési szintű, a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerinti helyi 

esélyegyenlőségi program végrehajtásához: 

1) Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése 

2) Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése 

3) Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben 
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tartása, helyi tudástőke növelése) 

4) Közösségépítés és -megtartás, építve az 1.3 intézkedésben kialakított módszertanra és 

mentorhálózatra 

5) A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA 

fejlesztés) 

A megvalósítandó tevékenységek között szerepel kis értékű, a megfogalmazott célok elérését 

közvetlenül támogató, kizárólag kiegészítő jellegű informatikai fejlesztés is. 

Területi kihatás: hátrányos és leghátrányosabb helyzetű vidéki (kedvezményezett) járások 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:helyi akciócsoportokon keresztül a helyi közösségek 

Lehetséges kedvezményezettek: a HACS-ok és az általuk kijelölt kedvezményezetti kör (helyi és 

területi költségvetési szervek, államháztartáson kívüli nonprofit szervezetek) 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.6; 2.3 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)A 

marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja; (9.ii) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyekelmaradott járásokban valósulnak meg. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi programjukhoz. 

Az 1.7 intézkedés esetében a helyi akciócsoport által kidolgozott stratégiához, illetve a helyi 

akciócsoport földrajzi területén elfogadott legalább egy darab helyi esélyegyenlőségi 

programhoz való illeszkedés. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)A marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja;(9.ii) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 
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2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)A marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja(9.ii) 

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 

2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonosít

ó 

Mutató Mértékegys

ég 

Alap Régiókategór

ia 

Célérték Adatforr

ás 

A 

beszámolá

s 

gyakorisá

ga 

F N Ö 

CO06 25 éven aluli 

résztvevők 

száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 
  30.00

0 

monitorin

g 

 évente 

CO15 Migráns, 

külföldi hátterű, 

kisebbségi 

(beleértve a 

marginalizálódot

t közösségeket, 

például a 

romákat) 

résztvevők 

száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 
  7.000 

monitorin

g 

évente 

2.4 Azon 

települések 

száma, ahol 

szegregátumok 

integrálását 

szolgáló 

programok 

valósulnak meg 

darab ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 
  110 

monitorin

g 

évente 

2.5 HACS-ok által 

koordinált, 

végrehajtott 

projektekben 

résztvevők 

száma 

darab ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 

  5000 monitorin

g 

évente 
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2.6 

Végrehajtott 

településfejleszt

ési célú 

programokba 

bevont 

elmaradott 

települések 

száma 

darab 
 ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 
    25 

monitorin

g 
évente 

 

A programok 

szolgáltatásaiban 

részesült, telepi 

körülmények 

között élő, 

magukat romának 

vallók száma 

fő 
ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók 
  3.000 

monitorin

g 
évente 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely) A megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat (9.iv) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 1.F 

Egyedi célkitűzés Az egészségtudatosság növelése elsősorban a 

hátrányos helyzetű emberek és térségek 

tekintetében 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Célok: 

 a születéskor várható egészségben eltöltött 

életévek növelése 2 évvel 2020-ra (EU-átlag 

elérése 2022-re), 

 a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi 

értékének növelése, 

 egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni 

felelősségvállalás érvényesítése, 

 a területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a 

születéskor várható élettartamban mutatkozó 

különbségek csökkentése. 

Érdemi változásokat kell elérni 2020-ig a koszorúér 

betegség, a stroke és rosszindulatú daganatok okozta 

korai halálozás csökkentése, a cukorbetegség, a 

dohányzás és az elhízás előfordulása növekedésének 
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megállítása, a lelki egészség helyreállítása és 

fenntartása, a mentális zavarok megelőzése, a 

járványügyi biztonság erősítése, a mozgásszervi 

betegségek csökkentése és a rendszeres testmozgás 

arányának növelése, továbbá a környezet-egészségügyi 

biztonság fejlesztése érdekében. 

A fenti célok elérése érdekébenElengedhetetlen az 

egészségtudatosság növelése, az egészségmagatartás 

kialakítása és az egészségfejlesztés elsősorban a 

hátrányos helyzetű emberek körében és az elmaradott 

térségekben.  

 

 

Azonosító 1.G 

Egyedi célkitűzés  Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási 

közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás 

folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi 

szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási 

közszolgáltatások teljesítményét három vetületben kell 

növelni: 

 eredményesebbé válik a szolgáltatásnyújtás 

menedzselése és folyamatalapú megszervezése 

(eredményesség alatt a szolgáltatást nyújtó 

intézmény menedzsmentje, vagy az intézmény 

felett felügyeleti jogot gyakorló oldaláról elért, 

vagy a szolgáltatásokat igénybevevők 

szükségleteihez igazodó, a beavatkozás 

kezdetéhez képest kimutatható javulását 

értünk); 

 a közszolgáltatások a maguk eszközével 

hozzájárulnak a külső környezetükben 

jelentkező földrajzi területi fejlettségbeli 

egyenlőtlenségek tompításához; valamint 

 a közszolgáltatást nyújtó intézmények nagyobb 

hatékonysággal lesznek képesek megtartani a 

dolgozóikat életpálya elemek kialakításával, 

illetve tompítani a hiányszakmákat, az 

országon belüli, az elmaradott járásokba 

irányuló mobilitás erősítésével. 

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a 

lakosság elérje a megfelelő minőségű 

közszolgáltatásokat. Ehhez cél a szervezeti működést 

támogató eszközök fejlesztése, illetve a 
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közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás 

stabilizálása, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a 

hiányzó személyi kapacitások pótlása a szolgáltatások 

egységes elérhetőségének biztosításához elsősorban a 

hátrányos helyzetű területeken. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az 

egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 

Azo

nosí

tó 

Mutató Régiókat

egória 

A 

mutat

ó 

mérté

kegys

ége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázis érték A 

bázisérté

k és 

célérték 

mértékeg

ysége 

Bázisév Célérték
8
 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszám

olás 

gyakori

sága 
F N Ö F N Ö 

3.1 Azon 

támogatott 

járások 

száma, 

ahol nőtt a 

szűrővizsg

álatokon 

megjelente

k száma  

kevésbé 

fejlett 

régiók 

db nem 

releváns 

  58 db 2013   50 monitoring évente 

3.2 A program 

elhagyását 

követő 6 

hónappal 

betöltött 

egészségüg

yi és 

szociális 

szakdolgoz

ói állások 

száma az 

érintett 

térségekbe

n 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

db nem 

releváns 

  289  2013   900 KSH évente 

3.3 Praxisközö

sségben 
kevésbé 

fejlett 

db nem   24  2013   120 monitoring évente 

                                                 

8
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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működő 

praxisok 

száma 

régiók releváns 

2.A.6. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)A 

megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

1.8 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A betegségteher nagy részét a krónikus, nem fertőző betegségek jelentik, melyekért életmódbeli 

tényezők tehetők felelőssé. Ennek orvoslását célzó főbb beavatkozások: 

Keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzése és gondozása keretében fontosak a 

betegségek megelőzését is támogató életmód programok, különös tekintettel a gyermekek és 

fiatalok egészségfejlesztésére, alkamazkodva azon színterekhez, ahol a legtöbb időt töltik 

(család, iskola, közösség). A felnőtt lakosság esetében elősegíteni a szűrést, kockázat besorolást 

és ennek megfelelő gondozást egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával és kihasználva a 

meglévő kapacitások együttműködését. Az életmód programok elsősorban az egészséges 

táplálkozást, a rendszeres testmozgást, a dohányzás és alkoholfogyasztás visszaszorítását és a 

lelki egészséget célozzák. 

A daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése és kezelése, továbbá a 

légzőszervi betegségek terén fontosak azon életmód programok, melyek az előfordulási 

gyakoriságot csökkentik. A célzott lakossági szűrések elterjesztése és korszerűsítése magába 

foglalja a szűrési megjelenést maximalizáló lépéseket, a szűrővizsgálat lebonyolítását és 

szükség esetén a szakellátáshoz való eljuttatást, egységes kliensút kiépítését (pl. a 

rizikócsoportba sorolt páciensek menedzselése páciens központú megközelítésben). Fontos az 

egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű fejlesztése és a kapacitások (alapellátás, 

egészségfejlesztési irodák, onkológiai szakellátás és további szakterületek) összehangolt 

programjai. 

Az intézkedés kiterjed az emberi egészségre ható környezeti ártalmak, így a biológiai 

allergénekmonitorozására és előrejelzésének fejlesztésére. 

A lelki egészség fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése kiterjed az egyénre, 

családra és a közösségre. Cél a magas kockázatú, mentális egészségproblémával terhelt 

csoportok ellátásba kerülése, továbbá a lelki egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetőségének 

biztosítása. Magyarországon az alapellátáshoz kapcsolt mentális szűrés és ellátás nem létezik. A 

mentális problémák kezelése csak a fizetőképes személyek számára biztosított teljes mértékben, 

ami indokolatlan esélyegyenlőtlenséget vet fel. Így az egészségfejlesztési irodákhoz kapcsolódó 

Lelki Egészség Központok (LEK) célja a lelki egészség védelme, fejlesztése és a mentális 

zavarok megelőzése egy településen vagy járásban. A családok, oktatási egységek, közösségek 
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támogató fejlesztésének célja a hiányzó prevenciós szolgáltatások pótlása a pszichiátriai 

betegellátásra még nem szoruló, de kockázatnak kitett célcsoport számára. 

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, 

valamint célzott beavatkozások megvalósítására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és 

családok bevonására. Ezt egészíti ki a szakmai koordinációt országos szinten ellátó 

intézmények, valamint az egészségfejlesztési irodák és a helyi kábítószerügyi koordináció 

ellátásának fejlesztése. 

Fenti célok eléréséhez, illetve az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen az 

egészségkultúra fejlesztése: 
˗ hatékony egészségkommunikáció kialakítása; 

˗ az állami, helyi egészségkommunikációban résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztése; 

˗ egészségfejlesztési, betegség- és sérülésmegelőzési programok elterjesztése; 

˗ az „egészséges választását” előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és 

kapcsolódó központi, helyi események támogatása. 

A célzott lakossági szűrések korszerűsítése magába foglalja a szűrési megjelenést 

maximalizáló lépéseket, a kiemelten a hátrányos helyzetűeknél és az elmaradott térségekben a 

szűrővizsgálatot és szükség esetén a szakellátáshoz való eljuttatást. A beavatkozás a 

népegészségügyi szűrés mind célcsoport oldali (elsősorban az elmaradott járásokban), mind 

betegségoldali kiterjesztésére és hatékonyságának javítására törekszik. Fontos a bizonyítottan 

hatékony, új szervezett szűrések adaptálása, pilot szűrővizsgálatok indítása, szűrés 

korszerűsítése és a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése a szakmai összehangoló 

kapacitás és az állami fenntartású védőnői szolgálat fejlesztésével. 

Kiemelt fontosságú a kisközösségekben történő ellátás és az otthoni ápolás megerősítése, illetve 

a csecsemőhalandóság mérséklése. 

A rizikócsoportba sorolt páciensek menedzselését páciens központú megközelítésben kell 

megteremteni az ellátórendszerben, melynek keretében biztosítható a személyre szabott 

szolgáltatások megvalósítása. Az intézkedés tartalmazza az egészséges életvitelt támogató 

elektronikus egészségügyi megoldások (pl. távmonitoring, távdiagnosztikai és telemedicina 

alkalmazások) bevezetését és terjesztését többek között: 

˗ egészséges életvitelt támogató korszerű módszerek, eszközök, szolgáltatások kifejlesztése, 

terjesztése, pl.: mobil alkalmazások, online, interaktív betegoktatási és –tájékoztatási 

megoldások kialakítása, népegészségügyi kommunikáció fejlesztése; 

˗ telemedicina és távmonitoring szolgáltatások központi rendszereinek fejlesztése, 

szabályozások kialakítása, annak perifériás megalapozása, kiépítése; 

˗ intelligens krónikus betegmenedzsmentet támogató egészségügyi információs rendszerek 

fejlesztése, a népegészségügyi monitorozás erősítése. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, az országos léptékű programok esetén a KMR is 

(VEKOP-ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva) azzal, hogy a finanszírozandó programok 

elsősorban az elmaradott térségek alacsonyabb szolgáltatás-hozzáférését szüntetik meg 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a nevesített betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, 

azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, a népegészségügyi kommunikációban 

érintett szakemberek, a központi vagy helyi döntéshozók 

Lehetséges kedvezményezettek: egészségügyi szolgáltatók, állami szervek, önkormányzatok és 

azok intézményei, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, köznevelési és 

kulturális intézmények, KKV-k, felsőoktatási, egészségügyi intézmények 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.1. 
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1.9 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a 

korai intervenció megerősítése 

Az intézkedés a szervezeti működés oldaláról javítja a közszolgáltatások minőségét. Kizárólag 

a rendszerszintű vagy az egy szervezeten túlmutató fejlesztéseket tartalmazza minden érintett 

szervezetre kiterjedően (alapellátások is). Az intézkedés kiterjed az összes, jelen prioritási 

tengelyben érintett államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezetre. 

Az intézkedés egésze tekintetében az EFOP az intézmények szintjén jelentekző fejlesztéseket 

finanszírozza, míg a közszolgáltatások teljességére vonatkozó rendszerszintű elemeket a 

KÖFOP tartalmazza. 

Az intézkedés egyik eleme a szervezeti működést támogató eszközök fejlesztése, az 

egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügyi szolgáltatások, szociális és 

gyermekvédelmi, valamint a család és ifjúságügyi intézményrendszer területein. A 

prioritási tengely által lefedett intézmények esetében cél a közszolgáltatások nyújtásánál és 

szervezésénél alkalmazott eszközök korszerűsítése, így például a rendszerszerű szolgáltatások 

összehangolt fejlesztése, tudásbázis fejlesztése és hozzáférhetővé tétele, komplex szolgáltatások 

nyújtását elősegítő eszközök alkalmazása, ellátási protokoll bevezetése és továbbfejlesztése, 

korszerű módszertanok és változáskezelési eszközök alkalmazása, intézményesített 

együttműködések javítása, menedzsment programok bevezetése, valamint monitoring 

rendszerek kifejlesztése. 

A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási 

eszközöket szükséges bevezetni és alkalmazni. Ez új megközelítést jelent az eddigi homogén 

szolgáltatásnyújtáshoz képest, amit szervezési, szervezetműködtetési, menedzsment és humán 

eszközökkel szükséges kezelni. 

Kizárólag olyan szervezetműködtetési eszközök bevezetése támogatható, melyek hosszabb 

távon mind szervezetileg, mind pénzügyileg fenntarthatók. Főszabály szerint új intézmény 

felállítása nem támogatható. Ez alól kivétel, ha eddig ellátatlan közfeladat ellátását szolgálja, 

vagy ha középtávon működtetési oldalról bizonyíthatóan hatékonyabb új szervezet létrehozása, 

mint meglévő szervezet átalakítása. Törekedni kell meglevő szervezetek átalakítására, az idejét 

múlt feladatok megszüntetésére. 

Az intézkedés részét képezi az alapellátás fejlesztésére fókuszáló, de célzott szakellátás 

fejlesztést is megvalósító módon az egészségügyi ellátórendszer és a népegészségügyi 

szolgáltatások hatékonyságának fokozásaaz 1.8 intézkedésnél megfogalmazott célok elérése 

érdekében. Főbb fejlesztési irányok: krónikus betegségmenedzsment programok megvalósítása 

a nagy betegségterhet és korai halálozást okozó krónikus nemfertőző betegségek területén, az 

egészségügyi ellátórendszer prevenciós fókuszú áthangolása, a gyermekkorhoz kapcsolódó 

egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. E mellett érvényesíteni kell a közösségi alapú gondozás 

felé történő elmozdulás különböző megoldásait. 

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a rehabilitációs intézmények terén két fő cél 

jelölhető ki: az intézményi férőhelyek kiváltásának folytatása a 2020-ig ütemezett teendők 

végrehajtásával, továbbá az ellátórendszer más területein a hatékonyság és a nyújtott 

szolgáltatások minőségének javítása. Fontos az intézményi férőhely kiváltás Európai Bizottság 

által megadott általános módszertanán alapuló támogatása, a folyamat egészének irányítása, 

továbbá az egyes kiváltási lépések megfelelő előkészítése, a megvalósítás támogatása 

mentorálással és egyéb szolgáltatásokkal. Az eddig megvalósult fejlesztésekhez képest a 

továbblépés elsődleges iránya a rehabilitációban érintett szolgáltatások közötti integrált 
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megoldások alkalmazása, illetve a kiváltást támogató mentorhálózat fejlesztése. 

A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a kiváltás által érintett intézmények 

közelében megtalálható szociális alapszolgáltatások fejlesztése és a társadalmi környezet 

javítása. A kiváltási programban résztvevő intézmények képzéseket és támogatást kapnak a 

kiváltás, az egyéni igényekhez igazodó szolgáltatások tervezéséhez, az igénybevevők 

intézményi gondozásából a támogatott lakhatásba való átmenetének, társadalmi integrációjuk 

elősegítése érdekében. A szolgáltatásokat igénybe vevők közösségi életvitelre történő 

felkészítése során folyamatos támogatást kapnak a mindennapi élethez szükséges készségek 

elsajátításához, az egyéni igények figyelembe vétele mellett hangsúlyt helyezve az életviteli 

készségek fejlesztésére, a támogatott döntéshozatalra. 

Fontos az intézményirányítás megerősítése és az eredményorientált intézményi teljesítmény 

menedzsment kialakítása (pl. menedzsment szemlélet erősítése, egységes HR-funkciók és 

eljárások az állami fenntartású intézményekben, a szolgáltatók fenntartói felügyeletének 

korszerűsítése). 

Az intézkedés másik eleme a koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése. A 

több szakterület közös fellépésén alapuló beavatkozás alapvetően szervezési, rendszerfejlesztési 

és szervezetműködtetési tevékenységekre irányul és egységes szemléletben valósítható meg. 

Ennek érdekében szükséges a szabályozás és finanszírozás átalakítása, közös protokollok 

kidolgozása, közös gyermekút alkalmazása, a szolgáltatások típusainak bővítése, hálózatos 

formában való működésének elősegítése, egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer 

kialakítása, továbbá korszerű adatstruktúra kialakítása. 

Szükséges a kora gyermekkori intervenciós szolgáltatások ellátási egyenlőtlenségeinek 

csökkentése különös tekintettel a kistelepülésekre, a szociálisan hátrányos helyzetű családokra, 

illetve iskoláskor előtti gyermekekre. 

Az intézkedés tartalmazza a megfogalmazott célok elérését szolgáló informatikai fejlesztéseket 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer összehangolt és költséghatékony 

működése érdekében. Az intézkedés során megvalósuló folyamatátalakítási lépésekre építve 

cél, hogy naprakész, megbízható és védett információ álljon rendelkezésre az egészségügyi 

szektor szereplői (mind egészségügyön belüliek, mind a betegek) számára az e-egészségügy 

fejlesztésével. Ezt szolgálja az előző időszak informatikai fejlesztésein nyugvó intézményi 

belső és külső folyamatok informatizáltságának növelése, az egészségügyi intézményi 

rendszerek standardjainak kidolgozása, egységes archiválási gyakorlat kialakítása, az 

egészségügyi ellátórendszeren belüli horizontális (a betegellátás folyamatát, illetve a beteg 

rendszeren belüli azonosítását és "mozgását" követő) és vertikális adatáramlás és elemzési 

kapacitás továbbfejlesztése, az egészségügyi központi szolgáltatások igénybevételéhez 

szükséges infrastruktúra kialakítása, üzemeltetési háttér biztonságának növelése, illetve határon 

átnyúló e-egészségügyi rendszerekhez való kapcsolódás az uniós követelmények teljesítése 

érdekében. Az intézmények között a még hiányzó szélessávú kapcsolat kialakítását a GINOP 

biztosítja. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, országos léptékű programok esetén a KMR is (VEKOP-

ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva), egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó 

intézmények munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői 

Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, költségvetési szervek, önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati 

intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, felsőoktatási egészségügyi 
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intézmények, klinikák 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.2; 1.5; 1.11; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1. 

 

1.10 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás 

életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 

Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása humánpolitikai 

eszközökkel. Az intézkedés kiterjed az 1. prioritási tengelyben érintett államháztartáson belüli 

és az államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatottra. 

Cél az életpályák átalakítása és hiányzó modellek kidolgozása.Feladat továbbá új életpálya 

modellek kidolgozása azon szakmákban, ahol ezek jelenleg hiányoznak, kiemelten a szociális 

szakma részére. Alapelv, hogy az ellátási szükségletekhez igazodó minőségi emberi erőforrás 

álljon rendelkezésre minden humán szolgáltatásban. 

 

Az intézkedés keretében megvalósul az ellátások humán kapacitásának mennyiségi 

fejlesztése a hiányszakmákban és a hozzáférhetőség javítása érdekében. Cél olyan 

programok indítása, aminek eredményeként nő a közszolgáltatásokban jelentkező 

hiányszakmákban és az elmaradott járásokban a különbözőközszolgáltatásokban dolgozók 

száma. Azokon a területeken, ahol nem elegendő az utánpótlás, a pályaorientáció támogatása 

képzési ösztöndíjakkal. Átmeneti támogatás biztosítása a betöltetlen álláshelyeken és a 

hiányszakmákban elhelyezkedő munkanélküli vagy álláskereső egészségügyi dolgozók részére, 

a feladatok átszervezésével új munkakörök kialakítása és betöltése az intézményekben, továbbá 

a közfeladatot ellátó szakemberek mobilitásának támogatása. Kiemelt célcsoportot képez a 

romák közszolgáltatási hiányszakmákban való foglalkoztatásának elősegítése. 

Ennek eszközei: 

˗ a szolgáltatáshiányos vidéki járásokban betöltetlen álláshelyeken való munkavállalást 

ösztönző programok kidolgozása (ami nem vált ki hosszabb távú működési kiadásokat) a 

pálya-, szakválasztás vagy átképzés előtt állók számára; 

˗ belföldi mobilitást elősegítő komplex támogatási rendszer kialakítása, beleértve a földrajzi 

mobilitás támogatását, lakhatási és közlekedési támogatási lehetőségek bővítését, a 

hiányterületekre irányítható ellátó teamek kialakítását; 

˗ az elmaradott járásokban élő személyek hiányszakmákba történő át-, illetve 

továbbképzésével az érintett helyben tartása és bevonása a közszolgáltatások ellátásába; 

˗ programok indítása az alacsony végzettséggel rendelkező személyek közszolgálatban 

mutatkozó hiányszakmákban történő foglalkoztatása érdekében; 

˗ a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó felnőttoktatás javítása. 

Az intézkedés tartalmazza a fentebb megfogalmazott humánpolitikai célok eléréséhez, az 

életpálya elemek kialakításához és működéséhez, valamit az egészségügyi emberi erőforrás 

tervezéséhez szükséges, a fenti célok elérését kiszolgáló informatikai fejlesztéseket is. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, országos programok esetén a KMR is (VEKOP-ból 

vagy nemzeti forrásból finanszírozva), Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó 

intézmények munkatársai, közfeladatot ellátó intézmények munkatársai 

Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok 

és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, civil szervezetek, 

egyházi jogi személyek, költségvetési szervek 
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Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.10; 2.2; 3.5 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)A 

megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz 

való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat(9.iv) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe 

˗ a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat 

érintő fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben 

részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)A megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az 

egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely)A megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az 

egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű 

szociális szolgáltatásokat(9.iv) 
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A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azon

osító 

Mutató Mérték

egység 

Alap Régiókategó

ria 

Célérték (2023) Adatforrás A 

beszámol

ás 

gyakoris

ága 

F N Ö 

3.4 Egészségfejlesztő és 

betegségmegelőző 

programokban részt 

vevő személyek 

száma 

fő ESZA kevésbé 

fejlett régiók 

  300.000 monitoring évente 

3.5 Azon járások 

száma, ahol 

korszerűsített 

szűrővizsgálatok 

kerültek bevezetésre 

az elmaradott 

térségekben 

db ESZA kevésbé 

fejlett régiók 

  50 monitoring évente 

3.6 Egészségügyi vagy 

szociális 

szakdolgozóvá 

válást célzó 

programokon 

résztvevő 

személyek száma 

db ESZA kevésbé 

fejlett régiók 

  1.100 monitoring évente 

3.7 Szervezetfejlesztési 

intézkedésekkel 

érintett intézmények 

száma 

db ESZA kevésbé 

fejlett régiók 

  100 monitoring évente 

3.8 A program 

eredményeként 

létrejövő 

praxisközösségek 

száma 

db ESZA kevésbé 

fejlett régiók 

  30 monitoring évente 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 4. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő 
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szakmai integráció és a szociális és szolidáris 

gazdaság előmozdítása (9.v) 

2.A.5 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Azonosító 1.H 

Egyedi célkitűzés  Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák 

szociális gazdaságban való részvételének növelése  

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeként a szociális 

gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása által javul a 

munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 

elsősorban roma emberek foglalkoztathatóság, fejlődik 

öngondoskodó képességük, képessé válnak a GINOP 

által a szociális gazdaság megerősítéséhez nyújtott 

programokban való részvétele. Létrejönneki a fenti 

célcsoport tartósan támogatott foglalkoztatását célzó 

társadalmi vállalkozások, szövetkezetek, és a 

működtetésüket segítő szolgáltatások. A helyi 

sajátosságokat, igényeket figyelembe véve 

kidolgozásra kerülnek a hátrányos helyzetű, elsősorban 

roma embereknek nyújtott szolgáltatások önfenntartó 

megoldásai, új modellek, innovatív megoldások az 

önfoglalkoztatási esélyek javítása érdekében. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az 

egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 

Azon

osító 
Mutató 

Régiókate

gória 

A 

mutató 

mértéke

gysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázis érték A 

bázisérték 

és 

célérték 

mértékeg

ysége 

Bázis

év 

Célérték
9
 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszámo

lás 

gyakoris

ága 

F N Ö F N Ö 

4.1 A projekt 

befejezése 

után 6 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

db nem 

releváns 

  39

5 

db 2013   50 monitor

ing 

évente 

                                                 

9
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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hónappal 

működő 

szociális 

vállalatok 

száma 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése (9.h) 

1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel 

A munka világából tartósan kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerő-piac első 

körben nem tud megfelelő munkát biztosítani, ezért fejleszteni kell a számukra 

munkalehetőséget teremtő társadalmi integrációt szolgáló társadalmi vállalkozásokat. A 

beavatkozásnak hosszabb távon a fenntarthatóbb munkahelyek és az elsődleges munkaerő-piaci 

integrációra irányuló programok felé kell vezetnie. 

Az intézkedés célja a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdasági megoldások 

keretében a leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerő-piacra nem, vagy nehezen bevonható, 

hátrányos helyzetű személyek, köztük kiemelten romák munkalehetőségeinek bővítésea 

társadalmi gazdaság eszközein keresztül, egyúttal folyamatos tanácsadást,egyénre szabott 

szociális és mentális, valamintügyviteli, gazdálkodási segítséget kínálva számukra, továbbá az 

érintett közösségek alkalmassá tétele fenntartható társadalmi vállalkozások létrehozására és 

működtetésére.Cél, hogy egy átmeneti időt követően fokozatosan képessé váljanak a GINOP 

által nyújtott, a szociális gazdaság megerősítését és a gazdaságfejlesztést támogató 

programokban való részvételre, ennek révén a munkaerő-piacon való megkapaszkodásra. 

A kistelepüléseken élők számára kitörést biztosító programok indulnak, amelyek a helyi 

adottságokra épülő, a helyben megtermelhető, vagy ingyenesen átvehető (pl. más vállalkozások 

mellékterméke, másodnyersanyag) alapanyagok felhasználásával előállítható termékek 

feldolgozását támogatják, segítik a termelési láncba való bekapcsolódást. Ezen intézkedés 

céljait, továbbá az öngondoskodás kialakulását szolgálja az5.1 intézkedés keretében elérhető 

visszatérítendő támogatás is. 

A hátrányenyhítést segíti a társadalmi gazdaság fejlesztésén keresztül a helyi adottságokra 

épülő újszerű modellek bevezetése ésinnovatív megoldások kialakítása is. 

Eltérően a többi olyan intézkedéstől, ahol a szociális szövetkezetek, mint szolgáltatásnyújtó 

szervezetek, ezáltal potenciális kedvezményezettek jelennek meg, jelen intézkedés célja új 

szociális szövetkezek létrehozása, működésük biztosítása támogató szolgáltatásokkal, ebből 

adódóan már működő szociális szövetkezet csak újszerű modellek bevezetése esetében lehetnek 

kedvezményezettek. 

Az intézkedés tartalmazza a megfogalmazott célok elérését közvetlenül szolgáló informatikai 

fejlesztéseket is. 

Területi kihatás: hátrányos helyzetű települések, járások, továbbá egyes műveleteknél 
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Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a munka világában nehezen elhelyezhető, 

leghátrányosabb helyzetű, elsősorban roma emberek, megváltozott munkaképességűek, GYES-

ről, GYET-ről visszatérők 

Lehetséges kedvezményezettek: települési önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati 

szövetségek, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi 

önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, szociális szövetkezetek, gazdasági 

szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések:1.1; 1.6; 1.9; 2.3; 2.4. 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 

társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba 

történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság 

előmozdítása(9.v) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek 

- elmaradott járásokbanvalósulnak meg és 

- a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében a társadalmi 

vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történő szakmai integráció 

és a szociális és szolidáris gazdaság 

előmozdítása(9.v) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 
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Beruházási prioritás A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében a társadalmi 

vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történő szakmai integráció 

és a szociális és szolidáris gazdaság 

előmozdítása(9.v) 

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 

2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonosító Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága 

F N Ö 

4.2 Létrejött 

szociális 

gazdaságban 

működő 

vállalatok 

száma 

darab ESZA kevésbé fejlett 

régiók   
100 monitoring évente 

4.3 A szociális 

gazdasághoz 

kapcsolódó 

képzésekbe, 

programokba 

bevont 

hátrányos 

helyzetű 

személyek 

száma 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók   
2.000 monitoring évente 

2.A.7 Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–

7. tematikus célkitűzéshez
10

 

Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések
11

, adott esetben (prioritási tengelyenként, és 

adott esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az 

ESZA hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez. 

                                                 

10
 Csak az ESZA által támogatott programokra 
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A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:  

– szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe); 

–  transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási 

tengelybe); 

– az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett 

tematikus célkitűzések. 

Prioritási tengely 1. Prioritási tengely:Együttműködő társadalom 

Nem releváns. 

2.A.8 Eredményességmérési keret 

6. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

Prio

ritás

i 

teng

ely 

Mutató típusa 

(A végrehajtás 

kulcsfontos-ságú 

lépése, pénzügyi, 

kimeneti, vagy 

adott esetben 

eredmény-

mutató) 

Azo

no-

sító 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú 

lépése  

Mért

ék-

egys

ég, 

adot

t 

eset

ben  

Ala

p 

Régió

-

kateg

ória 

2018-

ra 

vonatk

ozó 

részcél 

Végső cél 

(2023)12 

Adatfor

rás 

A 

mutató 

relevan

ciáján

ak 

ismerte

tése, 

adott 

esetben 

F N Ö 

1. Kimeneti 1.5 A munkaerő-piaci 

integráló 

programokba 

bevont hátrányos 

helyzetű 

személyek száma 

fő ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

5.400   18.

000 

monitori

ng 

 

1. Kimeneti 1.6 Támogatott 

családtámogató 

szolgáltatást 

nyújtó szervezetek 

száma 

db ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

47   155 monitori

ng 

 

1. Kimeneti CO

15 

Migráns, külföldi 

hátterű, kisebbségi 

(beleértve a 

fő ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

4.800   7.0

00 

monitori

ng 

 

                                                                                                                                                         

11
 Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre célértéket állapítottak 

meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót. 

12 A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, 

„Ö”=összesen.  
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marginalizálódott 

közösségeket, 

például a romákat) 

résztvevők száma 

régiók 

1. Kimeneti CO

16 

Fogyatékossággal 

élő résztvevők 

fő ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

4.500   15.

000 

monitori

ng 

 

2. Kimeneti 2.4 Azon települések 

száma, ahol 

szegregátumok 

integrálását 

szolgáló 

programok 

valósulnak meg 

darab ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

36   110 monitori

ng 

 

3. Kimeneti 3.4 Egészségfejlesztő 

és 

betegségmegelőző 

programokban 

résztvevő 

személyek száma 

fő ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

90.000   300

.00

0 

monitori

ng 

 

3. Kimeneti 3.7 Szervezetfejleszté

si intézkedésekkel 

érintett 

intézmények 

száma 

darab ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

30   100 monitori

ng 

 

1. Pénzügyi F.1 A 

költségnyilatkozat

ba foglalt 

elszámolható 

összeg, amit az 

igazoló hatóság 

megjelenített a 

számviteli 

rendszerében és 

leigazolt 

EUR ESZ

A 

kevésb

é 

fejlett 

régiók 

181549

269,08 

- - 867

012

684 

monitori

ng 

 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az eredményességmérési keretbe a jelentősebb pénzügyi allokációval bíró intézkedések kimeneti 

indikátorai kerültek kiválasztásra. A témakódok szerinti forrásbesorolás alapján megállapítható, hogy 

a választott intézkedésekre allokált források a prioritási tengely keretének több, mint 50%-át teszik ki. 

Az 1.1. és 1.2. intézkedések a beruházási prioritásra (109) allokált forrás 75%-át jelentik. A közös 

indikátorhoz és a telepprogramokra irányuló kimeneti mutatóhoz kapcsolódó intézkedések (1.5., 1.6.) 

a beruházási prioritás 60%-át fedik le, míg az 1.8. és 1.9. intézkedések a vonatkozó beruházási 

prioritás 85%-át jelentik. 

Az eredményességmérési keret szakmai mutatói közül A munkaerő-piaci integráló programokba 

bevont hátrányos helyzetű személyek száma, a Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a 

marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők száma, illetve az Egészségfejlesztő és 
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betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma mutató célértékét a futó TÁMOP 

tapasztalatok alapján határoztuk meg. A többi mutató célértéke szakértői becslésen alapul, ahol a 

számított rendelkezésre álló forráskeretből indultunk ki, s a fejlesztés tapasztalati bekerülési egységára 

alapján határoztuk meg a célértéket. 

2.A.9  Beavatkozási kategóriák 

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

7–11. táblázat  Beavatkozási kategóriák
13

 

7. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

1. prioritási tengely 109  287 154 601     

1. prioritási tengely 110  376 630 310     

1. prioritási tengely 112  175 916 874     

1. prioritási tengely 113  27 310 899     

 

8. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

1. prioritási tengely 01 867 012 684     

 

9. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Alap Európai Szociális Alap 

                                                 

13
 Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi tartalékból 

nyújtott összeg). 
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Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

1. prioritási tengely 01  295 477 923     

1. prioritási tengely 02  267 300 010     

1. prioritási tengely 03  274 669 618     

1. prioritási tengely 05  29 565 133     

 

10. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

1. prioritási tengely 07 867 012 684     

 

11. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma
14

(csak ESZA) 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

1. prioritási tengely 06  4 335 063     

1. prioritási tengely 07  4 335 063     

1. prioritási tengely 08  858 342 558     

2.A.10 A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve 

szükség esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket is 

Prioritási tengely 1. Prioritási tengely:Együttműködő társadalom 

Nem releváns. 

                                                 

14
 Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus 

célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ megadása. 
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2.A.1PRIORITÁSI TENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében 

2.A.2 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra 

vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása 

Az Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében elnevezésű 

prioritási tengely kizárólag a 9. számú tematikus célra terjed ki. A tematikus célon belül az 

alábbi két beruházási prioritás terén fog beavatkozni: 

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és 

b) a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi szolgáltató helyek fizikai 

rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása. 

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

A prioritási tengely a kevésbé fejlett régiók mellett a Közép-Magyarországi Régióban is 

tervez fejlesztéseket az intézményi férőhelyek kiváltása és az országos hatókörű egészségügyi 

szolgáltató intézmények terén. Mindkét esetben kizárólag olyan projektek fognak 

megvalósulni, melyekről objektív módon bizonyítható a visszahatásuk a kevésbé fejlett 

régiókra. 

Ha az ország egészére kiható, de a Közép-magyarországi Régióban valósul meg egy 

fejlesztés, úgy amennyiben az uniós szabályozás előírja a régiókategóriák közötti 

finanszírozás megosztási kulcs alkalmazását, úgy a lakosságarányos elosztást kell alapul 

venni. A KSH 2012. január 1-jei adatai alapján a Közép-magyarországi Régióban a teljes 

magyar lakosság 30,05%-a lakott, így az országos kihatású programok esetében a teljes 

elszámolható költségének 30%-át a KMR-re, míg 70%-át a kevésbé fejlett régiók 

keretére kell elszámolni. 

 

A prioritási tengely azonosítója 2. Prioritási tengely 

A prioritási tengely címe Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében 

 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

kizárólag pénzügyi eszközök révén történik.  

<2A.3 type="C" 

input="M"> 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

kizárólag uniós szinten létrehozott pénzügyi 

eszközök révén történik.  

<2A.4 type="C" 

input="M"“SME > 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása <2A.5 type="C" 

input="M"> 
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közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik. 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely 

a szociális innovációt vagy a transznacionális 

együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja. 

<2A.6 type="C" 

input="M"> 

2.A.3Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap ERFA 

Régiókategória Kevésbé fejlett régiók 

A számítás alapja (elszámolható 

közkiadás vagy összes 

elszámolható költség) 

teljes költség 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

nem releváns 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási 

tengely) A nemzeti, regionális és helyi fejlődést 

szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába 

történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, 

kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

együttműködés előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való átállás (9.a) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 2.A 

Egyedi célkitűzés  A gyermekeket sújtó nélkülözéselleni programok 

által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

növelése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Az 1. prioritásból finanszírozott gyermekeket sújtó 

nélkülözés elleni programok 

kiegészítésekéntmegvalósított, helyi sajátosságokra, 

igényekre szabott infrastrukturális fejlesztések 

eredményeként kialakításra, korszerűsítésre kerülnek 
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tanulási, foglalkoztatási, játszó-, valamint a szülők 

bevonását szolgáló terek, helyek. Az összehangolt 

humán és infra fejlesztések eredményeképp végső 

soron csökken a rászoruló gyermekek aránya, javulnak 

a roma és tartós szegénységben élő gyermekek 

életesélyei, és összességében csökkennek a 

szociokulturális hátrányok. 

 

Azonosító 2.B 

Egyedi célkitűzés  Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása egészségügyi, szociális és társadalmi 

felzárkózási területen 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A minőségi, családbarát közszolgáltatások 

hozzájárulnak az egyéni életminőség javításához és a 

társadalmi kirekesztés által sújtottak társadalmi 

vérkeringésbe való beépüléshez. Ennek érdekében 

biztosítani kell a szociális, egészségügyi és a 

társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közcélú 

és egyéb közösségi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférést, továbbá az NRP célkitűzéseit szolgáló 

közszolgáltatások minőségjavítást célzó átalakítását. 

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a 

lakosság elérje a megfelelő minőségű 

közszolgáltatásokat. A közszolgáltatások viszont éppen 

azokon a hátrányos helyzetű területeken hiányoznak 

vagy alacsony kapacitásúak, ahol a legnagyobb 

szükség lenne rájuk. 

A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása eredményeképpen: 

a) kiszélesednek és javulnak a társadalmi felzárkózás, 

foglalkoztathatóság célját segítő közintézmények 

és szolgáltató helyek szolgáltatásai; 

b) csökkenenk az egészségi, szociális és kulturális 

státuszbeli egyenlőtlenségek, javul a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés az 

elmaradott járásokban. Javulnak a 

közszolgáltatásokban a minőségi munkaerő 

vonzását és megtartását szolgáló munkafeltételek, 

és az infrastrukturális háttre; 

c) nemzetközi kötelezettségünk és hazai stratégia 

alapján elindult a szociális és gyermekvédelmi, 

bentlakásos intézmények kiváltása, aminek a 

szociális területen 2041-ig kell megvalósulni.A 

fejlesztések eredményeképpen időarányos 

előrehaladás történik a területen. 
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A célok megvalósításához e prioritás alatt az 

infrastrukturális fejlesztések, míg az 1. prioritásban a 

humán fejlesztések és programok valósulnak meg. 

A járóbeteg szakellátási kapacitások fejlesztése 

elnevezésű mutató meghatározása: Az ERFA rendelet 

5. cikk (9) a.) alpontjában meghatározott beruházási 

prioritáshoz kapcsolódó intézkedések eredményeként a 

járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények ellátási 

képességében, azaz a szerződéssel lekötött 

rendelkezésre álló kapacitásaiban bekövetkezett 

változást fejezi ki szakorvosi és nem szakorvosi 

óraszámban kifejezve. 

3. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a 

Kohéziós Alap tekintetében) 

Azonosító Mutató Mértékegység Régiókategória Bázisérték Bázisév Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága 

5.1 A gyermekeket 

sújtó nélkülözés 

elleni 

programok 

szolgáltatásait 

igénybevevő 

rászoruló 

gyerekek aránya 

százalék kevésbé fejlett 

régiók 

6 2013 12 monitoring évente 

5.2 A kiváltott 

intézményekben 

élők aránya a 

kiváltási 

stratégiában 

meghatározott 

ellátottakhoz 

képest 

% kevésbé fejlett 

régiók 

0,5 2014 25 monitoring évente 

5.3 Járóbeteg 

szakellátási 

kapacitások 

fejlesztése 

(szakorvosi/nem 

szakorvosi 

óraszám) 

óra kevésbé fejlett 

régiók 

341.039 2013 375.143 OEP 

adatbázis 

évente 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 
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2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi 

állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális 

és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, 

valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való átállás(9.a) 

2.1 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése 

Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célja a segítségre szorulók számának csökkentése. 

Magyarországon 2011-ben a gyermekek szegénységi kockázata az országos átlag 1,67-szerese 

volt,10 rászoruló ember közül 4 gyermekkorú vagy fiatal. Különösen sok a rászoruló gyermek a 

romák körében. Ezért az NTFS és annak helyi szintű megvalósítását szolgáló, a települési 

önkormányzatok által tervezett helyi esélyegyenlőségi programok egyik kiemelt célja a 

gyermekeket sújtó nélkülözés leküzdése. Az intézkedés a gyermekeket sújtó nélkülözés 

újratermelődésének megakadályozását, a gyermekek esélyeinek növelését célozza a 1. prioritási 

tengely alatt azérintett beavatkozásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

biztosításával. 

Az intézkedés olyan beavatkozásokhoz biztosít infrastrukturális hátteret, amelyek a legkorábbi 

életkortól kezdve segítik a lakókörnyezeti, egészségi és szociokulturális hátrányokkal induló 

gyermekek sikeres felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű járásokban, valamint a hátrányos 

helyzetű, szolgáltatáshiányos településeken. 

Az intézkedés biztosítja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok infrastrukturális 

hátterét, többek között a bevont épületek korszerűsítését, támogatja a gyermek és a fiatalok 

foglalkoztatására alkalmas terek, tanulási, valamint játszóhelyek és egészségfejlesztő 

testmozgást támogató egységek kialakítását. Segíti a szolgáltatások biztosításához, 

mobilizálásához, valamint a szülők bevonásához szükséges infrastrukturális beruházásokat. A 

fejlesztés elsősorban a már meglévő és működő– kulturális, valamint közösségi feladatokat és 

funkciókat betöltő – épületekre alapozott infrastrukturális beruházásokkal (funkcióbővítéssel) 

lehetővé teszi olyan, a koragyermekkortól kezdve a teljes gyermek- és ifjúsági korosztály 

számára hosszú távon működtethető, egyszerű szolgáltatások nyújtását, amelyek szakemberek 

bevonásával egészségfejlesztő, tudás- és ismeretfejlesztő, szabadidős és felzárkózást segítő 

célzott programokat biztosítanak a gyermekeknek. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások és infrastruktúrafejlesztés hajthatók végre. 

Területi kihatás: leghátrányosabb helyzetű járások, szolgáltatáshiányos települések, magas 

gyerekszámú elmaradott településrészek 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:leghátrányosabb helyzetű járásokban, 

szolgáltatáshiányos településeken, illetve magas gyerekszámú elmaradott településrészeken élő 

gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, 
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önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, államháztartási szervek, központi 

költségvetési szervek, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, szociális 

szövetkezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések:1.2; 1.5; 1.10; 3.1; 3.2; 4.1 

 

2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 

bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden járásban, azok gazdasági 

fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű családbarát közszolgáltatásokat. Az 

intézkedés a társadalmi együttműködés erősítése célját segítő intézmények, egyéb szervezetek 

infrastrukturális hátterének fejlesztését és korszerűsítését irányozza elő mind a szolgáltatások 

eredményességét, mind az azokhoz való hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést 

(kiváltás) tekintve. A célok megvalósítása érdekében fejlesztendő általában a társadalmi 

együttműködést erősítő, továbbá az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 

valamint rehabilitációs célú infrastruktúra, illetve a bentlakásos intézmények kiváltása. 

Az intézkedés szoros kapcsolatban áll a TOP humán infrastruktúra fejlesztési prioritási 

tengelyével azáltal, hogy a TOP a szociális és egészségügyi szolgáltatásokért felelős 

minisztérium által rögzített tartalmi keretek között javítja az önkormányzati fenntartású 

szociális és egészségügyi alapellátások infrastrukturális feltételeit. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése magában foglalja a következőket: 

a) fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybegetek számára ápolást, gondozást 

nyújtó bentlakásos szociális intézmények és a nagylétszámú gyermekotthonok kiváltásának 

folytatását az intézményi férőhely kiváltási stratégiában és a kapcsolódó nemzetközi 

ajánlásokban foglaltakkal összhangban, továbbá a nemzetközi jó gyakorlatok mentén azzal, 

hogy a kitagolt szervezet igénybevevői létszáma csak, 24 órás ellátás keretein belül 

működő, különösen indokolt az egyéni igényeket és elvárásokat figyelembe vevő 

szükségletfelmérés eredménye alapján lehet legfeljebb 25 fő; 

b) a nem tartós bentlakásos szolgáltatások területén működő intézmények 

korszerűsítését(ezekre nem vonatkozik a kitagolási követelmény); 

c) a befogadó szülőnél történő elhelyezés infrastrukturális fejlesztését; 

d) a kitagolási stratégia vagy a gyermekvédelmi törvény hatálya alá eső azon intézményeket, 

melyek megfelelnek a nemzetközi követelményeknek (vagyis alacsony létszámmal 

üzemelnek) és korszerűsítésre szorulnak, továbbá a korszerűsítésre szorulóterületi 

gyermekvédelmi szakszolgálatokat; 

e) a gyermekjóléti alapellátások, a szociális és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztését 

(beleértve a gyakorlati helyek kialakítását is); 

f) intézményi elhelyezést megelőző, preventív hiánypótló új intézmények és új szolgáltatások 

kialakítását; 

g) az időseknek és hajléktalan személyeknek nyújtott nappali (nem bentlakásos) szociális 

szolgáltatásokat, a rehabilitációs intézményeket, a krízis- és közösségi ellátást nyújtókat, az 

idősek életminőségének javítását szolgáló infrastruktúrát, illetve idősügyi jelzőrendszer 

kiépítése érdekében koordinációs központok létrehozását;továbbá 

h) az egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra korszerűsítését, az alternatív és augmentatív 

kommunikációs eszközök beszerzését, kölcsönzési hálózatok fejlesztését, valamint a 
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kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatai számára biztosított infrastruktúra 

fejlesztését. 

A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a kiváltás által érintett fogyatékos 

személynek, pszichiátriai- és szenvedélybetegnek szolgáltatást nyújtó ápoló-gondozó 

intézmények közelében megtalálható szociális alapszolgáltatások javítása, szükség esetén 

kapacitásaik bővítése. 

A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése kiterjed a hátrányos helyzetű vagy fogyatékos, 

megváltozott munkaképességű személyek, gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek 

rehabilitációs központjaira és a foglalkozási rehabilitációra. 

Az intézkedés tartalmaz hátrányos helyzetűek számára kidolgozott és integrált program 

keretében elérhető lakhatási műveleteket is részint az „Elsőként lakhatást” típusú program, 

részint a közösségi bérházprogram terén. Az előbbi célja, hogy az utcán élő és az ellátást 

igénybevevő első lépésként önálló lakhatásba kerüljön, ahol egy multidiszciplináris szakértői 

csoport elkezdi a rehabilitációt. Utóbbi célja az integrált lakhatás megteremtése a segítségre 

szorulók számára. Mindkét program központi eleme a lakók közötti szolidaritás, a közösség 

megtartó erejének kiaknázása, a célcsoport önállóságának erősítése. A lakhatási beavatkozások 

alapfeltétele, hogy közvetlenül kapcsolódjanak az 1. prioritásban említett humán 

fejlesztésekhez. 

Atársadalmi együttműködésterősítő infrastruktúra terén támogatandók a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférést támogató fejlesztések.A közösségfejlesztést szolgáló terek a társadalmi 

együttműködést szolgáló programok és képzések színtereiként szolgálnak.Az aktív társadalmi 

szerepvállalás érdekében megvalósul a karitatív, humanitárius szervezetek infrastrukturális 

fejlesztése a szolgáltatások bővítése érdekében. 

Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése az EFOP keretei között – illeszkedve 

az Egészséges Magyarország stratégiában meghatározott prioritásokhoz – elsősorban a 

rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez 

kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve megoldások 

szerepét erősítő kapacitás leépítést, átalakítást, hálózatba szervezést és esetenként szükségessé 

váló bővítését, az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási, népegészségügyi és járóbeteg 

intézmények létrehozását, továbbá az 1.8 intézkedésnél megfogalmazott célok elérését 

támogatóbeavatkozásokat célozza. 

Az 1.8 intézkedésnél megfogalmazott célok elérése érdekében, az EM célkitűzéseivel 

összhangban megfogalmazott főbb fejlesztési irányokhoz kapcsolódó alábbi infrastruktúra 

fejlesztés valósul meg: 

 az 1.8 intézkedésben felsorolt betegségcsoportok szűrését és kezelését szolgáló 

beruházások, 

 krónikus betegségmenedzsment programok megvalósítása, 

 azalapellátásban és a megelőzést célzó szolgáltatásokban kimutatható hozzáférésbeli 

különbségek mérséklése, 

 a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások (pl. járóbeteg szakellátás, egynapos 

sebészet) fejlesztése, 

 a gyermekegészségügyi ellátó intézmények korszerűsítése, a hiányzó gyermek és 

ifjúsági egészségügyi szakellátó központok kialakítása, 

 a fekvőbeteg ellátásban az elmúlt években beruházásokkal nem érintett földrajzi 
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térségekben a nagy ellátotti körrel bíró intézmények korszerűsítése, , 

 az interszektorális együttműködés infrastrukturális hátterének fejlesztése, és 

 a korai fejlesztést elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeit fejlesztő 

beruházások. 

Mindezt kiegészíti a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése, létrehozása, 

rendszerbe csatlakoztatása és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása. 

Egyes speciális célcsoportok egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében az intézkedés 

egészségrégiónként tartalmazza az autista és fogyatékos személyek számára az egészségügyi 

ellátások akadálymentes hozzáférhetőségét, beleértve a szűrővizsgálatokon történő 

akadálymentes részvételt, az altatásban végzett fogászati beavatkozások és vastagbél tükrözés 

biztosítását, illetve a speciális igényekhez igazodó betegtájékoztatási rendszerek kialakítását. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások hajthatók végre. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, országos kihatású programok esetén a Közép-

magyarországi Régió is 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:az egészségügy tekintetében a teljes magyar lakosság, a 

szociális ágazat tekintetében a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, megváltozott 

munkaképességű és fogyatékos személyek, gyermekjóléti ellátások és szociális ellátásokban 

gondozottak, gyermekvédelmi gondoskodásban élő és javítóintézetben elhelyezett 

személyek,valamint a mentális egészség szempontjából veszélyeztetett személyek 

Lehetséges kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltatók, közhasznú, illetve civil szervezetek, önkormányzati, nemzetiségi 

önkormányzatiés állami tulajdonú szervezetek és intézmények, állami intézmények, egyházi 

jogi személyek, kulturális intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási 

intézmények 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.10; 1.11. 

