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A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 
A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás (PM) 
azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM rögzíti, 
hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források (az ún. ESB alapok) hogyan támogatják az 
Európai Unió Európa 2020 stratégiájának (EU2020) és Kohéziós Politikájának céljait, ezért integrálja a 
Nemzeti Reform Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait is. A PM szintén 
meghatározza e források eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit. 

A Partnerségi Megállapodást az EU Bizottsága hagyja jóvá, Magyarország Kormányával folytatott 
egyeztetések után. A PM az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági 
Minisztérium irányításával, a szaktárcák közreműködésével készül. A PM az EU2020 intelligens, 
fenntartható és befogadó növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja, eközben 
támaszkodik a már megindult hazai tervezési folyamatokra. A Partnerségi Megállapodás szerkezeti és 
tartalmi elemei a jelenleg is formálódó ún. Közös Rendelkezések (Common Provisions - CPR) és a 
„Draft Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement” című, az EU 
Bizottsága által kiadott tervezési dokumentumokra épülnek. 

A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok rögzítik: a 
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok (OP), az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési 
Program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja, továbbá a Magyarország 
részvételével zajló európai (nemzetközi) területi együttműködési programok. 

A Partnerségi Megállapodás és az operatív programok tervezése – szem előtt tartva a többszintű 
kormányzást és a partnerség elvét - két szakasz keretében zajlott, illetve zajlik. 

 Az első szakaszban a Partnerségi Megállapodás elkészítése felülről vezérelt, alapvetően az ágazati 
szakminisztériumok által - nemzeti stratégiákban is - rögzített fejlesztési törekvésekre, valamint az 
Európai Bizottság által kidolgozott tervezési irányelvekre, útmutatókra és észrevételekre épült. 
Ebben a szakaszban került sor a PM jelenlegi, szakmai konzultációra bocsátott tervezetének a 
kidolgozására, beleértve a helyzetkép elemzését, a fő fejlesztési szükségletek azonosítását, az 
elérendő eredmények kijelölését, az indikatív forrásallokációt, az operatív programok listáját és 
belső szerkezetét, valamint a végrehajtás intézményrendszerét. Az első szakaszban a partnerek 
bevonása alapvetően tervezést megalapozó nemzeti stratégiák kidolgozásánál jelent meg (ld. 
1.5.1-es fejezetet). 

 A második szakaszban – az operatív programok tervezésének előrehaladásával – előbb széleskörű 
szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi, környezeti és 
területi szereplők bevonásával folytatódik, és véglegesedik a Partnerségi Megállapodás, valamint 
az operatív programok tervezése. 

 

A Partnerségi Megállapodás jelenlegi változatát az Európai Bizottság tervezetként befogadta és 
jelenleg a Főigazgatóságok véleményezési szakaszában van. 
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1A FEJEZET 

1. Intézkedések az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést 
elősegítő stratégiájával való összhang megteremtéséhez 

1.1 Helyzetértékelés a Partnerségi Megállapodás megalapozásához 

1.1.1 ÁTFOGÓ HELYZETKÉP: 
A 2014–2020-as időszak európai uniós fejlesztések gazdasági környezete 

Kicsi és nyitott gazdaság: kihívások és esélyek 
Magyarország kicsi belső piaccal rendelkező, a világ - és főként az Európai Unió - gazdaságai felé 
rendkívül nyitott, erőteljesen exportorientált ország. 2011-ben az export és az import GDP-hez 
viszonyított aránya 91,3%, illetve 84,6% volt (EEF, Spring, 20131). Ez a nyitottság jelenti a növekedés 
motorját, noha nyilvánvaló, hogy különösen globális válság idején - az exportpiacok zsugorodása 
miatt - sérülékennyé is teheti az országot. Másfelől, az exportvezérelt növekedési modell sajátos 
jellemzője, hogy segítségével elérhető a gazdasági-társadalmi fejlettség viszonylag magas foka, ám a 
tartós európai felzárkózáshoz ennél több kell: az export orientált szektor mellett meg kell erősíteni a 
gazdaság további szektorait is. 

Pénzügyi stabilitás és szerkezeti reformok 
A tartós felzárkózás elengedhetetlen feltétele a fiskális stabilitás megteremtése, de legalább ennyire 
fontosak a versenyképességet erősítő szerkezeti reformok is. Ezért Magyarország az elmúlt években 
egyszerre hajtotta végre a pénzügyi konszolidáció feladatait és indította el a szerkezeti reformokat. A 
pénzügyi konszolidáció eredményeként az államháztartási deficit ma már tartósan a GDP 3%-a alatt 
tartható, a GDP-arányos államadósság pedig csökkenő pályára került (EEF, Spring, 2013). 
Magyarország továbbá – az uniós országspecifikus ajánlások szellemében – létrehozta, illetve 
átalakította azokat az intézményeket is (pl. adósságfék, stabilitási törvény, költségvetési tanács), 
amelyek a pénzügyi stabilitást hosszú távon biztosítják. 