2.A.6.2 A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi 

állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális 

és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, 

valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való átállás(9.a) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ költség-optimális épületenergetikai megoldásokat kell alkalmazni, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Főszabály szerint kapacitásbővítés nem lehetséges, kivéve, ha az adott szolgáltatás nyújtása 
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ennek eredményeként költséghatékonyabbá válik, illetve ha a közszolgáltatások jobb 

hozzáférhetőségét célozza. Kötelező a meglevő infrastruktúra (pl. funkcióbővítéssel, -

átalakítással történő) kihasználása. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a 

tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A nemzeti, regionális és helyi fejlődést 

szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az 

egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és 

rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

együttműködés előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való átállás(9.a) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A nemzeti, regionális és helyi fejlődést 

szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az 

egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és 

rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

együttműködés előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való átállás (9.a) 

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azo

nosít

Mutató Mértékegy

ség 

Alap Régiókategória Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 
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ó 
F N Ö 

gyakorisága 

5.4 Felújított vagy 

átalakított, a 

gyermekesély 

programokhoz 

kapcsolódó 

épületek 

férőhely 

kapacitása  

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  2.500 monitoring évente 

5.5 Támogatott 

gyermekgondoz

ási és oktatási 

intézmények 

kapacitása 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  350 monitoring évente 

5.6 A kitagolt 

gyermekvédelmi 

és szociális 

ellátási helyek 

férőhely 

kapacitása 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  10.000 monitoring évente 

5.7 Fejlesztett 

egészségügyi 

infrastruktúra 

férőhely 

kapacitás 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  4.000 monitoring évente 

CO3

6 

Jobb 

egészségügyi 

szolgáltatásokba

n részesülő 

lakosság 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  300.00

0 

monitoring évente 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely)A 

városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek 

fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és 

társadalmi fellendülésének támogatása(9.b) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 2.C 

Egyedi célkitűzés  A marginalizált feltételek között élők életkörülményei 

infrastrukturális feltételeinek javítása 

A tagállam által az uniós 
Az 1. prioritásból finanszírozott területi hátrányok 
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támogatással elérni kívánt 

eredmények 

csökkentését célzó programok kiegészítéseként - azokhoz 

szervesen kapcsolódva -megvalósított infrastrukturális 

fejlesztések eredményeként megvalósulnak a folyamatos 

szakmai jelenléten alapuló integrált programok a 

leghátrányosabb helyzetű járásokban, továbbá a nyomortól 

sújtott, illetve a leszakadási lejtő elején álló településeken és 

az elmaradott településrészeken. További eredményként 

folytatódnak és lépcsőzetesen kialakításra kerülnek a 2007-

2013 között megkezdett, az elmaradott településrészek 

integrációját célzó komplex programok a személyes 

támogatásoktól olyan lakhatási elemek biztosításáig, amelyek 

lehetővé teszik a telepfelszámolást vagy a teleprehabilitációt. 

Az összehangolt, a helyi sajátosságokra, igényekre reagáló, 

azokra szabott humán és infra fejlesztések eredményeként a 

foglalkoztatottsági és jövedelmi adatok alapján 

leghátrányosabb helyzetű járásokban, illetve a 

kirekesztődéstől, az etnikai arányok átrendeződésétől 

leginkább érintett települések/ településrészekben élők egyre 

nagyobb számban kerülnek ki a hátrányos helyzetből, tartós 

szegénységből. 

A nem megfelelő lakhatási körülmények között (komfort 

nélküli és szükséglakásban) élő háztartások aránya 

elnevezésű mutató meghatározása: a lakott lakások közül a 

komfort nélküli lakások, a szükséglakások, valamint az egyéb 

lakások száma a teljes lakott lakásállományhoz képest, 

százalékban kifejezve. 
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3. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a 

Kohéziós Alap tekintetében) 

Azo

nos

ító 

Mutató Mértkékegysé

g 

Régiókategória Bázisérték Bázisév Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakoriság

a 

6.1 A nem 

megfelelő 

lakhatási 

körülmények 

között 

(komfort 

nélküli és 

szükséglakás

ban) élő 

háztartások 

aránya 

% kevésébé fejlett 

régiók 

4,9 2011 4,7 KSH háromévent

e 

2.A.6. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás 
A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása (9.b) 

2.3 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

AzNTFSterületi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja, hogy „atársadalmi-gazdasági 

problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó 

megközelítésű programokra van szükség.” 

Ezen intézkedés a leghátrányosabb helyzetű járásokban, településeken élők felzárkózását 

szolgáló program megvalósítását célozza, a 2007-2013 közötti időszak tapasztalatainak 

beépítésével. Ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket csak az 

ESZA tartalommal, humán fejlesztésekkel együtt, azokkal időben, szakmai tartalomban, 

végrehajtási rendszerükben összehangoltan lehet eredményesen megvalósítani. Az intézkedés 

az 1. prioritás tengely alatti 1.6 intézkedés infrastrukturális hátterének biztosításával két fő 

beavatkozási irányt ölel át. 

Jelen beavatkozás támogatjaa leghátrányosabb helyzetű járásokbana komplex beavatkozások 

kereteinek és a helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek kialakítását elsősorban meglévő 

épületek, intézmények felújításával, funkcióváltásával, valamint a helyi közösségek 

motiválását, bevonását segítő fizikai beruházások finanszírozásával, ezáltal biztosítva az e 

célokat szolgáló ESZA programok infrastrukturális hátterét. 
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A települési leszakadási folyamatok megfordítása érdekében az intézkedés támogatja a 

mélyszegény, valamint aleszakadási lejtő elején álló településeken a kedvezőtlen gazdasági-

társadalmi helyzet javítására, a közösségépítésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre irányuló 

komplex beruházásokat (pl. a hiányzó szolgáltatásokhoz, folyamatos szakmai jelenléthez, helyi 

szereplők bevonásához, motiválásához, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 

szükséges eszközök beszerzését, épületek felújítását, bővítését, funkcióváltását; információs 

hozzáférési lehetőségek biztosítását), és a gazdasági aktivitás elősegítését, valamint a hiányzó 

szolgáltatások pótlását. 

A beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások hajthatók végre. 

Területi kihatás: leghátrányosabb helyzetű járásokés települések, valamint leszakadó 

települések 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a leghátrányosabb helyzetű járásokbanés településeken 

élők és a velük foglalkozó szervezetek, szolgáltatások, leszakadó településeken élők 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik, központi 

kötlségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati, nemzetiségi 

önkormányzatiés állami intézmények, egyházi jogi személyek,civil szervezetek, 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók, szociális szövetkezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.1; 1.6; 1.7;1.12; 2.4; 5.1 

 

2.4 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek 

megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 

A Szociális Platform
15

 az EU 2020 Stratégia végrehajtásának keretein belül egyik kiemelt 

fellépési területnek tekinti a források hatékonyabb, intelligensebb elköltését szolgáló, tényeken 

alapuló szociális innovációt, amely mellett jelen kell lennie a szakpolitikai intézkedések széles 

körének is. Ezek mellett hangsúlyt fektet a lakhatáshoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésre, valamint romák sokszoros deprivációjának megszüntetésére. Az NTFS is a széles 

szakpolitikai megközelítés mellett egyik beavatkozási területként a lakhatási hátrányok 

csökkentését, s a komplex telepprogramok folytatását jelöli ki, továbbáa területi hátrányokkal 

foglalkozó része megállapítja, hogy „atársadalmi-gazdasági problémák területi 

koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű programokra 

van szükség.” 

Az intézkedés célja az elmaradott településrészeken, telepeken, tartós szegénységben élő 

családok, kiemelten romák, valamint a periférikusélethelyzetben élő marginalizált csoportok 

fenntartható társadalmi és területi integrációjaa 2007-2013 közötti időszak tapasztalatainak 

beépítésével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket csak az 

humán fejlesztésekkel együtt, azokkal időben és szakmai tartalomban összehangoltan lehet 

eredményesen megvalósítani. Ez a szerves kapcsolódás biztosítja többek között az 

                                                 

15 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja A szociális és területi kohézió európai 

keretrendszere SEC(2010) 1564 véglegesCOM(2010) 758 végleges 
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antiszegregációs célok elérését is a közösségfejlesztő, társadalmi integrációt segítő és az 

antidiszkriminációs program, illetve folyamatos szakmai jelenlét által. Az intézkedés az 1. 

prioritástengely alatti 1.7 intézkedés infrastrukturális hátterét biztosítja. 

Az intézkedésnek két fő iránya van. A tartós szegénységben élők, romák felzárkózását segítő 

infrastrukturális beruházásokkeretet adnak a közösségi felzárkózást, a tartós szegénységben 

élők és romák integrációját és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait, 

valamint modellprogramok végrehajtását segítő és a közösségi aktivitásnak teret adó, illetve a 

hátrányos helyzetűek fenntartható lakhatását támogató infrastrukturális beruházásoknak. 

Elsősorban meglévő épületek korszerűsítése, funkcióváltása, szociális bérlakások kialakítása, 

közösségi célú terek fejlesztése, valamint szervezetek hatékonyabb feladatellátásához és a 

programokhoz szükséges eszközök biztosítása támogatható. 

A periférikus élethelyzetek felszámolását segítő infrastruktúrák célja a többféle tevékenységre 

épülő telepprogramok részeként a telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált 

csoportok deszegregációs célú mobilizációjának és lakhatási körülményeinek javítása 

» integrálható elmaradott településrészek és településen kívüli telepekesetében lakások 

korszerűsítésével, komfortfokozatuk emelésével, életveszélyes lakhatási körülmények 

megszüntetésével, lakások kiváltásával, szociális bérlakások vásárlásával, építésével; 

valamint vadtelepek felszámolásával; 

» az integrált program megvalósításához szükséges szolgáltató, illetve közösségi helyek 

kialakításával, jelenlét programelem hátterének kialakításával; 

» az elmaradott településrészen belüli és az elmaradott településrészből kifelé történő 

mobilizáció támogatásával; valamint 

» lehetőség biztosításával a közterületek rendezését célzó munkálatok elvégzésére, 

közművekhez való hozzáférésre. 

A lakás és életkörülmények javításánál figyelemmel kell lenni azok egyén részéről való 

fenntarthatóságára, a lakhatási körülmények javítása során az integrált program keretében a 

GINOP-ból finanszírozott, a telepen élő aktív korú lakosság foglalkoztatásának biztosítására, 

továbbá arra, hogy az illeszkedjen az érintett települések általános településfejlesztési 

elképzeléseihez. 

A beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a települések Integrált Településfejlesztési 

Stratégiáival és ezen belül is azok Antiszegregációs Terveivel, valamint a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programokkal. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások hajthatók végre. 

Az EFOP kizárólag a telepprogramok részeként hajt végre közösségi tér beruházást. A 

Vidékfejlesztési Programból létrehozott integrált térségi szolgáltató központokhoz az EFOP 1,7 

intézkedése biztosít humán hátteret. 

Területi kihatás: a kevésbé fejlett régiók elsősorban azon 4 régióban, ahol a jelenleg ismert 

elmaradott településrészek70%-a található (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és Észak-

Magyarország) 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: tartós szegénységben élők, segítségre szorulók, romák 

és a helyi közösség, ahol élnek, továbbá elmaradott településrészeken, településen kívüli 

telepeken élő családok, GYES-ről GYET-ről visszetérők és a telep környezetében élő lakosság, 

valamint a velük foglalkozó szervezetek 

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik 
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önkormányzatok és intézményeik, központi költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok, 

társulásaik és intézményeik, költségvetési szervek, nem állami szereplők, civil szervezetek, 

egyházi jogi személyek, szociális szövetkezetek, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók, 

szociális szövetkezetek 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.1; 1.6; 1.7; 1.12; 2.3. 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása (9.b) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ költség-optimális épületenergetikai megoldásokat kell alkalmazni, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Főszabály szerint kapacitásbővítés nem lehetséges, kivéve, ha a szolgáltatások nyújtása ennek 

eredményeként költséghatékonyabbá válik, illetve ha a közszolgáltatások jobb 

hozzáférhetőségét célozza. Kötelező a meglevő infrastruktúra (pl. funkcióbővítéssel, -

átalakítással történő) kihasználása. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A városi és vidéki területeken élő, rászoruló 

közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása (9.b) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A városi és vidéki területeken élő, rászoruló 

közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása (9.b) 

A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra. 
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2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azo

nos

ító 

Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága 

F N Ö 

6.2 Lakhatási 

programokkal 

érintett 

hátrányos 

helyzetű, 

elmaradott 

településrésze

k száma 

db ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  120 monitoring évente 

6.3 Integrált 

környezetben 

létrehozott 

vagy felújított 

szociális 

bérlakások 

száma 

db ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  240 monitoring évente 

6.4 Telepprogram

ok működése 

nyomán a 

telep 

lakókörnyezet

ében lévő 

szolgáltatások

at 

igénybevevők 

száma 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  5.00

0 

monitoring évente 

6.5 Jobb 

egészségügyi 

szolgáltatások

ban részesülő 

lakosság 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók 

  3.00

0 

monitoring évente 

2.A.8 Eredményességmérési keret 

6. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 
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Prioritá

si 

tengely 

Mutató típusa 

(A végrehajtás 

kulcsfontos-

ságú lépése, 

pénzügyi, 

kimeneti, vagy 

adott esetben 

eredmény-

mutató) 

Azo

no-

sító 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontossá

gú lépése  

Mérték

egység, 

adott 

esetben  

Alap Régiókat

e-gória 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023)
16

 Adatforrás A mutató 

relevanciáj

ának 

ismertetése

, adott 

esetben 

F N Ö 

2. Kimeneti 5.6 A kitagolt 

gyermekvédel

mi és szociális 

ellátási helyek 

férőhely 

kapacitása 

fő ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

2.500   10.00

0 

monitoring  

2. Kimeneti 5.7 Fejlesztett 

egészségügyi 

infrastruktúra 

férőhely 

kapacitás 

fő ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

1.000   4.000 monitoring  

2. Kimeneti 6.2 Lakhatási 

programokkal 

érintett 

hátrányos 

helyzetű, 

elmaradott 

településrésze

k száma 

darab ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

30   120 monitoring  

2. Pénzügyi F

.

1 

A 

költségnyilatk

ozatba foglalt 

elszámolható 

összeg, amit 

az igazoló 

hatóság 

megjelenített a 

számviteli 

rendszerében 

és leigazolt 

EUR ERF

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

1018

9557

8,55 

  48

66

15

89

1 

monitoring  

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

                                                 

16
 A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, 

„Ö”=összesen.  
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Az eredményességmérési keretbe a jelentősebb pénzügyi allokációval bíró intézkedések 

kimeneti indikátorai kerültek kiválasztásra. A témakódok szerinti forrásbesorolás alapján 

megállapítható, hogy a választott intézkedésekre allokált források a prioritási tengely 

keretének több, mint 50%-át teszik ki. 

A prioritás tengely négy intézkedése közül a 2.2 intézkedésre tervezett indikatív forrásösszeg 

a prioritás körülbelül 60%-a, s azon belül a kitagolás és az egészségügyi fejlesztések lefedik a 

2.2 intézkedés kétharmadát. A lakhatási mutató a teljes szegregátum programra vonatkozik, 

ami a 2.2 intézkedésen kívüli többi intézkedés legalább 50%-át teszi ki. 

Az eredményességmérési keret szakmai mutatói célértéke szakértői becslésen alapul, ahol a számított 

rendelkezésre álló forráskeretből és a szakpolitikai prioritások alapján fejlesztendő infrastruktúrából 

indultunk ki, s a fejlesztés tapasztalati bekerülési egységára alapján határoztuk meg a célértéket. 

2.A.9 Beavatkozási kategóriák 

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

7-11 Táblázat:  Beavatkozási kategóriák
17

 

7. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Alap Európai Regionális Fejlsztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

2. prioritási tengely 052  3 308 988     

2. prioritási tengely 053  184 670 731     

2. prioritási tengely 054  133 868 031     

2. prioritási tengely 055  150 218 326     

2. prioritási tengely 081  14 549 815     

 

8. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

                                                 

17
 Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi tartalékból 

nyújtott összeg). 
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Alap Európai Regionális Fejlsztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

2. prioritási tengely 01 486 615 891     

 

9. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Alap Európai Regionális Fejlsztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

2. prioritási tengely 01  145 984 767     

2. prioritási tengely 02  170 072 254     

2. prioritási tengely 03  146 276 737     

2. prioritási tengely 04  24 282 133     

 

10. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Alap Európai Regionális Fejlsztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

2. prioritási tengely 07 486 615 891     

 

2.A.10 A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve 

szükség esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket is 

Prioritási tengely 2. Prioritási tengely: Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében 

Nem releváns. 
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2.A.1PRIORITÁSI TENGELY: Gyarapodó tudástőke 

2.A.2 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra 

vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása 

A Gyarapodó tudástőke elnevezésű 3. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés alatt az alábbi 

beruházási prioritásokhoz járul hozzá: 

» A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a koragyermekkori 

nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző 

formális, informális és nem formális tanulási formákat is − 10.i) 

» A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok számára − 10.ii) 

» Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók 

készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-

piaci igényekhez való igazítása - 10.iii) 

A 10. tematikus célkitűzés felsőoktatási beavatkozásai egyúttal elősegítik az 1. tematikus célhoz 

kapcsolódó ESZA fejlesztéseket és a GINOP K+F+I fejlesztéseihez szükséges humánkapacitás 

bővítést. A felsőoktatási fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények minél magasabb 

minőségű szolgáltatásokkal segítsék az intelligens szakosodást, a makroregionális együttműködések 

kiterjesztését és az ERA-hoz való kapcsolódást. 

A prioritási tengelyben a KMR-ben, illetve a jelölt intézkedéseknél más uniós ország területén 

megvalósuló fejlesztések is megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal 

alátámaszthatóan bizonyítható azok kevésbé fejlett régiókra történő visszahatása. 

Ha az ország egészére kiható, de a KMR-ben valósul meg egy fejlesztés, úgy amennyiben az uniós 

szabályozás előírja a régiókategóriák közötti finanszírozás megosztási kulcs alkalmazását, a 3.1, 3.2 és 

3.4 számú intézkedésekben a lakosságarányos elosztást, míg a 3.3 számú intézkedésben a KMR-ben 

lakó és a régióban levő felsőoktatási intézményben tanulók teljes hallgatói létszámon belüli 

részarányát kell alapul venni. A 3.1, 3.2 és 3.4 számú intézkedések országos kihatású programjai 

esetében a teljes elszámolható költség 30%-át a KMR-re, míg 70%-át a kevésbé fejlett régiók 

keretére kell elszámolni, a 3.3 számú intézkedés esetében pedig a teljes elszámolható költség 

25%-át a KMR-re, míg 75%-át a kevésbé fejlett régiók keretére kell elszámolni (a KMR-ben 

lakó, a régióban levő felsőoktatási intézményben a 2012/2013-as tanévben hallgató személyek száma 

84.970 fő volt, ami a teljes felsőoktatási hallgatói létszám 25,1%-a). 

 

A prioritási tengely azonosítója 3. Prioritási tengely 

A prioritási tengely címe Gyarapodó tudástőke 

 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása <2A.3 type="C" 
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kizárólag pénzügyi eszközök révén történik. input="M"> 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

kizárólag uniós szinten létrehozott pénzügyi 

eszközök révén történik. 

<2A.4 type="C" 

input="M"“SME > 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik. 

<2A.5 type="C" 

input="M"> 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely 

a szociális innovációt vagy a transznacionális 

együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja. 

<2A.6 type="C" 

input="M"> 

2.A.3 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap ESZA 

Régiókategória Kevésbé fejlett régiók 

A számítás alapja (elszámolható 

közkiadás vagy összes 

elszámolható költség) 

teljes költség 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

nem releváns 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási 

tengely) A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való 

egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és 

középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, informális és nem 

formális tanulási formákat is (10.i) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 3.A 

Egyedi célkitűzés  A korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos 

helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése 
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A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Fő cél a befogadó oktatás-nevelés rendszerszintű 

megerősítése, ami egyúttal hozzájárul az oktatási 

egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a szegregációs 

jelenségek visszaszorításához, különösen a roma 

többségű iskolák és osztályok számának 

csökkentéséhez, figyelembe véve a területi 

különbségeket és lehetőségeket, a demográfiai 

tendenciákat, valamint a nemzetiségeknek az oktatás 

megszervezésére irányuló jogát. 

Magyarországon nagyok az iskolák és iskolatípusok 

közötti különbségek. Alsó tagozatban a tanulók között 

kialakuló teljesítménykülönbségek a felső tagozat 

végére is megmaradnak, s tovább mélyülnek a 

középfokú oktatás végéig. A beavatkozások kiemelt 

célja a köznevelés esélyteremtő szerepének javítása, a 

képzettségi szint növelése és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás arányának csökkentése. 

A HH és HHH gyermekek iskoláskor előtti kognitív 

lemaradása az óvodáztatás kiterjesztésével és a kora 

gyermekkori nevelést célzó, területi 

egyenlőtlenségeket figyelembe vevő fejlesztésekkel 

csökkenthető. 

A fejlesztések fontos eleme az oktatási esélyteremtés 

biztosítása; így például a méltányos oktatás 

megteremtése;oktatási esélyegyenlőséget javító 

intézkedések (pl. esélyegyenlőségi intézkedési tervek 

fejlesztése) megvalósítása;olyan oktatás-szervezési 

gyakorlatok támogatása, amelyek heterogén 

összetételű tanulói csoportok differenciált oktatását 

segítik, az egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó 

korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése; a 

sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók 

iskolai sikerességének támogatása szakmai-tartalmi 

fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló 

tevékenységekkel. 

A deszegregációt szolgáló intézkedések (ld. még 3.1. 

pontban) elvárt eredményeként az esélyteremtést segítő 

és az oktatási kirekesztődés felszámolását szolgáló 

köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési terveknek 

mind a minősége, mind végrehajtásuk eredményessége 

javul, a tervek elkészítésében és végrehajtásában 

érintett szakemberek ismeretei szélesednek és 

együttműködésük hatékonyabbá válik, így megfelelően 

előkészítetten és megalapozottan kerül sor a 

deszegregációt célzó oktatásszervezési átalakításokra. 

A deszegregáció megvalósulhat fenntartótól 

függetlenül intézmények és tagintézmények között, 

továbbá intézményen és tagintézményen belül. 
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A hátrányok kompenzálásában, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzésében fontos szerepet játszik 

továbbá a köznevelés rendszerén kívüli nemformális és 

informális tanulási lehetőségekhez és formákhoz való 

hozzáférés javítása. 

Az Ifjúsági Garancia akciótervében foglaltak 

figyelembe vétele mellett csökken a HH és HHH 

tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyása, a 

továbbtanulási eredmények javulnak, a HHH tanulók 

végzettségi szintje emelkedik, nő az érettségit adó 

képzésbe bekerülők és érettségi vizsgát szerzők száma. 

 

Azonosító 3.B 

Egyedi célkitűzés  Az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia 

szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai 

irányítás fejlesztése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A hátránykompenzációs képesség erőteljes emelése 

mellett a köznevelés előtt álló másik kihívás a 

minőségi, fenntartható és költséghatékony nevelési és 

oktatási rendszer megteremtése az ágazatirányítás ezt 

támogató továbbfejlesztésével és a pedagógus hivatás 

megerősítése. E kihívás megválaszolásánál fontos 

szempont a felsőoktatási továbbtanulási esélyek és az 

alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének 

növelése, továbbá az alapkompetenciák szintjén 

felkészítés a továbbtanulásra és a munka világában 

való későbbi helytállásra. 

Az intézkedések eredményeképpen javulnak a 

rendszerből kikerülő tanulók alapkészségei és 

kompetenciái, megfelelő végzettségetszereznekés 

csökken a PISA felméréseken legalacsonyabban 

teljesítők száma. 

A 3A specifikus célhoz tartozó, a szegregáltan oktatott 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a 

beavatkozások által érintett tankerületekben elnevezésű 

mutató meghatározása:  

A beavatkozás által érintett tankerületekben az azonos 

településen működő általános iskolák – ezen belül 

székhely- és tagintézmények – közti, illetve az 

általános iskolákban azonos évfolyamon működő 

párhuzamos osztályok közti halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulói létszám különbsége. 

Halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a 
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermeket és nagykorúvá vált gyermeket, aki esetében  

i) az a)–c) pontokban meghatározott körülmények 

közül legalább kettő fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony 

iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről,a gyermeket egyedül nevelő szülőről 

vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján –megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony 

foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 

korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve 

lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek 

a településre vonatkozó integrált városfejlesztési 

stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények 

között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

ii) a nevelésbe vett gyermek, 

iii) az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 
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Azon

osító 
Mutató 

Régiókate

gória 

A 

mutate 

mértéke

gysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázis érték A 

bázisér

ték és 

célérté

k 

mérték

egység

e 

Bázisév Célérték
18

 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszá

molás 

gyakor

isága 

F N Ö F N Ö 

7.1 Az ISCED 

1 és ISCED 

4 

szintenként

az iskolai 

lemorzsoló

dók aránya 

a 

támogatott 

programok

ban 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

% nem 

releváns 

  11

,8 

% 2013   10 Oktatási 

Statiszti

ka 

évente 

7.2 A 

szegregálta

n oktatott 

halmozotta

n hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma a 

beavatkozá

sok által 

érintett 

tankerülete

kben 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

   fő     Oktatási 

Statiszti

ka 

évente 

7.3 Új képzési 

módszertan

t alkalmazó 

intézménye

k száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

darab nem 

releváns 

  60

0 

darab    1.200 monitor

ing 

évente 

7.4 Érettségit 

adó 

képzésbe 

bekerülő 

HHH 

tanulók 

száma az 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő    16

.5

01 

fő    19623 oktatási 

statiszti

ka 

évente 

                                                 

18
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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érintett 

tankerülete

kben 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai 

iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való 

egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, 

az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 

formákat is (10.i) 

3.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs 

képességének növelése 

A magyar tanulók PISA felmérésben mutatott eredményei szoros korrelációt mutatnak a 

szociális hátterükkel. A jobb eredmények elérését segíti a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentése és a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása. 

A méltányos köznevelési rendszer megteremtése érdekében a beavatkozás kiemelten kezeli a 

társadalmi integrációt, hátránykompenzációt és kirekesztés mérséklését elősegítő 

kezdeményezéseket, de kiterjed a koragyermekkorinevelés minőségének javítására és területi 

különbségeinek kiegyenlítésére is. 

Az oktatási esélyegyenlőséget javító intézkedések (pl. esélyegyenlőségi intézkedési tervek 

fejlesztése) külön figyelmet fordítanak az egyenlő bánásmód érvényesülését, a befogadó 

nevelés-oktatás erősítését támogató programok megvalósítására, melyek hozzájárulnak az 

oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a szegregációs jelenségek csökkentéséhez, különösen 

a roma többségű iskolák számának csökkentéséhez. 

A deszegregációt szolgáló fejlesztések keretében a megvalósul a tankerületi szintű köznevelési 

esélyegyenlőségi intézkedési tervek továbbfejlesztése a megvalósítás eredményességének 

javítása érdekében; az intézkedési tervekhez kapcsolódó monitoring- és értékelő rendszer 

kifejlesztése; közös szakmai-módszertani továbbképzés a deszegregáció végrehajtásában 

érintett különböző szervek képviselőinek; végül a deszegregációt szolgáló oktatásszervezési (pl. 

iskolabusz)és intézményi átalakítások a továbbfejlesztett köznevelési intézkedési tervekre 

alapozottan. 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése, a köznevelési 

rendszer esélyteremtő szerepének javítása 

A beavatkozás a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentését célzó 

megelőző,intervenciós és kompenzációs programok fejlesztését, intézményi bevezetését, ezen 

beavatkozásokhoz szükséges,a végzettség nélküli iskolaelhagyássalösszefüggő adatok 

összegyűjtését és nyomon követését öleli fel. A megelőző intézkedések sikeressége érdekében 

kiemelt szerep jut a tényeken alapuló, intézményi szintű, egyéni teljesítményt és előrehaladást 

nyomon követő mérési rendszer (korai jelzőrendszer) kiépítésének. Megvalósul a tartósan 
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alulteljesítő intézmények fejlesztése egyedi, mentorált fejlesztési programokon keresztül. Az 

intézkedés része a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetlen, 

célzott támogatása. 

Cél azintegrált nevelési-oktatási formában ellátott SNI, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek kialakítása, azok 

minőségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása, a gyógypedagógiai 

intézmények támogató szerepének erősítése, a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása a minél szélesebb körű méltányos nevelés-oktatás megvalósításához. Fontos 

az integrált nevelési-oktatási formát alkalmazó intézmények és az őket segítő utazó 

gyógypedagógusi hálózatok, pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése.A pedagógiai 

szakszolgálatokon túl az integrált nevelés megvalósításában az utazó gyógypedagógusi, 

konduktori hálózatok támogató szerepe kiemelt fontosságú, ezen intézmények fejlesztése során 

a hangsúlyt az egységes protokollok továbbfejlesztésére, képzésekre, módszertani 

segédanyagok készítésére, mentori tevékenység támogatására kell helyezni. 

A külön gyógypedagógiai csoportban, osztályban nevelt gyermekek közül a súlyosan és 

halmozottan fogyatékos gyermekek komplex és súlyos fogyatékosságuk miatt állandó szociális 

és egészségügyi felügyeletet, speciális segédeszközöket és módszereket igényelnek. Fontos e 

gyermekek számára is a képességeikhez mért legeredményesebb fejlesztését szolgáló 

intézkedések támogatása. Cél továbbá a tartósan beteg, kórházi ellátást igénylő gyermekek 

oktatásához szükséges módszerek fejlesztése, a tanulásukhoz való hozzáférés támogatása. 

Az intézkedés másrészt tartalmazza a köznevelési rendszerből lemorzsolódó személyek 

visszavezetését a köznevelés világába piacképes szakmához és/vagy érettségi bizonyítványhoz 

juttatás érdekében – a Második Esély típusú intézmények keretrendszerét alkalmazva –, 

elősegítve továbbtanulásukat és munkaerő-piaci integrációjukat. 

Az intézkedés szorosan kapcsolódik az Ifjúsági Garancia Program ezt szolgáló 

beavatkozásaihoz. További cél a 24 év feletti végzettséggel nem rendelkezők alap- és 

középfokú végzettséghez juttatása, valamint az oktatási intézményrendszer minden szintjének a 

képzési szintek közötti átmenetet szolgáló, ill. az életpálya-tanácsadási rendszert erősítő 

intézkedések támogatása. A beavatkozás része az országos pedagógiai szakmai szolgáltatások 

keretén belül nemzetiségi szolgáltatások biztosítása. 

Az intézkedés kapcsolódik az 1. prioritás helyi esélyegyenlőségi programokkal összefüggő 

fejlesztéseihez, hiszen az esélyegyenlőségi programok képezik a tankerületi esélyegyenlőségi 

intézkedési tervek egyik alapját, amelyek az egyenlő bánásmód – ezen belül a deszegregációs 

intézkedések – érvényesítését szolgálják. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: iskolaitanulók, a bölcsődékben és óvodákban ellátott 

gyermekek, pedagógusok és a jelzett intézményekben dolgozók 

Lehetséges kedvezményezettek: bölcsődék ésköznevelési intézmények, fenntartóik, nonprofit 

gazdasági társaság, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, 

szociális és gyermekjóléti szolgáltatók 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.2; 1.5; 3.2; 4.1. 

 

3.2 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása 
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Az intézkedés célja az iskolák társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci elvárásokhoz 

alkalmazkodása, a képzési színvonal minőségének javítása. 

A pedagógus hivatás és a pedagógusi életpálya megerősítése, továbbá a pedagógusok 

szakmai fejlesztése 

Cél az életpálya modellkeretein belül a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének 

biztosítása, mely hozzájárul az oktatás és képzés minőségének javításához. 

Tartalmi és módszertani fejlesztéssel megerősítjük a pedagógus hivatást, a pedagógusokat 

érintő képzéseket. Továbbképzéseket valósítunk meg a köznevelés minden szintjén és a 

bölcsődékben az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a természettudományos és 

nyelvi oktatás, felzárkoztatás, tehetséggondozás területén. Támogatjuk a végzettség nélküli 

iskolaelhagyást megelőző és a heterogén tanulói közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását 

segítő programok megvalósítását, különös tekintettel az inkluzív nevelés szakmai támogatására, 

lehetővé tesszük a pedagógusok számárajó gyakorlatok megismerését, biztosítjuk számukra a 

mentálhigiénés támogatást. 

Tartalmi, módszertani fejlesztések 

A tervezett tartalmi módszertani fejlesztések célja:  

a) a tanulói ismeretek, kompetenciákelsajátítását elősegítő eszközrendszer 

továbbfejlesztése; 

b) a felsőoktatási továbbtanulásra felkészítő készségek elsajátításának és a továbbtanulás 

iránti igény fokozásának elősegítése; 

c) a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés, pszichológia és iskolai szociális munka 

hangsúlyozása, és a klímaváltozással, környezetvédelemmel, valamint a 

hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos szemlélet megerősítése; 

d) a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új 

tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel; 

e) a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezése, a tehetségnevelés és integrált oktatás 

támogatása a köznevelés minden szintjén, a hálózati tudásmegosztás kiterjesztése. 

A beavatkozás része az LLL kulcskompetenciák és transzverzális képességek fejlesztése, a 

horizontális kulcskompetenciák megszerzésének támogatása, a munkaerő-piaci szempontból 

fontos vállalkozói készségek bővítése. 

További cél a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése és a pedagógusok felkészítése a 

digitális tartalmak és taneszközök tanórai használatára. 

Azintézkedés fontos eleme a tehetséggondozás –a felzárkózási célú tehetségprogramok is –, a 

diákok iskola utáni életpálya nyomon követésének kialakítása és alkalmazása, és a multimédiás 

tartalommal támogatott képzések és tartalomszolgáltatás elterjesztése. 

A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 

A beavatkozás a központi rendszereken megvalósuló információgyűjtés segítségével hozzájárul 

a végzettség nélküli iskolaelhagyás fő okainak elemzéséhez és a beavatkozások eredményeinek 

értékeléséhez.  

Szükséges a köznevelési folyamatokat és a releváns társadalmi folyamatokat leíró statisztikai 

indikátor rendszer fejlesztése, a specifikus beavatkozásokat biztosító programok 
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nyomonkövetési rendszerének kialakítása és működtetése, a teljesítményértékelési rendszerek 

fejlesztése. Az oktatás minden szintjén szükséges olyan hatékony minőségirányítási rendszer 

működtetése, mely figyelmet szentel a tanulói előrehaladás és az iskolai kudarcok 

nyomonkövetésének. 

A 2007-2013-as időszakban az ágazatirányítási rendszerekkialakítása történt meg, folyamatos 

működésüket vagy egyáltalán nem, vagy csak pilotprogramok szintjén volt mód vizsgálni. Ezért 

szükséges a rendszerek finomhangolása az országos szintű működés tapasztalatai alapján. 

Elengedhetetlen az akkreditációs rendszer, a pedagógus minősítési rendszer, a szakszolgálatok, 

a tanfelügyelet,a szakmai szolgáltatók minősítési és ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztése. 

Az intézkedés része a tartósan alulteljesítő intézményekben az oktatás minőségének, a tanulók 

eredményeinek javítása célzott, egyedi és mentorált fejlesztési programokon keresztül. Ez a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése mellett hozzájárul az oktatási területi 

egyenlőtlenségek tompításához. E beavatkozás kiemelt célterülete a leghátrányosabb helyzetű 

járások, illetve az 1. prioritási tengely által lefedett elmaradott településrészek felzárkózásában 

érintett intézmények. 

Az intézkedés támogatja országos tanulói mérési rendszerek továbbfejlesztését, az egységes 

tanulói kompetenciamérési területek bővítését, a teljesítményértékelési standardok kidolgozását 

és bevezetését, a meglévő nemzetközi és hazai teljesítménymérések rendszerbe integrálását, a 

tehetségfejlesztés mérés-értékelési rendszerének kidolgozását, a minősítési rendszerek 

továbbfejlesztését, az egységes fizikai állapotfelmérő rendszer bevezetését. 

A köznevelés humán fejlesztései esetében a 2007-2013-as időszakban a pályázói szándék és a 

kapacitás befolyásolta, hogy melyik intézmény valósított meg programot. Ennek elkerülése 

érdekében 2014-től szakmailag egységes fejlesztési program kerül végrehajtásra. 

Az intézkedés tartalmazza az e-közoktatás fejlesztését is annak érdekében, hogy az alacsony 

IKT eszközellátottságú iskolákban megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre az 

oktatáshoz, továbbá a korszerűbb oktatási tartalmak használata terjedjen el. Az informatikai 

fejlesztések az alábbi területeken valósulnak meg: az alap- és középfokú oktatási intézmények 

infokommunikációs eszközellátottságának korszerűsítése, új oktatási informatikai tartalmak és 

szolgáltatások bevezetése és az intézmények üzemeltetési hatékonyságának növelése. Az 

iskolák között a még hiányzó szélessávú kapcsolat kialakítását a GINOP biztosítja. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: iskolai tanulók, a bölcsődékben és óvodákban ellátott 

gyermekek, pedagógusok és a jelzett intézmények dolgozói 

Lehetséges kedvezményezettek: bölcsődék ésköznevelési intézmények, fenntartóik, nonprofit 

gazdasági társaság, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, 

pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevő szereplők, szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatók 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.2; 1.5; 1.10; 2.1; 3.3; 4.1. 

 

3.3 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális 

tanulási formákon keresztül 

Az intézkedésbiztosítja a nemformális és informális tanulási alkalmakat, nagy hangsúlyt 

fektetve azon hátrányok mérséklésére, amelyeket a köznevelés önmagában nem tud 
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kompenzálni, továbbá esélyt kínál a formális oktatásba való visszatéréshez szükséges tudás és 

készségek elsajításához. Cél a nemformális és informális oktatásban szerzett kompetenciák 

elismerése, hozzájárulva az oktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítéséhez, illetve a 

különböző képzési szintek közötti átmenet segítéséhez. Az intézkedés szélesíti a tanórán kívüli, 

a gyermekek tudását, képességeit fejlesztő foglalkozások körét. 

A nem formális tanulás olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő oktatási-tanulási 

forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg. Lehet 

hosszabb vagy rövidebb idejű (pl. kulturális intézmények által megvalósított 

kompetenciafejlesztő tanfolyamok, kulturális tanodák stb.). A délutáni gyermekmegőrzés 

keretében, de a tanórákon kívüli foglalkozások (pl. szakkörök) is e körbe tartoznak. 

Az intézkedés végrehajtása során az alábbi követelményeket kell szem előtt tartani: 

» illeszkedniük kell a Nemzeti Alaptanterv alapján készülőakkreditált kerettantervekhez vagy 

nevelési-oktatási programokhoz és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához; 

» a nem formális és informális tanulási formákat, foglalkozásokat a köznevelési 

intézményekkel való szoros együttműködésre kell alapozni, melynek eszköze a 

programokat megvalósítani képes kulturális intézmények és a köznevelési intézmények 

közötti kötelező együttműködési megállapodások megkötése és a közöttük lévő 

koordináció; 

» elő kell segíteni az egyenlő esélyű hozzáférést a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók méltányos oktatásával, nevelésével; 

» a köznevelésen kívüli kedvezményezettek bevonása a köznevelésnek szóló programok 

fejlesztésére és támogatására a kulturális, civil és egyháziintézményekben és 

szervezetekben felhalmozott tudásra építve; 

» a társadalmi felelősségvállalás keretében biztosítani kell a programba bevont tanulók 

szüleinek motiválását; 

» hangsúlyt kap az általános iskolai és középiskolai végzettség megszerzéséhezszükséges 

alapkompetenciák fejlesztése, az innovatív tanulási módszerek alkalmazása. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő 

programokkal és szolgáltatásfejlesztéssel 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a kompetencia- és 

személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, a kulturális intézményekben lévő 

tudásvagyon megismerését elősegítő, a kreatív ipart, a pályaorientációt támogató tanulási 

programok, foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű célcsoportoknak, 

valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése 

képességeik kibontakoztatása (tanoda-típusú fejlesztések) révén. A gyermekek támogatása a 

középfokú tanulmányuk elvégzése érdekében a köznevelésen kívüli intézmények és civil 

szervezetek bevonásával. 

Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó 

egyedi megoldások összegyűjtése. 

A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és 

informális tanulási alkalmakkal 

Az intézkedés nem formális és informális tanulási alkalmakat nyújt a könyvtárak, muzeális 

intézmények, levéltárak, közművelődési intézmények, egyházi és civil szervezetek 

részvételével a minőségi és hatékony oktatás támogatása érdekében a közneveléssel 
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együttműködve a gyermekek számára önmaguk mélyebb megismerését lehetővé tevő 

kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő 

tanórán kívüli programok fejlesztésével: 

 múzeum- és könyvtárpedagógiai programok, az olvasási és digitális kompetenciák 

fejlesztése, szövegértés fejlesztését támogató nem formális tanulási formák, 

foglalkozások kialakítása, meseterápia; 

 tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése, művészetpedagógiai, valamint 

drámapedagógiai foglalkozások fejlesztése; 

 a fogyatékos személyek tanuláshoz történő hozzáférésének növelése; 

 anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok; 

 ismeretterjesztés, egészségnevelési, mozgásfejlesztő és környezeti nevelési 

programsorozatok; 

 az egyes “tanulási átmenetek” elősegítése (pl. óvodából iskolába). 

Az intézkedés tartalmazza a nemformális képzéseket közvetlenül támogató informatikai 

fejlesztéseket. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség 

nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók,  

Lehetséges kedvezményezettek: kulturális intézmények és szervezetek együttműködésben a 

köznevelési intézményekkel, kulturális intézmények és azok fenntartói, önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, 

felsőoktatási intézmények, köznevelési intézmények és azok fenntartói 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 1.2; 1.4; 1.5; 1.10; 2.1; 3.3; 4.1 

2.A.6.2  A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai 

iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való 

egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, 

az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 

formákat is (10.i) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, 

- ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya (azonban a fejlesztés nem 

erősítheti a kirekesztést); 

- ahol magas a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett diákok 

aránya a köznevelési intézményben; illetve 
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- melyek vállalják, hogy minél több célcsoportot, érintettet vonnak be, továbbá 

- a 3.1 intézkedés alatt megvalósuló műveleteknél melyek vállaljak inkluzív oktatás 

megvalósítását és deszegregációs intézkedések bevezetését. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a korai iskolaelhagyás 

megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz 

való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és 

középfokú oktatásban, ideértve az 

oktatásba való visszatérést ösztönző 

formális, informális és nem formális 

tanulási formákat is (10.i) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a korai iskolaelhagyás 

megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz 

való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és 

középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatérést ösztönző formális, 

informális és nem formális tanulási 

formákat is (10.i) 

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azo

nos

ító 

Mutató Mértékegység Alap Régiókat

egória 

Célérték (2023) Adatforrá

s 

A 

beszámolá

s 

gyakoriság

a 

F N Ö 



 

95/264 

7.5 Támogatott 

programokba

n részt vevő 

tanulók 

száma 

fő ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  60.000 monitoring évente 

7.6 Képzésben, 

átképzésben 

résztvevő 

pedagógusok 

száma 

fő ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  40.000 monitoring évente 

7.7 Informális és 

nem formális 

képzésben 

résztvevő 

gyerekek és 

fiatalok (7-

24 éves 

korúak) 

száma 

fő ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  150.000 monitoring évente 

7.8 Deszegregáci

ós 

programban 

résztvevő 

intézmények 

száma 

darab ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  60 monitoring évente 

7.9 Második 

Esély típusú 

programokba

n résztvevők 

száma 

fő ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  1.200 monitoring évente 

7.1

0 

Kidolgozott 

új képzési 

módszertano

k száma 

db ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

  50 monitoring évente 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely)A 

felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás 

minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének 

javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii) 

2.A.5 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 
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Azonosító 3.C 

Egyedi célkitűzés  A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel 

növelése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Az EU2020 Stratégia, illetve a Felsőoktatási stratégia 

célkitűzéseinek megfelelően Magyarország tovább kívánja 

növelni a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel 

rendelkezők népességen belüli arányát. A végzettségi szint és 

a hozzáférés növelése célkitűzés több elem esetében vár 

javulást: hátrányos helyzetűek hozzáférésének növelése, 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, élethosszig 

tartó tanulásban való részvétel növekedése, női oktató és 

kutatói életpálya lehetőségek bővítése. Mindezeket a 

hatékony intézményi szerkezet és szervezeti feltételek 

megteremtése szolgálja, emiatt a beavatkozások (konkrét 

tevékenységek) szintjén a 3.B és 3.C célkitűzés végrehajtása 

nem szétválasztható. 

 

A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás 

hozzáférhetőségének javítása célkitűzés elvárt eredményei 

és hatásai: 

- A szervezeti átalakítások révén az intézmények 

gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni a hallgatói 

/ képzési keresletre 

- A szervezeti átalakítások révén tiszta profilú intézmények 

és koncentrált kapacitások jönnek létre, amelyek 

igazodnak az a változó képzési és hozzáférési mód 

elvárásokhoz 

- A felzárkóztató-előkészítő képzések valamint a gyakorlati 

foglakozások összekapcsolása a helyi felsőoktatási 

intézményekben a hátrányos helyzetűek számára aktívabb 

bekapcsolódást tesz lehetővé a felsőoktatásba 

- Növekszik a felsőoktatás felnőttképzéseiben való 

részvétel, az élethosszig tartó tanulásban a felsőoktatás 

szolgáltató szerepe nő.  

- Csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyás. 

- A képzési formák kötöttségeinek oldása 

eredményeképpen több fajta kimenetet biztosítunk, ezáltal 

növekszik a végzettségi szint megszerzésének esélye 

- Bővül a képzésben elérhető tartalmak és módszerek köre, 

beleértve a távoktatást és az online kurzusokat is. 

- Az idegennyelvű tartalmak növelése révén csökken a 

nyelvtudás hiánya miatt diplomát nem szerzők száma 

- A felsőfokú végzettségűek abszolút száma és 

korosztályos aránya egyaránt növekszik. 

- Női oktató és kutatói életpálya lehetőségek bővül, a 

karrier utakba beépülnek családbarát ösztönzők. 
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Azonosító 3.D 

Egyedi célkitűzés  A mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése 

a felsőoktatási hallgatók körében 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A felsőoktatás fejlesztésének kiemelt k feladata a 

minőség javítása: a képzési kimenetek és a gazdasági 

igények közötti összhang erősítése, a képzési szerkezet 

és tartalmak munkaerő-piaci készségekhez kapcsolódó 

és tanulásközpontú fejlesztése, a fókuszáltság és a 

hatékonyság növelés, valamint a képzésekben a 

nemzetközi részvétel erősítése és az ezekhez 

kapcsolódó előrejelző és visszajelző rendszerek 

fejlesztése. Mindezeket a hatékony intézményi 

szerkezet és szervezeti feltételek megteremtése 

szolgálja, emiatt a beavatkozások (konkrét 

tevékenységek) szintjén a 3.B és 3.C célkitűzés 

végrehajtása nem szétválasztható. 

 

A mukaerő-piaci kompetenciák javítása célkitűzés 

elvárt eredményei és hatásai: 
- A szervezeti átalakítások révén az intézmények 

gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni a 

munkaerő-piaci elvárásokra. 

- A szervezeti átalakítások révén tiszta profilú 

intézmények és koncentrált kapacitások jönnek 

létre, amelyek igazodnak az intelligens szakosodás 

képzési elvárásaihoz. 

- A megrendelői igények maradéktalanul 

megjelennek a képzési kínálatban és a képzések 

tartalmában. 

- A felzárkóztató-előkészítő képzések valamint a 

gyakorlati foglakozások összekapcsolása már a 

tanulmányok elkezdése előtt munakerő-piaci 

tapasztalatokat biztosít. 

- A duális képzés bevezetése felgyorsítja a munka 

világába történő hatékony bekapcsolódást. 

- A képzési formák kötöttségeinek oldása 

eredményeképpen több fajta kimenetet biztosítunk, 

ezáltal lehetővé tesszük az alkalmazkodást speciális 

munkaerő-piaci elvárásokhoz.  

- Bővül a képzésben a gyakorlati készséget 

elsajátítását lehetővé tevő módszerek köre.  

- Nő a nemzetközi mobilitási programokban 

résztvevők száma 

- A nemzetközi mobilitási programok fokozása révén 

javulnaka hallgatók nemzetközi munkaerő-piaci 

elvárásokhoz kacsolódó kompetenciái 
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Azonosító 3.E 

Egyedi célkitűzés  Kutatás, innováció és intelligens szakosodás 

növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén 

és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken 

keresztül 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A felsőoktatási fejlesztések kutatási szférához 

kapcsolódó célja: 

- az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, 

felsőoktatási intézmények profiljának 

specializálása, a tudásháromszög kiépítése, azaz az 

oktatás – kutatás – innováció kapcsolódásának 

elősegítése valamint a vállalati és felsőoktatási – 

akadémiai intézményi együttműködések 

támogatása; 

- az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának 

növelése a Horizon2020 projektekben és az európai 

kutatási hálózatokban, programokban való magas 

arányú részvétel elérésével, a hazai és európai 

kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével;  

- a kutatói létszám növelése az utánpótlás 

biztosításával, a nemzetközi, szektorközi és ágazati 

kutatói mobilitás ösztönzése 

 

A felsőoktatási stratégia valamint a tudománypolitikai 

stratégia célkitűzéseinek megfelelően a kutatás, 

innováció és intelligens szakosodás növelésének 

támogatása azt eredményezi, hogy 

- A kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, 

(beleértve a klinikákat), és a vállalatok kapcsolatai 

megerősödnek, tudás- és eszközmegosztás lesz a 

jellemző az az elaprózott, párhuzamos fejlesztések 

helyett.  

- A közvetlen K+F megrendelések aránya nő. 

- Minden magas hozzáadott értékű iparágban és 

minden régióban sikerül a tudásháromszög 

kiépítése, azaz az oktatás – kutatás – innováció 

folyamatos kapcsolódásának megteremtése 

valamint aktív spin-off és start-up ökoszisztémák 

kialakítása.  

- Erősödnek a közpolitikai aktorok és a kutatóhelyek 

közti együttműködések különös tekintettel a 

népesedési és klímaváltozásból fakadó kihívások 

területén. 

- Európai színvonalú, nemzetgazdasági szempontból 

is releváns kutatások folynak az intézményekben. 

- Az FP7-hez képest növekszik magyarországi 

kutatóintézetek felsőoktatási intézmények 

részvételével zajló Horizon2020 projektek száma, 



 

99/264 

és az EU kutatási programokban, hálózatokban 

való részvétel eléri az EU átlagot. 

- A kutatói mobilitás jelentősen bővül és ütemesen 

növekszik a kutatói és K+F szakember állomány 

- Az oktatók, kutatók, doktoranduszok tudományos 

produktivitása a fentiek révén növekszik, ezáltal 

növekszik a publikációk száma és a fokozat 

megszerzési arány. 

- A hazai és európai kutatóhelyek közötti 

kapcsolatok erősödnek, nő a hazai intézményekben 

az EU tagállamokból származó kutatók száma, 

valamint nő az EU kutatóintézetekkel és 

felsőoktatási intézményekkel közös kutatásokat 

végző oktatók és kutatók száma. 

 

A tudományos és kutatói utánpótlás 

feltételrendszerének javítása növeli a hazai 

intézmények szerepét és részvételét az Európai 

Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási 

Térségben, ezáltal hozzájárulva az EU kutatási 

kapacitásainak növeléséhez. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 

Azo

nosí

tó 

Mutató 
Régiókate

gória 

A 

muta

tó 

mért

ékeg

ysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutate 

Bázis érték A 

bázisért

ék és 

célérték 

mértéke

gysége 

Bázi

sév 

Célérték
19

 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszám

olás 

gyakori

sága 

F N Ö F N Ö 

8.1 A program által 

egyéni 

támogatásban 

részesített azon 

hallgatók aránya 

az összes egyéni 

támogatotton 

belül, akik 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

% nem 

releváns 
  33 % 2013   60 FIR és 

monitor

ing 

 

évente 

                                                 

19
 Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes 

programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;  a 

programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A 

célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek 

megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen. 

file://gvvrcommon09/gvvrcommon09/LUN10/EMMI_WAMPA/EMMI_MIK/KABINET-FEJL/mienk/2014-2020/Operatív%20Programok/EFOP/OP_szoveg/FIR
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felsőfokú vagy 

annak megfelelő 

végzettséget 

szereznek 

8.2 Duális 

formában 

indított 

képzésben adott 

évben 

végzettséget 

szerző hallgatók 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

   fő    2.100 FIR évente 

8.3 Doktori 

fokozatszerzése

k száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

  645 fő 2013   800 Oktatás

i 

Satiszti

ka 

évente 

 A közösségi 

főiskolai 

programokban 

résztvevők 

közül a 

felsőfokú 

végzettséget 

szerzettek 

és/vagy 

BA/BSC 

programba 

felvételt nyertek 

aránya 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

% nem 

releváns 

  79 % 2013   70 Oktatás

i 

Satiszti

ka 

évente 

 A hátrányos 

helyzetűek 

aránya a 

felsőfokú 

végzettségűek 

között 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

% nem 

releváns 

   % 2014    felméré

s 

háromév

ente 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, 

hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű 

csoportok számára (10.ii) 

3.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes 

javítása 

A felsőoktatási beavatkozások egyik célja a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel 

rendelkezők arányának növelése. Ezt olyan társadalmi felemelkedési programokkal lehet elérni, 

amelynek célja a hátrányosabb helyzetűek felemelkedésének elősegítése, a túlfutók és a 

lemorzsolódok számának csökkentése; a továbbképzésben résztvevők növelése és a hallgatói 

mobilitás fokozása. 
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A magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú végzettségűek növelésének egyik 

alapfeltétele a felsőoktatás teljesítményközpontú átalakítása, az ehhez szükséges, a külső 

elvárásokat becsatornázni képes szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása. Az 

átalakítás a Felsőoktatási stratégia célkitűzései mentén két lépésben zajlik: 2014-2016 során 

történnek meg a stratégia megvalósítását és a hosszú távú fejlesztések előkészítését szolgáló 

beavatkozások (irányítási rendszer átalakítása, a finanszírozási rendszer feladatalapúvá történő 

átalakítása), míg 2016-tól az intézmények stratégiai fókuszainak kijelölése és a profiltisztítási 

lépések kezdődnek el. 

Az EFOP fejlesztései két egyedi célkitűzéssel támogatják a stratégia végrehajtásának második 

szakaszát, melyből az első cél elvárt hatása a több felsőoktatási végzettség (több diplomás) 

elérése, a második cél elvárt hatása pedig piacképes tudást garantáló diplomák (jobb 

diplomások). A két egyedi célkitűzést támogató folyamatok:szervezet átalakítás és fejlesztés, 

közvetlen részvételt növelő intézkedések, képzési szerkezet átalakítás, tartalom fejlesztés, 

oktatásmódszertan megújítása és nmzetköziesítési folyamatok. 

Szervezetfejlesztési, irányítási és hatékonyságnövelő intézkedések 

Az intézkedés tartalmazza a felsőoktatási intézmények általános intézményi hatékonyság 

növeléséhez szükséges szervezeti fejlesztéseit,az intézményirányításhoz és a tényalapú 

döntéshozatalhoz szükséges fejlesztéseket.Az intézkedés célja a gazdasági, társadalmi 

megrendelői oldal igényeinek fokozott megjelenítése az intézményi működésben, a 

megrendelők becsatornázása a stratégiai döntésekbe és a képzési kimentek megfogalmazásába, 

irányítási és stratégiai tervezési rendszerek átalakítása és fejlesztése.A közösségi és vegyes 

finanszírozású intézményi és képzési modellek kialakítása, közösségi főiskolák megteremtése 

és kiépítése (szervezetfejlesztés, képzés- és tartalomfejlesztés, továbbá pilot képzések 

lebonyolítása). 

Közvetlen részvételt növelő beavatkozások 

Elsődleges szerepe van a közösségi főiskolai programoknak, a felsőoktatásba való (többek 

között előkésztő és gyakorlati képzést összekapcsoló képzéseken keresztüli) bejutást és 

bennmaradást támogató intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztésének, előkésztő és 

gyakorlati képzést összekapcsoló tanfolyamok, „nulladik évfolyamok”-nak. 

Kiemelt terület a munkaerőpiacról kiesett személyek visszaintegrálása az oktatásba felnőtt 

képzés, felsőoktatási szakképzés és élethosszig tartó tanulás körébe tartó át és továbbképzések 

kidolgozása és lebonyolítása révén. 

Ipari szakemberek felsőoktatási képzésbe való bevonásának és kapcsolódó feltételrendszerének 

javítása, ami növeli a hallgatók a munkaerő-piacba való integrációját a gyakorlati tudás 

közvetlen megszerzésén keresztül. 

Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás 

A felsőoktatási intézmények versenyképességének feltétele a nemzetközi hallgatói, oktatói, 

szakmai és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás. Az intézkedés ennek megfelelően 

tartalmazza a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzését, a nemzetközi 

megjelenés és külföldi (mind EU, mind Európán kívüli) hallgatói vonzó képesség növelését; 

valamint a hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás ösztönzését a felsőoktatásban. 

Humánerőforrás biztosítása és teljesítményelvű átalakítása 

Az egyéni kiválóság támogatása keretében a közvetlen célcsoport támogatások biztosítása, 

ösztöndíjrendszerek, a hallgatói, oktatói és kutatói kiválóság támogatása a tudományos, képzési 
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és a felsőoktatás harmadik missziójához tartozó humán utánpótlás terén. Támogatandók a 

kutatói és oktatói életpályamodell kialakításának intézményi fejlesztései, humán erőforrás 

megtartó intézkedések, valamint a humán intézményrendszer és a kiemelt fejlesztések 

humánerőforrás-növelésének szükségleteihez igazodó fejlesztések, humánerőforrás megtartását 

célzó intézkedések valamint a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai 

szakokon a női és HHH részvételt növelő programok. Cél a női oktatók, kutatók magasabb 

részvételének elérése például részmunkaidős munkavállalással, az előmeneteli rendszer 

átalakításával. Támogatott a vállalati szakemberek megjelenésének ösztönzése a 

felsőoktatásban. 

Minden intézményi beavatkozás magába foglalja a kapcsolódó és szükséges kutatásokat, 

felméréseket, módszertani fejlesztéseket továbbá képzések, valamint képzők képzése és 

vezetőképzések kidolgozását, lebonyolítását.  

Az intézkedés ráépül az EFOP nyelvi kompetencia fejlesztését célzó köznevelési 

beavatkozásaira. 

Az intézkedés tartalmazza a felsőoktatási IKT szolgáltatások fejlesztését is az alábbi 

területeken: a felsőfokú oktatási intézmények infokommunikációs hozzáférésének növelése, új 

oktatási informatikai tartalmak és szolgáltatások bevezetése, a kapcsolódó open source learning 

és e-learning rendszerek fejlesztése. 

Az intézkedés tartalmazza továbbá az alábbi központi, országos hatáskörűbeavatkozásokat, 

a tanulói életpálya nyomon követését (DPR), a különböző mérési rendszerek bevezetését és 

informatikai adatbázisok összekapcsolását, a kapcsolódó üzemeltetési hatékonyság növelését, 

valamint az EU mobilitási programjaihoz (ERASMUS) kapcsolódó központi szolgáltatások 

bővítését. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos lefedettségű, hatású programok esetében 

a Közép-magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: a felsőoktatásba történő belépés előtt álló középiskolai 

tanulók és felnőttek; felsőoktatási hallgatók, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű 

csoportokra, GYED-en, GYES-en GYET-en lévőkre vagy visszatérőkre; felsőoktatási oktatók, 

kutatók, dolgozók, olyan gyakorlati szakemberek, akik a képzésbe bekapcsolhatók. 

Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények által 

többségben tulajdonolt gazdasági társaságok, a felsőoktatási intézmények partnerei (szakképző 

intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), egyes beavatkozások esetében 

civil szervezetek, az MTA kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi támogató 

ágazati háttérintézmények. 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 3.1; 3.2; 3.3; 3.5, 3.6, 4.2. 

 

3.5. A mukaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 

A felsőoktatási beavatkozások eredményeképpen a munkaerő-piaci kihívásokra, a nemzetközi 

versenyre mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel 

lesznek képesek reagálni. 

Sürgető feladat az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási 

együttműködések fokozása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését szolgáló 

képzési kimenetek és képzési formák kialakítása, a duális képzés bevezetése, a képzési 

tartalmak és módszerek modernizálása.  
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Az átalakítás a Felsőoktatási stratégia célkitűzései mentén két lépésben zajlik: 2014-2016 során 

történnek meg azok, az elsősorban szabályozási beavatkozások, amelyek a stratégia 

implementációját illetve a hosszú távot igénylő fejlesztések megvalósítását lehetővé teszik, 

ezekre épülneka képzési fejlesztések.  

A fejlesztésekkét egyedi célkitűzéshez kapcsolódóann támogatják a stratégia végrehajtásának 

második szakaszát, melyből az első cél elvárt hatása a több felsőoktatási végzettség (több 

diplomás) elérése, a második cél elvárt hatása pedig piacképes tudást garantáló diplomák (jobb 

diplomások). 

Felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci 

relevanciájának fokozása  

A felsőoktatási képzési kínálat, módszerek és tartalom gazdaság igényeinek megfelelő 

átalakítása érdekében tervezett beavatkozások ösztönzik a transzverzális készségek, beleértve a 

vállalkozói szellem fejlesztését. A minőség biztosítása mind a képzési szerkezet, mind a 

képzési eszközök, módszerek, mind a tartalmakhoz való hozzáférés területén tartalmaz 

fejlesztéseket, beleértve a távoktatás és a nyílt forrású tanulás fejlesztését. Ennek keretében 

fontos a rugalmas képzési kínálat biztosítása, a felsőoktatási tanulás támogatás fokozása, a 

képzők pedagógiai és nyelvi kompetenciáinak növelése. 

Duális képzések elindítása, felsőoktatás rendszerébe tartozó szakképzések bővítése, a 

felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és átképzési 

programok indítása. 

A képzési tartalmak és programok fejlesztésének támogatása, a vállalkozási ismeretek beépítése 

a tananyagokba, transzverzális kompetenciák megjelenítése, valamint gyakorlatorientált 

képzések és modulok fejlesztése.  

Egyes képzések, (hiány)szakmák esetében célzott képzési programok indítása. 

A beavatkozás magába foglalja a kapcsolódó és szükséges kutatásokat, felméréseket, 

módszertani fejlesztéseket továbbá képzések, valamint képzők képzése és vezetőképzések 

kidolgozását, lebonyolítását. 

Az intézkedés tartalmazza a végzettség nélküli iskolaelhagyás egyik gátját jelentő nyelvi 

kompetencia fejlesztési beavatkozásokat, de e kompetenciák fejlesztését az EFOP elsősorban a 

közoktatási beavatkozásokon keresztül támogatja. 

A hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáit növelő felsőoktatási infokommunikációs 

szolgáltatások és tartalom fejlesztések is az intézkedés részei (új oktatási informatikai tartalmak 

és szolgáltatások, számítási kapacitások és kollaborációk bővítése, az intézmények üzemeltetési 

hatékonyságának növelése, open source learning és e-learning rendszerek fejlesztése, a 

felsőoktatási és tudományos digitális tartalmak tartós hozzáférésének növelése, a kollaboratív 

virtuális laborokhoz tudásboxok fejlesztése). 

Az intézkedés tartalmazza azon együttműködési módok kialakítását és fejlesztést, amelyek 

hozzájárulnak a felsőoktatás tudásbázis és tudásmegosztó funkciójának növeléséhez, a helyi 

gazdaságba való integrálódáshoz, a társadalmi innováció fokozásához. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos lefedettségű, hatású programok esetében 

a Közép-magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a felsőoktatásba történő belépés előtt álló középiskolai 

tanulók és felnőttek; felsőoktatási hallgatók, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű 

csoportokra, GYED-en, GYES-en GYET-en lévőkre vagy visszatérőkre; felsőoktatási oktatók, 
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kutatók, dolgozók, olyan gyakorlati szakemberek, akik a képzésbe bekapcsolhatók. 

Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények által 

többségben tulajdonolt gazdasági társaságok; valamint a felsőoktatási intézmények partnerei 

(szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), valamint, az MTA 

kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi támogató ágazati háttérintézmények. 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4, 3.6, 4.2. 

 

3.6 Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer 

fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

A kutatások feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás menténtámogatjaaz 

oktatás–kutatás–innováció (tudásháromszög) valamint a (köz)szolgáltatások és felsőoktatási 

intézmények kapcsolódásának erősítését, a hazai kulcstechnológiákhoz, húzóágazatokhoz 

kapcsolódó alapkutatásokat, a kutatói utánpótlás bővítését, az egyetemi-akadémia és a vállalati 

kapacitások összehangolását. Az intézkedés része az innovatív felsőoktatási együttműködési 

modellek kialakításának támogatásához, a felsőoktatási tudás- és technológia-transzfer 

rendszerek fejlesztéséhez és az intézmények gazdasági beágyazottságának bővítéséhez, 

valamint a felsőoktatási K+F+I menedzsment fejlesztéséhez szükséges humánerőforrás 

fejlesztés. 

A spin-off és start-up ökoszisztéma továbbfejlesztése érdekében fontos az aktív spin-off és 

start-up ökoszisztémák kiépítésének humánoldali támogatása, a K+F+I szakemberek képzése, 

programok kialakítása és lebonyolítása, az entrepreneurship szemléletformálás (egyetemi 

vállalkozóiság) beépítése az oktatásba. További cél a nagy kutatási infrastruktúrákhoz való 

hozzáférhetőség megteremtése, a felsőoktatási, illetve vállalati kutatási infrastruktúrához való 

kölcsönös hozzáférés biztosítása, a vállalati szféra bevonása a tehetséges hallgatók 

támogatásába, képzések és oktatási programok fejlesztésébe, lebonyolításába és a kapcsolódó 

együttműködési, hálózatépítő tevékenységek és szervezetfejlesztés. 

A felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése 

Az intézkedés tartalmazza a nemzetközileg versenyképes alapkutatási projektek támogatását, 

beleértve a Horizon2020, valamint egyéb ERA (EIT KIC, FET, stb.) programokhoz való 

csatlakozáshoz szükséges célzott rásegítő támogatásokat is és a közvetlen uniós alapkutatási 

pályázati rendszerekben való sikeres részvételhez szükséges humánerőforrás fejlesztéseket. 

Ennek keretében kiemelten kezeli az európai kompetencia központokhoz, kutatóegyetemi 

szövetségekhez, továbbá a nemzetközi programokhoz való csatlakozáshoz szükséges kutatói 

utánpótlás növelés. Az intézkedés tartalmazza a kapcsolódó kutatói utánpótlással, 

hálózatosodással és nemzetköziesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket, de nem tartalmaznak 

konkrét projekt előkészítő tevékenységeket, amelyek már a GINOP-ból támogathatók. 

Az intézkedés része a kutatás–fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és 

szolgáltatás biztosítása, kutatói utánpótlás bővítése, hallgatók, fiatal kutatók bevonása innovatív 

kutatói csoportokba, kutatási asszisztencia fejlesztése, innovációs együttműködések kialakítása, 

kutatás és innováció menedzsment fejlesztése. A nemzetközi kutatástechnológiai kapcsolatok 

erősítésén keresztül biztosítjuk a nemzetközi tapasztalatcsere, a tudományos népszerűsítő 

programok képzések, tréningek fejlesztését. 

A tudományos utánpótlás javítása 

Az intézkedés a minőségi kutatói utánpótlás biztosítása érdekében támogatja a tudományos 

utánpótlás kiválóságait, a kutatói és az oktatói életpályához igazodó teljesítményalapú 
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támogatási rendszer kialakítását, a kutatói elszivárgást ellensúlyozó brain-gain programokat, a 

doktori képzések, posztgraduális képzések, K+F+I szakemberek képzésének fejlesztését és 

lebonyolítását, beleértve alkalmazott kutatási, kísérleti fejlesztési és innovációs területek 

szakembereinek képzést, a doktori iskolák és a vállalatok együttműködését.  

Az intézkedés része az Európai Kutatási Térségen belüli a doktori mobilitás élénkítése, az 

ERC-hoz kapcsolódó valamint az ERA Chair programhoz kiegészítő támogatások nyújtása 

valamint a nemzetközi K+F infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása és a kutatói 

életpálya népszerűsítését támogató programok lebonyolítása. 

A kutatói utánpótlás biztosítását szolgáló műveleteknél kiemelt figyelmet kell fordítani a nemek 

közötti esélyegyenlőségre, csökkentendő a posztdoktori szakasztól megfigyelhető kutatói 

karrier hátrányokat. Így az intézkedés tartalmazza a nők tudományos részvételének aktív 

növelését a tudományos népszerűsítő programokat (részmunkaidős, valamint a 

gyermekvállalást és a tudományos karrier összehangolását segítő beavatkozások). 

Az intézkedés tartalmazza a központi ösztöndíjrendszerek bővítését szolgáló opcionális 

fejlesztési és kiegészítő hozzájárulást, a tudományos publikálási folyamatok támogatását, a 

nyitott hozzáférésének (open access) megteremtését, továbbá a tudományos népszerűsítő 

programokat. 

 

Az intézkedés tartalmazza a speciálisan a Kárpát-medencét és a Duna makrorégiót érintő 

környezeti-gazdasági-társadalmi kihívások kutatásához és az ezek mentén megvalósuló 

kutatási-képzési együttműködésekhez kapcsolódó fejlesztéseket. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is, továbbá egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:hallgatók, oktatók, kutatók, egyéb K+F+I szakemberek 

Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények által a 

felsőoktatási intézmények által többségben tulajdonolt gazdasági társaságok; valamint 

partnerként: akadémiai és egyéb nonprofit kutatóhelyek, közigazgatási szervezetek, 

vállalkozások, központi tartalomszolgáltatók, közgyűjtemények, tudományos kiadók 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: 3.4. 

2.A.6.2  A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, 

hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű 

csoportok számára (10.ii) 

A felsőoktatási fejlesztésekre vonatkozó kritériumok: 

A beavatkozások és ennek megfelelően a kiválasztási logika is kettős: az ágazati, országos 

hatókörű beavatkozások esetében intézkedésként egy-egy kiemelt támogató és fejlesztő 

program indul a stratégiai fejlesztési célok mentén.Az intézményi programok esetében kiemelt 

cél, hogy komplex és hosszú távú egységes intézményi programok valósuljanak meg, ahol az 

intézmények egy programot pontos mérföldkövek szerint rögzítve valósítanak meg. 

Az intézményi pályázatok esetében a kiválasztási szempontok a követezők: 

 a fejlesztés illeszkedése az intézményi profilhoz és hosszú távú stratégiájához, 
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 a felsőoktatási intézmény kapacitáshiánya illetve kapacitástöbblete, 

 munkaerő-piaci elvárások és hiányterületek kielégítésének mértéke, 

 érintett hallgatói kör nagysága, 

 a fejlesztés illeszkedése intelligens szakosodás stratégiákhoz, 

 a fejlesztés illeszkedése a kiemelt tématerületekhez, illetve 

 maradandó és fenntartható intézményi struktúrákat, eszközöket, folyamatokat hoz létre. 

A kutatási feltételrendszert javító fejlesztésekre vonatkozó kiválasztási alapelvek: 

 komplex, hosszabb futamidejű programok, 

 tudományos és kutatói kiválóság, 

 hozzájárulás a kutatói utánpótlás növeléséhez, 

 vállalati közös kutatások létrejöttét milyen mértékben támogatja 

 európai kutatási programokhoz és hálózatokhoz való csatlakozás, 

 maradandó és fenntartható intézményi struktúrákat, eszközöket, folyamatokat hoz létre. 

2.A.6.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 

oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok 

számára (10.ii) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 

oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, különösen 

a hátrányos helyzetű csoportok számára 

(10.ii) 

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azon

osító 

Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték (2023) Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága F N Ö 
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8.4 Az ISCED 5 

és ISCED 8 

szintek közötti 

felsőoktatásba 

való 

bekerülést és 

bennmaradást 

támogató 

programokban 

résztvevők 

száma 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  11.500 monitoring évente 

8.5 ESZA 

mobilitási 

programban 

külföldi 

részképzésben

, legalább 3 

hónap, vagy 

minimum 15 

kredit értékű 

külföldi utazás 

vagy szakmai 

gyakorlat 

támogatásban 

részesült 

hallgatók 

száma 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  6.700 FEIR évente 

8.6 A 

felsőoktatási 

együttműködé

si 

programokban 

támogatott 

gyakorló 

helyek száma 

darab ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  130 monitoring évente 

 Duális 

formában 

indított 

képzésbe 

belépő 

hallgatók 

száma 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  2.600 FIR évente 

8.8 Kutatói 

utánpótlást 

támogató 

programokban 

résztvevők 

száma 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  7.000 monitoring évente 
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2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási 

tengely): Az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása 

minden korcsoport számára formális, informális 

és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és 

kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a 

rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek 

között a pályaorientáció és a megszerzett 

kompetenciák elismerése révén(10.iii) 

2.A.5 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

Azonosító 3.F 

Egyedi célkitűzés  Javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a 

humán közszolgáltatásokban dolgozók 

feladatellátási képességei 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A specifikus cél eredményeképp a munkaerő-piacról 

kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái 

fejlődnek, önsegítő képességük erősödik. Ezáltal 

képessé válnak a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív 

munkaerő-piaci programokban történő részvételre. 

A tanulási esélyteremtés jegyében éppoly fontos a 

területi különbségeket csökkentő tanulás-szervezési 

szolgáltatások támogatása és az egyéni 

sajátosságokhoz alkalmazkodó korszerű felnőttképzési 

módszerek elterjesztése, mint a sérülékeny társadalmi 

csoportokhoz tartozó személyek tudásának 

megerősítése. 

Továbbá bővülnek a humán közszolgáltatásokban 

dolgozók tanulási lehetőségei a magasabb szintű 

közszolgáltatások és a jobb szakmaközi 

együttműködés érdekében. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 
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Azon

osító 
Mutató 

Régiókate

gória 

A 

muta

tó 

mért

ékeg

ysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutate 

Bázis érték A 

bázisért

ék és 

célérték 

mértéke

gysége 

Bázi

sév 

Célérték
20

 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszám

olás 

gyakori

sága 

F N Ö F N Ö 

CR0

3 

A 

program 

elhagyásá

nak 

időpontjá

ban 

képesítést 

szerző 

személye

k száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

  45.824 fő 2013   20.000 monito

ring 

évente 

9.1 A 

továbbké

pzést 

bizonyítv

ánnyal 

vagy 

tanúsítván

nyal 

elvégző 

humán 

közszolgá

ltatásban 

dolgozók 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

fő nem 

releváns 

  19.420 fő 2013   27.600 monito

ring 

évente 

2.A.6A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő 

hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, 

informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók 

                                                 

20
 Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes 

programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;  a 

programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A 

célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek 

megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen. 
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ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, 

valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között 

a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése 

révén(10.iii) 

3.7Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel 

Az intézkedésstratégiai keretét az Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 

a 2014-2020 közötti időszakra című dokumentum adja. 

Cél a köznevelésen és felsőoktatáson kívül a kompetenciafejlesztést és az esélyteremtést célzó 

beavatkozásokkal megalapozni az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést,az abban 

való részvételt, továbbá az ott elérhető képzési tartalmak és szolgáltatások fejlesztése.A 3.3 

intézkedés a köznevelésben résztvevőkre, vagy abból lemorzsolódott, de tanköteles 

korosztályra irányul, míg jelen intézkedés célcsoportját a köznevelésben részt nem vevő 

ifjúsági,és felnőtt korosztály képezi. 

Elhatárolása a GINOP-tól: jelen intézkedésben a nem formális és informális tanulási formák 

dominálnak, a cél nem a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok (bizonyítvány, 

tanúsítvány stb.) megszerzése. 

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat fedi le: 

 a szakközépiskolákon és az első diplomán kívüli továbbtanulási és képzési utak 

támogatása, a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása, különböző 

kompetenciák fejlesztésére irányuló tematikusnevelő és fejlesztő programok 

indítása, anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása, állampolgári kompetencia, 

vállalkozói kompetencia, készségfejlesztés, kulturális kifejezőkészség és 

természettudományi magyarázatok alkalmazásának képessége,új innovatív tanulási 

lehetőségek és formák elterjesztése; 

 a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos helyzetű emberek részére a támogatott 

tanulási lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása, cél a helyi igényekhez 

illeszkedő, a foglalkoztathatóság javítását megalapozó kompetenciák fejlesztésére 

irányuló tanulási programok megvalósítása; 

 a munka világából tartósan kiszorult halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

számára többirányú összehangolt beavatkozások nyújtása a nyílt munkaerő-

piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre való 

felkészítés érdekében, mint például egyénre szabott segítségnyújtás, tanácsadás, a 

kulturális és társadalmi tőke növelése, önsegítő képesség erősítése, mentorálás; 

 az egész életen át tartó tanulást támogató, részvételt ösztönző rendszerépítő 

intézkedések megvalósítása, így kiemelten a Magyar Képesítési Keretrendszer 

szükség szerinti továbbfejlesztése, a nem formális és informális oktatásban szerzett 

kompetenciák elismerése és a validáció javítása, melynek eredményeként a nem 

formális és informális tanulással megszerzett tudástartalmak a formális tanulás 

során elismerhetővé válnak. 2018-ra Magyarország is vállalta egy nemzeti 

validációs rendszer kidolgozását, az előző programozási időszak projektjeinek 

tapasztalataira és eredményeire építve szükséges egy átfogó, „országos” elismerési 

modellt kidolgozni, amely alapján kialakítható a hazai oktatási, képzési intézmény- 

és jogrendszer keretei között működő, az európai normákkal összhangban lévő, 

strukturált tudáselismerés rendszere. 
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Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:lakosság, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

emberek, humán közszolgáltatásban dolgozók 

Lehetséges kedvezményezettek: államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetek 

 

3.8 A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és továbbképzése 

Az intézkedés célja azEFOP által lefedett humánközszolgáltatásokban dolgozó emberi 

erőforrás minőségének javításaszakmai át- és továbbképzésekkel a szakmai kihívásoknak és 

elvárásoknak, továbbá a továbbfejlesztésre kerülő szolgáltatási sztenderdeknek való 

eredményes megfelelés érdekében. 

 Az intézkedés horizontális jelleggel kiterjed a köznevelési és felsőoktatási 

intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által 

lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben 

foglalkoztatottra. Aképzési rendszerek fejlesztése és továbbképzések tartása terén 

cél az alap- és szakellátás, illetve az egyéb közszolgáltatási területen dolgozók 

kompetenciafejlesztését támogató ismeretanyagok aktualizálása, elterjesztése, 

távoktatási rendszerének kialakítása, valamint az egyes szakmák továbbképzési 

rendszerének korszerűsítése az alábbiak szerint: képzési, továbbképzési, illetve 

készségfejlesztő, kompetenciabővítő és mentális támogatást, szupervíziót nyújtó 

programok, módszertani anyagok és tananyagok kidolgozása és fejlesztése, 

képzések lebonyolítása (OKJ-s képzésekkel együtt); 

 egyik kiemelt célcsoport a szakmai és intézményi vezetők, akiknél cél a 

menedzsment szemlélet megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására 

való képessé tétel, az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás 

valamint az esélyteremtési szemlélet erősítése; 

 másik kiemelt célcsoport a közfeladatot ellátó intézmények humán erőforásának 

továbbképzése az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások 

hatékonyságának és számának növekedése érdekében, 

 akkreditált képzések és minősített továbbképzések biztosítása, hátrányos helyzetek 

eredményesebb kezelését segítő képzések biztosítása; 

 a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés a szakképzés, felnőttképzés 

és a felsőoktatás (ideértve a felsőfokú szakirányú továbbképzést) terén;  

 a hátrányos élethelyzetben élő, és/vagy különféle nemzetiségi kultúrákhoz tartozó 

gyermekek és felnőttek hatékonyabb segítését szolgáló, bevált  gyakorlati 

tapasztalatokból táplálkozó tudások beépítése a közszolgálatban dolgozók 

képzésébe, továbbképzésébe valamint 

 a továbbképzési rendszer 2007-2013-as időszakban megkezdett átalakításának 

folytatása. 

A közszolgáltatás minőségi javításával összefüggésben kidolgozott képzési programok 

beépíthetők a szakképzésben résztvevők képzési programjába és megszervezhetők a már aktív 

munkavállalók számára továbbképzés formájában is. Ehhez olyan szakmaspecifikus modulok is 

kidolgozhatók, melyek a nappali szakképzésben a szabadsáv terhére, iskolai rendszeren kívüli 

képzésben a képzés óraszámába beépítve kerülhetnek oktatásra. 

Részint az új eszközök alkalmazásának szélesebb körű elterjesztése, részint a tapasztalatcsere 
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érdekében belföldi szakember csereprogramok is megvalósíthatók. 

Személyügyi fejlesztésekkel érvényesíteni kell a különböző átfogó, illetve horizontális 

szempontok (pl. esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás) megismerését és alkalmazását. 

Lehatárolási szempontból jelen intézkedés a szakmai továbbképzésekre, vagyis a 

közszolgálatban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítására terjed ki, míg az 1. prioritási 

tengely alatti 1.9 intézkedés a hozzáférés javítását célzó mennyiségi jellegű fejlesztéseket és az 

életpálya javítási műveleteket tartalmazza. 

Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:humán közszolgáltatásban dolgozók, közfeladatot ellátó 

dolgozók 

Lehetséges kedvezményezettek: államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetek 

2.A.6.2  A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő 

hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, 

informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók 

ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, 

valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között 

a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén 

(10.iii) 

A beruházási prioritás keretében tervezett műveleteknek minden esetben meg kell felelniük az 

alábbi általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

Előnyben részesülnek azok a projektek,melyek minél több személy képzési programba történő 

bevonását vállalják. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, 

ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz. 

2.A.6.3  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás Az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés 

javítása minden korcsoport számára 

formális, informális és nem formális módon 

egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, 

készségeinek és kompetenciáinak 

naprakésszé tétele, valamint a rugalmas 

tanulási formák előmozdítása, többek 

között a pályaorientáció és a megszerzett 
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kompetenciák elismerése révén (10.iii) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás Az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés 

javítása minden korcsoport számára 

formális, informális és nem formális módon 

egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, 

készségeinek és kompetenciáinak 

naprakésszé tétele, valamint a rugalmas 

tanulási formák előmozdítása, többek között 

a pályaorientáció és a megszerzett 

kompetenciák elismerése révén (10.iii) 

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azon

osító 

Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték (2023) Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága F N Ö 

CO0

1 

Munkanélküli

ek száma, 

beleértve a 

tartós 

munkanélküli

eket is 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  40.000 monitoring évente 

CO0

4 

Inaktívak 

száma, akik 

nem vesznek 

részt 

oktatásban 

vagy 

képzésben 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  10.000 monitoring évente 

9.2 Továbbképzés

i 

programokban 

résztvevő 

humán 

fő ESZA kevésbé fejlett 

régiók 

  30.000 monitoring évente 
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közszolgáltatá

sokban 

dolgozók 

száma 

2.A.7 Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–

7. tematikus célkitűzéshez
21

 

Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések
22

, adott esetben (prioritási tengelyenként, és 

adott esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az 

ESZA hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez. 

A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:  

– szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe); 

–  transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási 

tengelybe);  

– az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett 

tematikus célkitűzések. 

Prioritási tengely 3. Prioritási tengely: Gyarapodó tudástőke 

Nem releváns. 

2.A.8  Eredményességmérési keret 

6. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

Prio

ritás

i 

teng

ely 

Mutató típusa 

(A végrehajtás 

kulcsfontos-

ságú lépése, 

pénzügyi, 

Azon

o-

sító 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú lépése  

Mért

ékegy

ség, 

adott 

esetb

Alap Régiók

ate-

gória 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részc

Végső cél (2023)
23

 Adatf

orrás 

A 

mutató 

relevan

ciájána

k 

F N Ö 

                                                 

21
 Csak az ESZA által támogatott programokra. 

22
 Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre célértéket állapítottak 

meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót. 

23
 A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, 

„Ö”=összesen.  
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kimeneti, vagy 

adott esetben 

eredmény-

mutató) 

en  él ismertet

ése, 

adott 

esetben 

3. Kimeneti 7.5 Támogatott programokban 

részt vevő tanulók száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

18.00

0 

  60.000 monit

oring 

 

3. Kimeneti 7.6 Képzésben, átképzésben 

résztvevő pedagógusok 

száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

12.00

0 

  40.000 monit

oring 

 

3. Kimeneti 8.4 Az ISCED 5 és ISCED 8 

szintek közötti 

felsőoktatásba való 

bekerülést és bennmaradást 

támogató programokban 

résztvevő száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

3.450   11.500 monit

oring 

 

3. Kimeneti 9.2 Továbbképzési 

programokban résztvevő 

humán közszolgáltatásokban 

dolgozók száma 

fő ESZ

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

10.00

0 

  30.000 monit

oring 

 

3. Pénzügyi F.1 A költségnyilatkozatba 

foglalt elszámolható összeg, 

amit az igazoló hatóság 

megjelenített a számviteli 

rendszerében és leigazolt 

EUR ESZ

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

16893

6123,

61 

- - 80677

6930 

monit

oring 

 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az eredményességmérési keretbe a jelentősebb pénzügyi allokációval bíró intézkedések 

kimeneti indikátorai kerültek kiválasztásra. A témakódok szerinti forrásbesorolás (lásd alább) 

alapján megállapítható, hogy a választott intézkedésekre allokált források a prioritási tengely 

keretének több, mint 50%-át teszik ki. 

A 3.1. és 3.2. intézkedések (115) lefedik a prioritási tengelyre allokált forrás 40%-át. A 3.4. 

intézkedés a felsőoktatás fejlesztésére allokált forrás (116) 25%-át, míg a kapcsolódó 3.8. 

intézkedés az egész életen át tartó tanulásra jutó forrás (117) 60%-át jelenti. 

Az eredményességmérési keret szakmai mutatói célértéke szakértői becslésen alapul, ahol a számított 

rendelkezésre álló forráskeretből és a hasonló TÁMOP-os fejlesztések tapasztalati értékeiből indultunk 

ki, s a fejlesztés tapasztalati bekerülési egységára alapján határoztuk meg a célértéket. 

2.A.9 Beavatkozási kategóriák 

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 
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7–11. táblázat  Beavatkozási kategóriák
24

 

7. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

3. prioritási tengely 115  344 115 930     

3. prioritási tengely 116  320 000 000     

3. prioritási tengely 117  142 661 000    

 

8. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

3. prioritási tengely 01 806 776 930     

 

9. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

3. prioritási tengely 01  512 051 773     

3. prioritási tengely 02  144 722 865     

3. prioritási tengely 03  125 707 560     

3. prioritási tengely 05  24 294 732     

 

10. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Alap Európai Szociális Alap 

                                                 

24
 Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi tartalékból 

nyújtott összeg). 
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Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

3. prioritási tengely 07 806 776 930     

 

11. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma
25

(csak ESZA) 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

3. prioritási tengely 08 806 776 930     

2.A.10 A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve 

szükség esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket is 

Prioritási tengely 3. Prioritási tengely: Gyarapodó tudástőke 

Nem releváns. 

  

                                                 

25
 Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus 

célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ megadása. 
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2.A.1PRIORITÁSI TENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 

érdekében 

2.A.2 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra 

vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása 

Az EFOP negyedik prioritási tengelye a 10. tematikus célkitűzés első beruházási prioritására 

vonatkozó intézkedéseket foglalja magába. 

A prioritási tengely kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra. 

A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések is 

megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok 

kevésbé fejlett régiókra történő visszahatása. Ez elsődlegesen a felsőoktatás terén jelentkezhet, lévén a 

hallgatók jelentős része a kevésbé fejlett régiókból érkezik. 

Ha az ország egészére kiható, de a Közép-magyarországi Régióban valósul meg egy fejlesztés, úgy 

amennyiben az uniós szabályozás előírja a régiókategóriák közötti finanszírozás megosztási kulcs 

alkalmazását, úgy a 4.1 számú intézkedésben a lakosságarányos elosztást, míg a 4.2 számú 

intézkedésben a Közép-magyarországi Régióban lakó és a régióban levő felsőoktatási intézményben 

tanulók teljes hallgatói létszámon belüli részarányát kell alapul venni. A KSH 2012. január 1-jei adatai 

alapján a Közép-magyarországi Régióban a teljes magyar lakosság 30,05%-a lakott, így a 4.1 számú 

intézkedés országos kihatású programjai esetében a teljes elszámolható költség 30%-át a KMR-

re, míg 70%-át a kevésbé fejlett régiók keretére kell elszámolni, a 4.2 számú intézkedés esetében 

pedig a teljes elszámolható költség 25%-át a KMR-re, míg 75%-át a kevésbé fejlett régiók 

keretére kell elszámolni (a Közép-magyarországi Régióban lakó, a régióban levő felsőoktatási 

intézményben a 2012/2013-as tanévben hallgató személyek száma 84.970 fő volt, ami a teljes 

felsőoktatási hallgatói létszám 25,1%-a). 

 

A prioritási tengely azonosítója 4. Prioritási tengely 

A prioritási tengely címe Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 

érdekében 

 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag 

pénzügyi eszközök révén történik. 

<2A.3 type="C" input="M"> 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag 

uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén 

történik. 

<2A.4 type="C" input="M"“SME > 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik. 

<2A.5 type="C" input="M"> 
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Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a 

szociális innovációt vagy a transznacionális 

együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja. 

<2A.6 type="C" input="M"> 

2.A.3 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap ERFA 

Régiókategória Kevésbé fejlett régiók 

A számítás alapja (elszámolható közkiadás 

vagy összes elszámolható költség) 

teljes költség 

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott 

régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott 

esetben) 

nem releváns 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási 

tengely)Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos 

képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó 

tanulásba történő beruházás oktatási és képzési 

infrastruktúrák kifejlesztésével(10.a) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 4.A 

Egyedi célkitűzés  Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való 

hozzáférés infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

Cél a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló 

népességű településeken lévő intézmények, az 

alacsony teljesítményt nyújtó, az eddigi 

infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, hátrányos 

helyzetű járásokban működő iskolák, és az oktatás 

méltányosságát, hatékonyságát és az inkluzív oktatást 

(nyitottságra ösztönző nevelést) szolgáló fejlesztések 

megvalósítása a társadalmi összetartozás, az 

országosan egyenlő esélyek és a korszerű iskola 

megteremtése érdekében. 

A beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 

méltányosköznevelés és az egészséges életmód 

megteremtéséhez, nem támogatható olyan beruházás, 
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amely kirekesztést eredményező oktatás-szervezési 

gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet. 

Komplex fejlesztésekvalósulnak meg, melyek során az 

intézmények infrastrukturális fejlesztései 

összekapcsolódnak az ESZA típusú beavatkozásokkal. 

Cél továbbá a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

gyermekeket nevelő intézmények nevelési munkáját 

segítő infrastrukturális fejlesztése. 

Az oktatás minden szintjéhez kapcsolódóan szükséges 

fejleszteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák elsajátításánakés a tudáshoz való 

hozzáférés informális-nem formális tanulást biztosító 

infrastrukturális feltételeket. 

 

Azonosító 4.B 

Egyedi célkitűzés  Minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A felsőoktatás tekintetében az oktatási infrastruktúrák 

fejlesztésében nem a kapacitások mennyiségi növelése 

indokolt, hanem a meglévő kapacitások minőségének 

javítása, családbarát jellegének erősítése az oktatási 

eszközök és környezet modernizálása. Az ESZA 

beavatkozások a gyakorlati képzést lehetővé tevő 

képzési és a távoktatási infrastruktúra minőségi 

megújítását igénylik az alábbi területeken: a legjobb 

elérhető technológia kritériumainak megfelelő, 

gyakorlati képzést támogató műszer és labor 

fejlesztések; intelligens szakosodáshoz kapcsolódó 

valamint a tudományos utánpótlást biztosító 

beavatkozásokat segítő műszerekés eszközök 

beszerzése; a tartalomelérést és a tartalommegosztást 

szolgáló, valamint az open access publikálási és 

tanulási formák infrastrukturális alapjainak 

megteremtése.  

A 2007-13-as programozási időszak köznevelési 

infrastrukturális fejlesztéseit is a pályázati hajlandóság 

és az intézményi kapacitás befolyásolta. Így azok az 

intézmények, amelyek a fenntartói háttér, vagy az 

iskola alacsony motiváltsága, innovációs képessége 

okán önmagukban nem tudtak benyújtani és 

megvalósítani egy infrastrukturális fejlesztési 

projektet, azok az intézmények kimaradtak a fejlesztési 

lehetőségekből. 2014-től az iskolák műszaki állapotára 

vonatkozó széles körű felmérésre alapozva, célzott, az 
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egyedi igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása 

következtében az eddigi fejlesztésekből kimaradt 

intézmények is megújulhatnak. 

A felsőoktatáshoz kapcsolódóan szintén szükséges 

fejleszteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák elsajátításánakés a tudáshoz való 

hozzáférés informális-nem formális tanulást biztosító 

infrastrukturális feltételeket. 

3. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a 

Kohéziós Alap tekintetében) 

Azonosító Mutató Mértékegység Régiókategória Bázisérték Bázisév Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága 

10.1 
Alacsony 

infrastrukturális 

szinten működő 

intézmények 

aránya 

% kevésbé fejlett 

régiók 

60 2013 49 monitoring évente 

10.2 
A középfokú 

tanulmányaikat 

sikeresen lezáró 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók aránya 

% kevésbé fejlett 

régiók 

9,8 2013 11 Oktatási 

Statisztika 

évente 

10.3 
A korszerű 

kulturális 

intézményekben 

informális, nem 

formális 

tanulási 

programban 

résztvevők 

száma 

fő kevésbé fejlett 

régiók 

626.474 2013 680.000 Kulturális 

Statisztika 

évente 

10.4 
A 

korszerűsítéssel 

érintett 

felsőoktatási 

kapacitás a 

teljes 

felsőoktatási 

kapacitáshoz 

képest 

% kevésbé fejlett 

régiók 

34 2014 52 monitoring 

és OH 

kapacitás 

nyilvántartás 

alapján 

kétévente 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 
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2.A.6.1   A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

 

Beruházási prioritás Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe 

és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és 

képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) 

4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 

Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása a 

közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek 

oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. 

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott 

intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az 

általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. Minden infrastrukturális beruházás 

kapcsolódik a 3.1 intézkedésben nevesített legalább egy beavatkozási területhez. 

Ez konkrétan az alábbi alcélokban ölt testet: 

a) a 3.1 intézkedés alatt megjelenő végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését az alacsony 

teljesítményt nyújtó, a 2007-2013. közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, 

hátrányos helyzetű járásokbanműködő, a végzettség nélküli iskolaelhagyásban erősen 

érintett alap- és középfokú intézmények (beleértve a kollégiumokat kiegészítő jelleggel
26

) 

infrastrukturális fejlesztése szolgálja (a felsoroltak jelentik e kategóriában a kiválasztási 

szempontokat), beleértve iskolabuszok beszerzését; 

b) a 3.2 intézkedés szerinti köznevelés eredményességének javítását a minőségi oktatási 

fejlesztésekben érintett intézményekben a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása 

segíti elő az alábbi két szempontból: 

 a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken a kapacitások, 

szükségletek függvényében szükséges intézmények infrastrukturális fejlesztése; 

 a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása 

érdekében az alap infrastrukturális feltételeken túlmutató minőségi oktatási 

környezet kialakítása, különösen a természettudományi ismeretek oktatási 

színvonalának emelése érdekében; 

c) a 3.2 intézkedés szerinti egészséges életmódra nevelést, a minőségi oktatás egyik fontos 

elemeként a szükséges tornatermi létesítmények infrastrukturális fejlesztése szolgálja; 

valamint 

d) a 3.1 intézkedés alatt megjelenő, az SNI gyermekek oktatásának és nevelésének fejlesztése 

célt a pedagógiai szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése segíti elő. 

                                                 

26
 Az intézkedés kiterjed a középiskolai (azon belül gimnáziumi és szakközépiskolai) kollégiumokra, 

amennyiben azok a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett, alacsony teljesítményt 

nyújtó diákjait fogadják, az integrált oktatás és a továbbtanulásra való felkészítés céljából. 
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A fejlesztéseket a feladatellátás (jövőbeni) tervezési adatai és az igényfelmérés alapozza meg, 

ami az intézmények infrastrukturális ellátottságának és állapotának a számba vételére terjed ki, 

s a kapacitások és azok minőségi színvonalának felmérését eredményezi. 

Nem kerül támogatásra olyan beruházás, amely kirekesztést eredményező oktatás-szervezési 

gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet. Így a fejlesztések elősegítik a gyermekek, 

diákok hátránykompenzációját, továbbá hozzájárulunk a régiók közötti és régión belüli 

társadalmi összetartás erősítéséhez. 

A fenti célkijelölést az eddigi fejlesztésekről készített átfogó értékelési jelentések tapasztalatai, 

továbbá a Köznevelés-fejlesztési stratégiát megalapozó részletes helyzetelemzés támasztja alá. 

Az intézkedés tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, 

programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közművelődési (könyvtári, múzeumi, 

levéltári)és közgyűjteményi infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató 

terek kialakítását, bővítését (pl. oktatóterek, oktatópontok, tanulmányi raktárak, látványraktárak 

kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszerzése, kistelepülési könyvtári szolgáltatórendszer 

infrastrukturális fejlesztése). Az intézkedés keretében a 3.3 intézkedésben bemutatott 

képzéseket és szolgáltatásokat szolgáló célirányos infrastrukturális fejlesztések valósulnak 

meg(míg a TOP-ban közösségi célú terek fejlesztésére kerül sor, addig jelen intézkedésben a 

tanulást és a kreatív tevékenységeket szolgáló terek fejlesztése valósul meg). 

A kapacitások függvényében támogatandó a leginkább elmaradott településeken élő gyermekek 

(kiemelten romák) normál közoktatási intézményekhez való hozzáférése, elsődlegesen az 5-8. 

osztályok tekintetében. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások hajthatók végre. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a köznevelési intézményekben tanulók és dolgozók, az 

egész életen át tartó tanulásban résztvevők 

Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet 

államháztartáson belül, civil szervezetek, alapítványok, egyházi jogi személyek, 

sportegyesületek, költségvetési intézmények, köztestületi intézmények, kulturális intézmények 

és fenntartóik, gyakorló iskolák és közgyűjtemények vonatkozásában az aokat fenntartó 

felsőoktatási intézmények 

Kapcsolódó EFOP intézkedések:1.2, 1.5, 1.10, 2.1, 3.1, 3.2 

 

4.2 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 

A felsőoktatási beruházások céljaia 3.4 és 3.5 intézkedések alapján a következőkbe 

sorolhatók: 

a) a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelésére 

“rásegítő beruházások” a rövid ciklusú és továbbképzési feltételek javítását, a hallgatói 

munkaóra arányának növelését támogatják; 

b) a minőségi megújulás és a gazdasági igényeknek való jobb megfelelés elősegítését a képzés 

és a munkaerő-piaci átmenet rugalmasságát, valamint a tudásháromszög kiépítését és az 

innovatív vállalati-felsőoktatási képzési együttműködések felsőoktatási eszköz oldalának 
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megteremtéséttámogató infrastrukturális beruházások biztosítják. 

Az igények alapján a felsőoktatási infrastruktúrák fejlesztésében nem a kapacitások mennyiségi 

növelése indokolt, hanem a meglévő kapacitások minőségének javítása, az oktatási eszközök és 

környezet modernizálása. Az infrastrukturális színvonal javítása az ESZA célkitűzésekhez 

kapcsolódó, azokat kiszolgáló infrastruktúra beruházásokat tartalmaz. Az infrastrukturális 

beruházások révén igazodni szükséges a megváltozott a célcsoport technológia alkalmazási 

igényéhez és képességéhez, az elmúlt évtizedben a képzés és képzéshez kapcsolódó gyakorlati 

valamint kutatási tevékenységek terén tapasztalható rendkívül jelentős technikai és technológia 

változásokhoz. 

Támogatott beruházási területek:  

 előkészítő programokat támogató programok, valamint a vállalati-felsőoktatási 

kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése 

a felsőoktatási intézményen belül (pl. tanműhelyek); 

 távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át- 

és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése, bővítve a potenciális felsőfokú végzettséget 

szerzők körét; 

 a legjobb elérhető technológia kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató 

műszer és labor fejlesztések, beleértve a klinikai skill laborok fejlesztését; 

 a nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos utánpótlást 

biztosító beavatkozásokat segítő, a hallgatók által használt, a képzési tevékenységbe 

teljesen integrált eszközök, műszerek, demonstrációs eszközök, berendezések 

beszerzése, doktori szobák, laborok fejlesztése, felszerelése,különösen az informatika, a 

design, az élettudományok és mérnöki-informatikai tudományok terén;  

 tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló 

beruházások, az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak 

megteremtése. 

Ingatlant közvetlenül érintő beruházás csak a legszükségesebb mértékben fog megvalósulni a 

hangsúly az eszközfejlesztésen van. Az infrastrukturális beruházások szolgálják az 

infrastruktúra és a kapacitások racionalizálását, a hatékonyabb működtetését és jobb 

kihasználását – szükség esetén telephely összevonásokkal. A női kutatói utánpótlás növeléséhez 

az intézkedés minimálisan támogat olyan kiegészítő egészségnevelési és családbarát 

beruházásokat, amelyek hiánypótlóak egy-egy egyetemi telephely (campus) hallgatói, oktatói 

szolgáltatási területén. 

A területi egyenlőtlenség keretében az intelligens stratégiákhoz is alkalmazkodva kevésbé 

fejlett régióbeli egyetemi központok kiemelt megerősítése a cél. 

A GINOP-ból tervezett K+F+I beavatkozásokkal való kapcsolatot az adja, hogy a GINOP 

kizárólag kutatási célú infrastrukturális beruházásokat tartalmaz, míg az EFOP képzési 

célúakat. 

Jelen intézkedésből semmilyen jogcímen sem finanszírozhatók a felsőoktatási alap- és 

mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. 

rendelet szerinti közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területet érintő beruházások. 