A pénzügyi konszolidációval párhuzamosan a szerkezeti reformok – nyugdíjreform, területi 
közigazgatási reform, munkaerő-piaci reform, adóreform, oktatási reform, egészségügyi reform – 
külön-külön és együttesen is nagyban hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének 
erősítéséhez. A kettő együtt, vagyis a fiskális stabilitás és a szerkezeti reformok pedig lehetővé teszik, 
hogy Magyarország egészséges alapokra építő, tehát nem eladósodásból finanszírozott növekedési 
pályára lépjen. 

Kedvező makrogazdasági feltételek a 2014–2020-as fejlesztési ciklus forrásainak abszorpciójához 
A 2011-2012-ben lejátszódott pénzügyi konszolidációs folyamatok eredményeként Magyarországon a 
GDP-arányos államadósság a 2011-es 81,4%-ról 2012-ben 79,2%-ra csökkent, - miközben az Európai 
Unióban az adósságráta a 2011-es 82,5%-ról 2012-ben 85,3%-ra növekedett (EEF, Spring, 2013). 
Magyarországon 2012-ben az államháztartási hiány jóval a 3,7%-os Európai Uniós átlag alá, a GDP 
1,9%-ra csökkent, ami az Európai Unióban a hetedik legjobb eredmény (EEF, Spring, 2013). A 
pénzügyi stabilizációval egyidejűleg, - ugyancsak az általános európai tendenciával ellentétesen, - a 
foglalkoztatás is a 2011-es szintről 1,7%-kal bővült 2012-ben. Magyarországon 2012-ben lezárult a 
fiskális konszolidáció szakasza. A kormány hathatós strukturális erőfeszítéseket tett a deficit 
csökkentése érdekében. Az ország a 2013. június 21-i pénzügyminiszteri tanácsi döntés értelmében 
hivatalosan is kikerült a GDP 3%-át meghaladó, túlzott mértékű államháztartási hiány miatti 
deficiteljárás[1] alól, amely 2004. július 5., gyakorlatilag a 2004-es EU taggá válás óta tartott. Az 
államháztartási hiány így már a jövőben is 3% alatt marad, ezzel hosszú távon is teljesül az eljárás 

                                                           
1
 EC DG ECFIN: Commission Staff Working Document – European Economic Forecast, Spring 2013, EU 2013., pp. 72-73) 

[1]
 2004/918/EK határozat 
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alapjául szolgáló legfontosabb feltétel. (Az EU 27 tagállama közül 2013 első felében 20 országgal 
szemben folyt ugyanilyen eljárás.) 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a makrogazdasági környezet kedvező keresleti feltételeket teremt az 
uniós források abszorpciójához a 2014–2020-as fejlesztési ciklus indulásakor. Így az uniós fejlesztési 
források már 2015-től kimutathatóan erősíthetik a gazdasági növekedés folyamatainak pozitív 
alakulását. 

Magyarország Konvergencia Programja (2013–2016) alapján, a magyar gazdaság - mérsékelten 
kedvező globális konjunktúra mellett - idén 0,7%-kal, majd 2015-től 2% feletti mértékben 
növekedhet. A foglalkoztatási ráta a keresletélénkülés és a közfoglalkoztatás következtében 
emelkedik, és elkezdődhet a munkanélküliség lassú csökkenése is. A nettó export, a 2013-ra előre 
jelzett kedvező értékének fenntartásával és mérsékelt bővülésével, a magyar gazdaság húzóereje 
marad. A belső kereslet növekedése miatt azonban az importfogyasztás bővülése várható, ami a 
nettó export bővülését lassíthatja. 2013-tól a belső kereslet is megélénkül, a háztartási fogyasztási 
kiadások jelentős növekedése pedig 2014-től indulhat el. A beruházási ráta lassú bővülése 2014-től 
várható. A prognosztizált időszakban az ország külső finanszírozó képessége kedvezően alakul, 
köszönhetően a megtakarításoknak, a nettó exportnak és az alacsony költségvetési hiánynak. 

Magyarország fő gazdasági mutatói, 2012-2016 

 
2012 
szint 

2012 2013 2014 2015 2016 

változás %-ban, az előző évhez képest 

GDP (Mrd Ft1) 27 404  -1,7 0,7 1,9 2,3 2,5 

Háztartások fogyasztási kiadásai (Mrd Ft1) 14 157,9 -1,4 0,1 1,8 1,8 1,8 

Közösségi fogyasztási kiadás2 (Mrd Ft1) 6 078,4 -2,2 -0,8 -0,8 -0,1 0,2 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (Mrd Ft1) 4 796,1 -3,8 -0,2 1,3 3,5 3,5 