Az intézkedésben kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés 

eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások hajthatók végre. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is 
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Beavatkozások lehetséges célcsoportja:a felsőoktatási intézményekben tanulók és dolgozók, az 

egész életen át tartó tanulásban részt vevők 

Lehetséges kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények és fenntartóik, sportegyesületek, 

központi költségvetési intézmények, köztestületi intézmények, kulturális intézmények és 

fenntartóik 

Kapcsolódó EFOP intézkedések:3.4, 3.5 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe 

és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és 

képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ költség-optimális épületenergetikai megoldásokat kell alkalmazni, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ kapcsolódniuk kell a releváns oktatási területre vonatkozó hatályban levő szakpolitikai 

stratégiához. 

Az infrastrukturális fejlesztésekben érintett intézmények kiválasztását meghatározó fő irányelv, 

hogy azokon a településeken, járásokban kell a 2014-20-as időszakban további fejlesztéseket 

megvalósítani, ahol az iskolás korú gyermekek számának alakulása azt szükségessé és 

indokolttá teszi, tekintetbe véve azt is, hogy mekkora az adott településen, járásban az 

aktuálisan rendelkezésre álló intézményi kapacitás és milyen annak a színvonala. 

A prioritás köznevelési intézkedése keretében támogatott projektek és projektcsomagok fő 

kiválasztási elvei a következők: 

 esélyegyenlőségi szempontok 

 diákok teljesítménymérési adatai (országos kompetenciamérések eredményei alapján), 

 demográfiai adatok 

 területi szempontok 

 intézményi infrastrukturális adatok 

 korábbi fejlesztési eredmények 

A kiválasztás alapját képező konkrét indikátorok (statisztikai és intézményi adatok) a 

konstrukció szintjén kerülnek majd megfogalmazásra. 

A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésekben fő irányelv, hogy egyfelől azokon a campusokon, 

telephelyeken kell beruházásokat megvalósítani, amelyek a TIOP fejlesztésekből kimaradtak, 

illetve ahol a technológiai fejlődés olyan gyors, hogy egy programozási időszak alatt elavulttá 

válik a technológia. 

Kiválasztási szempontok 

 hiánypótló jelleg 

 intézményi stratégiai célokhoz való illeszkedés 

 munkaerőpiaci illeszkedés 

 intelligens szakosodásban kijelölt specializációkhoz való kapcsolódás 

 érinett hallgatói kör 
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 BAT (legjobb elérhető technológia) 

 nemzetközi relevancia 

 

2.A.6.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos 

képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási 

és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

(10.a) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4  Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos 

képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási 

és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

(10.a) 

A beruházási prioritásban nem kerül sor nagyprojekt alkalmazására. 

2.A.6.5  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5. táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonosító Mutató Mértékegység Alap Régiókategória Célérték 

(2023) 

Adatforrás A 

beszámolás 

gyakorisága 

F N Ö 

10.5 Fejlesztés által 

érintett 

köznevelési 

intézmények 

száma 

darab ERFA kevésbé fejlett 

régiók - - 
280 monitoring évente 

10.6 A középfokú 

oktatási 

intézmények 

mellett működő 

kollégiumokat 

igénybevevő 

hátrányos helyzetű 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók   
250 Oktatási 

Statisztika 

évente 
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tanulók száma 

10.7 Fejlesztett 

informális, nem 

formális tanulást 

szolgáló terek 

száma 

darab ERFA kevésbé fejlett 

régiók   
50 monitoring évente 

10.8 Korszerűsítéssel 

érintett hallgatói 

munkaállomások 

száma 

darab ERFA kevésbé fejlett 

régiók - - 
7.350 monitoring évente 

CO35 Támogatott 

gyermekgondozási 

és oktatási 

intézmények 

kapacitása 

fő ERFA kevésbé fejlett 

régiók   
80.000 monitoring évente 

2.A.8 Eredményességmérési keret 

6. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

Priorit

ási 

tengel

y 

Mutató típusa 

(A végrehajtás 

kulcsfontos-

ságú lépése, 

pénzügyi, 

kimeneti, vagy 

adott esetben 

eredmény-

mutató) 

Azon

osító 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú 

lépése  

Mértékegy

ség, adott 

esetben  

Alap Régióka

te-gória 

2018-ra 

vonatko

zó 

részcél 

Végső cél 

(2023)
27

 

Adatforrás A mutató 

relevanciáj

ának 

ismertetése

, adott 

esetben 

F N Ö 

4. Kimeneti 10.5 Fejlesztés által 

érintett 

köznevelési 

intézmények 

száma 

darab ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

70   280 monitoring  

4. Pénzügyi F.1 A 

költségnyilatkozat

ba foglalt 

elszámolható 

összeg, amit az 

igazoló hatóság 

megjelenített a 

számviteli 

rendszerében és 

EUR E

R

F

A 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

8756966

9,39 

- - 41820

0606 

monitoring  

                                                 

27
 A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, 

„Ö”=összesen. 
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leigazolt 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az eredményességmérési keretbe a jelentősebb pénzügyi allokációval bíró intézkedések 

kimeneti indikátorai kerültek kiválasztásra. A témakódok szerinti forrásbesorolás (051) 

alapján megállapítható, hogy a választott intézkedésekre allokált források a prioritási tengely 

keretének több, mint 50%-át teszik ki. 

Az eredményességmérési keret szakmai mutatójának célértéke szakértői becslésen alapul, ahol a 

számított rendelkezésre álló forráskeretből és a szakpolitikai prioritások alapján fejlesztendő 

infrastruktúrából indultunk ki, s a fejlesztés tapasztalati bekerülési egységára alapján határoztuk meg a 

célértéket. 

2.A.9  Beavatkozási kategóriák 

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

7-11. Táblázat:  Beavatkozási kategóriák
28

 

7. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

4. prioritási tengely 049  88 323 968     

4. prioritási tengely 050  17 480 785     

4. prioritási tengely 051  312 395 853     

   

8. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

4. prioritási tengely 01 418 200 606     

                                                 

28
 Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi tartalékból 

nyújtott összeg). 
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9. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

4. prioritási tengely 01  104 466 511     

4. prioritási tengely 02  145 784 731     

4. prioritási tengely 03  147 541 174     

4. prioritási tengely 04  20 408 190     

 

10. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

4. prioritási tengely 07 418 200 606     

 

2.A.10 A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve 

szükség esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket is 

Prioritási tengely 
4. Prioritási tengely: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó 

tudástőke érdekében 

Nem releváns. 
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2.A.1 5. PRIORITÁSI TENGELY: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítéseérdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális 

együttműködések 

2.A.2 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra 

vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása 

A prioritási tengely technikai jelleggel tartalmazza részint a társadalmi együttműködés erősítése 

érdekében alkalmazott pénzügyi eszközöket, részint a társadalmi innovációt szolgáló műveleteket és a 

transzancionális együttműködést. Ez utóbbi műveletek kiterjednek az Együttműködő társadalom és a 

Gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritási tengelyek által lefedett valamennyi beruházási prioritásra. 

Az uniós támogatások felhasználásának keretszabályait rögzítő rendelet lehetővé teszi, hogy külön 

prioritási tengelyben kerüljön megtervezésre a pénzügyi eszköz, továbbá az Európai Szociális Alapról 

szóló rendelet szerinti társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést szolgáló művelet. 

Jelen prioritási tengely ezen jogi felhatalmazásra épül. A prioritási tengely az operatív program 

kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, így az adminisztratív terhek csökkentése érdekében egyben kezeli 

a 9. és 10. tematikus célkitűzést. 

A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra. 

A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósulófejlesztések is 

megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok 

kevésbé fejlett régiókra történő visszahatása. 

Ha az ország egészére kiható, de a Közép-magyarországi Régióban valósul meg egy fejlesztés, úgy 

amennyiben az uniós szabályozás előírja a régiókategóriák közötti finanszírozás megosztási kulcs 

alkalmazását, úgy a lakosságarányos elosztást kell alapul venni. A KSH 2012. január 1-jei adatai 

alapján a Közép-magyarországi Régióban a teljes magyar lakosság 30,05%-a lakott, így az országos 

kihatású programok esetében a teljes elszámolható költségének 30%-át a KMR-re, míg 70%-át 

a kevésbé fejlett régiók keretére kell elszámolni. 

 

A prioritási tengely azonosítója 
5. Prioritási tengely 

A prioritási tengely címe 
Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés 

erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és 

transznacionális együttműködések 

 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag 

pénzügyi eszközök révén történik. 

<2A.3 type="C" input="M"> 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag 

uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén 

történik. 

<2A.4 type="C" input="M"“SME > 
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  A teljes prioritási tengely végrehajtása 

közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik. 

<2A.5 type="C" input="M"> 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a 

szociális innovációt vagy a transznacionális 

együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja. 

<2A.6 type="C" input="M"> 

2.A.3 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap ESZA 

Régiókategória Kevésbé fejlett régiók 

A számítás alapja (elszámolható közkiadás 

vagy összes elszámolható költség) 

teljes költség 

A legkülső régiókra és az északi ritkán 

lakott régiókra vonatkozó régiókategóriák 

(adott esetben) 

nem releváns 

2.A.4 Beruházási prioritás 

Beruházási prioritás 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (5. prioritási 

tengely)A marginalizálódott közösségek – például 

a romák – társadalmi-gazdasági integrációja (9ii) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt 

eredmények 

Azonosító 5.A 

Egyedi célkitűzés  A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi 

eszközökkel 

A tagállam által az uniós támogatással 

elérni kívánt eredmények 

Az 1. prioritási tengely által nyújtott felzárkózási 

eszközöket kiegészítő visszatérítendő támogatás 

eredményeképp javul a hátrányos helyzetű, köztük 

roma emberek anyagi, lakhatási, gazdasági, 

foglalkoztatási helyzete. Csökken kiszolgáltatottságuk 

az uzsorakölcsön elleni fellépés jegyében nyújtott 

kisösszegű áthidaló kölcsönök biztosításával. 

Létrejönnek kiemelten roma személyekmikro- és 

kisvállalkozásai, melyek működését támogató 

szolgáltatások segítik. Kísérleti programként 

kialakításra kerülnek önkormányzati helyi lakhatási 

alapok, melyek lehetővé teszik pl. magántulajdonú 

lakások bevonását is a telepprogramokba.  Mindezek 
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eredményeként a résztvevő személyekalapvetően 

önmaguk erejéből, fenntartható módon válnak 

képessé jövedelmi helyzetük javítására. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási 

prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében) 

Azon

osító 
Mutató 

Régiókate

gória 

A mutató 

mértékeg

ysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutató 

Bázis érték A 

bázisért

ék és 

célérték 

mértéke

gysége 

Bázisév Célérték
29

 

(2023) 

Adat-

forrá

s 

A 

beszám

olás 

gyakori

sága 

F N Ö F N Ö 

11.1 A 

visszatérít

endő 

támogatás 

nyújtását 

követő 6 

hónapban 

működő 

vállakozá

sok 

száma 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

darab nem 

releváns 

- - 10.7

93 

darab 2013 - - 400 monit

oring 

évente 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (9.ii) 

5.1 Visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások számára 

Magyarországon az alacsony jövedelmű és a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű 

emberek számára napi megélhetési problémák jelentkeznek. Sajnálatos módon nem alakult ki e 

                                                 

29
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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problémák átmeneti pénzügyi kezelésének áttekinthető, megbízható és pénzügyi szempontból 

fenntartható intézményi és szolgáltatási köre. A megfelelő szolgáltatási hiányosságokat tetézi, 

hogy az érintett személyek jellemzően nem vagy alig rendelkeznek pénzügyi alapismeretekkel 

és kultúrával. 

Az intézkedés célja, hogy a visszatérítendő támogatással (pénzügyi eszközzel) egészítse ki az 

1.1, 1.5, 1.6, 1.7 és 1.11 számú intézkedésekben rendelkezésre álló eszközöket. Visszatérítendő 

támogatás a jelzett intézkedések kiegészítéseként csak azon vállalkozásoknak nyújtható, akik 

részt vettek, vagy a visszatérítendő támogatás folyósításáig rész vesznek valamely, a jelzett 

intézkedésekben nyújtott aktivizálási célú tevékenységben, továbbá pénzügyi alapismereteik 

bővítését célzó mentoráláson, képzésen, vagy tanácsadáson. A hivatkozott intézkedések keretei 

között megvalósuló tevékenységek és a pénzügyi ismeretek bővítése az 1. prioritási tengely 

keretei között vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra. 

E feltételek nem vonatkoznak az alább bemutatandó 1.b) alpont szerinti programokra. 

Az alábbi célokra lehet visszatérítendő támogatást igénybe venni: 

1. konszolidációs segítségnyújtási program alkalmazása 

a) hátrányos helyzetű, közte roma személyek lakhatási helyzetének javítására 

azelmaradott településrészek újjáélesztését célzó programokat megvalósító 

településeken önkormányzatok számára, ahol kísérleti program keretében az 

önkormányzat helyi lakhatási alapon keresztül támogatja magántulajdonú ingatlan 

felújítását a segítségre szorulóknak elsősorban az integrálható elmaradott 

településrészekben található ingatlanokra vonatkozóan; illetve 

2. vállalkozás indítását és fenntartását segítő program 

a) hátrányos helyzetű, kiemelten roma személyek mikro- és kisvállalkozásainak 

létrehozásához, gazdasági tevékenységük beindításához a hitelhez jutás lehetőségeinek 

javításával, illetve ehhez kapcsolódó – pénzügyi és szociális – személyes támogató, 

segítő, tanácsadó szolgáltatásokkal. 

Semmilyen jellegű támogatás sem nyújtható ezen intézkedés keretében azon szervezeteknek, 

amelyek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a GINOP-ból. 

Területi kihatás: kevésbé fejlett régiók, de az országos programok esetében a Közép-

magyarországi Régió is 

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: alacsony jövedelmezőségű, hátrányos piaci helyzetű 

vállalkozások  

Lehetséges kedvezményezettek: Magyarországon bejegyzett pénzintézetek, civil szervezetek, 

állami intézmények, önkormányzatok, egyházi jogi személyek 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 
A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (9.ii) 

A pénzügyi közvetítők kiválasztásánál főbb szempontok: 

a) feleljen meg a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

b) legyen szakmai tapasztalatamentorált pénzügyi programok lebonyolításában, illetve 

c) képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a GINOP keretei között megvalósuló pénzügyi 

eszközökre irányadó alapelveket. 
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2.A.6.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A marginalizálódott közösségek – például a 

romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

(9.ii) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

Az intézkedés pénzügyi eszköz felhasználására épít. A visszatérítendő támogatások formája 

lehet bankgarancia, mikrohitel, kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású kölcsön, továbbá 

hitelszövetkezeti formák támogatása. Egyazon tevékenységben a felsorolt formák közül csak 

egy alkalmazható. A visszatérítendő támogatási programok nemzeti szinten kerülnek 

kidolgozásra és alkalmazásra. A programok lebonyolítását meglévő szervezetekre kell bízni, az 

intézkedésből új intézet felállítási költségei nem finanszírozhatók. 

2.A.6.4 Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A marginalizálódott közösségek – például a 

romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 

(9.ii) 

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva. 

2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben 

régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonosít

ó 

Mutató Mértékegysé

g 

Alap Régiókategór

ia 

Célérték 

(2023) 

Adatforrá

s 

A 

beszámolá

s 

gyakoriság

a 
F N Ö 

CO23 A támogatott 

mikro-, kis- és 

középvállalkozás

ok száma 

(beleértve a 

szövetkezeti 

vállalkozásokat 

és a szociális 

gazdaságban 

működő 

vállalkozásokat) 

darab 
ESZ

A 

kevésbé 

fejlett régiók   
50

0 

monitorin

g 
évente 

2.A.4 Beruházási prioritás 
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Beruházási prioritás 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (5. prioritási 

tengely) A megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

2.A.5 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények 

Azonosító 5.B 

Egyedi célkitűzés  A társadalmi innováció javítása és a 

transznacionális együttműködés kiterjesztése 

A tagállam által az uniós 

támogatással elérni kívánt 

eredmények 

A társadalmi innováció és a transznacionális 

együttműködés eszközeinek alkalmazása 

eredményeképpen az Együttműködő társadalom és a 

Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken 

javul a társadalmi kihívásokra adható válaszok 

hatásmechanizmusa részint újszerű megoldások 

kidolgozásával és kipróbálásával, részint nemzetközi 

tapasztalatok megismerésével. 

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi 

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók 

(beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA 

tekintetében) 

Azon

osító 
Mutató 

Régiókate

gória 

A 

mutató 

mérték

egysége 

A 

célmegha

tározásho

z 

használt 

közös 

kimeneti 

mutate 

Bázis érték A 

bázisérté

k és 

célérték 

mértékeg

ysége 

Bázisév Célérték
30

 

(2023) 

Adat-

forrás 

A 

beszámlo

ás 

gyakorisá

ga 

F N Ö F N Ö 

12.1 A 

program 

befejezés

ét követő 

6 

hónappal 

a 

szervezet

ek közötti 

kevésbé 

fejlett 

régiók 

darab nem 

releváns 

- - 15 darab 2013 - - 1

5 

monitor

ing 

évente 
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aktív 

együttmű

ködések 

száma 

2.A.6 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések 

2.A.6.1 A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek 

várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő 

célcsoportok, az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak 

azonosítását 

Beruházási prioritás A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

5.2 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

A társadalmi innováció terén tervezett beavatkozási irányok: 

 „Esélypontok” kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásáért: a hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkózása, korai óvodáztatása érdekében kísérleti Esélypontok 

kialakítása elsősorban a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű térségekben, az óvodás korú 

gyermekekre irányuló esélyteremtő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló 

koordinációval, valamint széleskörű szolgáltatás nyújtásával az óvodák részére. 

 a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárása, újszerű megoldások kidolgozása 

valamennyi érintett bevonásával, 

 újszerű közszolgáltatási eszközök kidolgozása és bevezetése, 

 helyi együttműködésti, együttéléste, és a hátrányokkal küzdők felzárkózásáti szolgáló 

stratégiák kidolgozása, adaptálása. 

Minden társadalmi innovációs művelet esetében értékelni kell a művelet során létrejövő 

eredmény szakmapolitikában történő hasznosíthatóságát annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 

szakpolitikák és szolgáltatásnyújtás eredményes és hatékony végrehajtásához. Az értékelés 

részletes feltételeit a felhívásban rögzíteni kell. 

A transznacionális együttműködések terén tervezett beavatkozási irányok: 

 Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-medencei romák 

felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok (különös tekintettel a V4 

tagországokra) együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.  

 A Kárpát-medencei és más európai nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros 

viszony kialakítása. 

 Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése. 

 Határon átnyúló népegészségügyi együttműködés támogatása 

 A szociális hálózati együttműködés javítása. 

 Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, 

transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok 

fokozása. 
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 Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése. 

 Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális 

sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, 

tapasztalatcserék erősítése érdekében. 

 Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő 

mintaprogramok közös megvalósítása. 

 Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana. 

 Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak és az önkéntes tevékenységet szolgáló szervezetek 

hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. 

 A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje. 

 A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések 

támogatása. 

Területi kihatás: az ország egésze, Unión belüli tagállamok és Unión kívüli szomszédos 

országok, Magyarországon kívüli régiók, kiemelt tekintettel a Kárpát-medencére 

Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, 

önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok (társulásaik és intézményeik is) 

Kapcsolódó EFOP intézkedések: az 1. és 3. prioritási tengelyek valamennyi intézkedése. 

2.A.6.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük 

az általános kritériumoknak: 

˗ költséghatékonynak kell lenniük, 

˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell 

lennie, illetve 

˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe. 

A tervezett beruházások kiválasztására az alábbi szempontok alapján kerül sor: 

1. Társadalmi innovációs szempont: 

 mennyire képes a beruházás kezelni a fennálló társadalmi problémákat 

 mennyire újszerű, innovatív a kezelés módja 

 mekkora az esély arra, hogy a kezelés alkalmazható és sikeres. 

2. Transznacionális szempont: 

 az ESZA Bizottság által kiadandó lista szerint 

 mennyire képes a beruházás az 1. Együttműködő társadalom és 3. Gyarapodó tudástőke 

prioritási tengely célkitűzéseihez hozzájárulni. 
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2.A.6.3 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

Beruházási prioritás A megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat(9.iv) 

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 
A beruházási prioritásban nem kerül sor 

pénzügyi eszközök alkalmazására. 

- 

2.A.6.4 Nagyprojektek alkalmazása 

Beruházási prioritás A megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat(9.iv) 

A beruházási prioritásban nem lesz nagyprojekt megvalósítva. 

2.A.6.5 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben 

régiókategóriánként 

5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók 

Azonos

ító 

Mutató Mértékegység Alap Régiókat

egória 

Célérték (2023) Adatforrás A 

beszámolá

s 

gyakoriság

a 

F N Ö 

12.2 Társadalmi 

innovációt és 

transznacionális 

együttműködést 

célzó projektek 

száma 

darab ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

- - 15 monitoring évente 

2.A.7 Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–

7. tematikus célkitűzéshez
31

 

                                                 

31
 Csak az ESZA által támogatott programokra 
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Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések
32

, adott esetben (prioritási tengelyenként, és 

adott esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az 

ESZA hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez. 

A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:  

– szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe); 

–  transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási 

tengelybe);  

– az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett 

tematikus célkitűzések. 

Prioritási tengely 5. Prioritási tengely:Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítéseérdekében, valamint társadalmi 

innováció és transznacionális együttműködések 

A prioritási tengely leírása tartalmazza a társadalmi innovációt és a transznacionális 

együttműködést szolgáló műveletek beavatkozási területeit. 

2.A.8 Eredményességmérési keret 

6. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

Priorit

ási 

tengel

y 

Mutató 

típusa 

(A 

végrehajtás 

kulcsfontos-

ságú lépése, 

pénzügyi, 

kimeneti, 

vagy adott 

esetben 

eredmény-

mutató) 

Azon

osító 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú 

lépése  

Mérték

egység, 

adott 

esetben  

Alap Régiókate-

gória 

2018-ra 

vonatkozó 

részcél 

Végső cél 

(2023)
33

 

Adatforrá

s 

A 

mutató 

relevan

ciájána

k 

ismertet

ése, 

adott 

esetben 

F N Ö 

5. Kimeneti CO23 A támogatott mikro-

, kis- és 

középvállalkozások 

száma (beleértve a 

darab 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

150   500 monitoring  

                                                 

32
 Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre célértéket állapítottak 

meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót. 

33
 A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, 

„Ö”=összesen.  
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szövetkezeti 

vállalkozásokat és a 

szociális 

gazdaságban 

működő 

vállalkozásokat) 

5. Kimeneti 12.2 Társadalmi 

innovációt és 

transznacionális 

együttműködést 

célzó projektek 

száma 

darab 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

5   15 monitoring  

5. Pénzügyi F.1 A 

költségnyilatkozatba 

foglalt elszámolható 

összeg, amit az 

igazoló hatóság 

megjelenített a 

számviteli 

rendszerében és 

leigazolt 

EUR 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

7137771,3

1 

  3418288

9 

monitoring  

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az eredményességmérési keretbe mindkét beruházási prioritás indikátora bekerült, így 

azok a teljes prioritást lefedik. 

Az eredményességmérési keret szakmai mutatói célértéke szakértői becslésen alapul, ahol a 

számított rendelkezésre álló forráskeretből indultunk ki, s a fejlesztés becsült bekerülési 

egységára alapján határoztuk meg a célértéket. 

2.A.9 Beavatkozási kategóriák 

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

7-11. Táblák:  Beavatkozási kategóriák
34

 

7. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

                                                 

34
 Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi tartalékból 

nyújtott összeg). 
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Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

5. prioritási tengely 110 25 637 669 

5. prioritási tengely 112 8 545 220 

 

8. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

5. prioritási tengely 01 8 545 220 

5. prioritási tengely 04 8 545 889 

5. prioritási tengely 05 8 545 890 

5. prioritási tengely 06 8 545 890 

 

9. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

5. prioritási tengely 01 2 276 993 

5. prioritási tengely 02 10 825 965 

5. prioritási tengely 03 15 952 948 

5. prioritási tengely 06 5 126 983 

 

10. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

5. prioritási tengely 07 34 182 889 
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11. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma
35

(csak ESZA) 

Alap Európai Szociális Alap 

Régiókategória kevésbé fejlett régiók 

Prioritási tengely Kód Összeg (EUR) 

   

2.A.10 A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve 

szükség esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket is 

Prioritási tengely 5. Prioritási tengely:Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítéseérdekében, valamint társadalmi 

innováció és transznacionális együttműködések 

Nem releváns. 

  

                                                 

35
 Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus 

célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ megadása. 
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3. SZAKASZ FINANSZÍROZÁSI TERV 

3.1  Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi 

tartalékhoz tartozó összegek 

17. táblázat:        adatok euro-ban 

Régiókat

egória 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Fő allokáció 

Eredménye

sségi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredményess

égi tartalék 
Fő allokáció 

Eredményességi 

tartalék 
Fő allokáció 

Eredményes

ségi tartalék 
Fő allokáció 

Eredményess

égi tartalék 
Fő allokáció 

Eredményes

ségi tartalék 
Fő allokáció 

Eredményes

ségi tartalék 
Fő allokáció 

Eredményess

égi tartalék 

ERFA 

Kevésbé 

Fejlett 

régiókba

n 

111 990 578 7 148 335 
115 012 

087 
7 341 197 118 225 319 7 546 297 121 073 142 7 728 073 124 299 610 7 934 018 127 930 685 8 165 788 131 996 087 8 425 281 850 527 508 54 288 989 

ERFA 

összesen 

111 990 578 7 148 335 
115 012 

087 
7 341 197 118 225 319 7 546 297 121 073 142 7 728 073 124 299 610 7 934 018 127 930 685 8 165 788 131 996 087 8 425 281 850 527 508 54 288 989 

ESZA 

Kevésbé 

Fejlett 

régiókba

n 

211 398 475 
13 493 

520 

217 102 

013 
13 857 575 223 167 454 14 244 731 228 543 133 14 587 860 234 633 562 14 976 610 241 487 741 15 414 111 249 161 775 15 903 943 

1 605 494 

153 
102 478 350 

ESZA 

összesen  

211 398 475 
13 493 

520 

217 102 

013 
13 857 575 223 167 454 14 244 731 228 543 133 14 587 860 234 633 562 14 976 610 241 487 741 15 414 111 249 161 775 15 903 943 

1 605 494 

153 
102 478 350 

Kohéziós 

Alap 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Összesen 
323 389 053 

20 641 

854 

332 114 

100 
21 198 772 341 392 773 21 791 028 349 616 275 22 315 933 358 933 172 22 910 628 369 418 426 23 579 899 381 157 862 24 329 224 

2 456 021 

661 
156 767 339 
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3.2.Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR) 

18A. táblázat: Finanszírozási terv 

Prioritá

s 
Alap 

Régiókate

gória  

Az uniós 

támogatás 

számításának 

alapja 

Uniós támogatás Nemzeti önrész 

A nemzeti önrész indikatív 

bontása 

Összes 

finanszírozás 

Társfin

anszíroz

ási 

arány 

Tájéko

ztatás-

ként 

Fő allokáció (összes forrás az 

eredményességi tartalék nélkül) 
Eredményességi tartalék 

Az 

eredmény

ességi 

tartalék 

összege az 

összes 

uniós 

támoga-

tás 

arányá-

ban  

(Összes 

elszámolható 

költség vagy 

elszámolható 

közkiadás) 

Nemzeti 

közfinanszírozás 

Nemzeti 

magánfinansz

írozás 

EBB-

hozzáj

árulás

ok 

Uniós támogatás Nemzeti önrész 
Uniós 

támogatás 

Nemzeti 
önrész[1] 

Prioritás
tengely 
1 

ESZA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 867 012 

684,00     

 153 002 

239,00     

 152 302 

239,00     

 700 

000,00     

 1 020 014 

923,00     

84,99

% 

 -        814 991 

923,00     

 143 822 

105,00     

 52 020 

761,00     

 9 180 

134,00     

6,00% 

Prioritás
tengely 
2 

ERFA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 486 615 

891,00     

 85 873 

395,00     

 85 873 

395,00     

 -        572 489 

286,00     

84,99

% 

 -        457 418 

938,00     

 80 720 

991,00     

 29 196 

953,00     

 5 152 

404,00     

6,00% 

Prioritás
tengely 
3 

ESZA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 806 776 

930,00     

 142 372 

400,00     

 136 372 

400,00     

 6 000 

000,00     

 949 149 

330,00     

84,99

% 

 -        758 370 

314,00     

 133 830 

056,00     

 48 406 

616,00     

 8 542 

344,00     

6,00% 

Prioritás
tengely 
4 

ERFA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 418 200 

606,00     

 73 800 

107,00     

 73 800 

107,00     

 -        492 000 

713,00     

84,99

% 

 -        393 108 

570,00     

 69 372 

101,00     

 25 092 

036,00     

 4 428 

006,00     

6,00% 

file:///C:/Users/KataiE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3CDCC5C1.xlsx%23RANGE!%23HIV!
file:///C:/Users/KataiE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3CDCC5C1.xlsx%23RANGE!%23HIV!
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Prioritás
tengely 
5 

ESZA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 34 182 

889,00     

 1 799 

100,00     

 1 549 

100,00     

 250 

000,00     

 35 981 

989,00     

94,99

0% 

 -        32 131 

916,00     

 1 691 

154,00     

 2 050 

973,00     

 107 

946,00     

6,00% 

Összese
n 

ERFA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 904 816 

497,00     

 159 673 

502,00     

 159 673 

502,00     

 -        1 064 489 

999,00     

84,99

% 

 -        850 527 

508,00     

 150 093 

092,00     

 54 288 

989,00     

 9 580 

410,00     

6,00% 

Összese
n 

ESZA 
Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 1 707 972 

503,00     

 297 173 

739,00     

 290 223 

739,00     

 6 950 

000,00     

 2 005 146 

242,00     

85,17

% 

 -        1 605 494 

153,00     

 279 343 

315,00     

 102 478 

350,00     

 17 830 

424,00     

6,00% 

Összese
n 

KA NA nem releváns 

 -        -        -        -        -       0,00

% 

 -            

Mindöss
zesen 

ERFA/
ESZA 

Kevésbé 
fejlett 

teljes 
elszámolható 
költség 

 2 612 789 

000,00     

 456 847 

241,00     

 449 897 

241,00     

 6 950 

000,00     

 3 069 636 

241,00     

85,12

% 

 -        2 456 021 

661,00     

 429 436 

407,00     

 156 767 

339,00     

 27 410 

834,00     

6,00% 
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18B. táblázat: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget 

Az EFOP 3.1 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése elnevezésű intézkedése 

kapcsolódik az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezéshez azáltal, hogy tartalmazza a köznevelési rendszerből lemorzsolódó fiatalok visszavezetését a köznevelés 

világába piacképes szakmához és/vagy érettségi bizonyítványhoz juttatás érdekében – a Második Esély típusú intézmények keretrendszerét alkalmazva –, elősegítve 

munkaerő-piaci integrációjukat. Mindazonáltal pénzügyi szempontból e beavatkozás nem részesedik az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés támogatási keretéből. 
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18C. táblázat: A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint(adatok euróban) 

Prioritástengely Alap Régiókategória 
Tematikus 

célkitűzés 
Uniós támogatás 

Nemzeti 

társfinanszírozás 
Összes finanszírozás 

Prioritástengely 1 ESZA Kevésbé fejlett 
9. tematikus 

célkitűzés 

867 012 683,00 153 002 238,18 1 020 014 921,18 

Prioritástengely 2 ERFA Kevésbé fejlett 
9. tematikus 

célkitűzés 

486 615 891,00 85 873 392,53 572 489 283,53 

Prioritástengely 3 ESZA Kevésbé fejlett 
10. tematikus 

célkitűzés 

806 776 929,00 142 372 399,24 949 149 328,24 

Prioritástengely 4 ESZA Kevésbé fejlett 
10. tematikus 

célkitűzés 

418 200 604,00 73 800 107,00 492 000 710,00 

Prioritástengely 5 ESZA Kevésbé fejlett 
9. tematikus 

célkitűzés 

34 182 888,00 1 799 099,37 35 981 987,37 

ÖSSZESEN ERFA/ESZA Kevésbé fejlett   
2 612 788995,00 456 847 236,32 3 069 636 231,32 

 

19. táblázat: Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege 

Prioritási tengely Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez 

felhasználandó támogatás indikatív összege 

(EUR) 

Az operatív programhoz rendelt teljes összeg 

részaránya (%) 
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1. - - - 

Összesen - - 
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4. SZAKASZ INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS 

Az integrált területfejlesztési megközelítés ismertetése az operatív program tartalmának 

és célkitűzéseinek figyelembevételével, tekintettel az partnerségi megállapodásokra, és 

ismertetve, hogy az operatív program hogyan járul hozzá céljainak és várt 

eredményeinek eléréséhez. 

Az EFOP célkitűzéseinek elérésére integrált megközelítést kíván használni. Ennek formája a több 

operatív program keretei között megvalósuló társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt 

térségi integrált program, melynek részletes bemutatását az 5.2 pont tartalmazza. 

4.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztés 

Adott esetben a közösségvezérelt helyi fejlesztési eszközök alkalmazásával kapcsolatos 

megközelítés és az azon területek meghatározása során alkalmazandó elvek, ahol a 

végrehajtásra sor kerül. 

Az EFOP-ban ilyen beavatkozásokat nem tervezünk. 

4.2 Fenntartható városfejlesztés 

Adott esetben a fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedésekre fordítható 

ERFA-támogatás indikatív összege, amelyet az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) 

bekezdése alapján kell biztosítani, valamint az integrált intézkedésekre juttatott ESZA-

támogatás indikatív összege. 

Az EFOP-ban ilyen beavatkozásokat nem tervezünk. 

20. táblázat: A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések– az ERFA- 

és ESZA-támogatás indikatív összegei 

Alap ERFA- és ESZA-támogatás (indikatív) 

(EUR) 

Az alapból a programhoz 

nyújtott teljes összeg 

részaránya  

ERFA összesen   

ESZA összesen   

ERFA+ESZA összesen   

4.3 Integrált területi beruházás (ITI) 

Adott esetben (az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett) integrált területi 

beruházási eszköznek az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti 
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városfejlesztéstől eltérő felhasználásával kapcsolatos megközelítés, és az egyes prioritási 

tengelyekből származó indikatív pénzügyi támogatás. 

Az EFOP-ban ilyen beavatkozásokat nem tervezünk. 

21. táblázat:A 4.2 pontban említettektől különböző integrált területi beruházáshoz 

rendelt indikatív pénzügyi támogatás  

 (aggregált összeg) 

Prioritási tengely Alap 
Indikatív pénzügyi támogatás 

(uniós támogatás) 

  
 

  
 Összesen   

 

4.4.A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív program 

keretében végrehajtott interregionális és transznacionális intézkedésekre vonatkozó 

rendelkezések 

- 

4.5 A tagállam által azonosított programterület szükségleteire is figyelemmel a 

program szerint tervezett beavatkozásoknak a makroregionális stratégiákhoz és tengeri 

medencéket érintő stratégiákhoz való hozzájárulása 

(amennyiben a tagállamok és a régiók makroregionális stratégiákban és tengeri 

medencéket érintő stratégiákban vesznek részt) 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezése és végrehajtásasorán figyelembe vettük a 

Duna Regionális Stratégia (DRS) releváns elemeit. 

Az Együttműködő társadalomprioritási tengelyben a hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 

munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése a DRS 9. prioritási területe 5. akciójához 

(Egyenlőség, szociális kohézió és aktív állampolgárság támogatása az oktatás és képzés eszközeivel) 

járul hozzá. A gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése intézkedés a DRS 9. prioritási területe 7. 

akcióját (a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák nélkülözése és társadalmi 

kirekesztése elleni küzdelem) szolgálja. 

Az Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében prioritási tengely a 

DRS 9. prioritási területének a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák 

nélkülözése és társadalmi kirekesztése elleni küzdelem akcióval összhangban került kidolgozásra. A 

DRS keretében több ország bevonásával megvalósított összehangolt intézkedések növelik a beavatkozás 

hatékonyságát.  

A Gyarapodó tudástőkeprioritási tengely “tudásbázis növelése, különböző lakossági szemléletformálási 

és tájékoztatási akciók” elnevezésű intézkedése a DRS 7. prioritásának 1. akcióját (együttműködés az 

»Európa 2020 stratégia Innovatív Uniója« elnevezésű kiemelt kezdeményezés Duna régióban történő 
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végrehajtása során) támogatja.„A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése” elnevezésű intézkedés 

a DRS 7. prioritási területe 4. akciójához (az egyetemek és kutatási létesítmények közötti 

együttműködés megerősítése, és a kutatási és oktatási eredmények fejlesztése az egyedi jellemzők 

középpontba állításával) járul hozzá. A felsőoktatási intézmények Duna Stratégia keretében történő 

együttműködése növeli a versenyképességüket és a hallgatói és oktatói mobilitást. 

A prioritási tengely átfogó támogatást a Duna Régió Stratégia keretében végzett „hármas hélix” 

(kutatás, oktatás, vállalkozások) együttműködéséhez és a RIS3 (területi alapú kutatási és 

gazdaságfejlesztési szakosodási) stratégiák végrehajtásához. 

AzInfrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében elnevezésű prioritási tengely 

hozzájárul a DRS 9. prioritás terület egész életen át tartó tanulás célkitűzéséhez, kiemelten a hátrányos 

helyzetű csoportok és a nem formális, középfokú képzések területén.  
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5. SZAKASZ : A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK 

VAGY A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTÉS 

LEGNAGYOBB KOCKÁZATÁVAL SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK EGYEDI SZÜKSÉGLETEI 

 

5.1 A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a kirekesztés által 

leginkább veszélyeztetett célcsoportok 

Magyarországon jogszabályokban meghatározott statisztikai mutatórendszerek segítik a 

társadalmi, gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések és településrészek 

azonosítását. E jogszabályi környezet az alapja a fejlesztések tervezésének, a támogatások 

célzásának, monitorozásának. A hátrányos helyzetű településekről és térségekről szóló jogszabály 

kiterjedt statisztikai mutatórendszer alapján sorolja be fejlettségük, illetve társadalmi, gazdasági 

hátrányaik szerint a magyarországi településeket és járásokat. E mutatórendszerben az 

infrastrukturális mutatók mellett hangsúlyosan vannak jelen a társadalmi hátrányokat jellemző 

mutatószámok. Ez az indikátor rendszer amellett, hogy kijelöli a hátrányos helyzetű területeket, 

arra is alkamas, hogy a települési, térségi hátrányok jellemzőiről, a tervezett beavatkozások 

szempontjából főbb meghatározóiról is képet adjon. E jogszabályokban rögzített statisztikai 

mutatók összhangban vannak a helyi stratégiai tervezést meghatározó dokumentumok ugyancsak 

jogszabályokban előírt tartalmi követelményeivel 

A magyarországi járások fejlettségük szerint 3 fejlettségi kategóriába kerülnek besorolásra. A 

mutatók alapján összesen 108 járás kedvezményezett, melyből 19 járás minősül fejlesztendőnek, 

36 komplex programmal fejlesztendőnek, s 53 járás kedvezményezettnek. 

Az operatív program társadalmi felzárkózást célzó intézkedései elsősorban a fejlesztendő, a 

komplex programmal fejlesztendő, továbbá a kedvezményezett járásokrakoncentrálják a 

beavatkozásaikat. Ez alól kivételt képeznek az elmaradott településrészeket célzó intézkedések, 

melyek egységesen fedik le az országban található elmaradott településrészeket. 

 

A Központi Statisztikai Hivatal elkészíti azelmaradott településrészeket tartalmazó térképet is, 

ahol az alacsony státuszú népességet koncentráló elmaradott településrészek lehatárolása 

különféle társadalmi mutatók segítségével történik. 

5.2 Stratégia a szegénység által leginkább érintett földrajzi 

területek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére és adott esetben a 

partnerségi megállapodásban meghatározott integrált megközelítéshez való 

hozzájárulás 

Az EFOP kiemelkedően fontos célja a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet 

mérséklése, aminek érdekében területi bontásban az alábbi megközelítéseket fogja alkalmazni: 

» a társadalmi felzárkózást célzó támogatásokat a hátrányos és a leghátrányosabb helyzetű 

járásokraösszpontosítja; 

» komplex beavatkozásokat valósít meg a gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése és a tartós 

szegénységben élők felzárkózása érdekében; 
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» az elmaradott járásokbanjavítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést; 

» országos megkülönböztetés elleni programokat indít és közösségfejlesztési eszközökkel járul 

hozzá a társadalmi összetartás növeléséhez; valamint 

» az iskolák esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének javítása adja a közoktatási 

rendszer fejlesztésének az egyik prioritását, továbbá célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése és az iskolát már elhagyók végzettséghez juttatása. 

A jelzett beavatkozások eredményeként érezhetően javul a hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztathatósága, a korai gyermekkortól kezdve nőnek a rászoruló gyermekek esélyei, s 

ezáltal összességében megtörik a területi leszakadási folyamat. 

A nélkülözés elleni küzdelmet szolgáló beavatkozások végrehajtása során az alábbiak kerülnek 

érvényesítésre: 

 hosszabb időtávban kell gondolkodni; 

 folyamatos szakmai jelenlétet kell biztosítani; 

 a gyenge kapacitású szervezetek megerősítése; 

 szoros koordináció, folyamatos szakmai támogatás, nyomon követés; 

 átlátható végrehajtási struktúra, folyamattámogatás lehetőségének biztosítása; 

 közvetlen állami támogatás, szerepvállalás azon fejlesztéstípusoknál, ahol nagyon erős 

érdekkonfliktusok állnak fenn a helyi társadalmakban, vagy ahol a fejlesztések 

összehangolása meghaladhatja a helyben elérhető kapacitásokat, illetve ahol a helyi 

kapacitások gyengesége ezt szükségessé teszi. 

Az EFOP célkitűzéseinek elérésére integrált megközelítést kíván használni. Ennek formája a több 

operatív program keretei között megvalósuló társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt 

térségi integrált program, ami nemzeti szintű koordinációs eljárásrend mentén kerül 

kidolgozásra (tehát nem integrált területi beruházás formájában). 

A térségi integrált programról később születik döntés. Azelőzetes tervek szerint a szabad 

vállalkozási zónákról szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett térségek 

besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű 

térségekre és néhány leszakadó térségre terjedne ki. Fókuszában az alábbi beavatkozási területek 

állnának:program háttér támogatása, módszertan kidolgozása, monitoring; helyi tervezési és 

megvalósítási kapacitások fejlesztése; társadalmi felzárkózás; humán mobilitás programok a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához; egészségügyi szűrőprogramok; 

munkahelyteremtő vállalkozásfejlesztés, társadalmi célú gazdaság fejlesztése és foglalkoztatás 

bővítése; megyei gazdaságfejlesztés, egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztése, 

munkavállalói és tanulói földrajzi mobilitás és helyi munkaerő-piaci paktumok; valamint egyes 

vidékfejlesztési beavatkozások. 

Az érintett támogatási konstrukciók egymással szakmai és időbeni összhangban kerülnek 

meghirdetésre. A program egyidejűleg biztosítaná az érintett térségek igényeihez való 

alkalmazkodást és az országosan egységes szakpolitikai kritériumokhoz és programokhoz való 

igazodást. 

A program főbb alapelvei: 

a) a program egyszerre felel meg annak, hogy 2020-ig az érintett elmaradott járásoktovábbi 

leszakadása lassuljon, egyes járásokbana leszakadás megálljon, továbbá a járáson belüli nagy 

fejlettségbeli különbségek csökkenjenek, valamint annak, hogy az érintett járások foglalkoztatási 

szintje nőjön és a foglalkoztathatóság alapfeltételei javuljanak úgy, hogy közben a minderre 

vonatkozó mutatók egyetlen járáson belüli településen se romoljanak a kiindulási helyzethez 

képest; 
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b) a tervezésnél és végrehajtásnál integrált megközelítés kerül alkalmazásra; 

c) biztosítja a fenntarthatóságot, azaz a program járuljon hozzá azon helyi és járási kapacitások 

megteremtéséhez, amelyek hosszú távon alapjai lehetnek az adott járások fejlődésének; 

d) el kell érni a rászoruló célcsoportokat és településeket, amely alatt a fizikai elérést is érteni 

kell, továbbá ennek keretében a legrosszabb képzettségi, foglalkoztatottsági, jövedelmi 

helyzetben lévők – így különösen a magyarországi romák – felzárkózását elő kell segíteni; 

e) elkülönített forrásokat szükséges biztosítani a program számára az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program, valamint a további releváns operatív programokban; 

f) olyan működési modellt kell kialakítani, amely egyidejűleg biztosítja az egységes 

szakmapolitikai követelmények és a járási szintű igények érvényesülését; 

g) a helyi tervezési folyamatba be kell vonni a kirekesztett közösségek – köztük a romák – helyi 

képviselőit, az e közösségek felzárkózásának szempontjait ismerő társadalmi szervezeteket és 

szakembereket is, továbbá támogatni kell e szereplők tervezéshez szükséges felkészítését is; 

h) az általános uniós támogatás felhasználási eljárási szabályok alkalmazandóak a programra 

azzal, hogy ki kell dolgozni a program eredményességét javító specifikumokat is; továbbá 

i) úgy kell kialakítani a program szakmai és projektszintű nyomon követését, hogy az képes 

legyen időszerűen és hatékonyan beavatkozni az előzetesen elvárt eredményektől való eltérés 

esetén. 

22. táblázat: Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább érintett 

földrajzi területek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére 
36

 

Célcsoport/földrajzi terület Az integrált megközelítés részét képező 

tervezett intézkedések fő típusai 

Prioritási 

tengely 

Alap Beruházási 

prioritás 

Régiókategória 

 

Összes fejlesztendő járás, 

továbbá 5-6 

kedvezményezett járás  

Térségi felzárkózási program teljes 

futamidejére háttértámogatás 

biztosítása, program végrehajtási és 

tervezési módszertan kidolgozása, 

helyi tervezési és megvalósítási 

kapacitások fejlesztése, program 

monitoring, a programhoz 

közvetlenül kapcsolódó társadalmi 

felzárkózási tevékenységek 

Érintett intézkedés: 1.5 (részben, nem 

minden tevékenysége) 

 

1. 

prioritási 

tengely 

ESZ

A 
9. (ii) A 

marginaliz

álódott 

közössége

k – 

például a 

romák – 

társadalmi

-gazdasági 

integrációj

a 

kevésbé fejlett 

régiók 

Összes fejlesztendő járás, 

továbbá 5-6 

kedvezményezett járás  

Humán mobilitási intézkedések a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javításához, tartósan rászoruló 

személyek integrálását szolgáló 

programok, továbbá a program egyéb 

intézkedéseit kiegészítő egészségügyi 

szűrőprogramok lebonyolítása 

1. 

prioritási 

tengely 

ESZ

A 

9. (iv) A 

megfizeth

ető, 

fenntartha

tó és 

minőségi 

szolgáltatá

kevésbé fejlett 

régiók 

                                                 

36
 Amennyiben a program egynél több régiókategóriára vonatkozik, szükséges lehet a kategóriánkénti 

bontás. 
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Érintett intézkedések: 1.6 – 1.9 

(részben, nem minden 

tevékenységük) 

sokhoz 

való jobb 

hozzáférés 

biztosítása

, beleértve 

az 

egészségü

gyi 

szolgáltatá

sokat és a 

közérdekű 

szociális 

szolgáltatá

sokat 

Összes fejlesztendő járás, 

továbbá 5-6 

kedvezményezett járás  

A táblázat első két sorában nevesített 

tevékenységeket közvetlenül 

támogató infrastrukturális 

fejlesztések 

Érintett intézkedések: 2.3 – 2.4 

(részben, nem minden 

tevékenységük) 

2. 

prioritási 

tengely 

ERF

A 

9. (b) A 

városi és 

vidéki 

területeke

n élő, 

rászoruló 

közössége

k fizikai 

rehabilitác

iójának, 

valamint 

gazdasági 

és 

társadalmi 

fellendülé

sének 

támogatás

a 

kevésbé fejlett 

régiók 



 

156/264 

6.SZAKASZ SÚLYOS ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYBAN 

LÉVŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS SZÜKSÉGLETEI 

Az EFOP keretében ilyen területekre tervezett intézkedések nem kerülnek megvalósításra. 



 

157/264 

7. SZAKASZ AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS 

HATÓSÁGOK ÉS SZERVEZETEK, VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE 

7.1.Az érintett hatóságok és szervezetek 

23. táblázat: Az érintett hatóságok és szervezetek 

Hatóság/szervezet A hatóság/szervezet, osztály 

vagy csoport megnevezése 

A hatóság/szervezet 

vezetője (beosztása vagy 

tisztsége) 

Irányító Hatóság Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, EU 

Fejlesztések Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

helyettes államtitkár 

Igazoló hatóság, ahol 

alkalmazható 

Magyar Államkincstár elnök 

Ellenőrzési hatóság Európai Uniós 

Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság 

főigazgató 

Szerv, amely számára a Bizottság 

kifizetést eszközöl 

Magyar Államkincstár elnök 

 

Magyarország a 2014-2020-as programozási időszak igazoló hatósági és ellenőrzési hatósági 

feladatait ellátó intézmények kijelölése és a működési modellek meghatározása során alapoz a 

2007-2013-as időszakban kialakított szervezeti modellre, működési mechanizmusokra és a 

meglévő humán kapacitásra.  

Az igazoló hatósági feladatokat - hasonlóan a 2007-2013-as programozási ciklushoz - a Magyar 

Államkincstár fogja ellátni. A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzata az 

igazoló hatósági tevékenységet alapfeladatként határozza meg.  

Az ellenőrzési hatósági feladatokat Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja 

el, mely szervezet 2007-2013-as időszak programjai végrehajtása során is ellenőrzési hatóságként 

működött. 

Mind a két szervezet független a koordinációs szervtől és az irányító hatóságoktól. Rendelkeznek 

mindazzal a szakmai tapasztalattal és humán erőforrás állománnyal, melyek alapján feladatukat 

magas színvonalon képesek ellátni. 

 

7.2.Partnerek bevonása 
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7.1.2 Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására 

tett intézkedések és a partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, 

monitoringjában és értékelésében 

1. Az operatív program partnerségi folyamata 

A partnerség a 240/2014/EU Rendelet rendelkezéseit figyelembe véve került lefolytatásra. A 

partnerlisták összeállítása során követendő cél volt, hogy az Operatív Program előkészítésének 

első lépéseként nemzeti környezetben azonosítsuk az érintett érdekelt feleket. Az egyes 

szervezetek súlyuknál, szakmai tevékenységüknél, tagságuknál fogva biztosították az általuk 

képviselt szféra reprezentativitását. Az operatív programok tervezésének előrehaladásával előbb 

széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi, 

környezeti és területi szereplők bevonásával történt meg az operatív programok tervezése.  

A program szempontjából releváns partnerek a tervezést a kezdetektől segítik, az operatív 

program kialakulását nyomon követik. 

Az első szakaszban a partnereket az operatív tervezést megalapozó, illetve azt végig kísérő 

stratégiai tervezésbe vontuk be. Az operatív program alapjául az ex ante feltételek teljesítéséhez 

szükséges stratégiákon kívül 4-5 további stratégia szolgál. A stratégiákban megfogalmazott 

kihívások, gyengeségek és célok, valamint előirányzott kezelési módok, azok középtávú és átfogó 

jellegére tekintettel, részint az érintett szakterületen elismert szakértőkkel és civil szervezetekkel, 

részint a tervező minisztérium stratégiai partnereivel történt konzultáció eredményeképp kerültek 

azonosításra. 

A stratégiák partnerségét részint az interneten keresztüli véleményezés, részint szakértői 

műhelymegbeszélések útján valósítottuk meg. Dokumentumonként eltérő darabszámú, 

jellemzően 2-3 műhelymegbeszélést tartottunk a partnerekkel, melyekre az adott szakterület 

elismert szakértői kaptak meghívást. A partneri vélemények figyelembevételével került 

véglegezésre a stratégiák. 

A stratégiák mentén megfogalmazott operatív program vázának egyeztetése képezte a partnerségi 

véleményezés második szakaszát, amelyre 2013 nyarán került sor. Ebben a körben a programban 

tervezett beavatkozási célterületek kapcsán kértük ki a partnerek véleményét. 

Ebben a körben az adott szakterületen országosan működő szakmai és civil szervezeteket, illetve 

egyházi jogi személyeket, a Minisztérium kiemelt partnereit, illetve a jogszabályokban előírt 

szervezeteket vontuk be a megbeszélésekbe. E szervezetek rendelkeznek megfelelő tapasztalattal 

és ismerettel egy országos fejlesztési programról. Az első írásbeli véleményezésbe ezen kívül már 

bevonásra kerültek a területi szereplők és az önkormányzatok érdekszövetségei is. A 

véleményezést az ország több pontján megtartott helyi fórum egészítette ki. Ez az egyre táguló 

bevonási folyamat biztosította, hogy az egyes szakaszokban az adott szakaszban releváns 

tapasztalattal bíró partneri célcsoport kerülhessen bevonásra, ami a legnagyobb hozzáadott értéket 

tudta adni a tervezéshez. 

„A Magyar Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011-ben megkötött 

keretmegállapodás alapján az Országos Roma Önkormányzat képviselőivel, továbbá a Társadalmi 

Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, a Roma Koordinációs Tanács és a „Legyen jobb 

a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának ülésein is történt egyeztetés.  

Amegtartott fórumokról az alábbi táblázat ad áttekintést: 
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Az első két szakasz eredményeként sikerült megismernünk a szakma elvárásait és tapasztalatait, 

amelyek felhasználásával elkészült az operatív program tervezete. 

A Partnerségi Megállapodásról szóló alapvető információkat és az operatív program tervezetét a 

www.nfu.hu/partnerség honlapon tettük elérhetővé, amely ezáltal bárki számára megismerhetővé 

vált. Ezen folyamattal kezdődött meg az operatív program központilag koordinált, rendszerszerű 

eszközökkel támogatott széles körű társadalmi egyeztetése, így 2013 őszétől a partneri dialógus 

kiegészült a fejlesztések kedvezményezettjeit és érintettjeit tömegesen elérő szervezett 

tájékoztatással is. Az operatív program központi honlapon történő közzétételével egyidejűleg 

több ezer írásbeli felkérés került kiküldésre a szakmai partnereink mellett mindazon szervezetek 

részére, akik a partnerség jegyében kapcsolatban álltak a záruló fejlesztési ciklusban a 

2013. május 20. hétfő 2013. május 21. kedd 2013. május 22. szerda 2013. május 23. csütörtök 2013. május 24. péntek

Társadalmi és 

Cigányügyi Tárcaközi 

Bizottság

Akadémia utca 3.

Legyen Jobb a 

Gyermekeknek!” 

Nemzeti Stratégia 

Értékelő Bizottság

Akadémia utca 3.

2013. május 27. hétfő 2013. május 28. kedd 2013. május 29. szerda 2013. május 30. csütörtök 2013. május 31. péntek

Megbeszélés az 

egyházakkal 

Báthory u. 10. 14:00

2013. június 3. hétfő 2013. június 4. kedd 2013. június 5. szerda 2013. június 6. csütörtök 2013. június 7. péntek

2013. június 10. hétfő 2013. június 11. kedd 2013. június 12. szerda 2013. június 13. csütörtök 2013. június 14. péntek

EFOP bemutatása az 

EMVA Monitoring 

Bizottság 

Vidékfejlesztési 

Albizottságában

Vidékfejlesztési 

Minisztérium, Kossuth 

tér 11:00

Egészségügyi fórum I.

Arany J. u. 6-8., 

Nagyterem, 14:00

Országos Köznevelési 

Tanács ülése

Megbeszélés a 

kisegyházakkal

Báthory utca 10. 

földszinti nagytárgyaló, 

11:00

Egészségügyi fórum II.

Arany J. u. 6-8., 

Nagyterem, 13:00

2013. június 17. hétfő 2013. június 18. kedd 2013. június 19. szerda 2013. június 20. csütörtök 2013. június 21. péntek

Fórum az EFOP-ról és 

a tervezett 

segélyalapról a nagy 

segélyszervezetekkel

EMMI Arany János 

utca, 10:00-12:00

Felsőoktatási és 

tudománypolitikai 

fórum

Báthory utca 10. 10.00-

17.00 

Partnerségi fórum 

kulturális szakmai 

szervezetekkel

Arany J. u. Nagyterem 

09:00-12:00

2013. június 24. hétfő 2013. június 25. kedd 2013. június 26. szerda 2013. június 27. csütörtök 2013. június 28. péntek

„Tervezzük

együtt a jövőt” 

konferenciára; Nógrád 

Megyei Önkormányzat, 

Salgótarján

EFOP fizikai aktivitást 

érintő fóruma

Hold utca, 14:00

EFOP partnerségi fórumok
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támogatókkal. Ezekben a figyelemfelhívó levelekben arra bíztattuk partnereinket, hogy osszák 

meg velünk javaslataikat és észrevételeiket akár a honlapon, akár egy központi email címen 

keresztül. Az operatív program véleményezése kapcsán az on-line felületre összesen 175db 

vélemény érkezett be. 

Annak érdekében, hogy a párbeszédünket kiterjesszük a szakmai partnereinken túl az egyéb 

érdeklődök körére is, szakmai fórumok megrendezésére került sor 2013. november 12-én és 

november 26-án, amelyek az operatív program részletesebb megvitatását helyezték fókuszba. A 

szakmai fórumokon összesen 226 partner képviseltette magát, ahol az operatív program tervezők 

részéről történő bemutatásán kívül lehetőség volt a programhoz észrevételt, javaslatot tevő 

partnerekkel történő párbeszéd, szakmai vita lefolytatására is. 

Szintén személyes konzultációra nyílt lehetőség a hét régió központjába szervezett 

rendezvényeken, ahol további közel ezer résztvevő jelenlétében tudtunk vitát folytatni. A 

regionális rendezvények helyszíneit és időpontjait az alábbi táblázat mutatja: 

Regionális rendezvény 

helyszíne 

Regionális rendezvény 

időpontja 

Regionális rendezvényen 

résztvevők száma (fő) 

(jelenléti ív alapján) 

Miskolc 2013. november 28. 149 

Debrecen 2013. november 29. 175 

Szeged 2013. december 2. 113 

Budapest 2013. december 3. 133 

Székesfehérvár 2013. december 4. 114 

Győr 2013. december 5. 98 

Pécs 2013. december 6. 131 

ÖSSZESEN: 913 

 

A rendezvények a lehető legszélesebb szakmai partneri kör számára elérhetőek voltak, 

meginvitálásra kerültek a tervezés első fázisában megszólított szakmai partnerek, továbbá 

mindazok, akik a tervezéshez eddig inputot szolgáltattak, valamint az illetékes helyi és más 

hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek és a civil társadalmat képviselő testületek több száz 

fős köre. Részvételi lehetőséget biztosítottunk továbbá a jelenlegi programozási ciklus 

monitoring bizottsági tagjainak, az irányító hatóságoknak és valamennyi központi kormányzati 

szervnek az adott rendezvény tematikájától függetlenül. A fentieken kívül megszólításra kerültek 

azon kiemelt horizontális szervezetek is, akik a programokon átívelő, horizontális érdekek és 

elvek érvényesítése érdekében tevékenykednek. 

A partnerség első körében alkalmazott célzott véleménykérés lehetőségébe az operatív program 

szakmai tartalmában érintett országos szakmai szervezeteket, az országos érdekegyeztetésben 

résztvevő érdekképviseleteket, továbbá azon partnerszervezeteket vontuk be, akikkel a 

tervezéséért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma a tevékenységei ellátása során az elmúlt 

4-5 évben kapcsolatba került. 

A megszólított partnerek egyeztetésbe történő bevonását megelőző felkészüléséhez biztosítottuk 

a szükséges információkat. 

A szakmai fórumokon és a regionális rendezvényeken a résztvevők 53 db véleményt, javaslatot 

fogalmaztak meg a programmal kapcsolatban. 

Összességében a partnerségnek ebben az utolsó nyílt szakaszában 228 db (on-line és 
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rendezvényeken megtett) észrevétel érkezett be a program kapcsán, amelyre egyenként 

visszacsatolást és választ küldtünk. 

A nyílt társadalmi konzultáció során beérkezett észrevételek megválaszolása érdekében 

partnerségi munkacsoport állt fel. A munkacsoport tagjai a 2014-2020-as programozási időszak 

tervezésének koordinációjáért főfelelős tárca (Nemzetgazdasági Minisztérium), a 2007-2013-as 

időszak végrehajtási feladatait ellátó irányító hatóságok, az operatív program partnerségi 

egyeztetésének koordinálását végző Miniszterelnökség, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma munkatársai voltak. A munkacsoport feladata a beérkezett vélemények 

feldolgozása, megvitatása volt azoknak az operatív programba történő beépítése céljából. A 

munkacsoport keretében biztosított volt, hogy minden, a tervezésben és végrehajtásban érintett 

kormányzati szereplő kifejthesse véleményét a beérkezett javaslatok kapcsán, és ennek 

eredményeképpen szülessen meg a partnerek számára megküldendő visszajelzés. Az operatív 

program partnerségi egyeztetése keretében érkezett hozzászólásokra adott válaszok az on-line 

felületen közzétételre és ezáltal mindenki számára elérhetővé váltak az operatív program 

Kormány általi elfogadását követően, a nyilvánosság követelményeinek megfelelően.  

Fentiek alapján az operatív program nyílt szakmai konzultációja egyaránt megjelenítette a 

kormányzati és a nem kormányzati szervezeteket, a civil és az üzleti szféra képviselőit. A 

partnerség kiterjed a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák fejlesztésében érdekelt és a 

fejlesztések által érintett központi és területi szereplőkre. Így kulcspartnerek a területi 

önkormányzatok, a kormányzat mellett működő tanácsok és érdekegyeztető fórumok, egyes 

hatóságok és szakmai vagy érdekképviseleti civil szervezetek (különösen környezeti, 

esélyegyenlőségi, szociális, gazdaságfejlesztési), a kamarák és a gazdasági szereplők egyéb 

tömörülései, az egyetemek és a kutatóintézetek, az egyházak. 

Az OP tartalmi változását a széles közönség számára folyamatosan megismerhetővé tettük a 

honlapon. A beérkezett észrevételekre az operatív program végelegesítését követően, szintén 

bárki számára megismerhető módon válaszolunk. 

A horizontális elvek kibontásába is bevontuk a partnerszervezeteket, elsősorban a környezeti és 

társadalmi fenntarthatóság tekintetében. 

Az operatív program partnersége kapcsán szervezett rendezvények általános tapasztalata az, hogy 

azok keretében a partnerekkel mélyebben sikerült megismertetni a fejlesztési célokat és a 

tervezés mögött rejlő logikát. Az a tendencia volt megfigyelhető, hogy egy-egy személyes 

konzultációt követően jelentősen megnőtt az on-line felületre beérkezett észrevételek száma, sok 

esetben a fórumon felszólalók később írásban külön megkereséssel éltek a minisztérium felé, 

több esetben személyes konzultációt kértek, illetve nagyon sok esetben az operatív program 

fórumán részt vevő partner kérte másik operatív program specifikus rendezvényére történő 

meghívását is. 

Az operatív program partnerségi egyeztetésének folyamata során az alábbi alapelvek 

érvényesültek: 

 koordináció – az operatív program társadalmi egyeztetése koordináltan, a vélemények 

fogadása meghatározott szempontrendszer szerint, az operatív program kialakításában 

résztvevő összes kormányzati szerv bevonásával, strukturáltan történt; 

 dokumentáció – az egyeztetés lépései, az abban résztvevő partnerek véleménye dokumentált; 

 folyamatosság – az operatív program egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve a 

végleges változat megvitatásáig folyamatosan történt; 

 visszacsatolás – érdemi dialógus jött létre az észrevételek, javaslatok strukturált feldolgozása 



 

162/264 

és megválaszolása során; 

 átláthatóság – az operatív program partnerségi egyeztetése az Internet, írott és elektronikus 

média bevonásával a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett zajlott; 

 esélyegyenlőség – az operatív program egyeztetésének teljes folyamatában érvényesült az 

esélyegyenlőség. 

A partnerség legfontosabb outputjai: 

 a partnerek visszaigazolták az operatív program főbb beavatkozási logikáját, annak 

átalakítására minimális darabszámú javaslat érkezett; 

 az egyes intézkedések közül sokan kérték a társadalmi együttélést támogató beavatkozások 

körének a kiszélesítését, illetve a felsőoktatási fejlesztéseken belül a hangsúly átemelését a 

mennyiségi fejlesztésekről a minőségiekre (minőségorientált átszervezés); valamint 

 érkezett számos konkrét fejlesztési elképzelés is. 

A vélemények figyelembevételével került véglegezésre az operatív program. 

A partnerségi folyamatot az ex ante értékelők és a stratégiai környezeti vizsgálatot lefolytatók 

folyamatos bevonása egészítette ki. Az értékelők részt vettek az operatív program tervezéséért 

felelős, az Emberi Erőforrások Minisztérumán belül felállított munkacsoportban, sőt több, az 

Európai Bizottság képviselőivel folytatott szakértői szintű egyeztetésen is részt vettek. 

 

2. A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és 

értékelésében 

A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az operatív program végrehajtása során megvalósuló 

partnerségben való részvételre is az OP monitoring bizottság szavazati jogú tagjaként. A 

partnerek bekapcsolódhatnak a programok végrehajtáshoz és teljesítménykeret teljesüléséhez 

kötődő monitoring tevékenységbe és jelentéstételbe. Az operatív program szintű monitoring 

bizottság, illetve annak albizottságainak tagjai lehetőséget kapnak álláspontjuk kifejtésére. E 

bizottság és albizottságai tárgyalják az operatív program alatti tervezési szint tervdokumentumait 

és hagyják jóvá a kiválasztási szempontrendszert. 

A partnerek a monitoring bizottságon keresztül kerülnek bevonásra, melynek finanszírozását a 

KÖFOP TA prioritás „Átlátható támogatási rendszer biztosítása” specifikis célkitűzésén belül a 

„A Monitoring Bizottságok működtetése” intézkedés biztosítja. Felkészülésüket több eszköz 

segíti majd, így például képzések és elektronikus felület az OP dokumentumok rendszeres 

megosztására. 

7.2.2. Globális támogatások(ESZA tekintetében, adott esetben) 

7.2.3. Összegek elkülönítése kapacitásépítő tevékenységek számára (az ESZA 

tekintetében, adott esetben) 

Nem releváns. 
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8. SZAKASZ AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI 

FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK KÖZÖTTI, VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ 

KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ MECHANIZMUSOK 

Az alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  (EMVA), az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és más uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 

közötti, valamint az EBB-vel történő koordinációt biztosító mechanizmusok, figyelembe 

véve a közös stratégiai keretben meghatározott releváns rendelkezéseket. 

Belső koordinációs mechanizmusok  

A tervezés és a végrehajtás során folyamatosan biztosítani kell az egyes OP-k közötti szinergiák 

kihasználását, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölését, különös tekintettel a PM 2.1.5 

pontjában integrált kezelést igénylő fejlesztési témákra. Ezen célok elérése a megfelelő 

intézményi keret kialakításával lesz biztosítva, mely intézményi keret összhangban van a PM 

2.1 pontjában megfogalmazottakkal.  

A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak 2013-ban elkészített értékelése – más 

értékelésekkel is összhangban – többek között megállapította, hogy a fejlesztéspolitika optimális 

végrehajtása és az programok közötti szinergia kihasználása érdekében közelebb kell hozni a 

szakpolitikákat és a fejlesztéspolitikát, és ezzel egyidejűleg erősíteni kell a koordinációs 

funkciókat az intézményrendszerben. 

Az értékelés és egyéb elemzések megállapításai röviden:  

 a szinergikus lehetőségek jobb kihasználása és a lehatárolások hatékony kezelése 

érdekében szükséges a központi koordináció megerősítése
37

; 

 a szakpolitika és a támogatáspolitika közötti együttműködés erősítése szükséges az 

eredményesség fokozása érdekében
38

; 

 a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a 

projektmegvalósítás számára, rontva az abszorpciós teljesítményt
39

; 

 az egyes kiválasztási eljárástípusoknak a fejlesztés tárgyához nem kellően illeszkedő 

alkalmazása egyrészt abszorpciós problémákat, másrészt a pályázókat érintő túlzott 

adminisztratív terhet is jelentett, főleg az önkormányzati és civil szervezeti szférában
40

; 

 a támogatási konstrukciók által széttördelt forrás-kihelyezési gyakorlat megnehezítette a 

pályázók fejlesztési terveinek integrált megvalósítását, gyakran holtteher hatáshoz 

vezetve
41

. 

 

Ezen megállapításoknak megfelelően a Kormány döntése alapján átalakításra került a 

fejlesztéspolitika intézményrendszere. Az NFÜ megszűnt, és tevékenységét 2014. január 1-től 

részben a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szerve, a ME, részben a 

szaktárcák végzik. Az ME látja el a 2014–2020-as időszakban az ESB alapok minden alapjára 

                                                 

37
 2013. március (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek) 

38
 2011. május (http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013) 

39
 2012. november (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek) 

40
 2011. május (http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013) 

41
 2010. augusztus (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek) 

http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek
http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013
http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek
http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013
http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek
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és programjára kiterjedő központi koordinációs funkciókat, és betölti a 1303/2013/EU 

rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet szerepét. 

Az ESB alapok programjai közötti összhangot biztosító koordinációs mechanizmusok és 

intézmények a következők: 

Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) 

Az alapok közötti koordinációt kormányzati szinten az NFK biztosítja. Az NFK külön 

jogszabályban meghatározottak szerint dönt az irányító hatóság, a szakmapolitikai felelős, vagy 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter közötti, az operatív program, EMVA esetében a 

vidékfejlesztési program végrehajtása során felmerülő vitás - egyeztetések alapján nem 

rendezhető – kérdésekben. 

 

Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB) 

Az irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének fóruma a 

koordinációs szervezet által működtetett FKB. Az FKB az NFK javaslattevő, véleményező, 

döntés-előkészítő, koordináló testülete. Feladata az európai uniós forrásokból megvalósuló 

programok összehangolásának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek 

előkészítése, itt kerülnek egyeztetésre az ESB alapokból és más uniós forrásokból 

finanszírozandó fejlesztésekre vonatkozó főbb kérdések. A FKB-ba az Irányító Hatóságok 

képviselői mellett az egyéb uniós források felhasználásáért felelős szakpolitikai felelősök is 

meghívhatók.  

 

Monitoring Bizottság (MB) 

A monitoring bizottság ellátja az 1303/2013/EU rendelet 49. cikkében és 110. cikkében, 

továbbá EMVA finanszírozás esetén a 1305/2013/EU rendelet 74 cikkében, ETHA 

finanszírozás esetén az 508/2014/EU rendelet 113. cikkében meghatározott feladatokat. 

 

Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság 

A 2014-2020-as programozási időszakban az ESB alapok programjai közti összhang minél 

teljesebb megteremtése és az egységes koordináció biztosítása érdekében az operatív 

programokat nyomon követő Monitoring Bizottságok mellett Partnerségi Megállapodás szintű 

monitoring bizottság kerül felállításra, amely a végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb 

érintett kormányzati szereplők, valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek 

részvételével átfogóan követi nyomon a programok megvalósulását. Kiemelt figyelmet érdemlő 

általános szakpolitikai területeken, vagy horizontális szempontokkal, az interregionális, 

transznacionális és makroregionális stratégiákkal kapcsolatban, továbbá az egyéb, más uniós 

vagy hazai finanszírozási forrású fejlesztésekkel való összefüggés vizsgálatának támogatása 

érdekében a PM MB garantálja a meghatározó partnerek bevonását.  

Horizontális Monitoring Bizottság (HMB) 

A horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése 

érdekében a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága mellett horizontális monitoring 

bizottság működik. A HMB tagjai a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága tagjai 

továbbá más, a HMB tevékenysége szempontjából fontos szervezetek delegáltjai és egyéb 

meghívott szakértők. A HMB titkárságát a Miniszterelnökség európai uniós támogatások 

felhasználásáért felelős államtitkársága biztosítja. A HMB feladata az anti-diszkrimináció, a 

nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők, továbbá a fenntartható fejlődés és a területi 

kohézió szempontjainak nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. A HMB évente 

legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az európai uniós források 
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felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi, jogi és pénzügyi 

keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és saját maga által elfogadott 

ügyrendjében állapítja meg. Az horizontális szempontok programszintű nyomonkövetésére és 

érvényesítésére az operatív program monitoring bizottsága horizontális albizottságot hoz létre.
42

 

Horizontális Munkacsoport 

A Horizontális Monitoring Bizottság munkájának támogatására a koordinációs szerv 

horizontális munkacsoportot működtet, amelynek munkájában az irányító hatóságok és 

szakpolitikai felelősök szakértői, felkért szakértők és partnerek vesznek részt. A Munkacsoport, 

figyelemmel az egyes operatív programok sajátosságaira  

 2014 év végéig kidolgozza az ügyrendjét  

 2015. március végéig elkészíti, közzéteszi, és kétévente felülvizsgálja a horizontális 

szempontok érvényesítését biztosító koncepciót, meghatározza a horizontális 

szempontok nyomon követésére alkalmas adatok körét, gyűjtésük rendjét 

 Minden év május 31-ig elkészíti az operatív programok éves fejlesztési keretének 

horizontális szempontú értékelését, és az eredményről tájékoztatja a Horizontális 

Monitoring Bizottságot 

 Támogatja a horizontális szempontok érvényesítéséhez kapcsolódó 

kapacitásfejlesztést. 

Koordinációs szerv - Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az uniós programokkal kapcsolatos, a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése 

szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el a 2014-2020-as 

időszakban. A legfontosabb koordinációs feladatok egy helyen, a szakmai végrehajtástól 

elkülönítetten kerülnek ellátásra. A koordináció kiterjed az ESB alapok mindegyikére.  

A koordinációs szerv biztosítja az operatív programoknak és a vidékfejlesztési programnak az 

átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját. 

Szakpolitikai felelős 

A szakpolitikai felelősök az uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi 

kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a projektkiválasztás 

során a szakpolitikai szempontok érvényesítésének biztosításáért. A szakpolitikai felelősség az 

ESB alapokból finanszírozott programok és az egyéb uniós források felhasználása tekintetében 

egybeesik, így a szinergia biztosított. 

Koordináció a VEKOP végrehajtásával 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet pontosan szabályozza a VEKOP-pal való koordinációt az 

országos kihatású fejlesztéseknél. E szerint az EFOP IH tervezi be és hirdeti meg az országos 

kihatású fejlesztés pályázati felhívását. A projektjavaslat az EFOP IH-hoz kerül benyújtásra, 

amit az IH automatikusan továbbít a VEKOP IH-nak. Az EFOP IH vizsgálja a javaslat szakmai 

szempontoknak és az EFOP céljainak való megfelelését, míg a VEKOP IH a KMR-re jutó 

                                                 

42A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 32.§ 
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arányos rész fedezetét és a VEKOP-hoz való illeszkedését ellenőrzi. A két IH közös támogatói 

döntése alapján egy támogatási szerződés kerül kiállításra, ami külön soron tartalmazza a két 

OP-ra jutó támogatási összeget. Ezt követően a kifizetések arányosan megbontva kerülnek 

benyújtásra. 

 

Az EFOP IH finanszírozása 

Az EFOP IH finanszírozását a KÖFOP TA prioritás „A szabályosság biztosítása” specifikus 

célkitűzésen belül, a „Az irányítási és ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosítása” intézkedés biztosítja. Az operatív programok végrehajtásának teljes folyamatában a 

Miniszterelnökség biztosítani fogja a feladatok ellátásához szükséges feltételeket, kiemelten a 

projekt ellenőrzések terén. Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységek közül 

kiemelendő a feladatellátáshoz szükséges megfelelő infrastruktúra és szakértői kapacitás 

biztosítása, az ellenőrzések külső helyszínen történő lebonyolítása, egyeztetések megvalósítása, 

mind az intézményi szereplők között, mind más tagországokkal, illetve az Európai Bizottsággal. 

Az EFOP fejlesztései a következő uniós politikák, eszközök által támogatott 

programokhoz, kezdeményezésekhez kapcsolódnak: 

HORIZON 2020 

A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan kiemelt 

jelentőségű a HORIZON 2020 programhoz való kapcsolódás. A kutatás-fejlesztés ESZA 

forrásait tartalmazó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program közvetlen illeszkedést 

biztosító „rásegítő” intézkedéseket tervez a HORIZON 2020 forrásaihoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében. Az 3.6 számú intézkedés keretében az alapkutatások nemzetközi 

beágyazottságának növelését célzó beavatkozás a kutatói utánpótlást támogató programok és a 

kapcsolódó szervezetfejlesztések révén növeli a felsőoktatási intézmények és akadémiai 

kutatóintézetek képességét, hogy azok a HORIZON 2020 programokhoz nagy arányban 

tudjanak bekapcsolódni. 

A HORIZON 2020 program és az operatív program közötti lehatárolás a kapcsolódás kiegészítő 

jellegéből adódóan biztosított. A HORIZON 2020 program kormányzati felelőse az NGM, 

amely az irányító hatósággal együttműködésben felel az EFOP-pal való összhang és lehatárolás 

biztosításáért. 

Fund for European Aid to the most Deprived – FEAD 

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai alapra (FEAD) épülő program, a 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) a megfelelő étkezés 

biztosítását, alapvető fogyasztási cikkek beszerzését, továbbá másodlagos jelleggel kiegészítő 

szolgáltatások nyújtását tartalmazza a leginkább rászoruló célcsoportok számára. Az Alap 

keretében megvalósított műveletek kapcsolódnak az EFOP társadalmi felzárkózást szolgáló 

intézkedéseihez.  

A fejlesztések hatékonyságának és egymást erősítő hatásának növelése érdekében az RSZTOP 

végrehajtását az ESZA-típusú programokra kialakított intézményrendszer támogatja. Az 

RSZTOP és az EFOP által nyújtott támogatások közötti lehatárolás – a kapcsolódás kiegészítő 

jellegéből adódóan – biztosított. Az RSZTOP kormányzati felelőse a társadalmi felzárkózásért 

felelős szaktárca, amely az irányító hatósággal együttműködésben felel az EFOP-pal való 

összhang és lehatárolás biztosításáért. 

Erasmus+ 
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Az EFOP 3.4 intézkedés célkitűzése az, hogy összességében nagyobb szinergiával valósuljanak 

meg a mobilitási programok, továbbá jelentősen lehessen növelni a résztvevők számát az EU 

2020 stratégia mobilitási benchmarkjainak elérése érdekében. Az ESZA és az Erasmus+ 

programok esetében teljes szinergiára törekszünk, és menedzsment szinten biztosítjuk a kettős 

finanszírozás kizárását (konkrét kiutazások szintjén). Míg az LLP programok döntően hosszú 

távú kiutazásokat támogatnak, a tervezett ESZA-beavatkozások a rugalmasabb időszakú 

támogatásokra, az Erasmus+ által nem lefedett célországokra, a nem intézményközi, hanem 

egyéni pályázati megoldásokra összpontosítanak, lefedve az Erasmus+ által nem lefedett 

területeket. Az ESZA-források biztosítják továbbá az Erasmus+ program célterületéhez tartozó 

programok célcsoportjainak konkrét kiutazás szintjén lehatárolt társfinanszírozását, valamint a 

Zero Grant kiegészítő támogatásokat. Mindezen túl az ESZA források tartalmaznak olyan 

intézményi fejlesztéseket, amelyek szervezeti és humánerőforrás fejlesztéseket tartalmaznak. 

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

Az EFOP több szinergikus beavatkozást kíván megvalósítani az EMVA vidékfejlesztési 

prioritásával elsődlegesen a 9. tematikus cél alatt. A konkrét fejlesztéseket a prioritási tengelyek 

leírásai tartalmazzák. Különös tekintettel arra, hogy ezek az intézkedések sok esetben vidéki 

térségekben élő személyeket érintenek, így a megvalósítás folyamán a kapcsolódó felhívásoknál 

biztosítani kell a két program között összehangolást. 

Belügyi Alapok 

A Belügyi Alapok (AMIF és ISF) az Európai Unió belső biztonsági stratégiájában 

megfogalmazott biztonsági kihívások, migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket 

támogatják. Ennek keretében kiegészítik az EFOP keretében tervezett kábítószer elleni 

fellépéseket a kínálat visszaszorítását célzó intézkedésekkel. Magyarországon belül elsősorban 

az első generációs migránsok integrációját segítő intézkedések finanszírozandók, míg a migráns 

hátterű személyek társadalmi beilleszkedéséhez az EFOP Társadalmi együttélés erősítése 

intézkedés járul hozzá. 

A Belügyi Alapok és az operatív program által nyújtott támogatások közötti lehatárolás 

biztosított. A Belügyi Alapok kormányzati felelőse a belügyi tárca, amely az irányító hatósággal 

együttműködésben felel az EFOP-pal való összhang és lehatárolás biztosításáért. 

Duna Regionális Stratégia 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program szoros együttműködésben íródott és kerül 

végrehajtásra a Duna Regionális Stratégiával. A kapcsolódó programpontokat a 4.5 alfejezet 

bontja ki részletesen. 



 

168/264 

9. RÉSZ ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER 

9.1  Előzetes feltételrendszer 

Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatósága és teljesülése értékelésére vonatkozó 

információ (választható). 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a 9. és 10. tematikus célokhoz kapcsolódó 

beavatkozásokat tartalmaz. Közülük a 9. tematikus célt teljes egészében lefedi, így az azokhoz 

kapcsolódó összes ex ante feltétel érinti az EFOP-ot; a 10. tematikus célból az EFOP nem terjed 

ki a szakképzésre, így a 10-4 számú ex ante feltételt a GINOP teljesíti. 

24. táblázat: Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer azonosítása és teljesülésének 

értékelése 

EFOP specifikus feltételek 

TEMATIKUS EX ANTE FELTÉTELEK 

Alkalmazandó 

előzetes feltétel 

nemzeti szinten 

Alkalmazan

dó előzetes 

feltétel 

teljesült: 

Igen/Nem/R

észben 

Kritérium 

Kritéri

um 

teljesül

t 

Igen/N

em 

Hivatkozás (amennyiben teljesült) 

(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusra, 

vagy más releváns dokumentumra, 

beleértve a releváns részek, cikkek vagy 

paragrafusok hivatkozásait 

hiperhivatkozással vagy más eléréssel 

társítva) 

Magyaráz

at 

9. A társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, 

valamint a 

megkülönbözteté

s minden formája 

elleni fellépés 

9.1. A 

szegénység 

csökkentését 

célzó nemzeti 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret megléte és 

végrehajtása, 

melynek célja a 

munkaerőpiacról 

kirekesztődött 

személyek aktív 

befogadása a 

foglalkoztatási 

iránymutatásokra 

figyelemmel. 

Igen Érvényben 

van a 

szegénység 

csökkentésér

e irányuló, az 

aktív 

befogadást 

célzó 

nemzeti 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret, amely: 

- megfelelő 

ismeretalapot 

szolgáltat a 

szegénység 

csökkentését 

célzó 

szakpolitikák 

kidolgozásáh

oz és a 

fejlemények 

monitoringjá

hoz; 

Igen A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 

(http://romagov.kormany.hu/download/8/e3

/20000/Strat%C3%A9gia.pdf) a 2012-

2014-re vonatkozó Kormányzati 

Akciótervvel egyetemben a 1430/2011 

(XII.13.) számú Kormányhatározattal került 

elfogadásra 

(http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=142805.577017). A 

dokumentum meghatározza a 

gyermekjóléttel, oktatással, 

foglalkoztatással, egészségüggyel, 

lakhatással, az érintettek bevonásával, a 

diszkriminációellenességgel kapcsolatos 

kormányzati lépéseket, és meghatározza a 

felelősöket, határidőket és forrásokat. 

 

A felülvizsgált stratégiát a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

fogadta el. 

 

Az NTFS monitoring rendszere 2013 óta 

működik: 

http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/

40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%

20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%

 

- tartalmaz a 

(nemzeti 

Igen  

http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
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reformprogra

mban 

meghatározot

t) nemzeti 

szegénységi 

és társadalmi 

kirekesztésse

l kapcsolatos 

cél 

megvalósítás

át támogató 

intézkedések

et, beleértve 

a 

fenntartható 

és minőségi 

foglalkoztatá

si 

lehetőségek 

elősegítését a 

társadalmi 

kirekesztettsé

g 

kockázatának 

leginkább 

kitett 

csoportoknál 

 

89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3

%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%

20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pd

f 

 

A feltétel teljesítéséhez a foglalkoztatás 

tekintetében hozzájárul a 2014-2020 közötti 

időszak foglalkoztatáspolitikai célú ESZA 

fejlesztéseit megalapozó szakpolitikai 

stratégia is, amely tartalmát a Kormány 

jóváhagyta (a társadalmi egyeztetés 2013 

októberében zajlott). A stratégia a 

Partnerségi Megállapodás informális 

egyeztetési szakaszában megküldésre került 

a DG REGIO részére. 

A feltétel teljesítéséhez hozzájárul továbbá 

a fogyatékos személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia is. 

http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-

kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-

a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-

gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-

ferohelyek-kivaltasarol.pdf 

A fent felsorolt dokumentumok együttesen 

biztosítják a feltételek teljesítését azzal, 

hogy a központi dokumentum a 

felülvizsgáltMagyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. 

- bevonja az 

érdekelt 

feleket a 

szegénység 

elleni 

küzdelembe;  

Igen Az érintettek bevonásának biztosítása 

érdekében a Kormány fontos kérdésekben 

az érdekelt felekkel történő egyeztetések 

mellett bizottságokat is alakított, hogy 

biztosítsa a folyamatos közreműködést, 

például: 

- a Kormányzat megalakította a Roma 

Koordinációs Biztosságot, egy 27 fős 

testületet a közélet különböző 

szegmenseiből érkezett résztvevőkkel. A 

bizottság részt vesz és egyeztet minden 

releváns ügyben. Ez a bizottság a projektek 

és nemzetközi riportok vizsgálatával, 

azokról való egyeztetéssel, valamint 

tanácsadással felügyeli és irányítja a 

konvergenciát. A bizottság a roma népesség 

szociális körülményeinek javításával 

kapcsolatban hatástanulmányokat is készít 

az akciótervekhez. 

- a Kormány a „Gyermekek 

életkörülményeinek javításával 

kapcsolatos” Nemzeti Stratégia értékelésére 

is létrehozott egy bizottságot, melynek 

különböző tagjai és képviselői a közéletből, 

szakmai szervezetekből, egyházakból 

érkeztek, illetve civilek. A bizottság 

feladata a stratégia végrehajtásának 

szisztematikus felügyelete, javaslatok 

benyújtása a folyamatok hatékonyságának 

 

http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
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növeléséhez, indexrendszer összeállítása a 

gyermekszegénység mérésére és jelzésére, 

valamint az eredmények publikálása. Ezek 

segítik a konvergencia hatékonyságának 

javítását, a nemzeti stratégia éves 

ellenőrzését és háromévenkénti 

felülvizsgálatát. 

- a 

megállapított 

igények 

függvényébe

n, az 

intézményi 

alapúról a 

lakóhely 

szerinti 

ellátásra való 

áttérést célzó 

intézkedések

et tartalmaz; 

Igen Az intézményi alapú ellátásról a lakóhely 

szerinti ellátásra való áttérést megalapozó 

stratégia és ütemterv a Kormány által 

jóváhagyásra került: 

 (http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-

kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-

a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-

gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-

ferohelyek-kivaltasarol.pdf)  

 

 

Az érdekelt 

felek 

kérésükre és 

indokolt 

esetben 

támogatást 

kapnak a 

projektkérel

mek 

benyújtásáho

z és a 

kiválasztott 

projektek 

végrehajtásá

hoz és 

irányításához

. 

Igen Az intézményi keretek kialakítása során 

kiemelten ügyeltünk arra, hogy az érdekelt 

felek támogatást kapjanak a 

projektkérelmek benyújtásához és a 

kiválasztott projektek végrehajtásához.  

 

9.2. A romák 

befogadására 

vonatkozó 

nemzeti 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret van 

érvényben 

Igen A romák 

befogadására 

vonatkozó 

nemzeti 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret van 

érvényben, 

amely: 

- a romák 

integrációja 

tekintetében 

elérhető 

nemzeti 

szintű 

célokat 

határoz meg 

annak 

érdekében, 

hogy a 

köztük és a 

Igen A Kormány 2011 végén elfogadta a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

dokumentumot(http://romagov.kormany.hu/

download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pd

f). A 2012-2014-re vonatkozó intézkedési 

terv 2014 végéig érvényes (1430/2011 

(XII.13.) Kormányhatározat 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_

doc.cgi?docid=142805.577017). 

 

2013 végén értékelés készült a Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, amely 

a 2014 utáni (2015-2016-os) akcióterv 

összeállításának alapjául szolgál. A megtett 

lépések, alkalmazott eszközök és az 

eredmények értékelése megtörtént, ezek 

adták a stratégia megújításának alapját. A 

felülvizsgálat során nem módosult a 

stratégia célrendszere, beavatkozási irányai 

stb., kizárólag az adatok frissítésére került 

sor, illetve a stratégia kiegészült az azóta 

 

http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142805.577017
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142805.577017
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népesség 

többi része 

közt fennálló 

különbségek

et áthidalják. 

E 

célkitűzésekn

ek ki kell 

terjedniük a 

romák 

integrációjáv

al 

kapcsolatos 

négy uniós 

célra, 

amelyek az 

oktatást, a 

foglalkoztatá

st, az 

egészségügy

et és a 

lakhatást 

érintik;  

bekövetkező társadalmi változásokkal. 

Továbbá egyértelmű kapcsolatot teremt a 

dokumentum és egyéb, szegénységgel 

kapcsolatos kormányzati szakpolitikai 

dokumentumok között. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia felülvizsgált és kiegészített 

verziója (azaz a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.) 

teljesíti a kritériumokat, amit a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

fogadott el. 

- azonosítja 

adott esetben 

a hátrányos 

helyzetű 

mikrorégióka

t vagy 

szegregált 

környékeket, 

ahol a 

közösségek a 

leghátrányos

abb 

helyzetben 

vannak, 

felhasználva 

a már 

rendelkezésr

e álló 

társadalmi-

gazdasági és 

területi 

mutatókat 

(pl. nagyon 

alacsony 

iskolázottság

, hosszú távú 

munkanélkül

iség, stb.);  

Igen A Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. tartalmazza a 

Roma Nemzeti Önkormányzat által 2011 

májusában létrehozott egyezmény 

célszámait. 

(http://romagov.kormany.hu/)  

 

A stratégiát a Kormány a 1603/2014. (XI. 

4.) Korm. határozattal fogadta el. 

http://romagov.kormany.hu/
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- szigorú 

ellenőrzési 

módszereket 

tartalmaz a 

romaintegrác

iós 

fellépések 

hatásainak 

értékeléséhez

, és egy 

felülvizsgálat

i 

mechanizmu

st a stratégia 

kiigazításáho

z;  

Igen A Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. elemezte és 

azonosította a hátrányos helyzetű 

mikrorégiókat és szegregált területeket, 

ahol a legtöbb hátrányos helyzetű közösség 

van. 

A kapcsolódó monitoring rendszer 

működik. 

http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/

40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%

20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%

89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3

%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%

20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pd

f 

 

A felülvizsgált stratégiát a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

fogadta el. 

- megtervezésé

t, 

végrehajtását 

és 

ellenőrzését 

illetően a 

roma civil 

társadalomm

al, a 

regionális és 

helyi 

hatóságokkal 

folytatott 

szoros 

együttműköd

ésben és 

folyamatos 

párbeszéd 

révén valósul 

meg.  

Igen A Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. ellenőrzése 

érdekében a Kormányzat létrehozott egy 

minisztériumok közötti, roma ügyekkel 

foglalkozó tanácsot. A tanács felügyeli a 

konvergencia stratégia és az akcióterv 

végrehajtását, a hatékony irányítás 

érdekében szakmai munkacsoportokat 

alakíthat, amelyek szakmailag támogatják 

az irányítást és az ellenőrzést. 

 

Az előzőleg említett bizottság mellett a 

Roma Koordinációs Bizottság elemzi a 

múltbeli beavatkozásokat és akcióterveket, 

és hatástanulmányokat készít hozzájuk. 

 

A felülvizsgált stratégiát a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

fogadta el. 

Az érdekelt 

felek 

kérésükre és 

indokolt 

esetben 

támogatást 

kapnak a 

projektkérel

mek 

benyújtásáho

z és a 

kiválasztott 

projektek 

végrehajtásá

hoz és 

irányításához

. 

Igen A Kormányzat megalakította a Roma 

Koordinációs Biztosságot, egy 27 fős 

testületet a közélet különböző 

szegmenseiből érkezett résztvevőkkel. A 

bizottság részt vesz és egyeztet minden 

releváns ügyben. Ez a bizottság a projektek 

és nemzetközi riportok vizsgálatával, 

azokról való egyeztetéssel, valamint 

tanácsadással felügyeli és irányítja a 

konvergenciát. A bizottság a roma népesség 

szociális körülményeinek javításával 

kapcsolatban hatástanulmányokat is készít 

az akciótervekhez. 

A nemzeti reformprogram helyi 

programokat tartalmaz, amelyekkel a 

kiválasztott projektek alkalmazását és 

menedzselését segíti. Az intézkedés 

keretében három EU által finanszírozott 

program indul 2013-ban és 2014-ben. 

További információk találhatóak a 

http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%20%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf


 

173/264 

Magyarország Nemzeti Reform 

Programjában (33. Oldal: „Helyi 

programok alkalmazása az egyenlő esélyek 

és régiós közreműködés érdekében (57)”) 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2

013_hungary_en.pdf 

9.3. 

Egészségügy: Az 

egészségügyre 

vonatkozó, a 

gazdasági 

fenntarthatóságot 

biztosító nemzeti 

vagy regionális, 

az EUMSZ 168. 

cikkének 

keretein belüli 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret megléte. 

Nem Az 

egészségügyr

e vonatkozó 

nemzeti vagy 

regionális 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret van 

érvényben, 

amely a 

következőket 

tartalmazza:  

- összehangolt 

intézkedések 

az 

egészségügyi 

ellátáshoz 

való 

hozzáférés 

javítására; 

Nem A kritériumot részben a már elfogadott 

Semmelweis Terv teljesíti (a Semmelweis 

Tervben meghatározott egészségügyi 

struktúra-átalakítással járó feladatokról, a 

kiemelt feladatok végrehajtásához 

szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. 

(VI. 28.) Kormányhatározat): 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPD

F/hiteles/mk11071.pdf 

Az elfogadott Semmelweis Terv: 

http://www.kormany.hu/download/3/c4/400

00/Semmelweis%20Terv%20szakmai%20k

oncepci%C3%B3%202011.%20j%C3%BA

nius%2027..pdf) 

Új átfogó stratégia (Egészségügyi Ágazati 

Stratégia) került kidolgozásra, amely 

meghatározza a 2020-ig teljesítendő célokat 

is. Az Egészségügyi Ágazati Stratégia a 

Kormány által történő elfogadása 2014 

decemberében várható. 

A tervezet teljesíti a feltételeket. Az 

indikatív költségvetési keretet a mindenkori 

éves költségvetés fogja tartalmazni. 

A stratégia elkészült. 

A tervezet 

teljesíti a 

feltételeket

. 

A stratégia 

célzott 

intézkedés

eket 

tartalmaz 

az 

egészségü

gyi 

alkalmazot

takra 

vonatkozó

an: annak 

érdekében, 

hogy 

folyamatos

an 

biztosítva 

legyen egy 

megfelelő 

minőségű 

humán-

kapacitás 

az 

egészségü

gy 

területén. 

A 2007-

2013-as 

időszak 

tapasztalat

ai alapján 

az 

Egészségü

gyi 

Ágazati 

Stratégia 

erősen 

fókuszál az 

egészségü

gyi 

szolgáltatá

sok 

minőségén

ek javítása 

érdekében 

megvalósít

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11071.pdf
http://www.kormany.hu/download/3/c4/40000/Semmelweis%20Terv%20szakmai%20koncepci%C3%B3%202011.%20j%C3%BAnius%2027..pdf
http://www.kormany.hu/download/3/c4/40000/Semmelweis%20Terv%20szakmai%20koncepci%C3%B3%202011.%20j%C3%BAnius%2027..pdf
http://www.kormany.hu/download/3/c4/40000/Semmelweis%20Terv%20szakmai%20koncepci%C3%B3%202011.%20j%C3%BAnius%2027..pdf
http://www.kormany.hu/download/3/c4/40000/Semmelweis%20Terv%20szakmai%20koncepci%C3%B3%202011.%20j%C3%BAnius%2027..pdf
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ható 

intézkedés

ekre. 

- intézkedések 

az 

egészségügyi 

ágazat 

hatékonyságá

nak 

ösztönzésére 

szolgáltatásn

yújtási 

modellek és 

infrastruktúra 

bevezetése, 

illetve 

megvalósítás

a révén; 

Nem Az 

Egészségü

gyi 

Ágazati 

Stratégia 

tartalmazni 

fogja a 

feltétel 

teljesítéséh

ez 

szükséges 

intézkedés

eket. 

- egy 

monitoring 

és 

felülvizsgálat

i rendszer 

Nem A 

monitoring 

és 

felülvizsgá

lati 

rendszer 

továbbfejle

sztése 

kiemelt 

figyelmet 

kapott az 

Egészségü

gyi 

Ágazati 

Stratégia 

kidolgozás

a során.  

A tagállam 

vagy régió 

elfogadott 

egy, az 

egészségügyi 

ellátás 

számára 

rendelkezésr

e álló 

indikatív 

költségvetési 

forrásokat, 

valamint a 

forrásoknak 

a kiemelt 

szükségletekr

e való 

összpontosítá

sát bemutató 

keretrendszer

t. 

Nem 

10. Az oktatásba, 

a képzésbe és 

szakképzésbe 

történő 

beruházás a 

készségek 

fejlesztése és az 

egész életen át 

Részben Olyan 

megfelelő 

szintű, a 

korai 

iskolaelhagy

ásra 

vonatkozó 

adat- és 

Nem 

 

 

 

 

 

 

 

Az adat- és információgyűjtési rendszer 

még nem képes teljes egészében támogatni 

a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

szakpolitika alkotását és megvalósítását. 

Ehhez akciótervet készítettünk.  
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tartó tanulás 

érdekében 

10.1. Korai 

iskolaelhagyás: 

A korai 

iskolaelhagyás 

csökkentését 

célzó, az 

EUMSZ 165. 

cikkének 

keretein belüli 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret megléte. 

információgy

űjtési és -

elemzési 

rendszert 

alkalmaznak, 

amely:  

- megfelelő 

tudásalapot 

biztosít a 

célzott 

politikák 

kidolgozásáh

oz és 

biztosítja az 

eredmények 

monitoringját

. 

Létezik a 

korai 

iskolaelhagy

ásra 

vonatkozó 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret, amely:  

- bizonyítékok

on alapul; 

- a megfelelő 

oktatási 

szektorokra, 

többek 

között a 

kisgyermekk

ori fejlődésre 

is kiterjed, és 

különösen a 

korai 

iskolaelhagy

ás 

kockázatának 

leginkább 

kitett 

csoportokat 

célozza meg 

beleértve a 

marginalizált 

közösségekb

ől 

származókat, 

és megfelelő 

megelőző, 

intervenciós 

és 

kompenzáció

s 

intézkedések

et tartalmaz;  

- a korai 

iskolaelhagy

ás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két stratégia járul hozzá a kritériumok 

teljesítéséhez: a Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia és 

a Köznevelés-fejlesztési stratégia. Mindkét 

átfogó stratégia tartalmaz olyan 

intézkedéseket, amelyek eleget tesznek a 

meghatározott kritériumoknak. 

A stratégiákata Kormány a 1603/2014. (XI. 

4.) Korm. határozattal fogadta el. 

 

A „Köznevelési Törvény alkalmazásáról” 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányhatározat meghatározza az 

oktatási intézmények statisztikai jelentési 

kötelezettségeit. 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKH

U-QJ-XML-00000A1200229KOR 

További munkaerőpiaci felmérések állnak 

rendelkezésre a Központi Statisztikai 

Hivatal adatbázisában. 

 

Két stratégia járul hozzá a kritériumok 

teljesítéséhez: a Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás stratégiája (elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/5/fe/200

00/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3

%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%

A1s%20.pdf) 

 

és A Köznevelés-fejlesztési stratégia 

(elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/6/fe/200

00/K%C3%B6znevel%C3%A9s-

fejleszt%C3%A9s.pdf). Az intézkedések 

ütemezésére akcióterv készült. 

 

 

 

 

 

A stratégiák tartalmaznak olyan 

intézkedéseket, amelyek eleget tesznek a 

kritériumoknak. 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200229KOR
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200229KOR
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kérdésében 

érintett 

minden 

szakpolitikai 

ágazatot és 

érdekelt felet 

bevon. 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás 

stratégiája szakértői körben került 

társadalmasításra. A kormányzaton belül az 

érintett stratégiák tervezőivel (leginkább az 

érintett NTFS-sel) történt egyeztetés, ami 

biztosítja a kapcsolódó szakpolitikai 

területekkel való összhangot. 

10.2. 

Felsőoktatás: Az 

EUMSZ 165. 

cikkének 

keretein belüli 

nemzeti vagy 

regionális 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret megléte a 

felsőoktatási 

végzettség 

arányának, 

minőségének és 

hatékonyságának 

növelésére. 

Nem Érvényben 

van a 

felsőfokú 

oktatásra 

vonatkozó, 

nemzeti vagy 

regionális 

szintű 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret, amely 

a következő 

elemeket 

tartalmazza:  

- szükség 

esetén a 

részvétel és a 

végezettség 

arányának 

növelését 

célzó olyan 

intézkedések

et, amelyek: 

- növelik az 

alacsony 

jövedelmű 

csoportok és 

egyéb 

alulreprezent

ált csoportok 

részvételét a 

felsőfokú 

oktatásban, 

különös 

tekintettel a 

hátrányos 

helyzetű 

emberekre, 

beleértve a 

marginalizált 

közösségekb

ől 

származókat;  

- csökkentik a 

lemorzsolódá

si 

arányt/javítjá

k a 

végzettségi 

arányt;  

- ösztönzik az 

újító 

Nem A Felsőoktatási stratégia kidolgozásra 

került és teljesíti az előírt feltételeket. A 

stratégiai dokumentum kezeli mindazon 

kérdéseket, amelyek ezen kritériumok alá 

esnek. 

A stratégiai dokumentum tartalmának 

Kormány általi elfogadása folyamatban 

van. 

 



 

177/264 

tartalmakat 

és 

programterve

zést; 

Az 

alkalmazható

ság és a 

vállalkozói 

szellem 

növelését 

célzó 

intézkedések

et, amelyek: 

- ösztönzik a 

„transzverzál

is 

készségek”, 

beleértve a 

vállalkozói 

szellem, 

fejlesztését a 

vonatkozó 

felsőoktatási 

programokba

n;  

- csökkentik a 

nemek 

közötti 

különbségek

et a 

tanulmányi 

és szakmai 

választások 

terén. 

10.3. Egész 

életen át tartó 

tanulás: Az 

EUMSZ 165. 

cikkének 

keretein belüli 

nemzeti és/vagy 

regionális 

stratégiai 

szakpolitikai 

keret megléte az 

egész életen át 

tartó tanulás 

elősegítésére. 

Részben Olyan 

nemzeti vagy 

regionális 

stratégiai 

szakpolitikai 

keretrendszer 

van 

érvényben az 

egész életen 

át tartó 

tanulás 

elősegítésére, 

amely 

intézkedések

et tartalmaz: 

- az egész 

életen át tartó 

tanulást 

célzó 

szolgáltatáso

k 

fejlesztéséne

k és 

összekapcsol

ásának 

Igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem 

Egész életen át tartó tanulás keretstratégiája 

biztosítja a kritériumoknak veló 

megfelelést. A stratégia középpontjában 

azok a lépések állnak, amelyek megnyitják 

a képzéseket az alulreprezentált csoportok 

számára. 

 

Az elfogadott szöveg linkje:  

http://www.kormany.hu/download/7/fe/200

00/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20

%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3

%A1s.pdf 

Az Egész életen át tartó tanulás 

szakpolitikájának keretstratégiája a 

2014/2020 közötti időszakrabiztosítja a 

meghatározott kritériumoknak történő 

megfelelést. A társadalmi egyeztetés és a 

közigazgatási egyeztetés 2013-ban 

megtörtént, a stratégiát a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

fogadta el. 

A fent említett stratégiától eltekintve az Új 

Széchenyi Terv foglalkoztatási programjai 

és ösztönzői az LLL-en alapulnak. 

Az Egész életen át tartó tanulás 

 

http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf
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támogatására

, beleértve 

azok 

végrehajtását 

és a 

képességek 

fejlesztését 

(érvényesítés

, 

iránymutatás, 

oktatás és 

képzés), 

valamint az 

érdekelt 

felek 

bevonásáról 

és a velük 

való partneri 

viszony 

kialakításáról 

való 

gondoskodás

t; 

-  

- a különböző 

célcsoportok 

(például a 

szakképzésbe

n résztvevő 

fiatalok, a 

felnőttek, a 

munkaerőpia

cra 

visszatérő 

szülők, az 

alacsonyan 

képzett és az 

idősebb 

munkavállaló

k, a 

migránsok és 

más 

hátrányos 

helyzetű 

csoportok, 

különösen a 

fogyatékossá

ggal élők) 

készségfejles

ztésére, 

amennyiben 

ezeket a 

nemzeti vagy 

regionális 

stratégiai 

szakpolitikai 

keretekben 

prioritásként 

azonosították

; 

szakpolitikájának keretstratégiája által 

lefedett főbb területek: kora gyermekkori 

nevelés, nemzeti köznevelés, nemzeti 

felsőoktatás, szakképzés, kultúra, 

egészségügy és sSzociális ügyek. 

2013. szeptember 1-étől új Felnőttképzési 

törvény lépett hatályba (ld. 2013. évi 

LXXXII. törvény a felnőttképzésről) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do

cid=A1300077.TV ) 

 

 

Hiányzik az Egész életen át tartó tanulás 

keretstratégiájából a cselekvési terv 

(ütemezett intézkedések felelősökkel). 

Akcióterv készült. 

 

Az új stratégia tartalmazza a 

képességfejlesztéssel kapcsolatos 

rendelkezések intézkedéseit, kiemelten a 

hátrányos helyzetű csoportok esetében. Az 

intézkedések az LLL-hez való hozzáférés 

kiszélesítéséről megtalálhatóak a 

stratégiában. A stratégia középpontjában 

azok a lépések állnak, amelyek megnyitják 

a képzéseket az alulreprezentált csoportok 

számára. 

Az alábbi határozatok mind hozzájárulnak 

az LLL-hez kapcsolódó szolgáltatások 

színvonalának növeléséhez: 

 a felnőttképzési tevékenység folytatásához 

szükséges engedélyezési eljárásra és 

követelményrendszerre, a felnőttképzést 

folytató intézmények nyilvántartásának 

vezetésére, valamint a felnőttképzést 

folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 

393/2013 (XII. 12.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do

cid=A1300393.KOR 

 a felnőttképzési minőségbiztosítási 

keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési 

Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és 

működésének részletes szabályairól szóló 

(58/2013 (XII. 13.) NGM rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do

cid=A1300058.NGM 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300393.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300393.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300058.NGM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300058.NGM
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-  

- az egész 

életen át tartó 

tanuláshoz 

való 

hozzáférés 

kiszélesítésér

e, többek 

között az 

átláthatósági 

eszközök 

(például az 

európai 

képesítési 

keretrendszer

, a nemzeti 

képesítési 

keretrendszer

, az európai 

szakképzési 

kreditrendsze

r és az 

európai 

szakképzési 

minőségbizto

sítási 

rendszer) 

tényleges 

alkalmazásár

a irányuló 

erőfeszítések 

révén; 

-  

- az oktatás és 

képzés 

munkaerő- 

piaci 

megfelelőség

ének 

javítására és 

az 

azonosított 

célcsoportok 

(például a 

szakképzésbe

n részt vevő 

fiatalok, a 

felnőttek, a 

munkaerőpia

cra 

visszatérő 

szülők, az 

alacsony 

képzettségű 

és idősebb 

munkavállaló

k, a 

migránsok és 

más 

hátrányos 
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helyzetű 

csoportok, 

különösen a 

fogyatékossá

ggal élők) 

igényeihez 

való 

igazítására 

 

Általános feltételek 

E

l

ő

z

e

t

e

s

 

f

e

l

t

é

t

e

l

r

e

n

d

s

z

e

r 

Priori-

tási 

ten-

gelyek 

 

Az elő-

zetes 

feltétel-

rend-

szer 

teljesü-

lése 

(igen/n

em/ 

részbe

n) 

Krité-

riumok 

Kritériumok teljesülése 

(igen/nem) 

Stratégiai és jogi 

hivatkozások 

1. 

Hátrányo

s 

megkülön

böz- tetés 

elleni 

intézkedé

sek 

Az ESB-

alapok 

terén a 

hátrányos 

megkülön

böztetés 

elleni 

uniós 

jogszabál

Ö

s

s

z

e

s 

I

g

e

n

  

— 

Intézke

dések a 

tagálla

mok 

intézmé

nyi és 

jogi 

keretév

el 

összhan

gban a 

minden

kire 

kiterjed

ő 

egyenlő 

bánásm

 

I

g

e

n 

 

A programok 

előkészítésébe bevont 

partnerek, partnerségi 

rendezvények: 

http://palyazat.gov.hu/forum_pa

te/29 

http://lakossag.szechenyi2020.h

u/szechenyi_2020 

A partnerség teljes 

folyamatának leírása: PM 1.5.1 

fejezet 

Konzultációs terv: PM 1.1.5 

fejezet 

2000/43/EK 

irányelvnek 

megfelelő nemzeti 

egyenlőségi 

hatóság: 

Magyarországon az 

egyenlő bánásmód 

követelményének 

érvényesülését az 

Egyenlő Bánásmód 

Hatóság ellenőrzi, 

melyet az 

Országgyűlés az 

Egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 
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yok 

végrehajt

ását és 

alkalmaz

ását 

biztosító 

adminiszt

ratív 

kapacitás

ok 

megléte. 

ód 

előmoz

dításáér

t felelős 

szervez

etek 

bevoná

sára a 

progra

mok 

elkészít

ése és 

megval

ósítása 

során, 

beleértv

e az 

egyenlő

séggel 

kapcsol

atos 

tanácsa

dást az 

ESB-

alapok 

tevéken

ysége 

terén;  

 

 

Magyarország Alaptörvényének 

XV. cikke kimondja többek 

között, hogy 

(2) Magyarország az alapvető 

jogokat mindenkinek bármely 

megkülönböztetés, nevezetesen 

faj, szín, nem, fogyatékosság, 

nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, 

születési vagy egyéb helyzet 

szerinti különbségtétel nélkül 

biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak 

egyenjogúak. 

(4) Magyarország az 

esélyegyenlőség 

megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön 

intézkedésekkel védi a 

gyermekeket, a nőket, az 

időseket és a fogyatékkal 

élőket. 

http://www.kormany.hu/downlo

ad/0/d9/30000/Alapt%C3%B6r

v%C3%A9ny.pdf  

 

A vonatkozó jogszabályok és 

irányadó dokumentumok az 

alábbiak: 

2003. évi CXXV. törvény az 

egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=A0300125.TV  

 

1102/2011. (IV. 15.) Korm. 

határozat A Roma Koordinációs 

Tanács (ROK-T) létrehozásáról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/mk11040.p

df 

CXXV. törvény 

alapján hozott létre. 

A Hatóság 

független szervként 

csak a 

törvényeknek van 

alárendelve, 

valamint országos 

hatáskörrel 

rendelkezik. 

 

Rendelkezésre áll az anti-

diszkriminációért felelős 

szervezetek bevonását és a 

velük való konzultációs 

tartalmazó terv (PM 1.1.5 

fejezet). 

 

A koordináló szervezet követi 

nyomon a horizontális célok 

érvényesülését és teljesülését 

mind a pályázók mind az 

intézményrendszer szereplőit 

érintően. A koordináló 

szervezet monitoring 

rendszert működtet 

(bővebben a PM 1.1.5 

fejezete tartalmazza), amely 

segítségével évente jelentés 

formájában tájékoztatja a 

Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Bizottságot a 

horizontális elvek 

érvényesüléséről, valamint az 

általa szervezett képzések 

előrehaladásáról. Emellett 

biztosítja az 

antidiszkrimináció, a nemek 

közti egyenlőség, az egyenlő 

bánásmód előmozdítását és a 

fogyatékossággal élő 

személyeket képviselő 

szervezetek bevonását a 

programok tervezésébe és 

végrehajtásába a horizontális 

szempontok hatékony 

érvényesülése érdekében. 

 

Az Irányító Hatóságok (IH-k) 

és a szakpolitikai feladatokat 

ellátó egységek egy 

szervezetbe történő 

integrációja nagymértékben 

http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.pdf
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http://www.opten.hu/opten/light

/torvtar/1102-2011-iv-15-korm-

hatarozat-160548.html  

1/2014.(I.22) ME utasítás a 

Miniszterelnökség Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

http://www.kozlonyok.hu/kozlo

nyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/

5.pdf  

A Kormány 1012/2014. (I. 17.) 

Korm. határozata a 

Fejlesztéspolitikai Koordinációs 

Bizottságról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/MK14004.

pdf  

 

 

elősegíti a horizontális célok 

hatékony érvényesítését. 

Ennek teljesítéséhez az 

adminisztrációs kapacitások 

biztosítottak, a jogelőd 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség munkatársai a 

minisztériumok és a 

Miniszterelnökég (ezen 

funkciójában a Kormány 

európai uniós források 

felhasználásáért felelős 

szerve) szervezeti kereteibe 

integrálódtak. 

Az intézményrendszer 

személyi állományának 

kiválasztása során fő 

szempont a férfiak és a nők 

esélyegyenlősége, a 

fogyatékkal élők és a romákat 

érő hátrányok ellensúlyozása, 

valamint az egyenlő 

munkáért egyenlő bér 

követelménye. A koordináló 

szervezet várhatóan a 

következő kiemelt 

antidiszkriminációs 

szervekkel működik együtt: 

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok Szövetsége, 

(közigazgatásért felelős tárca) 

Társadalmi Felzárkózás és 

Cigányügyi Tárcaközi 

Bizottság, Országos Roma 

Önkormányzat, Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat stb. 

— 

Intézke

dések a 

hatóság

ok 

ESB-

alapok 

kezelés

ében és 

irányítá

sában 

részt 

vevő 

személ

yzeténe

k 

képzésé

re a 

hátrány

os 

megkül

N

e

m 

 

Képzési Terv 

 

Az ex-ante 

feltételhez 

AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 

 

http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1102-2011-iv-15-korm-hatarozat-160548.html
http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1102-2011-iv-15-korm-hatarozat-160548.html
http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1102-2011-iv-15-korm-hatarozat-160548.html
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
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önbözte

tés 

elleni 

uniós 

jogszab

ályok 

és 

szakpol

itika 

terén. 

 

2

.

 

N

e

m

e

k

 

k

ö

z

ö

t

t

i

 

e

g

y

e

n

l

ő

s

é

g 

Az ESB-

alapok 

terén a 

nemek 

közötti 

egyenlősé

g 

előmozdít

ását célzó 

uniós 

jogszabál

yok 

végrehajt

ását és 

alkalmaz

ását 

biztosító 

adminiszt

Ö

s

s

z

e

s 

I

g

e

n 

 

 

— 

Intézke

dések a 

tagálla

mok 

intézmé

nyi és 

jogi 

keretév

el 

összhan

gban a 

nemek 

közötti 

egyenlő

ség 

előmoz

dításáér

t felelős 

szervez

etek 

bevoná

sára a 

progra

mok 

elkészít

ése és 

megval

ósítása 

során, 

beleértv

e a 

nemek 

közötti 

egyenlő

séggel 

kapcsol

atos 

tanácsa

dást az 

ESB- 

alapok 

tevéken

ysége 

terén;  

I

g

e

n

  

 

A programok előkészítésébe 

bevont partnerek, partnerségi 

rendezvények: 

 

http://palyazat.gov.hu/forum_pa

te/29 

http://lakossag.szechenyi2020.h

u/szechenyi_2020 

 

A partnerség teljes 

folyamatának leírása: PM 1.5.1 

fejezet 

 

Konzultációs terv: PM 1.1.5 

fejezet 

A vonatkozó jogszabályok és 

irányadó dokumentumok az 

alábbiak: 

2003. évi CXXV. törvény az 

egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=A0300125.TV  

1/2014.(I.22) ME utasítás a 

Miniszterelnökség Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

http://www.kozlonyok.hu/kozlo

nyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/

2006/54/EK 

irányelvnek 

megfelelő nemzeti 

egyenlőségi 

hatóság: 

Magyarországon az 

egyenlő bánásmód 

követelményének 

érvényesülését az 

Egyenlő Bánásmód 

Hatóság ellenőrzi, 

melyet az 

Országgyűlés az 

Egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

alapján hozott létre. 

A Hatóság 

független szervként 

csak a 

törvényeknek van 

alárendelve, 

valamint országos 

hatáskörrel 

rendelkezik. 

Rendelkezésre áll a nemek 

közti esélyegyenlőségét 

felelős szervezetek bevonását 

és a velük való konzultációt 

tartalmazó terv (PM 1.1.5 

fejezet). 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
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ratív 

kapacitás

ok 

megléte. 

 5.pdf  

A Kormány 1012/2014. (I. 17.) 

Korm. határozata a 

Fejlesztéspolitikai Koordinációs 

Bizottságról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/MK14004.

pdf  

 

— 

Intézke

dések a 

hatóság

ok 

ESB-

alapok 

kezelés

ében és 

irányítá

sában 

részt 

vevő 

személ

yzeténe

k 

képzésé

re a 

hátrány

os 

megkül

önbözte

tés 

elleni 

uniós 

jogszab

ályok 

és 

szakpol

itika 

terén. 

 

N

e

m 

 

 

 

Az ex-ante 

feltételhez 

AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 

 

3

.

 

F

o

g

y

a

t

é

k

o

Ö

s

s

z

e

s 

I

g

e

n

  

— 

Intézke

dések a 

tagálla

mok 

intézmé

nyi és 

jogi 

keretév

el 

összhan

gban a 

 

I

g

e

n 

 

A programok 

előkészítésébe bevont 

partnerek, partnerségi 

rendezvények: 

http://palyazat.gov.hu/forum_pa

te/29 

http://lakossag.szechenyi2020.h

u/szechenyi_2020 

A hazai 

fogyatékosságügyi 

politika kiemelkedő 

sikere, hogy hazánk 

volt a világon az 

első állam, amely 

mind az 

Egyezményt, mind 

pedig a 

Jegyzőkönyvet 

ratifikálta a 2007. 

évi XCII. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
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s

s

á

g 

Az ESB-

alapok 

terén a 

fogyatéko

ssággal 

élő 

személye

k jogairól 

szóló 

ENSZ-

egyezmé

ny 

végrehajt

ását és 

alkalmaz

ását 

biztosító 

adminiszt

ratív 

kapacitás

ok 

megléte a 

2010/48/

EK 

tanácsi 

határozatt

al ( 1 ) 

összhang

ban. 

fogyaté

kosságg

al élő 

személ

yek 

jogaina

k 

védelm

éért 

felelős 

szervez

etekkel 

vagy az 

őket 

képvise

lő 

szervez

etekkel 

és 

egyéb 

érintett 

felekkel 

folytato

tt 

tanácsk

ozásra 

és 

bevoná

sukra a 

progra

mok 

elkészít

ése és 

megval

ósítása 

során;  

 

A partnerség teljes 

folyamatának leírása: PM 1.5.1 

fejezet 

Konzultációs terv: PM 1.5.5 

fejezet 

A kritérium teljesítésének 

alapján az alábbi 

dokumentumok, jogszabályok 

teremtik meg: 

1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=99800026.TV  

2013. LXII. Törvény a 

fogyatékos személyek jogairól 

és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=99800026.TV  

1330/2013. (VI.13.) 

Korm.határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi Tanácsról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/MK13096.

pdf  

1/2014.(I.22) ME utasítás a 

Miniszterelnökség Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

http://www.kozlonyok.hu/kozlo

nyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/

5.pdf  

 A Kormány 1012/2014. (I. 17.) 

Korm. határozata a 

Fejlesztéspolitikai Koordinációs 

Bizottságról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/MK14004.

pdf  

 

törvénnyel. Ezzel 

elsőként vállalta az 

Egyezményben 

foglaltak – 

határidőhöz nem 

kötött – de számon 

kérhető és 

ellenőrizhető 

végrehajtását. 

Az 1065/2008. (X. 14.) 

Korm. határozat független 

szervként formálisan kijelölte 

az Országos Fogyatékosügyi 

Tanácsot (OFT), hogy segítse 

és védje az Egyezmény 

végrehajtását. 

Rendelkezésre áll a 

fogyatékos személyek 

jogainak 

biztosításáért/képviseletéért 

felelős szervezetek bevonását 

és a velük való konzultációt 

tartalmazó terv (PM 1.1.5 

fejezet).. 

— 

Intézke

dések a 

hatóság

ok 

N

e

m 

Képzési Terv 

 

Az ex-ante 

feltételhez 

AKCIÓTERVET 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/5.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf
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ESB-

alapok 

kezelés

ében és 

irányítá

sában 

részt 

vevő 

személ

yzeténe

k 

képzésé

re a 

fogyaté

kosságg

al 

kapcsol

atos 

uniós 

jogszab

ályok 

és 

szakpol

itika 

terén, 

beleértv

e az 

akadály

mentesí

tést és a 

fogyaté

kosságg

al élő 

személ

yek 

jogairól 

szóló 

ENSZ-

egyezm

ény 

gyakorl

ati 

alkalma

zását az 

uniós és 

adott 

esetben 

a 

nemzeti 

jogszab

ályokna

k 

megfele

lően;  

 

 töltöttünk ki. 

 

— 

Intézke
I

g

A kritérium 

teljesítésének alapját 

Az OP-k tervezése 

és végrehajtása 
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dések a 

fogyaté

kosságg

al élő 

személ

yek 

jogairól 

szóló 

ENSZ-

egyezm

ény 9. 

cikke 

végreha

jtásána

k 

figyele

mmel 

kísérésé

re az 

ESB-

alapokk

al 

kapcsol

atban a 

progra

mok 

elkészít

ése és 

megval

ósítása 

során. 

e

n

  

az alábbi jogszabály 

teremti meg: 

 

2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=A0700092.TV  

2009. évi CXXV. törvény a 

magyar jelnyelvről és a magyar 

jelnyelv használatáról) 

http://www.kozlonyok.hu/nkonl

ine/MKPDF/hiteles/mk09171.p

df  

 

során 

figyelembevételre 

kerül a 2007. évi 

XCII. törvénnyel 

ratifikált 

fogyatékosságügyi 

ENSZ Egyezmény 

és a fogyatékos 

személyek jogairól 

és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. 

törvény, valamint 

az ENSZ 

fogyatékosságügyi 

Általános Szabályai 

(Standard Rules) és 

az egyetemes 

tervezés 

alapelveinek az 

épített környezettel 

kapcsolatos összes 

szakma képzési 

tervébe történő 

bevezetéséről szóló 

ún. Tomari 

Határozat. 

Az akadálymentesítés 

figyelemmel kísérését és 

nyomonkövetését a 

koordináló szervezet és az 

érintett minisztériumok látják 

el, és az eredményekről 

rendszeresen beszámolnak a 

Horizontális Monitoring 

Bizottságnak. A 

tevékenységet értékelés 

keretében is vizsgálja a 

célcsoport tagjainak 

bevonásával. Az 

akadálymentesítés 

figyelemmel kísérése a 

fogyatékkal élők számára: a 

releváns fejlesztési 

programok megvalósítása 

során kötelező az érintett 

célcsoport civil, 

érdekképviseleti 

szervezetének bevonása az 

előkészítés és a megvalósítás 

folyamatába. 

A kormányzati felelősségi 

körbe tartozó épületekben 

nyújtott közszolgáltatások 

egyenlő esélyű 

hozzáférhetőségének, az 

épületek komplex 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09171.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09171.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09171.pdf
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akadálymentesítési 

állapotának felmérésével 

hosszútávon használható, 

frissíthető adatbázist hoztunk 

létre. A kapott adatok, 

eredmények feldolgozásával, 

elemzésével a jövőbeni 

akadálymentesítési feladatok 

kiindulási alapjául szolgál: 

mely közszolgáltatások 

fejlesztendők annak 

érdekében, hogy azok minden 

potenciális felhasználó 

számára hozzáférhetővé 

váljanak. A feladatba 

bevonásra kerültek az 

érdekvédelmi szervezetek: 

Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos 

Szövetsége, Magyar Vakok 

és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége, Siketek és 

Nagyothallók Országos 

Szövetsége, Értelmi 

Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége, 

Autisták Országos 

Szövetsége. 

Az országos szintű felmérés 

elvégzésével, a felmérést 

követően egy folyamatosan 

aktualizáljuk, online 

adatbázis létrehozásával 

megteremtődik az a háttér, 

mely segítségével a további 

célok, hangsúlyok 

meghatározása a kapott 

adatok részletes elemzésén 

alapul, és az 

akadálymentesítés 

előrehaladása folyamatosan 

és naprakészen figyelemmel 

kísérhető a 2014-2020-as 

programozási időszakban. 

A monitoring intézkedések 

magukba foglalják az eu-s és 

nemzeti szabványokat, 

standardokat tartalmazó 

útmutatókat (segédlet a 

közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtéséhez, segédlet a 

komplex 

akadálymentesítéshez). A 

hatályos építésügyi 

szabályozás emellett több 

szinten (törvény és rendelet) 
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is részletesen tartalmazza a 

hozzáférhetőség fizikai, 

műszaki követelményeit 

4

.

 

K

ö

z

b

e

s

z

e

r

z

é

s 

Az ESB-

alapok 

terén az 

uniós 

közbeszer

zési jog 

tényleges 

alkalmaz

ását 

biztosító 

rendelkez

ések 

megléte. 

Ö

s

s

z

e

s 

N

e

m 

— Az 

uniós 

közbesz

erzési 

jogszab

ályok 

megfele

lő 

mechan

izmuso

k révén 

történő 

tényleg

es 

alkalma

zását 

szolgál

ó 

intézke

dések;  

N

e

m 

 

A magyar jog és az 

EU közbeszerzési 

irányelveinek 

harmonizációja már 

megtörtént, ezért ez a 

feltétel teljesült. 

A 2004/17/EK és 2004/18/EK 

irányelvek szabályai már teljes 

egészében bevezetésre kerültek 

a magyar jogrendszerben. Ezek 

közül a legjelentősebb a 

közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII törvény 

(továbbiakban: Kbt.). A 

meglévő hazai szabályozás 

kompatibilis az EU 

közbeszerzési szabályaival. 

Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a 

Miniszterelnökség európai 

uniós források felhasználásáért 

felelős szerve 

A 2004/18/EK 

irányelv ún. 

klasszikus 

ajánlatkérőkre 

vonatkozó 

közbeszerzési 

szabályai a 

közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi 

CVIII. törvényben 

(Kbt.) kerültek 

átültetésre. Ezt a 

törvényt a kizáró 

okok és az 

alkalmasság 

igazolásának 

módjai, valamint a 

közbeszerzési 

műszaki leírás 

tartalmi 

követelményei 

tekintetében külön 

Kormányrendelet 

egészíti ki, a 

közbeszerzési 

eljárásokban az 

alkalmasság és a 

kizáró okok 

igazolásának, 

valamint a 

közbeszerzési 

műszaki leírás 

meghatározásának 

módjáról szóló 

310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet. Az 

építési beruházás 

tárgyú 

közbeszerzések 

esetében a speciális 

részletszabályokat 

az építési 

beruházások 

közbeszerzésének 

részletes 

szabályairól szóló 

306/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

Az ún. közszolgáltató 

ajánlatkérőkre vonatkozó, 

2004/17/EK irányelv 

speciális előírásai ugyancsak 

Kormányrendeletben, 
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nevezetesen a közszolgáltatók 

közbeszerzéseire vonatkozó 

sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló 289/2011. 

(XII.22.) Korm. rendeletben 

kerültek rögzítésre. 

Az Európai Bizottság részéről 

a fentiekben említett, hazai 

hatályos joganyag 

tekintetében hivatalos kifogás 

vagy észrevétel nem érkezett, 

a szabályozás összességében 

megfelel a közbeszerzésekre 

vonatkozó uniós 

előírásoknak. 

Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a 

Miniszterelnökség európai 

uniós források 

felhasználásáért felelős 

szerve 

— A 

szerződ

ések 

odaítélé

si 

eljárásá

nak 

átláthat

óságát 

biztosít

ó 

intézke

dések;  

 

N

e

m 

 

A közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII 

törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik része 

biztosítja az átlátható 

szerződés-odaítélési 

folyamatokat az uniós 

értékhatár alatti 

közbeszerzési 

eljárásokban. A Kbt. 

Harmadik részének 

releváns szabályai a 

Bizottságnak a 

közbeszerzési 

irányelvek által nem, 

vagy csak részben 

szabályozott 

közbeszerzési 

eljárásokra 

alkalmazandó 

közösségi jogról szóló 

értelmező 

közleményén 

alapulnak (2006/C 

179/02)  

Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a 

A hatályos Kbt. az 

uniós közbeszerzési 

értékhatárok alatti 

becsült értékű 

beszerzések 

tekintetében is 

biztosítja, hogy az 

egyes 

közbeszerzési 

szerződések 

átlátható eljárások 

eredményeként 

kerüljenek 

odaítélésre a 

gazdasági 

szereplőknek. 

A vonatkozó szabályok – 

amelyek az Európai 

Bizottságnak a közbeszerzési 

szerződésekről szóló 

irányelvek által nem, vagy 

csak részben szabályozott 

közbeszerzési eljárásokra 

alkalmazandó közösségi 

jogról szóló 2006/C 179/02 

számú értelmező 

közleményében foglaltak 

alapján kerültek kialakításra – 

a Kbt. Harmadik fejezetében 

találhatók [lásd Kbt. 120-123. 
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Miniszterelnökség európai 

uniós források felhasználásáért 

felelős szerve 

 

§]. 

Az Európai Bizottság 

fentiekben hivatkozott, 

2006/C 179/02 számú 

értelmező közleménye 

közzétételre került továbbá a 

Közbeszerzési Hatóság 

honlapján is, ahol valamennyi 

kedvezményezett elérheti a 

közlemény teljes szövegét 

magyar és angol nyelven 

egyaránt. 

A Kbt. fentiekben említett 

Harmadik részében 

lehetőséget ad továbbá 

árubeszerzések és szolgáltatás 

megrendelések esetében arra, 

hogy az ajánlatkérő ún. saját 

eljárási szabályok szerint 

folytasson le közbeszerzési 

eljárást [lásd Kbt. 123. §]. 

Ennek minimális szabályait 

tartalmazza csak a Kbt., 

amelyek ugyancsak 

megfelelnek az Európai 

Bizottság 2006/C 179/02 

számú értelmező 

közleményében foglalt 

követelményeknek. Az ilyen 

eljárások alkalmazásának 

elősegítésére a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 

Közbeszerzésért Felelős 

Helyettes Államtitkársága ún. 

minta-eljárásrendet készített, 

amely közzétételre került 

mind a www.kormany.hu 

oldalon, mind a 

Közbeszerzési Hatóság 

honlapján, és így valamennyi 

kedvezményezett számára 

ingyenesen elérhető. 

Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a 

Miniszterelnökség európai 

uniós források 

felhasználásáért felelős 

szerve 

— Az 

ESB-

alapok 

támogat

N

e

m 

A támogatásból 

megvalósuló 

közbeszerzések 

területén meghatározó 

A KFF 2013. 

december 31-ig a 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség keretein 
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ásainak 

megval

ósításáb

an 

résztve

vő 

munkat

ársak 

képzésé

t és 

tájékozt

atását 

szolgál

ó 

intézke

dések;  

szerep jut az 

eljárásokat ellenőrző 

szervezeteknek. A 

központi szerepet a 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

Közbeszerzési 

Felügyeleti 

Főosztálya (NFÜ 

KFF) - amely 2014. 

január 1-től beolvadt 

a Miniszterelnökség 

alá - tölti be, amely az 

ex ante ellenőrzés 

elvégzéséért felelős 

az uniós 

közbeszerzési 

értékhatárt elérő vagy 

meghaladó értékű 

árubeszerzés és 

szolgáltatás 

megrendelés, illetve a 

300 millió forintot 

elérő vagy meghaladó 

értékű építési 

beruházás tárgyú 

közbeszerzési 

eljárások 

tekintetében. Az 

irányító hatóságok 

ezen értékhatárok 

alatti közbeszerzési 

eljárásokat vizsgálják. 

Ez az ellenőrzési 

struktúra 2010. év 

végén került 

felállításra a Bizottság 

által meghatározott 

szempontok szerint, 

egy közbeszerzési 

akcióterv keretében. 

Az akcióterv 

megvalósítása 

intézményesítés 

tekintetében 

megvalósult, az 

egységes 

joggyakorlat, a 

képzések tekintetében 

folyamatosan 

megvalósítás alatt áll. 

A KFF rendszeres 

konzultációt tart az 

IH-kkal és a KSZ-

ekkel, szakmai 

kapcsolatban áll a 

közbeszerzési 

jogalkotásért és 

gyakorlatért felelős 

szervekkel, 

belül működött, 

melynek 

jogutódlással 

történő 

megszűnésével 

került a 

Miniszterelnökség 

szervezeti 

rendszerébe. 

A technikai segítségnyújtás 

tekintetében kiemelhető, 

hogy a Közbeszerzési 

Hatóság a Kbt. 172. § (2) 

bekezdés k) pontja alapján – 

a Közbeszerzési 

Döntőbizottsággal és a 

közbeszerzési jogalkotásért 

felelős Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal egyeztetett 

tartalmú – a közbeszerzési 

jogszabályok alkalmazását 

elősegítő útmutatókat ad ki. 

Mindemellett esetenként a 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium maga is adott ki 

a közbeszerzési jogszabályok 

alkalmazását elősegítő 

útmutatót. Az útmutatók a 

Közbeszerzési Hatóság 

honlapján bárki számára 

nyilvánosan és ingyenes 

elérhetők. 
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ellenőrzései során az 

uniós auditok 

tapasztalatait is 

felhasználja. A KFF 

kollégái részt vesznek 

hazai és más 

tagállambeli, egyszeri 

és rendszeres 

képzéseken egyaránt 

tapasztalatok, 

ismeretek szerzése 

érdekében. 

A képzések mellett 

útmutatókkal, tanulmányokkal 

támogatja az ME KFF az 

egységes ellenőrzési struktúrát. 

Az ellenőrzésekre vonatkozó 

eljárásrendre, az ellenőrzés 

szakmai módszertanára, a 

magyar közbeszerzési 

gyakorlatra vonatkozóan 

egyaránt készültek közzétett 

anyagok, ezek elérhetőek a 

következő linken: 

http://palyazat.gov.hu/%20kozb

eszerzesekkel_kapcsolatos_iran

ymutatasok. 

Az ME KFF rendszeresen ad 

állásfoglalást közbeszerzési 

szakmai, ellenőrzési 

kérdésekben a 

kedvezményezettek részére. 

Ezen állásfoglalások az IH-k és 

a KSZ-ek számára is 

hozzáférhetőek az egységes 

gyakorlat érdekében. 

A–z ME KFF rendszeresen ad 

állásfoglalást közbeszerzési 

szakmai, ellenőrzési 

kérdésekben a 

kedvezményezettek részére. 

Ezen állásfoglalásokat az IH-k 

és a KSZ-ek is megismerhetik, 

az egységes gyakorlat 

érdekében. 

— Az 

uniós 

közbesz

erzési 

szabály

ok 

végreha

jtását és 

alkalma

zását 

N

e

m 

 

Az ME KFF felelős 

az uniós 

közbeszerzési 

értékhatárt elérő vagy 

meghaladó értékű 

árubeszerzés és 

szolgáltatás 

megrendelés, illetve a 

300 millió forintot (1 

M €) elérő vagy 

A támogatásból 

megvalósuló 

közbeszerzések 

területén a fenti 

pontban 

meghatározott 

ellenőrzési 

struktúrában a 

központi szerepet a 

Nemzeti Fejlesztési 

http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_iranymutatasok
http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_iranymutatasok
http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_iranymutatasok
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szolgál

ó 

adminis

ztratív 

kapacit

ások 

biztosít

ására 

vonatko

zó 

intézke

dések. 

meghaladó értékű 

építési beruházás 

tárgyú közbeszerzési 

eljárásokkal 

kapcsolatos ex-ante 

ellenőrzésért. A KFF 

munkatársai 

rendszeresen 

résztvesznek más 

tagállamok által 

szervezett hazai 

tréningeken, hogy 

megosszák 

tapasztalataikat és 

ismereteiket bővítsék. 

Továbbá az ME KFF 

útmutatókat és 

tanulmányokat 

publikál, hogy 

egységes 

jogértelmezést és 

egységes elvek szerint 

működő ellenőrzési 

rendszert alakítson ki 

és tartson fenn. 

A KFF munkatársainak 

létszáma folyamatosan nő 2010 

óta; 13 főről 2014. 06.; 42 fő. 

A Közbszerzési Hatóság a 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Közbeszerzésért 

Felelős Helyettes 

Államtitkárságával és a KFF-fel 

mint központi koordinációs 

szervvel együttműködve 

rendszeresen publikál 

útmutatókat, hogy a 

közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos szabályok 

alkalmazását elősegítse. Ezek 

az útmutatók nyilvánosak és 

ingyenesen elérhetők a 

Közbeszerzési Hatóság 

honlapján 

(www.kozbeszerzes.hu) 

magyarul, angolul és németül 

is. A honlap információt 

biztosít a Közbeszerzési 

Hatóságról, annak 

tevékenységéről, 

elérhetőségéről, közérdekű 

bejelentésekről és 

jogorvoslatokról, a magyar 

közbeszerzési törvényről és a 

kapcsolódó végrehajtási 

rendeletekről (Gov. Decree 

310/2011 (23 December) from 

1st January 2013 (Download); 

Ügynökség 

Közbeszerzési 

Felügyeleti 

Főosztálya (NFÜ 

KFF) - amely 2014. 

január 1-től 

beolvadt a 

Miniszterelnökség 

alá -tölti be. Ezen 

szervezeti egység 

létszáma a  

 

Mind a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Közbeszerzésért Felelős 

Helyettes Államtitkársága, 

mind a Közbeszerzési 

Hatóság a közbeszerzési 

jogszabályok alkalmazását 

egyedi megkeresésekre 

kiadott állásfoglalásokkal is 

elősegíti. 

A Közbeszerzési Hatóság 

továbbá telefonos 

ügyfélszolgálatot is működtet 

a közbeszerzési jogszabályok 

alkalmazásával kapcsolatos 

gyors segítségnyújtás 

biztosítása érdekében. A 

telefonos ügyfélszolgált a 

Közbeszerzési Hatóság 

honlapján közzétett 

elérhetőségeken bárki által 

ingyenesen igénybe vehető. 

Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a Kormány 

európai uniós források 

felhasználásáért felelős 

szerve 

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/310_2011_XII.23._Korm._rend._en_final.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/310_2011_XII.23._Korm._rend._en_final.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/310_2011_XII.23._Korm._rend._en_final.pdf
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Gov. Decree 306/2011 (23 

December) from 1st July 2012; 

Gov. Decree 305/2011 (23 

December) from 14th August 

2012; Gov. Decree 288/2011 

(22 December); Gov. Decree 

289/2011 (22 December)) 

elnöki tájékoztatókról, 

konferenciákról (előadás 

anyagok). A Közbeszerzési 

Hatóság az azonnali 

segítségnyújtás érdekében call-

centert üzemeltet. 

 Felelős szervezet: az állami 

vagyonnal való gazdálkodás 

szabályozásáért és az állami 

vagyon felügyeletéért felelős 

tárca, valamint a Kormány 

európai uniós források 

felhasználásáért felelős szerve 

5

.
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Az ESB-

alapok 

terén az 

állami 

támogatá

sra 

vonatkoz

ó uniós 

jog 

tényleges 

alkalmaz

ását 

biztosító 

intézkedé

sek 

megléte. 

Ö

s

s

z

e

s 

I

g

e

n 

— Az 

állami 

támogat

ásra 

vonatko

zó 

uniós 

szabály

ok 

tényleg

es 

alkalma

zását 

szolgál

ó 

intézke

dések;  

 

T

e

l

j

e

s

í

t

e

t

t 

 

A Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda 

(továbbiakban: TVI) 

megalapítása óta 

folyamatosan teljesíti 

az EU állami 

támogatási szabályok 

hatékony 

alkalmazásáról szóló 

előírást. Az 

intézkedést jelenleg a 

37/2011-es 

Kormányhatározat 

szabályozza. 

A TVI-t 1999-ben hozták létre 

azzal a céllal, hogy biztosítsa az 

EU állami támogatásokról szóló 

szabályozásának való 

megfelelést még Magyarország 

EU csatlakozása előtt 

(tvi.kormany.hu). A TVI 

jelenlegi tevékenységét a 

37/2011 (III.22.) az állami 

támogatásokkal kapcsolatos 

Kormányhatározat 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=A1100037.KO

R) szabályozza a versennyel 

kapcsolatos szabályozások EU 

és regionális támogatási térkép 

értelmében. 

A Korm. határozat eljárási 

szabályai kötelezik az összes 

támogatást nyújtó szervezetet, 

hogy a priori a TVI-t vegyék 

A Támogatásokat 

Vizsgáló Irodát 

(továbbiakban: 

TVI) 1999-ben 

hozták létre azzal a 

céllal, hogy 

biztosítsa az állami 

támogatási 

szabályozásnak 

való megfelelést 

még Magyarország 

EU csatlakozása 

előtt 

(tvi.kormany.hu). A 

TVI tevékenységét 

jelenleg az európai 

uniós versenyjogi 

értelemben vett 

állami 

támogatásokkal 

kapcsolatos 

eljárásról és a 

regionális 

támogatási 

térképről szóló 

37/2011. (III.22.) 

Korm. rendelet 

(http://net.jogtar.hu/

jr/gen/hjegy_doc.cg

i?docid=A1100037.

KOR) szabályozza. 

A Korm. rendelet kötelezi az 

összes támogatást nyújtó 

szervezetet, hogy a tervezett 

támogatási intézkedéseket 

előzetesen jelentsék be a 

http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/Gov._Decree_3062011__23_December__from_1st_July_2012.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/Gov._Decree_3062011__23_December__from_1st_July_2012.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/Gov._Decree_3052011__23_December__from_14th_August_2012.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/Gov._Decree_3052011__23_December__from_14th_August_2012.pdf
http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/2013/05/03/Gov._Decree_3052011__23_December__from_14th_August_2012.pdf
http://www.kozbeszerzes.hu/letoltesek/letolt/61/
http://www.kozbeszerzes.hu/letoltesek/letolt/61/
http://www.kozbeszerzes.hu/letoltesek/letolt/62/
http://www.kozbeszerzes.hu/letoltesek/letolt/62/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
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figyelembe terveik során, amely 

a összes ajánlatot értékeli az EU 

állami támogatási szabályoknak 

való megfelelés szellemében és 

értesíti az EU-t, ha szükséges. 

 

A 37/2011 Korm. határozat 5. 

cikke tartalmazza a tervezetek 

részletes szabályait.A 2. fejezet 

10. pont és a 7. fejezet 

tartalmazza a Bizottság 

döntéseit és az TVI kötelező 

érvényű véleményét. 

 

További fontos fejezetek: 

37/2011. Korm. határozat 24. 

fejezet 

37/2011. Korm. határozat és a 

tervezetek szabályai 

37/2011. Korm. határozat 7. fej. 

és a tervezetek szabályai 

TVI-nek. A bejelentett 

intézkedéseket a TVI az uniós 

állami támogatási 

szabályoknak való megfelelés 

szempontjából értékeli és 

szükség esetén bejelentést, 

vagy utólagos tájékoztatást 

küld az Európai Bizottságnak. 

Abban az esetben, amikor 

egy bejelentett támogatás 

nem felel meg az 

alkalmazandó de minimis 

vagy csoportmentességi 

rendelet szabályainak, a TVI 

megküldi előzetes 

álláspontját az irányító 

hatóság számára, kiemelve 

azon módosításokat, amelyek 

a projekt állami támogatásra 

vonatkozó szabályokkal való 

összhangjának 

megteremtéséhez 

szükségesek. 

 

Támogatáshalmozódási 

szabályok teljesítése:  

A 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 5. §-a értelmében az 

egy projekthez igénybe vett 

összes állami támogatás 

támogatási intenzitása nem 

haladhatja meg az uniós 

állami támogatási 

szabályokban meghatározott 

mértéket. Ha egy vállalkozás 

a kis- és 

középvállalkozásokba történő 

kockázatitőke-befektetések 

előmozdítását célzó állami 

támogatásokról szóló 

közösségi iránymutatás (HL 

C 194., 2006.8.18., 2.o.) 

alapján részesül állami 

támogatásnak minősülő 

kockázati tőkejuttatásban, a 

számára megítélt bármely 

egyéb állami támogatás 

támogatási intenzitását vagy a 

támogatási program szerinti 

maximális összegét - 

legfeljebb a kapott tőke 

összegének erejéig - 20%-kal 

csökkenteni kell a 

kockázatitőke-befektetés első 
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három évében. 

A fenti halmozódási 

szabályok a támogatási 

programokban és a pályázati 

felhívásokban is 

megjelennek. Ha ezt a 

szabályt nem tartják be a 

támogatás 

összeegyeztethetetlen 

támogatásnak minősül, 

melyet a kedvezményezett 

köteles visszafizettetni. A 

halmozódási szabályok 

betartását a támogatást nyújtó 

az alábbi adatbázisok 

segítségével ellenőrzi. 

A halmozódási szabályok 

betartása különösen a 

következő adatbázisok révén 

biztosítható:  

a) a Strukturális Alapokból 

nyújtott támogatásokra 

vonatkozó információk 

nyilvánosan elérhetőek az 

alábbi weboldalon: 

http://palyazat.gov.hu/content

/10814; 

b) a központi költségvetésből 

nyújtott támogatási 

intézkedések adatait olyan 

adatbázis tartalmazza, mely 

nem érhető el a nyilvánosság 

számára. Az adatbázist az 

Államkincstár felügyeli; 

c) Az adóhatóság az 

adókedvezmény formájában 

nyújtott támogatásokat 

érintően rendelkezik 

adatbázissal. Ez az adatbázis 

az adótitok védelmére való 

tekintettel nem nyilvános. 

Emellett az adóhatóság 

tájékoztatja az 

Államkincstárat az állami 

támogatás 

kedvezményezettjeinek 

fennálló köztartozásairól is. 

A TVI-nek nincs közvetlen 

hozzáférése a b) és c) pontban 

említett adatbázisokhoz, 

azonban információt kérhet a 
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fenti adatbázisokból. 

Fentieken kívül a vonatkozó 

szabályozás a közvetlen 

támogatással és az állami 

források felhasználásával 

kapcsolatos adatokat 

közérdekből nyilvánosan 

elérhetőnek minősíti. Ennek 

megfelelően a közfeladatot 

ellátó szervek kötelesek 

közzétenni az interneten az 

általuk nyújtott költségvetési 

támogatásokkal kapcsolatos 

információkat. Ez a szabály 

azonban nem vonatkozik az 

adókedvezmények 

formájában nyújtott 

támogatásokra. 

A 37/2011. (III.22.) Korm. 

rendelet 7. §-a értelmében 

nem fizethető ki támogatás 

azon szervezet részére, amely 

az Európai Bizottság 

támogatás visszafizetésére 

kötelező határozatának nem 

tett eleget. 

Létező támogatási programok 

módosítása: 

A 37/2011. (III.22.) Korm. 

rendelet 7. §-a értelmében a 

létező támogatási programok 

bármely módosítását a TVI 

felé be kell jelenteni. A 

módosításra az új támogatási 

intézkedések bejelentésére 

vonatkozó szabályok 

alkalmazandóak. 

Összeegyeztethetőség 

vizsgálata a pénzügyi 

közvetítő, az alapkezelő, a 

társ-befektető(k) és a végső 

kedvezményezettek szintjén: 

A támogatást nyújtók 

felvehetik a kapcsolatot a 

TVI-vel már a támogatás 

tervezési fázisában, valamint 

végrehajtási időszakában, 

amennyiben állami 

támogatási kérdésük, 

problémájuk van. Ez a 

lehetőség nem formalizált, 

így nem része az említett 

Kormányrendeletnek, 
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azonban a potenciális 

támogatást nyújtók, valamint 

a kedvezményezettek vagy 

tanácsadóik gyakorta 

használják. 

Az általános állami 

támogatási ellenőrzési 

szabályokat a pénzügyi 

közvetítőkre, alapkezelőkre 

stb. vonatkozóan is 

alkalmazni kell. 

Hatáskör a visszafizettetés 

érvényesítésére: 

A 37/2011. (III.22.) Korm. 

rendelet 24. §-a alapján, ha az 

Európai Bizottság elrendeli a 

támogatási intézkedések 

felfüggesztését, a TVI 

felhívja az irányító hatóságot, 

hogy a Bizottság döntésének 

kézhezvételétől számított 10 

napon belül tegye meg a 

megfelelő intézkedéseket az 

érintett támogatás 

felfüggesztése érdekében. 

Amennyiben az Európai 

Bizottság elrendeli a 

támogatási intézkedés 

visszafizettetését, a TVI 

felhívja az irányító hatóságot 

hogy a támogatási összeget 

kamatokkal növelten 

fizettesse vissza. 

A 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 33. §-a értelmében, 

amennyiben az Európai 

Bizottság nem rendelte el a 

visszatérítést, de a TVI 

észleli, hogy az irányító 

hatóság előzetes bejelentés 

nélkül nyújtott támogatást, 

felszólítja a hatóságot, hogy 

ésszerű határidőn belül 

tegyen bejelentést a TVI felé. 

Amennyiben az engedélyező 

hatóság a TVI felszólítása 

ellenére sem tesz bejelentést, 

a TVI kezdeményezi az 

érintett támogatási program 

vagy egyedi támogatás 

felfüggesztését, valamint a 

folyósító hatóságnál 

kezdeményezi a támogatás 
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visszafizetését. 

Az irányító hatóságok a 

nemzeti bíróságokhoz is 

fordulhatnak, ha az állami 

támogatásokra vonatkozó 

szabályozás megsértését 

észlelik, annak érdekében, 

hogy a támogatási szerződést 

a Ptk. szerint 

érvénytelenítsék. 

Hatáskör az általános 

csoportmentességi 

rendeletnek és a jóváhagyott 

támogatási programoknak 

való megfelelés hatékony 

ellenőrzésére 

Az általános 

csoportmentességi 

rendeletnek és a jóváhagyott 

támogatási programoknak 

való megfelelés biztosítása  

Az általános 

csoportmentességi 

rendeletnek való megfelelést 

mindenekelőtt az illetékes 

hatóságok biztosítják az 

alábbi (a 

támogatáshalmozódás 

kapcsán már említett) 

nyilvántartásokban szereplő 

információk segítségével 

a) a Strukturális Alapokból 

nyújtott támogatások adatai 

nyilvánosan elérhetőek az 

alábbi weboldalon: 

http://palyazat.gov.hu/content

/10814;  

b) az Államkincstárnak a 

központi költségvetésből 

nyújtott támogatási 

intézkedésekről szóló 

nyilvántartása; 

c) az adóhatóság adatbázisa 

az adókedvezmény 

formájában nyújtott 

támogatásról 

Tudomásszerzés minden 

állami támogatási 

intézkedésekről 

A 37/2011. (III. 22.) Korm. 
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rendelet 7. §-a alapján a 

támogatási programok, 

egyedi támogatások és létező 

támogatási programok 

módosításának tervezeteit, 

illetve amennyiben szükséges 

a támogatási programból 

nyújtott támogatásokat 

előzetesen be kell jelenteni a 

TVI-nek. Emellett a 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 34. 

§-a értelmében a támogatást 

nyújtók minden év április 30-

ig kötelesek megküldeni a 

TVI számára az előző évben 

nyújtott támogatásokról szóló 

jelentésüket. 

A TVI-nek lehetősége van 

arra, hogy a kapott adatokat a 

fenti adatbázisokban 

ellenőrizze. 

Az állami támogatási 

szabályokra vonatkozó 

útmutatások az irányító 

hatóságok, közvetítő 

szervezetek, igazoló 

hatóságok, auditáló 

hatóságok, 

kedvezményezettek, és 

pénzügyi eszközök estén 

azok végrehajtó szervezete, 

illetve az alapok alapja felé 

történő terjesztési 

rendszerének fenntartása 

A TVI a releváns állami 

támogatási útmutatásokat a 

honlapján keresztül terjeszti 

(www.tvi.kormany.hu), 

valamint egy az állami 

támogatási jogra szakosodott 

folyóiratot jelentet meg 

(Állami Támogatások Joga). 

A folyóiratok elektronikus 

változata az 

atj.versenyjog.com 

weboldalon érhetők el. ( A 

folyóirat nyomtatott 

változatát a támogatást 

nyújtók kapják meg.) 

Az állami támogatási 

szabályokat alkalmazó 

munkatársak között 

információcsere rendszer 
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fenntartása 

A támogatás tervezési 

fázisában, valamint 

végrehajtási időszakban a 

támogatást nyújtók bármikor 

felvehetik a kapcsolatot a 

TVI-vel, amennyiben 

bármilyen kérdésük, 

problémájuk merülne fel az 

állami támogatásokra 

vonatkozóan. Ez a lehetőség 

nem formalizált, így ez nem 

része az említett 

Kormányrendeletnek, de 

létezik, és elég gyakran 

igénybe veszik a potenciális 

támogatást nyújtók, valamint 

a kedvezményezettek vagy 

tanácsadóik. 

Végezetül, a TVI 

rendszeresen szervez képzést 

az irányító hatóságok 

alkalmazottai számára a 

tevékenységi körükben 

alkalmazandó állami 

támogatási szabályok 

vonatkozásában. A képzések 

jelentős része a Végrehajtási 

Operatív Programból 

(Technikai Segítségnyújtás) 

kerül finanszírozásra. 

Központi szervezetként 

működés (17 fő)  

A TVI a Miniszterelnökség 

szervezeti keretein belül 

működő 17 fős központi 

szerv, amely az állami 

támogatási szabályok 

betartatásának biztosításáért 

felelős Magyarországon. 

Feladatai közé tartozik 

különösen: 

- vizsgálja a hatáskörébe 

tartozó támogatási 

tervezeteket, 

- jóváhagyja azon 

támogatási 

intézkedéseket, melyek 

a de minimis rendelet 

vagy a 

csoportmentességi 

rendelet hatálya alá 

tartoznak, és 
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tájékoztatja a 

Bizottságot ezen 

intézkedésekről; 

- a támogatást nyújtók 

kérésére bejelenti a 

támogatási programok 

a Bizottság részére a 

szükséges jóváhagyás 

megszerzése 

érdekében; 

- biztosítja a pályázati 

felhívások uniós állami 

támogatási 

szabályoknak való 

megfelelését; 

- éves jelentést készít a 

magánszektornak 

nyújtott állami 

támogatásokról az EK-

Szerződés 93. cikkének 

alkalmazására 

vonatkozó részletes 

szabályok 

megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 

659/1999/EK tanácsi 

rendelet 21. cikke 

alapján 

- részt vesz a partnetrségi 

Megállapodás 

tervezetéről folyó 

konzultációkban. 

— Az 

ESB-

alapok 

támogat

ásainak 

megval

ósításáb

an 

résztve

vő 

munkat

ársak 

képzésé

t és 

tájékozt

atását 

szolgál

ó 

intézke

dések; 
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A Végrehajtási 

Operatív Programban 

(technikai támogatás) 

a TVI humánerőforrás 

fejlesztésére egy 

speciális projet lett 

szentelve. Ez a 

projekt a TVI által 

szervezett állami 

támogatásokról szóló 

tréninget (alap és OP 

központú) tesz 

lehetővé. 

Köszönhetően annak 

a ténynek, hogy az 

állami támogatások 

szabályozása 2014. 

január 1-től változik, 

továbbra is szükséges 

folytatni ezt a 

speciális projektet a 

következő 

programozási 

időszakban. 

 

A Végrehajtási 

Operatív program 

(technikai 

segítségnyújtás) a 

humán erőforrás 

fejlesztésére külön 

projektet biztosít a 

Támogatásokat 

Vizsgáló Irodának 

(továbbiakban: 

TVI). A projekt 

lehetőséget biztosít 

a TVI-nek, hogy 

állami támogatási 

(alap és OP 

specifikus) 

képzéseket tartson 

az irányító 

hatóságok részére. 

2011-ben 9 képzésre került 

sor, 233 fő vett rész a 

technikai segítségnyújtó 

szemináriumon. 2012-ben 

ugyanezen program keretében 

14 képzésre került sor 348 fő 
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A TVI a honlapján teszi közzé a 

releváns állami támogatási 

iránymutatásokat 

(tvi.kormany.hu) és újságot ad 

ki az állami támogatások 

jogával kapcsolatban (cím: 

Állami Támogatások Joga. Az 

lap elektronikus verziója az 

atj.versenyjog.com oldalon 

érhető el (a papír alapú verziót 

támogatást folyósítóknak küldik 

meg) 

37/2011. Korm.hat. 

A TVI rendszeresen konzultál a 

támogatást nyújtókkal a tervek 

az állami támogatásokról szóló 

szabályok megfelelőégének 

kapcsán. A TVI a megfelelőség 

lehetőségeiről szintén tanácsot 

ad. 

  

 

részvételével. 

Abból a tényből kifolyólag, 

hogy 2014. július 1-jével új 

állami támogatási szabályok 

lépnek hatályba, 

elengedhetetlen, hogy ez a 

projekt a következő 

programozási időszakban is 

folytatódjon. 

2014-ben minimálisan 60 

órányi képzés van tervbe 

véve a különféle támogatást 

nyújtók részére. . A képzés 

célközönsége elsődlegesen az 

irányító hatóságok és a 

közvetítő szervezetek. Egy 

képzés hozzávetőleg 3-6 órás, 

és 15-60 fő részvételével 

zajlik. A képzés 2014-ben az 

állami támogatás fogalma az 

eljárási szabályok mellett 

különös figyelmet szentel a 

2014. július 1-jén hatályba 

lépő új szabályoknak. 2015-

2020 közötti időszakban is 

ezt a gyakorlatot kell követni, 

ugyanakkor a képzések 

formájukat tekintve 

problémamegoldó képességet 

fejlesztő és gyakorlatorientált 

workshop-ok lesznek.  

— Az 

állami 

támogat

ásra 

vonatko

zó 

uniós 

jogszab

ályok 

végreha

jtását és 

alkalma

zását 

szolgál

ó 

adminis

ztratív 

kapacit

ások 

biztosít

ására 

vonatko

zó 

intézke

T

e

l

j

e

s

í

t

e

t

t 

 

A Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda 

(továbbiakban: TVI) 

megalapítása óta 

folyamatosan teljesíti 

az EU állami 

támogatási szabályok 

hatékony 

alkalmazásáról szóló 

előírást. Az 

intézkedést jelenleg a 

37/2011-es 

Kormányhatározat 

szabályozza. 

A TVI-t 1999-ben hozták létre 

azzal a céllal, hogy biztosítsa az 

EU állami támogatásokról szóló 

szabályozásának való 

megfelelést még Magyarország 

EU csatlakozása előtt 

(tvi.kormany.hu). A TVI 

jelenlegi tevékenységét a 

37/2011 (III.22.) az állami 

támogatásokkal kapcsolatos 

A TVI rendszeresen 

konzultál a 

támogatást 

nyújtókkal a 

támogatási 

tervezetek az uniós 

állami 

támogatásokra 

vonatkozó 

szabályokkal való 

összeegyeztethetősé

ge tekintetében. A 

TVI gyakorlati 

tanácsok 

formájában is a 

támogatást nyújtók 

rendelkezésére áll a 

tervezetek uniós 

állami támogatási 

joggal való 

összeegyeztethetősé

gének 

megteremtése 

érdekében. 
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dések. Kormányhatározat 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy

_doc.cgi?docid=A1100037.KO

R) szabályozza a versennyel 

kapcsolatos szabályozások EU 

és regionális támogatási térkép 

értelmében. 

A TVI rendszeresen konzultál a 

támogatást nyújtókkal a tervek 

az állami támogatásokról szóló 

szabályok megfelelőségének 

kapcsán. A TVI a megfelelőség 

lehetőségeiről tanácsot is ad. 

2 további oldal érhető el a 

Magyar állami támogatások 

rendszerével kapcsolatban:  

www.tvi.kormany.hu  

www.atj.versenyjog.hu 

Az utóbbi az elektronikus 

változata a Állami 

Támogatások Joga c. 

folyóiratnak. A papír alapú 

verzió a támogatást nyújtóknak 

kerül megküldésre.  

 

Két magyar állami támogatási 

témájú weboldal is működik:  

www.tvi.kormany.hu  

www.atj.versenyjog.hu  

Ez utóbbi az elektronikus 

változata az "Állami 

Támogatások Joga" (State 

Aid Law) című folyóiratnak, 

melynek papír változata a 

támogatást nyújtók részére is 

megküldésre kerül.  

6. A 

környezet

i 

hatásvizs

gálattal 

(EIA) és 

a 

stratégiai 

környezet

i 

vizsgálatt

al (SEA) 

kapcsolat

os 

környezet

védelmi 

jogszabál

yok 

A 

környezet

i 

hatásvizs

gálattal és 

a 

stratégiai 

környezet

i 

Ö

s

s

z

e

s 

I

g

e
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—A 

2011/9

2/EU 

európai 

parlame

nti és 

tanácsi 

irányel

v ( 2 ) 

(EIA) 

és a 

2001/4

2/EK 

európai 

parlame

nti és 

tanácsi 

irányel

v ( 3 ) 

(SEA) 

tényleg

es 

alkalma

zását 

biztosít

ó 

intézke
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SEA: az Európai 

Parlament 

2001/42/EC és a 

Tanács 2001. június 

27-i rányelve a 

környezetet érintő 

bizonyos tervek és 

programok hatásainak 

értékelésével 

kapcsolatban teljesen 

átültetésre került. A 

Bizottság 

megfelelőnek találta, 

nem ellenkezett. 

 

EIA: 2009-ben kötelezettség 

szegési eljárás indult 

Magyarország ellen a Tanács 

85/337/EEC (1985. június 27.) 

irányelvének megsértése miatt, 

amely a környezetet érintő 

bizonyos köz és privát 

projektek hatásainak 

értékeléséről szól. Annak 

érdekében, hogy a magyar 

szabályozás teljesen 

A 6. Környezeti 

Cselekvési Program 

középidejű 

felülvizsgálatán, a 

Bizottság a nemzeti 

szintű Környezeti 

Hatásvizsgálat 

fejlesztésének 

szükségességét 

hangsúlyozta. A 

Bizottság 

bejelentette a 

Környezeti 

Hatásvizsgálati 

Irányelv (EIA) 

felülvizsgálatát. A 

Bizottság 2012. 

október 26-án 

fogadta el 

2011/92/EU 

irányelv 

módosításáról szóló 

ajánlatot a 

környezetet érintő 

bizonyos köz- és 

privát projektek 

hatásainak 

értékelése 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.KOR
http://www.tvi.kormany.hu/
http://www.atj.versenyjog.hu/
http://www.tvi.kormany.hu/
http://www.atj.versenyjog.hu/
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hatásvizs

gálattal 

kapcsolat

os uniós 

környezet

védelmi 

jogszabál

yok 

tényleges 

alkalmaz

ását 

biztosító 

intézkedé

sek 

megléte. 

dések;  

 

megfeleljen az irányelv 

követelményeinek, radikális 

változások kerültek bevezetésre 

a hatásvizsgálati rendszerben: 

 

82/2011 (V.18.). (Page 11687) 

Korm. hat. 

  308/2011 (XII. 23.) (Page 

38775) Korm.hat. 

 267/2006 (XII.20.) (Page 

12529) korm.hat. változás 

 263/2006 (XII.20.) (Page 

12514) Korm.hat. változás 

 312/2012 (XI.8.) (Page 

24878) Korm.hat. változás 

A kötelezettségszegési eljárás 

2013-ban lezárásra került.  

tárgyában. Az 

ajánlat tárgyalás 

alatt áll a WPE-ben. 

Ezalatt Magyarország az 

irányelv teljesítésén dolgozik, 

a végrehajtásról a 

Bizottsággal konzultálva.  

— Az 

EIA és 

SEA 

vizsgál

atokra 

vonatko

zó 

irányel

vek 

végreha

jtásába

n 

résztve

vő 

munkat

ársak 

képzésé

t és 

tájékozt

atását 

szolgál

ó 

intézke

dések;  

T

e

l

j

e

s

í

t

e

t

t 

A szükséges képzési 

stratégia elkészült. A 

szakemberek 

továbbképzése, 

tájékoztatása a 

stratégia alapján 

folyamatosan zajlik. 

 

 

— A 

megfele

lő 

adminis

ztratív 

kapacit

ások 

rendelk

ezésre 

állását 

biztosít

T

e

l

j

e

s

í

t

e

t

SEA: Az irányelv a 

következő 

törvénykezéssel lett 

bevezetve: 

  2/2005 (I.11.) Korm. hat. 

  LIII. (1995) tv. 

  CXL. (2004) tv. 

 

EIA: Az irányelv néhány 

 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1b2946dff90cd13720490f047dfc05f885132c94/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/7157db55f1432f66a67d25e5e211386963bb666d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b21e9644cde5eae0d177ad4ff640d332df3acaa1/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b21e9644cde5eae0d177ad4ff640d332df3acaa1/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8a3d5d146c27fb65d1c7c0bd6e05c4ba3678fc9a/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1c060886c04682a0d8100ba3cdfe81d58d3ca777/megtekintes
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
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ó 

intézke

dések.; 

t jogszabályban került 

bevezetésre: 

 314/2005 (XII.25) (Page 

11089) Korm.hat. 

  LIII. (1995) tv. 

 CXL. (2004) tv. 

 Korm.hat. 347/2006. (XII. 

23.) (Page 13434) 

 Korm.hat. 72/1996. (V. 22.) 

 Korm. hat. 40/2002. (III. 

21). (Page 2258)  

 157/2005. (VIII. 15.) (Page 

6050) Korm.hat. 

 263/2006 (XII.20.) (Page 

12514) Korm. hat. 

 267/2006 (XII.20.) (Page 

12529) Korm.hat. 

 382/2007. (XII. 23.) (Page 

14463) Korm.hat. 

 159/2010. (V. 6.) (Page 

14523) Korm.hat. 

 320/2010. (XII. 27.) (Pgae 

30563) Korm.hat. 

 Korm. hat. 327/2010. (XII. 

27.) (Page 30652) 

 328/2010. (XII. 27.) (Page 

30666) Korm.hat. 

 312/2012 (XI.8.) (Page 

24878) Korm.hat. 

 

A megvalósítása hatákonyága 

elektronikus folyamatok által 

fejlesztve. 

A felelős szerv (Országos 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főfelügyelőség -OKTF) 

kapacitásai 2013-ban 

megerősítésre kerültek.  

7

.

 

S

t

a

t

i

s

z

t

i

k

a

i

Ö

s

s

z

e

s 

N

e

m 

 

— 

Olyan 

intézke

dések 

vannak 

érvényb

en a 

statiszti

kai 

adatok 

időben 

történő 

begyűjt

ésére és 

összesít

N

e

m 

 

Felelős: központi koordináció  

 

Az ex-ante feltétel 

teljesülésének vizsgálata – a 

feltétel speciális jellege okán - 

az operatív programok 

elfogadását követően 

vizsgálható. 

 

 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/15f51b3e24c89be23e9dac4198d569b7c5de633b/megtekintes
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d0ce55cc7323c7a4bccd0acc628d00e6a6fa6c85/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d0ce55cc7323c7a4bccd0acc628d00e6a6fa6c85/megtekintes
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600072.KOR
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8d6dab07661f506020a155e1e1d7a272b024f154/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8d6dab07661f506020a155e1e1d7a272b024f154/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/572f79eabb0a2dbaae4c7a76e171b962d5b793be/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b21e9644cde5eae0d177ad4ff640d332df3acaa1/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b21e9644cde5eae0d177ad4ff640d332df3acaa1/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1bb844df219bd22f4c12721f9f4baa903fc0946f/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/caf8e4e4e37318b725354d74d27ab3cbe9a06b1e/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/571275a557a8576ddaa68e3392a0c85c30a63a7d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/571275a557a8576ddaa68e3392a0c85c30a63a7d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/571275a557a8576ddaa68e3392a0c85c30a63a7d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/571275a557a8576ddaa68e3392a0c85c30a63a7d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8a3d5d146c27fb65d1c7c0bd6e05c4ba3678fc9a/megtekintes
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r

e

n

d

s

z

e

r

e

k

 

é

s

 

e

r

e

d

m

é

n

y

-

m

u

t

a

t

ó

k 

A 

programo

k 

eredmény

ességéne

k és 

hatásának 

felmérésé

hez 

szükséges 

statisztika

i alap 

megléte. 

Olyan 

eredmény

mutató-

rendszer 

megléte, 

amely 

szükséges 

a várt 

eredmény

ek 

eléréséhe

z 

leghatéko

nyabban 

hozzájáru

ésére 

vonatko

zóan, 

amelye

k 

kiterjed

nek a 

követke

zőkre:  

— a 

forráso

k és a 

mechan

izmuso

k 

azonosí

tása a 

statiszti

kai 

hiteless

ég 

biztosít

ása 

érdekéb

en;  

— az 

összegy

űjtött 

adatok 

közzété

telére 

és 

nyilván

os 

hozzáfé

rhetősé

gére 

vonatko

zó 

intézke

dések; 

— Az 

eredmé

nymuta

tók 

olyan 

hatékon

y 

rendsze

re, 

amely 

magába

n 

foglalja

:  

N

e

m 

 

Felelős: központi koordináció  

 

Az ex-ante feltétel 

teljesülésének vizsgálata – a 

feltétel speciális jellege okán - 

az operatív programok 

elfogadását követően 

vizsgálható. 
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ló 

intézkedé

sek 

kiválasztá

sához, az 

előrehala

dás 

monitorin

gjához és 

a 

hatásvizs

gálat 

elvégzésé

hez. 

— az 

egyes 

progra

mok 

vonatko

zásában 

kiválas

ztott 

eredmé

nymuta

tókat, 

feltünte

tve azt 

is, hogy 

milyen 

indokka

l esett a 

választá

s a 

progra

m 

keretéb

en 

finanszí

rozott 

szakpol

itikai 

intézke

désekre

;  

— az 

említett 

mutató

k 

célérték

einek 

meghat

ározásá

t;  

— a 

követke

ző 

követel

mények

kel való 

összhan

got 

minden 

mutató 

esetébe

n: az 

adatok 

megbíz

hatóak 

és 

statiszti

kailag 

igazolh
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atóak, 

egyértel

mű 

normatí

v 

értelme

zéssel 

rendelk

eznek, 

a 

szakpol

itikai 

elvárás

oknak 

megfele

lően 

alkalma

zhatóak 

és 

időszer

űek; 

 

 

— 

eljáráso

k 

rendelk

ezésre 

állását 

annak 

biztosít

ására, 

hogy a 

progra

m által 

finanszí

rozott 

minden 

művelet 

esetébe

n 

hatékon

y 

mutató

kat 

alkalma

znak. 

N

e

m 

 

Felelős szervezet: központi 

koordináció  

 

Az ex-ante feltétel 

teljesülésének vizsgálata – a 

feltétel speciális jellege okán - 

az operatív programok 

elfogadását követően 

vizsgálható. 
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9.2 Az előzetes feltételrendszer teljesítését szolgáló intézkedések, a felelős 

szervezetek és az ütemterv ismertetése 
43

 

25. táblázat: Az alkalmazandó általános előzetes feltételrendszer teljesítéséhez 

szükséges intézkedések 

Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium 

Meghozandó intézkedések 
Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

1. Hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

intézkedések 

Az ESB-alapok terén a 

hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

uniós jogszabályok 

végrehajtását és 

alkalmazását biztosító 

adminisztratív 

kapacitások megléte. 

Intézkedése

k a 

hatóságok 

ESB-alapok 

kezelésében 

és 

irányításába

n részt vevő 

személyzeté

nek 

képzésére a 

hátrányos 

megkülönbö

ztetés elleni 

uniós 

jogszabályo

k és 

szakpolitika 

terén. 

A horizontális 

szempontok 

érvényesítésére és 

jó gyakorlataira a 

végrehajtási 

intézményrendszer 

munkatársai 

felkészítésre 

kerülnek tantermi 

képzések, illetve e-

learninges 

távoktatás 

formájában. 

Amennyiben azt a 

pályázóktól érkező 

igények indokolják, 

úgy 

adminisztrációjukat 

megkönnyítő 

speciális 

dokumentumokat 

bocsátunk 

rendelkezésükre. 

2015 

I. 

félév 

Felelős 

szervez

et: a 

Kormán

y 

európai 

uniós 

források 

felhaszn

álásáért 

felelős 

szerve  

 

2014 februárjában 

jóváhagyásra került a 

fejlesztéspolitikai 

intézményrendszerre 

vonatkozó egységes képzési 

stratégia és a központilag 

szervezendő képzéseket 

tartalmazó képzési terv, 

melynek keretében a 

koordináló szervezet 

meghatározta, és szeptember 

végéig kidolgozza az európai 

uniós alapok felhasználásával 

2014 III. 

negyedév 

képzési terv és 

stratégia 

elkészült, 

jóváhagyása 

megtörtént 

Felelős szervezet: 

a Kormány 

európai uniós 

források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

 

                                                 

43
 A 25. és a 26. táblázat csak azokat az alkalmazandó általános és tematikus előzetes feltételrendszereket 

tartalmazza, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben teljesültek (lásd a 24. táblázatot) az operatív program 

benyújtása idején. 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

kapcsolatos, az 

intézményrendszert érintő 

kötelező központi képzések 

tartalmi elemeit. A 

központilag szervezendő 

kötelező képzések 

témaköreinek 

meghatározásánál alapvető 

szempont volt a 

jogszabályokból eredő 

kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer 

alapfolyamatainak 

bemutatása, illetve a 

munkavégzés maximális 

támogatása. A képzések 

célcsoportját a koordináló 

szervezet, az irányító 

hatóságok, igazoló és 

ellenőrző hatóságok és a 

közreműködő szervezetek 

munkatársai képezik.  

A koordináló szervezet 

figyelembe veszi, hogy a 

képzés keretében a 

horizontális elvek OP-

specifikusan kerüljenek 

bemutatásra. A horizontális 

szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába 

bevonásra került az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, valamint 

az átfogó ismeretek 

biztosítása érdekében a 

folyamat során 

együttműködünk a releváns 

szakmai és civil 

szervezetekkel. 

Az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatos 

képzési modul tervezett 

tematikája: 

1. Az egyenlő 

bánásmódról szóló törvény 

alapfogalmai 

2. Az egyenlő 

bánásmód követelménye az 

emberi jogok rendszerében, 

EU szabályozás 

3. ENSZ Egyezmény 

a Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogairól 

4. Esélyegyenlőségi 

politika, szakpolitikai 

2014 III. 

negyedév: 

horizontális 

modul 

kidolgozása 

(folyamatban) 

2014. IV. 

negyedév: 

horizontális 

modul oktatása  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

stratégiák 

5. Hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

intézkedések  

6. Nemek közötti 

egyenlőség  

7. Fogyatékkal élő 

személyek jogai, egyenlő 

esélyű hozzáférés, 

akadálymentesítés 

8. A roma kisebbség 

helyzete 

(Magyarországon az egyenlő 

bánásmód követelményének 

érvényesülését az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság ellenőrzi, 

melyet az Országgyűlés az 

Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény alapján 

hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a 

törvényeknek van 

alárendelve, valamint 

országos hatáskörrel 

rendelkezik. Főbb 

tevékenységi körei a 

következők: országos megyei 

egyenlőbánásmód-referensi 

hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű 

tréninganyag kidolgozása és 

az akkreditált képzések 

megszervezése, 

társadalomtudományi 

kutatások megvalósítása, 

társadalmi szemléletformálás 

az integrált kommunikáció 

eszközeivel.) 

2. Nemek közötti 

egyenlőség 

Az ESB-alapok terén a 

nemek közötti egyenlőség 

előmozdítását célzó uniós 

jogszabályok 

végrehajtását és 

alkalmazását biztosító 

adminisztratív 

kapacitások megléte. 

— 

Intézkedése

k a 

hatóságok 

ESB-alapok 

kezelésében 

és 

irányításába

n részt vevő 

személyzeté

nek 

képzésére a 

hátrányos 

megkülönbö

A horizontális 

szempontok 

érvényesítésére és 

jó gyakorlataira a 

végrehajtási 

intézményrendszer 

munkatársai és a 

kedvezményezettek 

egyaránt 

felkészítésre 

kerülnek. 

Amennyiben azt a 

pályázóktól érkező igények 

indokolják, úgy 

2015 

I. 

félév 

Felelős 

szervez

et: a 

Kormán

y 

európai 

uniós 

források 

felhaszn

álásáért 

felelős 

szerve  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

ztetés elleni 

uniós 

jogszabályo

k és 

szakpolitika 

terén. 

 

adminisztrációjukat 

megkönnyítő speciális 

dokumentumokat bocsátunk 

rendelkezésükre. 

2014 februárjában 

elfogadásra került a 

fejlesztéspolitikai 

intézményrendszerre 

vonatkozó egységes 

képzésistratégia és a 

központilag szervezendő 

képzéseket tartalmazó képzési 

terv, melynek keretében a 

koordináló szervezet 

meghatározta az európai 

uniós alapok felhasználásával 

kapcsolatos, az 

intézményrendszert érintő 

központi képzések tartalmi 

elemeit. 

A központilag szervezendő 

kötelező képzések 

témaköreinek 

meghatározásánál alapvető 

szempont volt a 

jogszabályokból eredő 

kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer 

alapfolyamatainak 

bemutatása, illetve a 

munkavégzés maximális 

támogatása. 

 

A képzések célcsoportját a 

koordináló szervezet, az 

irányító hatóságok, igazoló és 

ellenőrző hatóságok 

munkatársai képezik. 

 

 

2014.III. 

negyedév: 

horizontális 

modul 

kidolgozása 

(folyamatban) 

2014.IV. 

negyedév: 

horizontális 

modul oktatása 

Felelős szervezet: 

a Kormány 

európai uniós 

források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

 

A koordináló szervezet 

figyelembe veszi, hogy a 

képzés keretében a 

horizontális elvek OP-

specifikusan kerüljenek 

bemutatásra. A horizontális 

szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába 

bevonásra került az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, valamint 

az átfogó ismeretek 

biztosítása érdekében a 

folyamat során 

együttműködünk a releváns 

szakmai és civil 

szervezetekkel. 

2014.III. 

negyedév: 

horizontális 

modul 

kidolgozása 

(folyamatban) 

2014.IV. 

negyedév: 

horizontális 

modul oktatása 

Felelős szervezet: 

a Kormány 

európai uniós 

források 

felhasználásáért 

felelős szerve  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

Az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatos 

képzési modul tervezett 

tematikája: 

1. Az egyenlő 

bánásmódról szóló törvény 

alapfogalmai 

2. Az egyenlő 

bánásmód követelménye az 

emberi jogok rendszerében, 

EU szabályozás 

3. ENSZ Egyezmény 

a Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogairól 

4. Esélyegyenlőségi 

politika, szakpolitikai 

stratégiák 

5. Hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

intézkedések  

6. Nemek közötti 

egyenlőség  

7. Fogyatékkal élő 

személyek jogai, egyenlő 

esélyű hozzáférés, 

akadálymentesítés 

8. A roma kisebbség 

helyzete 

 

(Magyarországon az egyenlő 

bánásmód követelményének 

érvényesülését az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság ellenőrzi, 

melyet az Országgyűlés az 

Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény alapján 

hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a 

törvényeknek van 

alárendelve, valamint 

országos hatáskörrel 

rendelkezik. Főbb 

tevékenységi körei a 

következők: országos megyei 

egyenlőbánásmód-referensi 

hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű 

tréninganyag kidolgozása és 

az akkreditált képzések 

megszervezése, 

társadalomtudományi 

kutatások megvalósítása, 

társadalmi szemléletformálás 



 

216/264 

Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

az integrált kommunikáció 

eszközeivel.) 

3. Fogyatékosság 

Az ESB-alapok terén a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény 

végrehajtását és 

alkalmazását biztosító 

adminisztratív 

kapacitások megléte a 

2010/48/EK tanácsi 

határozattal ( 1 ) 

összhangban. 

Intézkedése

k a 

hatóságok 

ESB-alapok 

kezelésében 

és 

irányításába

n részt vevő 

személyzeté

nek 

képzésére a 

fogyatékoss

ággal 

kapcsolatos 

uniós 

jogszabályo

k és 

szakpolitika 

terén, 

beleértve az 

akadálymen

tesítést és a 

fogyatékoss

ággal élő 

személyek 

A horizontális 

szempontok 

érvényesítésére és 

jó gyakorlataira a 

végrehajtási 

intézményrendszer 

munkatársai és a 

kedvezményezettek 

egyaránt 

felkészítésre 

kerülnek tantermi 

képzések, illetve e-

learninges 

távoktatás 

formájában. 

Amennyiben azt a 

pályázóktól érkező 

igények indokolják, 

úgy 

adminisztrációjukat 

megkönnyítő 

speciális 

dokumentumokat 

bocsátunk 

rendelkezésükre. 

2015 

I. 

félév 

Felelős 

szervez

et: a 

Kormán

y 

európai 

uniós 

források 

felhaszn

álásáért 

felelős 

szerve  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

jogairól 

szóló 

ENSZ-

egyezmény 

gyakorlati 

alkalmazásá

t az uniós és 

adott 

esetben a 

nemzeti 

jogszabályo

knak 

megfelelően

;  

2014 februárjában 

elfogadásra került az 

egységes képzési stratégia és 

a központilag szervezendő 

képzéseket tartalmazó képzési 

terv, melynek keretében a 

koordináló szervezet 

meghatározta, az európai 

uniós alapok felhasználásával 

kapcsolatos, az 

intézményrendszert érintő 

központi képzések tartalmi 

elemeit. A központilag 

szervezendő kötelező 

képzések témaköreinek 

meghatározásánál alapvető 

szempont volt a 

jogszabályokból eredő 

kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer 

alapfolyamatainak 

bemutatása, illetve a 

munkavégzés maximális 

támogatása. 

 

A képzések célcsoportját a 

koordináló szervezet, az 

irányító hatóságok, igazoló és 

ellenőrző hatóságok 

munkatársai képezik.  

2014 III. 

negyedév 

Felelős szervezet: 

a Kormány 

európai uniós 

források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

A koordinációs szervezet 

figyelembe veszi, hogy a 

képzés keretében a 

horizontális elvek OP-

specifikusan kerüljenek 

bemutatásra. A horizontális 

szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába 

bevonásra került az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, valamint 

az átfogó ismeretek 

biztosítása érdekében a 

folyamat során 

együttműködünk a releváns 

szakmai és civil 

szervezetekkel. 

Az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatos 

képzési modul tervezett 

tematikája: 

1. Az egyenlő 

bánásmódról szóló törvény 

alapfogalmai 

2. Az egyenlő 

2014.III. 

negyedév: 

horizontális 

modul 

kidolgozása 

(folyamatban) 

2014.IV. 

negyedév: 

horizontális 

modul oktatása 

Felelős szervezet: 

a Kormány 

európai uniós 

források 

felhasználásáért 

felelős szerve  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

bánásmód követelménye az 

emberi jogok rendszerében, 

EU szabályozás 

3. ENSZ Egyezmény 

a Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogairól 

4. Esélyegyenlőségi 

politika, szakpolitikai 

stratégiák 

5. Hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

intézkedések  

6. Nemek közötti 

egyenlőség  

7. Fogyatékkal élő 

személyek jogai, egyenlő 

esélyű hozzáférés, 

akadálymentesítés 

8. A roma kisebbség 

helyzete 

 

A képzés lefedi a fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos EU 

és nemzeti joganyagot és 

szakpolitikát, beleértve a 

hozzáférhetőség és a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezmény gyakorlati 

alkalmazását. 

(Magyarországon az egyenlő 

bánásmód követelményének 

érvényesülését az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság ellenőrzi, 

melyet az Országgyűlés az 

Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény alapján 

hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a 

törvényeknek van 

alárendelve, valamint 

országos hatáskörrel 

rendelkezik. Főbb 

tevékenységi körei a 

következők: országos megyei 

egyenlőbánásmód-referensi 

hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű 

tréninganyag kidolgozása és 

az akkreditált képzések 

megszervezése, 

társadalomtudományi 

kutatások megvalósítása, 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

társadalmi szemléletformálás 

az integrált kommunikáció 

eszközeivel.) 

4.Közbeszerzés  

Az ESB-alapok terén az 

uniós közbeszerzési jog 

tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések 

megléte. 

I. Az uniós 

közbeszer

zési 

jogszabály

ok 

megfelelő 

mechaniz

musok 

révén 

történő 

tényleges 

alkalmazá

sát 

szolgáló 

intézkedés

ek  

Intézkedések a 2004. 

évi irányelvek 

megfelelő 

alkalmazásának 

biztosítására. 

Elsősorban hangsúlyozzuk, 

hogy a szóban forgó irányelvek 

teljes mértékben átültetésre 

kerültek a magyar jogba, 

melyek hatékony alkalmazását 

több konkrét intézkedés is 

szolgálja. 

A Bizottság megállapításait 

Magyarország mindig 

figyelembe vette, és 

amennyiben szükséges volt, a 

közbeszerzési törvény is 

módosításra került. Ennek 

eredményeként már hosszabb 

ideje nem indult 

kötelezettségszegési eljárás 

Magyarország ellen a 

közbeszerzések nem megfelelő 

szabályozása miatt. 

A közbeszerzési törvény 2013 

júliusában és 2014 márciusában 

történt módosítása a verseny és 

az átláthatóság megerősítése, 

valamint az adminisztratív 

terhek további csökkentése 

érdekében került elfogadásra. 

A bevezetett módosítások 

különösen: 

- a közbeszerzési 

dokumentumokat minden 

esetben ingyenesen kell az 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátani, ezen kívül a 

Közbeszerzési Hatóság 

elektronikus felületet is biztosít 

az említett dokumentumok 

elektronikus úton történő 

elérésének biztosítására – 

ennek eredményeként 

emelkedett az elektronikusan 

rendelkezésre bocsátott 

dokumentációk aránya; 

- a tárgyalásos eljárások 

átláthatóbbá váltak a 

közbeszerzési törvény azon 

módosítása révén, amely az 

összes ajánlattevő számára 

kötelezővé tette a végleges 

ajánlat írásban történő egyidejű 

benyújtását, amely végleges 

ajánlatokat nyilvánosan 

bontanak fel – ez teljes 

átláthatóságot biztosít a 

tárgyalásos eljárások során; 

- az ajánlattevők csak egy papír 

alapú ajánlatot kötelesek 

benyújtani (másolati példányok 

csak elektronikus formában 

kérhetőek); 

- a Közbeszerzési Hatóság 

létrehozta az ún. Közbeszerzési 

Adatbázist, amelyben az 

ajánlatkérők egy központi 

felületen kötelesek számos 

dokumentumot közzétenni az 

éves közbeszerzési tervtől a 

szerződések teljesítésével 

kapcsolatos információkig.  

Útmutatók is készültek a 

jogszabályok helyes 

értelmezésének elősegítése 

érdekében. 

 I. Az uniós 

közbeszer

zési 

jogszabály

ok 

megfelelő 

mechaniz

musok 

révén 

történő 

tényleges 

A 2004. évi 

irányelvek teljes 

mértékben átültetésre 

kerültek a magyar 

jogba, melyek 

hatékony 

alkalmazását több 

konkrét intézkedés is 

szolgálja. 

 

A közbeszerzési törvény 

közelmúltbeli módosításai a 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

alkalmazá

sát 

szolgáló 

intézkedés

ek  

verseny és az átláthatóság 

megerősítése, valamint az 

adminisztratív terhek további 

csökkentése érdekében kerültek 

elfogadásra. A bevezetett 

módosítások különösen: 

- a közbeszerzési 

dokumentumokat minden 

esetben ingyenesen kell 

rendelkezésre bocsátani, 

amelyre egy elektronikus 

felület is rendelkezésre áll;  

- az ajánlattevők számára 

kötelező a végleges ajánlat 

egyidejű benyújtása írásban a 

tárgyalásos eljárások során;  

- az ajánlattevők csak egy papír 

alapú ajánlatot kötelesek 

benyújtani; 

- a Közbeszerzési Hatóság 

létrehozta a Közbeszerzési 

Adatbázist, amelyben az 

ajánlatkérők egy központi 

felületen kötelesek számos 

dokumentumot közzétenni.  

Útmutatók is készültek a 

jogszabályok helyes 

értelmezésének elősegítésére. 

  1. Gyakorlati 

útmutatók kerülnek 

kiadásra, melyek 

biztosítják a hatályos 

közbeszerzési 

szabályok 

alkalmazását az ESB 

alapok felhasználása 

során. Az útmutatók 

tartalma az Európai 

Bizottsággal történő 

egyeztetést követően 

kerül véglegesítésre. 

Az útmutatók 

lefedik majd a 

problematikusnak 

tartott 

tárgyköröket, így 

különösen a 

nyilvános hirdetmény 

nélküli közvetlen 

odaítélést, a 

kiválasztási és 

odaítélési 

szempontokat, kizáró 

a meglévő 

útmutatók 

számbavétele - 

2014. 

november 20. 

 

a szükséges 

útmutatók 

listájának 

összeállítása – 

2014. 

december 31. 

 

az útmutatók 

elkészítése - 

2015. május 1. 

 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

okokat, 

szerződésmódosítást, 

stb. Az útmutatók a 

közbeszerzési 

ellenőrző szervek és 

az uniós auditok 

adott területre 

vonatkozó releváns 

megállapításait is 

tartalmazzák majd. 

Elsőként számba vesszük a 

jelenlegi útmutatókat, majd 

elkészítjük az egyes 

tárgykörökben kiadandó 

útmutatók listáját a 

Bizottsággal egyeztetve. 

  2. Részletes 

iránymutatást 

biztosító összefoglaló 

készül a 

közbeszerzési 

eljárások 

ellenőrzésének 

előzetes 

minőségellenőrzési 

szakaszára, mind az 

ellenőrzés 

szabályossági 

szakaszára 

vonatkozóan az EU-s 

forrásból 

megvalósuló 

közbeszerzések 

ellenőrzését végző 

szakértők számára. 

Ezen útmutatók 

egyaránt 

vonatkoznak 

ellenőrzési 

módszertanra és 

tartalmi kérdésekre. 
Az intézkedés 

részben már 

megvalósult, ebben 

az évben bevezetésre 

kerültek hasonló 

tartalmú útmutatók, 

amelyeket – a 

Bizottsággal 

együttműködésben 
– továbbfejlesztünk.  

Az összefoglalók szakmai 

tartalma közzétételre kerül a 

2015. június 1. Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

kedvezményezettek és a 

közbeszerzési tanácsadók 

számára.  Az összefoglalók 

közvetlenül befolyásolni 

tudják a közbeszerzési 

dokumentumok tartalmát, 

mivel az előzetes ellenőrzések 

során olyan közbeszerzési 

dokumentum nem fogadható el, 

amely nem felel meg az 

összefoglalóban írtaknak.  

  3. Az útmutatók 

rendszeres 

aktualizálása: átfogó 

felülvizsgálat évente 

legalább egy 

alkalommal, az új 

közbeszerzési 

szabályok elfogadása 

esetén mélyreható, 

részletes 

felülvizsgálat – 

együttműködve a 

Bizottsággal. 

 

Az útmutatók szakmai 

tartalma évente legalább egy 

alkalommal kerülne 

felülvizsgálatra, bár 

változtatások rövidebb 

időközönként is 

végrehajthatóak, ha az Európai 

Unió Bírósága által meghozott 

új ítélet vagy jelentősebb audit 

megállapítás ezt szükségessé 

teszi. 

Mindemellett az új irányelveket 

átültető közbeszerzési törvény 

hatályba lépését követően is sor 

kerül majd az útmutatók átfogó 

felülvizsgálatára.  

folyamatos, de 

évente 

legalább egy 

alkalommal 

átfogó 

felülvizsgálat 

és az új 

közbeszerzési 

szabályok 

elfogadásakor 

mélyreható, 

részletes 

felülvizsgálat 

Miniszterelnöksé

g 

  4. Konferenciák 
szervezése a 

kedvezményezettek 

és a közbeszerzések 

ellenőrzésébe bevont 

szervezetek tagjai 

számára a 

közbeszerzési 

szabályok megfelelő 

alkalmazásának 

2016. 

december 31-

ig legalább 4 

konferencia 

szervezése 

első: 

korrupcióellen

es konferencia 

2014 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

elősegítése 

érdekében. 

 

decemberében 

  5. Magyarország a 

folyamatos 

konzultáció és 

együttműködés 

elősegítésére 

negyedéves jelentést 
készít a 

közbeszerzésekről. A 

jelentés részeként 

információkat, illetve 

a Közbeszerzési 

Hatóság segítségével 

statisztikai adatokat 

bocsát a Bizottság 

rendelkezésére. A 

jelentés tartalmazza 

különösen az 

ellenőrzések, a 

jogorvoslatok, 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárások, 

leggyakoribb 

jogszabály 

alkalmazási 

problémák és KKV-k 

közbeszerzésen való 

nyertességének 

statisztikáit. A 

jelentésekben 

található egyéb 

információk 

tartalmazzák az 

átültetéssel 

kapcsolatos 

jogalkotási munkára, 

a közbeszerzési 

intézményrendszer 

fejlesztésére és a 

közbeszerzési 

ellenőrzési 

mechanizmus 

működésére 

vonatkozó 

tájékoztatást. 

negyedévente 

– az első 

jelentés 

elkészítésének 

javasolt 

határideje: 

2014. 

December 15. 

Miniszter

elnökség 

 

  6.  Közbeszerzési 

felhívás- és 

dokumentáció 

minták közzététele a 

Egyezte

tés a 

Bizottsá

ggal a 

Miniszter

elnökség 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

kedvezményezettek 

számára. 

Magyarország egyeztet a 

Bizottsággal a közzéteendő 

mintadokumentumok típusairól 

és azok tartalmáról is. 

Ezek a mintadokumentumok 

tartalmazni fogják, hogy a 

kedvezményezetteknek mely 

lényeges feltételeket kell 

figyelembe venniük, amikor 

egy adott eljáráshoz 

dokumentumokat készítenek 

(kötelező rész), továbbá ezen 

követelményeknek megfelelő, 

egy adott eljárás ajánlati 

felhívásának kitöltésére 

vonatkozó példákat is 

tartalmaznak majd. 

dokume

ntum 

típusokr

ól – 

2015. 

január 

31. 

 

 

 

A dokumentumok 

közzététele - 

2015. március 31. 

 

  7. Az ajánlatkérők 

szabadsága az 

alkalmassági 

követelmények 

kialakítása terén 

jelentősen 

korlátozva lesz. 

Az éves árbevétel maximuma a 

szerződés értéke lesz, továbbá 

kizárólag egyetlen, a szerződés 

értékének legfeljebb 75 %-át 

elérő összegű referencia 

követelhető meg. 

Továbbá az ajánlatkérőnek el 

kell fogadnia mindazokat a 

korábbi referenciákat, amelyek 

a szerződés tárgyával 

műszakilag egyenértékűek. 

A témában együttműködés is 

indult az építőipar területén 

működő szakmai 

szervezetekkel. 

Az alkalmassági 

követelmények korlátozására 

vonatkozó intézkedések 

mostantól minden ex-ante 

ellenőrzés alá eső eljárásban 

alkalmazásra kerülnek. Az 

intézkedések az új 

közbeszerzési törvénybe, 

korlátozások 

bevezetése az 

ex-ante 

ellenőrzések 

gyakorlatában 

– 2014. 

november 

 

az új 

közbeszerzési 

törvény és a 

végrehajtási 

rendeletek 

legkésőbb 

2015. 

december 31-

ig történő 

elfogadása 

Miniszter

elnökség 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

illetve végrehajtási rendeleteibe 

is bekerülnek majd.  

Az intézkedések által célzott 

nagyobb verseny az ajánlati 

árakra is kedvező hatást 

gyakorol. 

  Az új irányelvek 

alkalmazását biztosító 

intézkedések 

(Az összes korábban említett 

intézkedés is fenntartásra 

kerül) 

  

  8. Az új 

közbeszerzési 

törvény elfogadása 
legkésőbb 2015. 

december 31-ig. 

Az új irányelvek korábbi 

időpontban történő 

átültetésével elérendő cél, hogy 

az új irányelvek előnyei a 

lehető leghamarabb 

kihasználásra kerüljenek. 

Az új közbeszerzési törvény 

lehető legjobb előkészítése 

érdekében Magyarország 

egyeztetéseket folytat a 

Bizottsággal. 

Az egyeztetések a Bizottsággal 

közösen meghatározott 

tárgyköröket fogják felölelni, 

különösen amelyek az új 

törvény célkitűzéseinek 

megvalósítására szolgálnak, 

mint pl. az eljárások 

egyszerűsítése, az 

adminisztratív terhek 

csökkentése, a lehető 

legszélesebb körű verseny 

biztosítása (pl. a kizárási okok, 

kiválasztási feltételek kapcsán), 

valamint az átláthatóság. 

 

az új 

közbeszerzési 

törvény 

elfogadása 

legkésőbb 

2015. 

december 31. 

 

a konzultációt 

a koncepció 

alapján 

novemberben 

megkezdjük és 

a 

törvényszöveg 

kialakításával 

párhuzamosan 

is folytatjuk, 

így a Bizottság 

észrevételei 

már a 

közbeszerzési 

törvény 

megalkotása 

során 

figyelembe 

vehetők. Az 

egész szöveg 

tervezete 

megküldésre 

kerül a 

Bizottságnak 

legkésőbb 

annak 

parlamenti 

benyújtásával 

egyidejűleg, 

Miniszter

elnökség 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

hogy a 

fennmaradó 

észrevételek 

még a 

parlamenti 

szakban vagy a 

hatályba lépést 

megelőzően 

kezelhetők 

legyenek 

  9. A verseny minél 

szélesebb körű 

előmozdítása érdekében az 

alkalmassági 

követelmények normatív 

korlátai bevezetésre 

kerülnek a jogszabályokba 

(a hetedik pontban 

leírtaknak megfelelően). 

  

  10. Az ajánlatkérők 

közbeszerzés 

előkészítésével 

kapcsolatos 

kötelezettségeit 

illetően 

részletszabályok 

kerülnek 

bevezetésre az új 

közbeszerzési 

törvényben, melyek 

elősegítik mind az 

egyenlő eséllyel 

történő érvényes 

ajánlattételt, mind a 

szerződés 

teljesítésekor 

jelentkező problémák 

megelőzését, így 

összességében 

átláthatóbbá teszik a 

közbeszerzési 

eljárásokat. 

2015. 

december 31. 

Miniszterelnöksé

g 

  11. A verseny növelése és a 

kis- és középvállalkozások 

közbeszerzésekhez történő 

hozzáférésének biztosítása 

érdekében a törvény 

korlátozni fogja a 

biztosítékok (pl. 

bankgarancia) 

megkövetelését az 

2015. 

December 31. 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

ajánlattevőktől. Az 

intézkedés  az ajánlattevőket 

sújtó pénzügyi terhek 

megszüntetésére irányul, 

amelyek könnyen 

megakadályozhatják a 

közbeszerzésekben való 

részvételüket. 

 II. A 

szerződések 

odaítélési 

eljárásának 

átláthatóságá

t biztosító 

intézkedések 

 

Az I. pontban felsorolt 

intézkedések is elősegítik a 

szerződés odaítélések 

átláthatóságát. 

  

  12. A magyar Gazdasági 

Versenyhivatallal 

együttműködve egy olyan 

feltételrendszer kerül 

kidolgozásra, amely alapján a 

közbeszerzési ellenőrzést 

végző szervnek automatikusan 

bejelentést/panaszt kell 

küldenie a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. 
Az ellenőrző szervezetek ezen 

kötelezettségének az érintettek 

részére történő közvetítésével 

egyfajta visszatartó hatás is 

elérhető.  

Az intézkedés hosszútávon a 

Versenyhivatal munkáját is 

segíti a piaci folyamatok 

feltérképezése során. 

December 

2014. 

Miniszterelnöksé

g és az irányító 

hatóságok 

  13. Az új törvényi 

szabályozásba az új 

irányelvek 

szerződésmódosításra 

vonatkozó rendelkezései 
olyan megközelítéssel 

kerülnek átültetésre, amely a 

rugalmasabb szabályok 

visszaélésszerű 

felhasználásának elkerülése 

irányul.  

Az indokolás nélküli 

módosítások %-os 

arányának meghatározása az 

irányelveknél szigorúbban 

kerül szabályozásra, és az 

2015. 

december 31. – 

kötelezettségek 

bevezetése az 

új 

szabályozásban 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

ajánlatkérők kötelesek 

lesznek a szerződés 

teljesítésére vonatkozó 

részletes információk 

benyújtására, ami lehetővé 

teszi az illetékes (törvény 

által meghatározott) hatóság 

számára a közpénzekkel 

való felelős gazdálkodás 

ellenőrzését. 

  14. A jogszabályok 

egységes 

értelmezésének 

biztosítása az egész 

intézményrendszerb

en.   

Az ellenőrzést végző 

szervezetek folyamatosan 

figyelemmel kísérik a 

közbeszerzési gyakorlatot az 

ex-ante és utóellenőrzések 

során, az intézmények tagjai 

gyakran megosztják 

tapasztalataikat és 

közreműködnek az 

akciótervben említett útmutatók 

aktualizálásában.  

Az irányító hatóságok, a 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztály és a helyi 

ajánlatkérők közötti 

információ- és „best practice”-

csere céljára elektronikus 

felület kerül kialakításra. Az 

akciótervben említett összes 

útmutató/anyag könnyen 

hozzáférhető formában lesz 

majd közzétéve ezen a 

felületen.  

folyamatban Miniszterelnöksé

g 

  15. Magyarország 

maradéktalanul elkötelezett, 

hogy az elektronikus 

közbeszerzés szabályait az új 

irányelvekben meghatározott 

határidők betartásával átülteti. 

Első lépésként az e-

közbeszerzés stratégiája kerül 

kidolgozásra. Ez fogja 

meghatározni a 

Magyarországon alkalmazandó 

2015. május – 

e-közbeszerzés 

bevezetésével 

kapcsolatos 

stratégia 

 

2016. 

december – 

PILOT 

program 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

e-beszerzési modellt és az 

ennek eléréséhez szükséges 

lépéseket, az elvégzésükre 

vonatkozó indikatív 

határidőkkel együtt. 

A stratégia az elektronikus 

közbeszerzési szakértői 

csoporttal együttműködve kerül 

kialakításra. 

Az elektronikus közbeszerzési 

rendszer kidolgozását követően 

megkezdődik a rendszer 

tesztelése egy pilot projekt 

keretében. 

 

kezdete  

  16. Az intézményrendszer 

működési kézikönyvének 

közzététele. 

2014. 

december 31. 

Miniszterelnöksé

g 

  17. Az új 

közbeszerzési 

törvény megalkotási 

munkájának 

részeként a magyar 

hatóságok 

megvizsgálják, hogy 

fennállhat-e 

összeférhetetlenség 

abból eredően, hogy 

a Közbeszerzési 

Döntőbizottság a 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárások 

választása előzetes 

vizsgálatáért felelős 

szerv és egyben az 

elsőfokú jogorvoslati 

fórum is. 

Ha fennállna ilyen 

érdekellentét, a magyar 

hatóságoknak a Bizottsággal 

egyeztetve el kell végezniük a 

szükséges jogszabály 

módosításokat. 

2015. 

december  

Miniszterelnöksé

g 

  18. A belső képzési 

rendszer átalakítása 

és a vizsgarendszer 

fejlesztése a 

Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály 

Egyezte

tés a 

Bizottsá

ggal a 

tervezet

t 

képzési 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

megfigyelői számára. 

A jelenlegi képzési módszer 

átalakításra fog kerülni. 

Az új képzési rendszer sokkal 

összetettebb és átfogóbb lesz a 

jelenleginél, modulok 

készülnek, melyek tartalma a 

Bizottsággal való egyeztetések 

eredményeként kerül 

kialakításra. A képzések 

először a jelenlegi szabályokra 

fókuszálnak majd, viszont 

később az új szabályok 

kerülnek a középpontba. A 

résztvevőknek lehetőségük lesz 

külső tapasztalatok 

elsajátítására is. 

A képzésekhez kapcsolódóan 

egy új vizsgarendszer is 

kialakításra kerül.  

Az irányító hatóságok tagjai 

és a kedvezményezettek 

számára - az I. pontban 

foglalt intézkedés keretében 

- különböző konferenciák 

kerülnek megrendezésre.  

progra

mról 

2014. 

decemb

er 1-ig 

 

a 2016-os képzési 

program frissítése 

– 2015. december 

31. 

Az új képzési 

rendszer 

indulása – 

2015. január 

31. 

  19. 

Humánerőforrás-

motivációs stratégia 

kidolgozása a 

Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály 

munkatársait érintően 

annak érdekében, 

hogy csökkenjen a 

főosztály személyi 

állományának 

kicserélődése. 

A motivációs rendszer része a 

személyzet külső képzésének 

pénzügyi támogatása 

tanulmányi szerződés 

megkötése révén.  

2014 szeptemberétől 

kezdődően 6 kollégánk vesz 

részt posztgraduális 

közbeszerzési szakjogász 

2015. január 

31. 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

képzésen és januártól újabb 

jelentkezésekre számítunk. 

 IV. Az uniós 

közbeszerzés

i szabályok 

végrehajtásá

t és 

alkalmazását 

szolgáló 

adminisztratí

v 

kapacitások 

biztosítására 

vonatkozó 

intézkedések 

 

   

  20. A Miniszterelnökség 

ellenőrzési feladatait ellátó 

szakértők számának 

bővítése folyamatos 

toborzás és fejvadászat 

útján. 

A Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztály humán erőforrása 

jelenleg elegendő a feladatai 

ellátásához, mindazonáltal 

célunk a személyi állomány 

létszámának bővítése. 

A tervek szerint 2016. végére a 

szakértők száma 25 %-al nőni 

fog. 

A szervezet szakértői 

kapacitásának növelését 

biztosító tervezett 

intézkedéseken túl a feladatok 

mennyisége szükségessé teszi, 

hogy a főosztály külső 

tanácsadókat is igénybe 

vegyen.   

A személyi állomány köre – és 

a kiszervezés szükséges 

mértéke – a szükségletek és a 

munkateher Főosztály által 

történő felmérésének alapul 

vételével állapítható meg. 

folyamatban, a 

szükséges 

erőforrások 

már 

rendelkezésre 

állnak 

Miniszterelnöksé

g 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

  21. A Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály 

adminisztratív 

személyi 

állományának 

növelése. 

Az adminisztratív kapacitások 

növelése érdekében az 

adminisztratív személyi 

állomány száma kibővítésre 

került és jelenleg elegendő a 

főosztály feladatainak 

ellátásához.  

A Partnerségi 

Megállapodásban 

Magyarország kötelezettséget 

vállalt az adminisztratív 

személyi állomány számának 

2015 végéig 10 %-kal történő 

megnövelésére, ami részben 

már megvalósult.   

folyamatban Miniszterelnöksé

g 

  22. A monitoring és 

információs 

rendszer fejlesztése 

 

a végrehajtási 

időszakban 

bekövetkező 

változások 

szükségleteine

k megfelelő 

ütemezésben 

Miniszterelnöksé

g 

7. Statisztikai rendszerek 

és eredmény-mutatók 
A programok 

eredményességének és 

hatásának felméréséhez 

szükséges statisztikai alap 

megléte. Olyan 

eredménymutató-rendszer 

megléte, amely szükséges a 

várt eredmények eléréséhez 

leghatékonyabban 

hozzájáruló intézkedések 

kiválasztásához, az 

előrehaladás 

monitoringjához és a 

hatásvizsgálat 

elvégzéséhez. 

— Olyan 

intézkedése

k vannak 

érvényben a 

statisztikai 

adatok 

időben 

történő 

begyűjtésére 

és 

összesítésér

e 

vonatkozóa

n, amelyek 

kiterjednek 

a 

következőkr

e:  

— a 

források és 

a 

- Eredményindikátorok 

adatforrásainak 

meghatározása: OP-k 

elfogadásáig  

2014. 

decem

ber  

 

 

 

központ

i 

koordin

áció  

- Eredményindikátor értékek 

és hatásértékeléshez 

szükséges, adatbázisok 

beszerzésének ütemterve: 

értékelési tervek 

benyújtásáig 

 

2014. december  központi 

koordináció 

- ESZA mintavételes 

adatfelvételek előkészítése, 

közbeszerzés lefolytatása: 

2014. december  

2014. december központi 

koordináció 

- Foglalkoztatási Szolgálat 

statisztikáinak integrálása a 

2014-2020-as központi IT 

rendszerbe: 2016 vége 

2016. december 

 

 

központi 

koordináció 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

mechanizm

usok 

azonosítása 

a statisztikai 

hitelesség 

biztosítása 

érdekében;  

— az 

összegyűjtöt

t adatok 

közzétételér

e és 

nyilvános 

hozzáférhet

őségére 

vonatkozó 

intézkedése

k; 

 

A 2014-2020-as központi IT 

rendszer előkészítése 2013-

ban megkezdődött. A 

rendszer kialakítása során a 

hozzáférhetőség és az adatok 

közételi kötelezettsége 

figyelembe került, így a 

közzététel biztosítható. A 

nyilvánosság biztosításának 

alapjai a 2007-2013-as 

időszakban lefektetésre 

kerültek, jelenleg a 

http://palyazat.gov.hu/ 

honlapon található 

támogatáslekérdező 

rendszeren és az aggregált 

indikátor adatok közzétételén 

keresztül. 

Határidő: Kormány döntése 

után azonnal rendelkezésre 

áll.  

2014. december  központi 

koordináció 

 — Az 

eredménym

utatók olyan 

hatékony 

rendszere, 

amely 

magában 

foglalja:  

— az egyes 

programok 

vonatkozásá

ban 

kiválasztott 

eredménym

utatókat, 

feltüntetve 

azt is, hogy 

milyen 

indokkal 

esett a 

választás a 

program 

keretében 

finanszírozo

tt 

szakpolitika

i 

intézkedése

kre;  

— az 

említett 

mutatók 

célértékeine

- Az OP-k 

eredményindikátorai 

kialakításakor alapelv, 

hogy azok elsősorban a már 

létező, hivatalos statisztikai 

adatgyűjtésekből 

származzanak 

(EUROSTAT, Központi 

Statisztikai Hivatal, 

Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, stb.). 

Eltérő esetben az irányító 

hatóság meghatározza a 

rendszeres adatfelvétel 

típusát, és gyakoriságát. 

(Az adatbeszerzéseket a 

központi koordináció végzi 

és az OP-kra összeállított 

átfogó beszerzési tervet az 

értékelési terv elkészítéséig 

összeállítja az I/1 ponttal 

összhangban.) 

Az eredményindikátorok 

teljesülésének nyomon 

követését szolgáló, fent 

ismertetett adatkészletet 

értékelési adatbázisba 

szervezi. 

 

Ebben többek között gyűjti 

és feldolgozza a SKV-k, 

KHV-k releváns 

2014. 

márci

us 31. 

 

Irányító 

Hatóságok, 

központi 

koordináció 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

k 

meghatároz

ását;  

— a 

következő 

követelmén

yekkel való 

összhangot 

minden 

mutató 

esetében: az 

adatok 

megbízható

ak és 

statisztikaila

g 

igazolhatóa

k, 

egyértelmű 

normatív 

értelmezéss

el 

rendelkezne

k, a 

szakpolitika

i 

elvárásokna

k 

megfelelően 

alkalmazhat

óak és 

időszerűek; 

 

adattartalmát, továbbá 

egyéb, fejlesztéspolitikai 

szempontból releváns 

környezeti adatokat is. 

- A célértékek, amennyiben 

szükséges, számszerűsített 

érték, meghatározása az 

eddigi értékelések alapján, 

figyelembe véve az adott 

OP prioritásokra vonatkozó 

nemzeti és EU-s 

stratégiákban 

meghatározott célértéke 

szerint történik. 

- Az ex ante értékelések 

kitérnek az OP-kban 

alkalmazott indikátorok 

vizsgálatára a kritériumnál 

meghatározott feltételek 

mentén (is). 

2014. december 

 

Irányító 

Hatóságok, 

központi 

koordináció 

- Az OP-k elfogadásáig a 

minőségbiztosítási szerepet 

az ex ante értékelések látják 

el a meghatározott 

kritériumnak megfelelően a 

beavatkozási logika és az 

indikátorok kiválasztásának 

összhangjának 

vizsgálatával. 

A programok végrehajtása 

során Monitoring és 

Értékelési munkacsoport 

kerül felállításra, amely 

vizsgálja az egyes OP-kban 

alkalmazott indikátorok 

konzisztenciáját, a mérések 

elvégzését, az adatok 

beszerzését. Az indikátor 

munkacsoport 

eljárásrendjét az Egységes 

Működési Kézikönyv 

függeléke tartalmazza. 

2014. december 

 

központi 

koordináció  

 — eljárások 

rendelkezésr

e állását 

annak 

biztosítására

, hogy a 

program 

- Az OP-k 

eredményindikátorai 

kialakításakor alapelv, 

hogy azok elsősorban a már 

létező, hivatalos statisztikai 

adatgyűjtésekből 

származzanak 

2014. 

decem

ber  

 

 

Irányító 

Hatóság

ok 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

által 

finanszírozo

tt minden 

művelet 

esetében 

hatékony 

mutatókat 

alkalmaznak

. 

 

(EUROSTAT, Központi 

Statisztikai Hivatal, 

Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal,, stb.). 

Eltérő esetben az irányító 

hatóság meghatározza a 

rendszeres adatfelvétel 

típusát, és gyakoriságát. 

(Az adatbeszerzéseket a 

központi koordináció végzi 

és az OP-kra összeállított 

átfogó beszerzési tervet az 

értékelési terv elkészítéséig 

összeállítja az I/1 ponttal 

összhangban.) 

- A célértékek 

meghatározása, 

amennyiben szükséges 

számszerűsített célérték, az 

eddigi értékelések alapján, 

figyelembe véve az adott 

OP prioritásokra vonatkozó 

nemzeti és EU-s 

stratégiákban 

meghatározott célértéke 

szerint történik.  

2014. december  Irányító 

Hatóságok 

- Az ex ante értékelések 

kitérnek az OP-kban 

alkalmazott indikátorok 

vizsgálatára a kritériumnál 

meghatározott feltételek 

mentén (is). 

2014. december  Irányító 

Hatóságok 

- Az OP-k benyújtásáig a 

minőségbiztosítási szerepet 

az ex ante értékelések látják 

el a meghatározott 

kritériumnak megfelelően a 

beavatkozási logika és az 

indikátorok kiválasztásának 

összhangjának 

vizsgálatával. 

A programok végrehajtása 

idejére Monitoring és 

Értékelési munkacsoport 

kerül felállításra, amely 

vizsgálja az egyes OP-kban 

alkalmazott indikátorok 

konzisztenciáját, a mérések 

elvégzését, az adatok 

beszerzését. A nemzeti 

indikátor munkacsoport 

eljárásrendjét az Egységes 

Működési Kézikönyv 

2014. december központi 

koordináció  
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

függeléke tartalmazza. 

 Az EFOP-

ban A 

hátrányos 

helyzetűek 

aránya a 

felsőfokú 

végzettségűe

k között 

elnevezésű 

indikátor 

kiindulási és 

célértékének 

meghatároz

ása 

- Felmérés elvégzése az 

indikátor kiindulási 

értékének meghatározása 

érdekében 

- A felmérés alapján 

számítás készítése a 

célértékre 

2015. november 

30. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

 A 

szegregáltan 

oktatott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma a 

beavatkozás

ok által 

érintett 

tankerületek

ben 

- Az érintett tankerületek 

kijelölését követően 

számítások végzése a 

kiindulási és célértékre 

2015. november 

30. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

 Az EFOP 1. 

és 3. 

prioritási 

tengelyében 

a nem a 

teljes 

kevésbé 

fejlett 

régióra 

kiterjedő 

indikátorok

hoz a 

releváns 

területi 

egységek 

meghatároz

ása 

- A mutató által lefedett 

beavatkozások területi 

hatályának meghatározása 

2015. 

szeptember 30. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 
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Általános előzetes 

feltételrendszer 

Nem 

teljesült 

kritérium

ok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

 Az EFOP-

ban a Duális 

formában 

indított 

képzésben 

adott évben 

végzettséget 

szerző 

hallgatók 

száma 

elnevezésű 

mutate 

kiindulási 

értékének 

meghatároz

ása 

- A 2012-ben indult kísérleti, 

2016-ban záruló képzés 

eredményeinek rögzítése. 

2016. 

szeptember 30. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

 

26. táblázat:  Az alkalmazandó tematikus előzetes feltételrendszer teljesítéséhez 

szükséges intézkedések 

Alkalmazandó 

tematikus vagy 

alap-specifikus 

előzetes feltétel 

nemzeti szinte, 

mely nem 

teljesült vagy 

részben teljesült 

Nem teljesült 

kritérium 
Tervezet lépések 

Határidő 

(dátum) 

A teljesítésért 

felelős 

szervek 

9.3. Egészségügy: 

Az egészségügyre 

vonatkozó, a 

gazdasági 

fenntarthatóságot 

biztosító nemzeti 

vagy regionális, az 

EUMSZ 168. 

cikkének keretein 

belüli stratégiai 

szakpolitikai keret 

megléte. 

Az egészségügyre 

vonatkozó nemzeti 

vagy regionális 

stratégiai 

szakpolitikai keret 

van érvényben, 

amely a 

következőket 

tartalmazza:  

- összehangolt 

intézkedések az 

egészségügyi 

ellátáshoz való 

hozzáférés 

javítására; 

- intézkedések az 

egészségügyi 

ágazat 

hatékonyságának 

ösztönzésére 

szolgáltatásnyújtási 

modellek és 

infrastruktúra 

Az egészségügyi stratégia tervezetének 

elkészítése 

 

A stratégia EMMI-n belüli jóváhagyása 

 

 

A stratégia legalább 14 naptári napos 

társadalmi egyeztetésének lezárása 

 

A dokumentum végleges változatának 

elkészítése 

 

Egészségügyi stratégia Kormány általi 

elfogadása 

 

Az egészségügyi stratégia Kormány általi 

elfogadásának napjáig nem indíthatók az 1.8, 

1.9, 1.10, illetve 2.2 számú intézkedések. 

2014. 

november 17. 

 

2014. 

december 15. 

 

2015. január. 

15. 

 

2015. január 

15. 

 

2015. január 

31. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma, 

Kormány 
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bevezetése, illetve 

megvalósítása 

révén; 

- egy monitoring és 

felülvizsgálati 

rendszer 

A tagállam vagy 

régió elfogadott 

egy, az 

egészségügyi 

ellátás számára 

rendelkezésre álló 

indikatív 

költségvetési 

forrásokat, 

valamint a 

forrásoknak a 

kiemelt 

szükségletekre való 

összpontosítását 

bemutató 

keretrendszert. 

10.1 Korai 

iskolaelhagyás 

csökkentése 

Olyan megfelelő 

szintű, a korai 

iskolaelhagyásra 

vonatkozó adat- és 

információgyűjtési 

és -elemzési 

rendszert 

alkalmaznak, 

amely: megfelelő 

tudásalapot biztosít 

a célzott politikák 

kidolgozásához és 

biztosítja az 

eredmények 

monitoringját; 

- a 

megfelel

ő oktatási 

szektorok

ra, 

többek 

között a 

kisgyerm

ekkori 

fejlődésr

e is 

kiterjed, 

és 

különöse

n a korai 

iskolaelh

agyás 

kockázat

ának 

leginkáb

b kitett 

csoporto

kat 

célozza 

Az oktatási statisztikai módszertan 

kiegészítése a korai iskolaelhagyást mérő 

mutatókkal. 

 

Az oktatási statisztika alapjául szolgáló 

informatikai adatgyűjtési és monitoring 

rendszer fejlesztéséhez rendszerterv 

elkészítése 

 

Közbeszerzés lefolytatása, majd a szükséges 

informatikai fejlesztés megvalósítása 

 

 

 

 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

stratégiában nevesített intézkedésekhez 

ütemezett és felelősöket tartalmazó cselekvési 

terv készítése, majd vezetői jóváhagyása. 

2015. május 

31. 

 

 

2015. 

szeptember 

15. 

 

 

2016. február 

28. 

 

 

 

 

2015. 

szeptember 

30. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 
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meg 

beleértve 

a 

marginali

zált 

közösség

ekből 

származó

kat, és 

megfelel

ő 

megelőző

, 

intervenc

iós és 

kompenz

ációs 

intézkedé

seket 

tartalmaz

. 

10.2. Felsőoktatás: 

Az EUMSZ 165. 

cikkének keretein 

belüli nemzeti 

vagy regionális 

stratégiai 

szakpolitikai keret 

megléte a 

felsőoktatási 

végzettség 

arányának, 

minőségének és 

hatékonyságának 

növelésére. 

Érvényben van a 

felsőfokú oktatásra 

vonatkozó, nemzeti 

vagy regionális 

szintű stratégiai 

szakpolitikai keret, 

amely a következő 

elemeket 

tartalmazza:  

- szükség esetén a 

részvétel és a 

végezettség 

arányának 

növelését célzó 

olyan 

intézkedéseket, 

amelyek: 

- növelik az alacsony 

jövedelmű 

csoportok és egyéb 

alulreprezentált 

csoportok 

részvételét a 

felsőfokú 

oktatásban, 

különös tekintettel 

a hátrányos 

helyzetű 

emberekre, 

beleértve a 

marginalizált 

közösségekből 

származókat;  

- csökkentik a 

lemorzsolódási 

arányt/javítják a 

végzettségi arányt;  

- ösztönzik az újító 

tartalmakat és 

programtervezést; 

A felsőoktatási stratégia első olvasatban 

történő Kormány általi tárgyalása 

 

A stratégia társadalmi egyeztetésének 

lezárása 

 

A dokumentum végleges változatának 

elkészítése 

 

Felsőoktatási stratégia Felsőoktatási 

Kerekasztal által történő második 

megtrágyalása 

 

Felsőoktatási stratégia Kormány általi 

elfogadása 

2014. október 

14-15. 

 

2014. 

november 4. 

 

2014. 

november 28. 

 

2014. 

december 5. 

 

2015. január 

15. 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma, 

Kormány 
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Az 

alkalmazhatóság és 

a vállalkozói 

szellem növelését 

célzó 

intézkedéseket, 

amelyek: 

- ösztönzik a 

„transzverzális 

készségek”, 

beleértve a 

vállalkozói 

szellem, 

fejlesztését a 

vonatkozó 

felsőoktatási 

programokban;  

- csökkentik a 

nemek közötti 

különbségeket a 

tanulmányi és 

szakmai 

választások terén. 

10.3. Egész életen 

át tartó tanulás: Az 

EUMSZ 165. 

cikkének keretein 

belüli nemzeti 

és/vagy regionális 

stratégiai 

szakpolitikai keret 

megléte az egész 

életen át tartó 

tanulás 

elősegítésére. 

A keretstratégia 

nem tartalmazza a 

megvalósításának 

tervezett 

ütemezését és a 

tervezett 

költségvetését. 

Cselekvési terv és költségvetés készítése a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 

elfogadott, Az Egész életen át tartó tanulás 

szakpolitikájának keretstratégiája című 

dokumentum EFOP-ot érintő célkitűzéseinek 

megvalósításához. 

 

A cselekvési terv egyeztetése, majd 

jóváhagyása. 

2015. május 

31. 

 

 

 

 

 

2015. 

szeptember 

30. 

Nemzetgazdas

ági 

Minisztérium 
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10. SZAKASZ  A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK 

CSÖKKENTÉSE 

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség 

esetén az adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések 

indikatív időkerettel. 

A végrehajtási intézményrendszerben és eljárásrendben folytatódik az adminisztrációs terhek 

csökkentése érdekében 2007-2013-ban megkezdett folyamat az eddigi tapasztalatok 

érvényesítésével.A vonatkozó értékelések szerint az adminisztratív nehézségek az alábbi 

főbb okokra vezethetők vissza: 

– a versenyszellemű támogatási konstrukció túlsúlya, 

– kockázatminimalizálási szándék a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben. 

A fenti problémák kiküszöbölésére már számos intézkedés történt, ígycsökkentésre került 

a pályázathoz bekérhető mellékletek száma, megjelent a pályázatok, beszámolók és 

értesítések elektronikus benyújtásának, továbbításának lehetősége. A 2014-2020 között 

tervezett intézkedések alapelveit az 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat tartalmazza. 

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projektfejlesztési, pályázati 

szakaszban 

 Általánossá lesz téve az elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás. 

 A támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott, nyilvános, könnyen 

áttekinthető és mindenki számára elérhető lesz. 

 A kiírásoknál a hosszabb ideig nyitva álló támogatási ablakok részesülnek előnyben. 

 A támogatási döntést megelőzően a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív 

elvárások a minimumra lesznek szorítva. Csak a döntéshez szükséges igazolások 

kerülnek bekérésre és a kedvezményezettek köznyilvántartásokban tárolt adatait a 

végrehajtó intézményrendszer kéri le. Érvényesítve lesz az egyszeri adatbekérés elve. 

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projektkiválasztási szakaszban 

 A pályázat a valóban versenyalapú kiválasztást igénylő területekre lesz korlátozva. A 

kedvezményezetteknek kisebb költséget jelentő kiválasztási és implementálási eljárások 

(pl. normatív támogatások, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő támogatások) 

alkalmazása előnyben részesül. 

 A közszféra szervezetek fejlesztéseinél a projektszelekció egyszerűsített szakmai 

szempontokon alapuló kiválasztási eljárással valósul meg az uniós támogatáspolitikai 

alapelvek tiszteletben tartása mellett és előre rögzített tartalmi és formai követelmények 

vizsgálatával. Az érintett kedvezményezettek állami forrásból és kapacitásból kapnak 

segítséget projektjeik kidolgozásához. 

 A 100 millió forint alatti értékű, nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a 

kiválasztási szempontokat értékelő objektív mutatók előre meghatározottak és a 

potenciális pályázók számára is elérhetők lesznek, ígya pályázók már a benyújtás előtt 

tisztában lehetnek azzal, hogy projektjeik támogathatóak lesznek-e. 

A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése a projektmegvalósítási 

szakaszban 
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 A megvalósítást közvetlen, gördülékeny kapcsolattartás és a kedvezményezetteket 

maximálisan támogató ügyfélszolgálati rendszerek segítik. 

 Megteremtődik az egyablakos ügyintézés lehetősége, a teljes végrehajtási rendszerre 

kiterjedően. 

 A pályázati folyamat felgyorsítását szolgáló intézkedések, mint pl. a közbeszerzési 

eljárások elhúzódó ellenőrzésének racionalizálása, a teljesítésigazolások számának 

csökkentése, vagy az előrehaladás bemutatásának egyszerűsítése. 

Az EFOP ESZA finanszírozású prioritásainál egyszerűsített költségelszámolási módok 

keretében a felmerült költségek egy részével a kedvezményezetteknek nem kell tételesen 

elszámolniuk és nem szükséges tételes nyilvántartást vezetniük. A pénzügyi ellenőrzés 

kizárólagos célja annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e azok a feltételek, amelyek az Európai 

Bizottság által standard egységköltségek vagy átalányösszegek alapján teljesített 

visszatérítéseket szabályozzák.  

A 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban Magyarország az egyszerűsített 

költségelszámolási módokat kísérleti jelleggel alkalmazta. A főbb tapasztalatok: 

 Előre meg kell határozni, hogy az egyes egyszerűsített költségelszámolási módok mely 

tevékenységeknél alkalmazhatóak, melyek minősülnek közvetlen és közvetett 

költségeknek, az egyes költségeknek mi a piaci értéke, illetve egyes projektektől milyen 

előre meghatározott eredményt várunk az elszámolhatóság feltételeként. Mindez alapos 

előkészítő munkát igényel az állami szereplők részéről. 

 Az egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazása elsősorban a sztenderdizálható 

tevékenységekkel, uniformizálható költség-struktúrával rendelkező műveleteknél 

preferált. 

A 2014-2020-as programozási időszakban akövetkező egyszerűsített elszámolási módokat 

kívánjuk alkalmazni: 

1. Átalányalapon meghatározott közvetett költségek („flat rate”) 

Az elszámolható közvetett költségek legfeljebb a projekt elszámolható összes 

közvetlen költségeinek 20%-áig terjedhetnek. Az átalány alapon történő elszámolás 

mértéke és az általánosan elszámolható költségek köre az adott intézkedés jellegétől 

függően változhat. 

2. Standard egységköltségek alkalmazásával számított átalányalapú költségek („unit 

cost”) 

A megvalósuló tevékenységekhez, az aktuális piaci érték figyelembe vételével az 

alkalmazandó egységköltség mértékét, az egység definícióját és a teljesítés 

dokumentáltságát szükséges meghatározni, így az elszámolható költség a teljesített 

output darabszámának és a kapcsolódó egységköltség szorzatával határozható meg. 

A sztenderd egység-költség alapú elszámolás során kizárólag a dokumentáltan 

megvalósult mennyiséget kell igazolni és nem az egységköltség vonatkozásában 

ténylegesen felmerült költségösszegének alátámasztottságát. 

3. Átalányösszegek („lump sum”) 

A módszer az előre definiált eredményen és előzetes valós költségbecslésen alapul, 

melynek teljesítéséhez kapcsolódik az elszámolhatóság és a kifizetés. A lump sum 

lefedheti a projekt egészét, illetve annak egy részét. Olyan, elsősorban kisösszegű 

projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az output egységként megfogalmazható és 
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részteljesítés nem indokolt az OP megvalósítása szempontjából. 

Az ellenőrzések során a támogatás igazolásához a projekt valós teljesülését fogja 

vizsgálni a támogató a meghatározott eredményhez viszonyítva, és nem a valós 

felmerült költségeket.  

Az intézményrendszert fel kell készíteni az egyszerűsített költségelszámolások bevezetése 

előtt. 

Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése 

 A pályázati rendszer elektronizáltságának növelése jelentősen csökkenti az 

intézményrendszer adminisztrációs terheit is. 

 A fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás készül. 

Lehetőség szerint célzottan össze lesznek kapcsolva a fejlesztéspolitikai nyilvántartások 

más adatbázisokkal. 

 Egyszerűsítve lesz a támogatáselosztásban részt vevő szervezetek működési költség 

elszámolása. 

 Az egyszerűsített kiválasztási eljárás csökkenti az intézményrendszer terheit. Az 

elszámolható projektek a benyújtással elfogadottá válnak, amennyiben tartalmuk 

összhangban áll az ágazati célokkal és minőségük elér egy nemzeti szabályozás szerinti 

minimum szintet. 

Az eljárási újítások az eljárásrend elfogadásával, várhatóan 2014 november elején, míg az 

informatikai rendszert érintő módosulások 2015 végéig fokozatosan kerülnek bevezetésre. 

Az egyszerűsített költségelszámolás bevezetése tevékenység típusokhoz kötött, cél a 2015 

első félévétől történő fokozatos bevezetése igazodva az érintett felhívások meghirdetéséhez 

és a bizottsági visszajelzésekhez. 



 

245/264 

11. SZAKASZ HORIZONTÁLIS ELVEK 

11.1.Fenntartható fejlődés 

A művelet kiválasztása során a környezetvédelmi követelmények, az erőforrás-hatékonyság, az 

éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás, a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képesség, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés figyelembevételével hozott konkrét 

intézkedések ismertetése. 

Cél 

A fejlesztési programok társadalmi, térségi, környezeti és éghajlati szempontból együttesen 

az elérhető legkedvezőbb eredményt nyújtsák. A 2014-2020 programozási időszakban a 

fenntarthatóság horizontális szempont kereteit a 1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. 

szakasz, és a Partnerségi Megállapodásban foglalt követelmények határozzák meg. 

Tevékenységek/területek, amelyekhez az operatív program hozzájárulhat:  

1. a beruházásoknak leginkább erőforrás-hatékony, fenntarthatóság szempontjából 

legkedvezőbb irányba terelése, 

2. a káros környezeti vagy éghajlati hatással járó beruházások elkerülése, akáros 

hatások enyhítése, a klímaváltozás várható káros hatásaihoz történő alkalmazkodás; 

3. a teljes életciklusra vetített költség alkalmazása a beruházási alternatívák 

összehasonlításakor; 

4. a zöld közbeszerzések növekvő mértékű alkalmazása. 

5. a fejlesztéssel érintett térség rendszerszerű gyűjtése, hozzáférhetővé tétele 

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései: 

1. a kiválasztási eljárásokban a tervezett beruházás szempontjából releváns, arányos 

fenntarthatósági kritérium megjelenítése  

2. a fenntarthatósági és területi kohéziót támogató célkitűzések megvalósítását 

támogató célzott intézkedések  

3. a célkitűzések nyomon követését és értékelését biztosító, a fejlesztéssel érintett 

térség fenntarthatóságával, környezeti állapotával kapcsolatos adatok gyűjtése, 

értékelése a támogatási időszak kezdetétől. 

A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítására a Miniszterelnökség megalakítja a 

8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális 

Munkacsoportot. Az Operatív Program megvalósítása során a Miniszterelnökség 

koordinációjával az Irányító Hatóság alábbiak szerint biztosítja az alábbi fenntarthatósági 

feltételek teljesülését: 

Tervezés 

 a fenntarthatósági elvek érvényesítésében meghatározó szerepet játszó szervezetek 

részvétele az operatív programok és a konstrukciók tervezésében, kialakításában 

 az operatív program horizontális cél-, és eszközrendszerének releváns és arányos 

megtervezése, figyelemmel a stratégiai környezeti vizsgálat megállapításaira és 

javaslataira, együttműködésben a központi koordinációs szervezettel 

 a horizontális elvek és a programspecifikus célkitűzések nyomon követését biztosító 

kapacitások biztosítása 
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 a horizontális célok elérését számszerűsíthető módon szolgáló beavatkozások azonosítása  

a monitoring és értékelés számára  

 szakmai támogatás a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósításához  

 az operatív programok közötti koordináció feltételeinek biztosítása. 

 

Projekt kiválasztás: 

 versenyalapú pályáztatás esetén a releváns kiválasztási kritériumok meghatározása 

 szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, 

önkormányzati  kedvezményezettek esetében) konkrét követelményrendszer 

meghatározása. 

A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.  

A kiválasztásnál előnyt jelent, ha a projekt: 

 javítja a természeti és/vagy a települési környezet állapotát 

 kimutathatóan csökkenti ÜHG és/vagy légszennyezőanyag kibocsátást 

 segíti a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira való felkészülést, javítja az ellenálló-, 

alkalmazkodóképességet 

 alacsony szállítási távolságokkal, anyag-, és energiafelhasználással valósul meg, 

 hozzájárul a természeti, kulturális értékek megőrzéséhez, védett fajok, élőhelyek 

védelméhez, rehabilitációjához, a víztestek jó állapotának eléréséhez, 

 természeti adottságoknak megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokat vesz igénybe úgy, 

hogy az nem jár az ökoszisztéma szolgáltatás károsodásával, 

 a helyi kultúrára, környezethez alkalmazkodó hagyományos termelői és fogyasztói 

mintázatra épít, a fenntartható életmódot szolgálja, 

 erősíti a területi, közösségi kohéziót, fenntartható térhasználatot valósít meg,  

 megújuló energiát hasznosító technológiákat alkalmaz, 

 növeli a természetszerű élőhelyek, zöldfelületek kiterjedését, javítja állapotát, 

intenzitását, környezetvédelmi szemléletformálást tartalmaz. 

 

Végrehajtás  

 partnerek aktív bevonása;az intézkedések, pályázati kiírások tervezésénél és 

monitoringjánál  

 a végrehajtó intézményrendszer által nyújtott tanácsadás, képzés  

 

Nyomon követés, értékelés, nyilvánosság: 

 egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer, szakmai 

nyomon követés kialakítása,  

 ennek megfelelő működését támogató adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer 

működtetése 

 programszintű értékelések elvégzése a horizontális elvekhez és a területi 

kiegyenlítődéshez való hozzájárulásuk megállapítására  

A programban a horizontális célkitűzéshez közvetlenül hozzájáruló intézkedések: 

- Az infrastrukturális beruházásoknál elő kell segíteni a megújuló erőforrások 

alkalmazását és érvényesíteni kell a klímaváltozás várható hatásaihoz történő 

alkalmazkodás szempontját.A Oktatás, képzés beavatkozásoknál kell gondoskodni a 

környezettudatosság növeléséről  

A tervezés, megvalósítás a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia prudens költségvetési 

gazdálkodás elve szerint történik. Az operatív programban az infrastrukturális 
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beruházásoknál minden esetben érvényesíteni kell a klímaváltozás várható hatásaihoz 

történő alkalmazkodás szempontját, továbbá a következő 3 szempont közül legalább 2-őt 

szükséges teljesíteni: az anyagok takarékos felhasználása, a víztakarékosság és az épület 

energetikai hatékonyságának javítása. Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő 

alkalmazkodás keretében elő kell segíteni a megújuló erőforrások alkalmazását. 

11.2. Esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség 

Az esélyegyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji hovatartozáson, nemzetiséghez 

tartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében a program 

előkészítése, tervezése és végrehajtása és különösen a finanszírozáshoz való hozzájutáshoz és a 

fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének biztosításához kapcsolódó konkrét intézkedések 

ismertetése. 

Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a hátrányos megkülönböztetésből mely alapulhat 

nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

életkoron vagy szexuális irányultságon) fakadó hátrányok társadalmi szintű csökkentése, a 

társadalmi szintű esélyteremtés. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és 

szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a 

hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos 

megkülönböztetés veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő 

hozzáférés során. 

A1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a Partnerségi Megállapodás 1. B fejezet 

1.5. részével összhangban a cél keretében érvényesül: 

 a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által 

társfinanszírozott javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára, 

 a népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori 

csoport társadalmi befogadását. 

A hátrányos helyzetű csoportok bevonását a program előkészítése, tervezése és végrehajtása 

során egyaránt biztosítjuk. 

Hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok  

• akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű emberek, 

• alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók, 

• pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők, 

• (tartósan) munkanélküliek, 

• alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek, 

• romák, 

• szegregátumok lakói, 

• rossz közlekedésű településen élők, 

• (jövedelmi, lakhatási) szegények, 

• migránsok, 

• fogvatartottak, börtönből szabadultak, 

• szenvedélybetegek, 

• hajléktalanok, 

• hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok, 

• 45 év feletti inaktívak és 

• idősek. 
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A csoportok között átfedések lehetségesek, illetve a hátrányok halmozódhatnak. 

Tevékenységek/területek, amelyekhez az operatív program hozzájárulhat:  

1. megfelelő képzettséghez való hozzáférés, 

3. megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés, 

4. megfelelő lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés, 

5. megfelelő társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés, 

6. megfelelő információhoz való hozzáférés, 

7. közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

8. önérvényesítéshez való hozzáférés, 

9. befogadó közösséghez való hozzáférés – szemléletformálás. 

A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítása érdekében a Miniszterelnökség 

megalakítja a 8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális 

Munkacsoportot. Az EFOP megvalósítása során a Miniszterelnökség koordinációjával az 

Irányító Hatóság biztosítja az esélyegyenlőségi feltételek teljesülését: 

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései megegyeznek a környezeti 

fenntarthatósági kritériumnál, illetve a férfiak és a nők közötti egyenlőség esetében leírtakkal. 

Az esélyteremtés biztosítása érdekében a fejlesztések megvalósítása során törekedni kell az 

alábbiakra: 

 az esélyek kiegyenlítésére a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek számára, a tartós 

szegénységben élők, a romák esélyegyenlőségére, különösen a foglalkoztatási, szociális, 

egészségügyi, oktatási és képzési fejlesztésekben, a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésben, valamint a lakhatásban, kiemelt figyelmet fordítva a roma nőkre a 

fejlesztések során és a mutatók mindegyikénél; 

 a népesedési kihívások kezeléseérdekében biztosítani kell a gyermeket nevelők, kiemelten a 

nagycsaládosok, valamint a gyermekvállalás előtt álló fiatalok esélyegyenlőségét a 

szociális, egészségügyi, oktatási és képzési, valamint lakhatási fejlesztésekben, illetve a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben; 

 a fogyatékossággal élő személyeknek az épített környezethez, információhoz és 

kommunikációhoz, a fejlesztésekkel érintett szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

megteremtésére; 

 a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 

esélyeinek biztosítására; 

 a tartósan munkanélküliek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására; 

 a pályakezdők esélyegyenlőségére; 

 a jelenleginél differenciáltabban kell kidolgozni a támogatási formákat a kedvezményezett 

célcsoportok eltérő lehetőségeinek és fejlesztési céljainak megfelelően. 

Minden fejlesztést az akadálymentesítés szempontjait figyelembe vévekell megvalósítani, 

ezáltal biztosítva a minél szélesebb körű hozzáférést.  

Az EFOP fellép a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés 

megakadályozása érdekében. Az EFOP teljes körűen figyelembe veszi az esélyteremtés 

horizontális elvét, illetve a helyi szereplőknek juttatandó forrásai a hatályos települési 

esélyegyenlőségi programokkal és esélyegyenlőségi tervekkel összhangban kerülnek 
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felhasználásra. 

A romák (hátrányos helyzetűek) társadalmi felzárkózásának elősegítése érdekében érvényesíteni 

kell az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve a célcsoport 

aktív részvételével megvalósuló lépéseket. A célzott intézkedéseken túl a beavatkozásokat is 

annak figyelembevételével kell megvalósítani, hogy azok lehetőség szerint csökkentsék a 

meglévő különbségeket, a romákkal szembeni előítéletet. 

11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség 

A férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához történő hozzájárulás ismertetése és 

adott esetben a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesülésének érdekében hozott 

intézkedések a program és a művelet szintjén. 

Cél:  

A program végrehajtásának valamennyi szintjén és szakaszában elő kell segíteni a nők és férfiak 

közti egyenlőség érvényesülését. Aktívan támogatni kell azon intézkedéseket, amelyek 

segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a társadalmi élet 

valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, a közéletet, a 

javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Elő kell segíteni a programozásnál, a projektkiválasztásnál és a fejlesztések végrehajtásakor a 

társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtését. Ennek alapvető módja a hátrányos 

megkülönböztetés elkerülése, az esélyteremtés eszközrendszerének alkalmazása és a 

demográfiai kihívás kezelése.  

A1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a Partnerségi Megállapodás 1. B fejezet 

1.5. részével összhangban a cél keretében érvényesül:   

 a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által 

társfinanszírozott javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára   

 a népesedési kihívások kezelése, a gyermekvállalás, a hivatás és a családi élet közötti 

jobb egyensúly megvalósításának elősegítése nők és férfiak számára egyaránt  

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:  

 a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, 

közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésbena nők gazdasági függetlenségének, illetve 

vállalkozóvá válásának előmozdítására 

 kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció csökkentésére; 

a munkahelyek családbaráttá tételére, atipikus foglalkoztatási formák 

(részmunkaidő, munkakör-megosztás, távmunka) és rugalmas munkaszervezési 

módok alkalmazására a kisgyermekes szülők számára 

 a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban:  munkaerőpiaci 

bérkülönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, (melynek  hatása van 
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később a nyugdíjak összegére is)  

 a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára 

 a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások 

igénybevétele (apasági szabadság, GYES, GYET), és a családon belüli egyenlőbb 

munkamegosztás terén 

Külön figyelmet kell fordítani a roma, kisgyermeket nevelő vagy többgyermekes, 50 év feletti, 

inaktív vagy migráns nőkre, továbbá a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre. 

 

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései: 

A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítása érdekében a Miniszterelnökség 

megalakítja a 8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális 

Munkacsoportot. Az Operatív Program megvalósítása során a Miniszterelnökség 

koordinációjával az Irányító Hatóság biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését: 

Tervezés: 

- az intézményrendszer biztosította/biztosítja a nemek közti egyenlőség elvének 

érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív program 

és a konstrukciók tervezésében;  

- a nemek közti egyenlőség elvének és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon 

követését biztosító kapacitások megtervezése 

- operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring 

és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon a nemek közti egyenlőség célját 

kívánják szolgálni. 

Projektkiválasztás 

- versenyalapú pályáztatás esetén releváns kiválasztási kritériumok meghatározása annak 

érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben 

járuljanak hozzá az a nemek közti egyenlőség elvének érvényesítéséhez (elvárás, hogy a 

kritériumoknak feltétlenül objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan 

számszerűsíthetőnek kell lenniük, illetve illeszkedniük kell a pályázat tartalmához) 

- szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, 

önkormányzati kedvezményezettek esetében) konkrét, a projekt tartalmához igazodó 

követelményrendszer meghatározása az a nemek közti egyenlőség elvének érvényre 

juttatásának érdekében 

A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.  

Végrehajtás:   

- kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és társadalmi-

gazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a nemek közti egyenlőség elvárásának 

való megfelelés; 
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- az intézményrendszer személyi állományának és vezetőinek kiválasztása során fontos 

szempont a férfiak és a nők esélyegyenlősége, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelménye. 

- Az intézményrendszer munkatársai képzést kapnak nemek közti egyenlőség elvének 

érvényesítéséről  és jó gyakorlatairól.   

 

Nyomonkövetés  

A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és 

indikátorrendszert működtet, megszervezi a nemek szerinti adatgyűjtési, adatszolgáltatási 

rendszer kialakítását, működtetését, továbbá biztosítja  az operatív programoknak a társadalmi 

nemek egyenlősége szempontjából történő értékelését a programszintű értékelések keretében, 

és az eredmények visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba.  

 

A program intézkedései, amelyek a horizontális célkitűzéshez közvetlenül hozzájárulnak 

 

Az EFOP teljes körűen figyelembe veszi a nemi esélyegyenlőség elvét.  Az 1. prioritásban több 

intézkedés közvetlenül is célozza a nőket, illetve a Gyes/Gyedről visszatérőket. A 3. 

prioritásban, különösen a felsőoktatási és kutatás-fejlesztési intézkedések során  speciális 

figyelmet fordít a női célcsoport igényeire.  
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12. SZAKASZ KÜLÖN ELEMEK 

12.1. A programozási időszak alatt végrehajtani tervezett nagyprojektek 

27. táblázat: A nagyprojektek listája 

Projekt 

A bejelentés/benyújtás 

tervezett dátuma (év, 

negyedév) 

A végrehajtás 

tervezett kezdete 

(év, negyedév) 

A teljesítés 

tervezett 

időpontja 

(év, negyedév) 

Beruházá

si 

prioritáso

k 

Prioritási 

tengelyek 

- - - - - - 

12.2.Az operatív program eredményességmérési kerete 

28. táblázat:  Eredményességmérési keret alaponként és régiókategóriánként 

(összefoglaló táblázat) 

Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

1.Együttm

űködő 

társadalom 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

munkaerő-

piaci 

integráló 

programokb

a bevont 

hátrányos 

helyzetű 

személyek 

száma 

fő 5.400   18.000 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Átalakított 

családtámog

ató 

szolgáltatás

okat 

igénybevev

ők száma 

fő 51.00

0 

  170.00

0 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Azon 

települések 

száma, ahol 

szegregátu

mok 

integrálását 

szolgáló 

programok 

valósulnak 

meg 

db 36   110 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Egészségfej

lesztő és 

betegségme

gelőző 

programokb

an részt 

vevő 

személyek 

száma 

fő 9.000   300.00

0 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Szervezetfej

lesztési 

intézkedése

kkel érintett 

intézménye

k száma 

db 30   10 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Migránsok, 

külföldi 

hátterű 

személyek, 

kisebbségek 

(beleértve a 

marginalizál

ódott 

közösségek

et, például a 

romákat) 

fő 4.800   16.000 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Fogyatékoss

ággal élő 

résztvevők 

fő 4.500   15.000 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

költségnyila

tkozatba 

foglalt 

elszámolhat

ó összeg, 

amit az 

igazoló 

hatóság 

megjelenítet

t a 

számviteli 

rendszerébe

n és 

leigazolt 

EUR 181.54

9.269,

08 

- - 867.012.

684 

2.Infrastru

kturális 

beruházáso

k a 

társadalmi 

együttműk

ödés 

erősítése 

érdekében 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A kitagolt 

gyermekvé

delmi és 

szociális 

ellátási 

helyek 

férőhely 

kapacitása 

fő 2.500   10.000 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Fejlesztett 

egészségü

gyi 

infrastrukt

úra 

férőhely 

kapacitás 

fő 1.200   4.000 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Lakhatási 

programok

kal érintett 

hátrányos 

helyzetű, 

elmaradott 

településré

szek száma 

darab 30   120 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

költségnyil

atkozatba 

foglalt 

elszámolha

tó összeg, 

amit az 

igazoló 

hatóság 

megjelenít

ett a 

számviteli 

rendszeréb

en és 

leigazolt 

EUR 101.8

95.57

8,55 

- - 486.6

15.89

1 

3.Gyarapo

dó 

tudástőke 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Támogatott 

programokb

an részt 

vevő 

tanulók 

száma 

fő 

18.00

0 

  60.000 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Képzésben, 

átképzésben 

résztvevő 

pedagóguso

k száma 

fő 12.00

0 

  40.000 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Az ISCED 

5 és ISCED 

8 szintek 

közötti 

felsőoktatás

ba való 

bekerülést 

és 

bennmaradá

st támogató 

programokb

an résztvevő 

hátrányos 

helyzetűek 

száma 

fő 3.450   11.500 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Továbbképz

ési 

programokb

an résztvevő 

humán 

közszolgálta

tásokban 

dolgozók 

száma 

fő 10.00

0 

  30.000 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

költségnyila

tkozatba 

foglalt 

elszámolhat

ó összeg, 

amit az 

igazoló 

hatóság 

megjelenítet

t a 

számviteli 

rendszerébe

n és 

leigazolt 

EUR 168.93

6.123.

61 

- - 806.776.

930 

4.Infrastru

kturális 

beruházáso

k a 

gyarapodó 

tudástőke 

területén 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Fejlesztés 

által érintett 

köznevelési 

intézménye

k száma 

darab 70   280 

ERFA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

költségnyila

tkozatba 

foglalt 

elszámolhat

ó összeg, 

amit az 

igazoló 

hatóság 

megjelenítet

t a 

számviteli 

rendszerébe

n és 

leigazolt 

EUR 87.369

.669,3

9 

- - 418.200.

606 
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Prioritási 

tengely  

Alap Régiókate

gória 

Mutató 

vagy a 

végrehajtá

s 

kulcsfonto

sságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetbe

n 

2018-

ra 

vonat

kozó 

részcé

l 

Végső cél (2023) 

F N Ö 

5.Pénzügyi 

eszközök 

alkalmazás

a a 

társadalmi 

együttműk

ödés 

erősítéséne

k 

érdekében, 

valamint 

társadalmi 

innováció 

és 

transznacio

nális 

együttműk

ödések 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

támogatott 

mikro-, kis- 

és 

középvállal

kozások 

száma 

(beleértve a 

szövetkezeti 

vállalkozáso

kat és a 

szociális 

gazdaságba

n működő 

vállalkozáso

kat) 

darab 150   500 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

Társadalmi 

innovációt 

és 

transznacio

nális 

együttműkö

dést célzó 

projektek 

száma 

db 5   15 

ESZA kevésbé 

fejlett 

régiók 

A 

költségnyila

tkozatba 

foglalt 

elszámolhat

ó összeg, 

amit az 

igazoló 

hatóság 

megjelenítet

t a 

számviteli 

rendszerébe

n és 

leigazolt 

EUR 7.137.

771,31 
  34.182.8

89 

12.3 Az operatív program elkészítésében résztvevő érintett partnerek 
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Egyeztetésbe bevont 

tárcák 

Dátum/ 

Tervezett 

dátum 

Egyeztetés témaköre Egyeztetés státusza 

NGM, NGTH 2012. 11.- 

folyamatos 

GINOP, TOP, VEKOP, és EFOP 

lehatárolása, (szoc. gazdaság, 

foglalkoztatás, LLL, eü.-i és 

szociális alapszolgáltatások, 

közoktatás) 

Partnerségi Megállapodás, 

Foglalkoztatás, 

K+F+I,  

A kérdések döntő 

hányadában sikerült 

megállapodni, és 

szinergikusan 

kialakítani a 

fejlesztési területeket 

VM Vidékfejlesztésért 

Felelős ÁT 

2012. 09. - 

folyamatos 

VM-el való együttműködés a 

vidéki térségek fejlesztésében, 

CLLD, közösségi tervezés 

Az egyeztetéseket 

befolyásolja a CLLD 

kapcsán március 

végére készülő 

Kormány 

előterjesztés 

VM Környezetügyért felelős 

ÁT 

2012.03. A KEHOP-ban hogyan jelenhet 

meg a kulturális örökség védelme 

(a 6. tematikus cél alatt jelenik 

meg a beruházási prioritások 

sorában) 

Sajnos az 

egyeztetések 

megakadtak 

NFM 2013.01. 

03.  

Épületek energiahatékonysági 

fejlesztésének tervezése 

Folyamatos 

egyeztetések vannak 

BM 2013. 03.-

tól 

folyamatos 

KEHOP-ba javasolt 

éghajlatváltozáshoz és 

katasztrófavédelemhez kötődő 

kérdések egyeztetése 

jelenleg a javaslatok 

egyeztetése zajlik 

EFOP tárcaközi 

munkacsoport (minden 

minisztérium képviseltette 

magát) 

2013.02.04. EFOP céljai, prioritásai Eredményes volt, 

lezárult 

EFOP tárcaközi 

munkacsoport (minden 

minisztérium képviseltette 

magát) 

2013.04.03. EFOP 1.0 változatának 

megvitatása 

Eredményes volt, 

lezárult 

EFOP partnersége az érintett 

szakmai szervezetekkel 

2013. július 

12. és 

2013. 

augusztus 

28. között 

EFOP 2.0 változatának 

véleményezése 

Eredményes volt, 

lezárult 
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13. SZAKASZ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ÁROP Államreform Operatív Program 

ÁT Államtitkárság 

BM Belügyminisztérium 

CERN European Organization for Nuclear Research, Európai Nukleáris Kutatási 

Szervezet 

CLLD Community-Led Local Development, közösség által irányított helyi 

kezdeményezés 

COFUND CO-FUNDing of Regional, National and International Programmes, 

Regionális, Nemzeti és Nemzetközi Programok Társfinanszírozása 

DRS Duna Regionális Stratégia 

EBB Európai Beruházási Bank 

EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

EIT European Institute of Innovation and Technology, Európai Innovációs és 

Technológiai Intézet  

ELI Extreme Light Infrastructure, nagylézer infrastruktúra 

EMBO European Molecular Biology Organization, Európai Molekuláris Biológiai 

Szervezet 

EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 

ERA European Research Area, Európai Kutatási Terület 

ERASMUS European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students 

ERC European Research Council, Európai Kutatási Tanács 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ES Egészségügyi Stratégia 

ESA European Space Agency, Európai Űrügynökség 

ESS European Social Survey, Európai Társadalomtudományi Elemzések 

ESZA Európai Szociális Alap 

ETE Európai Területi Együttműködés 

ETHA Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

EU Európai Unió 

FET Future and Emerging Technologies, jövőbeni és kialakulóban lévő 

technológiák 

http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
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FP7 Seventh Framework Programme,Hetedik Kutatásfejlesztési Keretprogram 

GDP Gross Domestic Product, bruttó hazai termék 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

HH, HHH Hátrányos helyzetű, Halmozottan hátrányos helyzetű 

IH Irányító Hatóság 

IKT Info-kommunikációs technológia 

IKSZT Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

IRUN International Research Universities Network, Kutatóegyetemek 

Nemzetközi Hálózata 

IT Információ technológia 

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor, Nemzetközi Kísérleti 

Termonukleáris Reaktor 

ITI Integrated Territorial Investments, integrált területi beruházások 

KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

KEHOP Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program 

KIC Knowledge and Innovation Communities, Tudományos és Innovációs 

Közösségek 

KIM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

KKV Kis- és Középvállalkozások 

KMR Közép-magyarországi Régió 

KÖFOP Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

K+F Kutatás-fejlesztés 

K+F+I Kutatás - Fejlesztés – Innováció 

LAU Local Administrative Units, helyi közigazgatási egységek 

LERU League of European Research Universities, Európai Kutatóegyetemek 

Szövetsége 

LLL Life Long Learning 

ME Miniszterelnökség 

NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NGM Nemzetgazdasági Minisztérium 

NGTH Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

NIS Nemzeti ifjúsági stratégia 

http://www.ikszt.hu/


 

263/264 

NRP Nemzeti Reform Program 

NTFS Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OP Operatív Program 

PISA Programme for International Student Assessment, Nemzetközi Tanulói 

Tudásszintmérő Program 

ROP Regionális Operatív Programok 

RSZTOP Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

SA Strukturális Alapok 

SFC Structural Funds Common Database, Strukturális Alapok közös adatbázis 

SILC Statistics on Income and Living Conditions, a jövedelmekre és 

életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika 

SNI Sajátos nevelési igényű 

TA Technical Assistance, Technikai Segítségnyújtás 

TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

VM Vidékfejlesztési Minisztérium 

VP Vidékfejlesztési Program 

V4 Visegrádi Négyek 
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MELLÉKLETEK (AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZERBE KÜLÖN FÁJLKÉNT 

FELTÖLTVE): 

 Az előzetes értékelés jelentéstervezete vezetői összefoglalóval (kötelező). 

 Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatósága és teljesülésének értékelésére vonatkozó 

dokumentáció (adott esetben). 

 A nemzeti esélyegyenlőségi szervezetek véleménye az 12.2 és 12.3 fejezetekről 

 