Export (Mrd Ft1) 25 981,9 2,0 3,3 5,8 6,1 6,1 

Import (Mrd Ft1) 23 629,5 0,1 2,7 5,2 5,7 5,8 

Foglalkoztatás (15-64 év) növekedése 3 842,8 1,7 0,5 0,8 0,9 0,9 

Munkanélküliségi ráta (15-74 év) % - 10,9 10,7 10,5 10,2 9,8 

  a GDP %-ában 

Bruttó államadósság-ráta - 79,2 78,1 77,2 76,1 73,4 

Az államadósság-ráta változása - -1,7 -1,0 -1,0 -1,0 -2,7 

Államháztartási egyenleg - -1,9% -2,7% -2,7% -2,2% -1,3 

Folyó fizetési mérleg egyenlege (% of GDP)  - 1,6 3,2 3,6 3,3 3,2 

Potenciális GDP-növekedési ütem  - 0,3 0,9 1,1 1,3 1,5 

Forrás: Magyarország Konvergencia Programja 2013-2016; Magyarország Kormánya, 2013. április (KSH, MNB, NGM számítások) 
1 Előző évi áron 2 Kormányzat és háztartásokat segítő non-profit intézmények együtt 

 
Áttörés szükséges a magyar gazdaság kritikus pontjain 2014 és 2020 között 
A most beinduló, immár stabil alapokra építkező gazdasági növekedés fontos eszközei az Európai 
Unió kohéziós politikája révén 2014 és 2020 között érkező fejlesztési források. Ezek a források 
azonban Magyarországon csak akkor vezethetnek pótlólagos gazdasági növekedéshez, ha 
felhasználásuk – a megelőző tervezési ciklushoz képest – célzottabbá és egyszerűbbé válik. Az uniós 
források felhasználása akkor lesz sikeres, ha a magyar gazdaság kritikus pontjain, a gazdasági 
növekedésben, a foglalkoztatásban, és a magasabb hozzáadott értékű termelésben, a változások 
kritikus tömegét megteremtve, valódi áttöréshez vezetnek. 

1.1.2 A 2014–2020-as időszak nemzeti fejlesztési célkitűzéseinek összefoglalása 

A pénzügyi konszolidáció lezárulása után Magyarország immár fokozottabban fordulhat az európai 
felzárkózás felé. A felzárkózásban kitüntetett szerep jut a fejlesztéspolitikának, amely 
Magyarországon a 2014-2020-as időszakban, összhangban a már elfogadott vagy a jelenleg is még 
formálódó uniós és hazai tervdokumentumok és szakpolitikai dokumentumok fejlesztési irányaival, 
kétszintű fejlesztési célrendszerre épül: 

 egyrészt egy átfogó fejlesztési célra, 

 másrészt az átfogó célhoz kapcsolódó öt fő nemzeti fejlesztési prioritásra. 
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Az átfogó cél elérésében és a nemzeti fejlesztési prioritások érvényesítésében döntő szerepe van az 
uniós támogatások felhasználásának, de ezeket a törekvéseket hazai fejlesztéspolitikai, szabályozási 
eszközök és egyéb kezdeményezések is támogatják. 

Átfogó Nemzeti Fejlesztési Cél 

Az EU 2020 Stratégia, valamint a Nemzeti Reform Programban rögzített vállalások, fejlesztési 
szükségletek és növekedési lehetőségek alapján a 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti 
fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére 
épülő gazdasági növekedés. 

Fenntartható növekedés 
A cél a fenntartható gazdasági növekedés, amihez a 2011-2012-ben lezajlott pénzügyi konszolidáció 
teremti meg az alapokat. A 2000-es évtizedben a viszonylag magas, de a kelet-közép-európai 
országokétól mégis elmaradó gazdasági növekedés az államadósság gyors és fenntarthatatlan 
növekedésével és a tartósan magas költségvetési deficittel párosult. Az elmúlt években végrehajtott 
pénzügyi konszolidáció eredményeként a 2014-2020-as tervezési ciklusban már egy költségvetési 
egyensúlyra támaszkodó, fenntartható gazdasági növekedés indulhat el Magyarországon. 

A fenntarthatóság mellett azonban legalább ekkora hangsúlyot kell, hogy kapjon a növekedés. Ezért a 
Magyarországra érkező erőforrásokat, így a 2014–2020-as tervezési ciklus európai uniós fejlesztési 
forrásait is - a jelenlegi tervezési ciklushoz képest - nagyságrendekkel nagyobb mértékben kell 
közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítani. Emellett a nem közvetlenül gazdasági jellegű fejlesztési 
programokat úgy célszerű felépíteni, hogy azok közvetve vagy áttételesen hozzájáruljanak a 
növekedés céljához. 

Magyarország gazdasági növekedése úgy lehet hosszú távon is tartós, ha a gazdasági növekedés 
érdekében a környezeti és társadalmi struktúrák potenciális gazdasági erőforrásait jobban képes 
hasznosítani. Ezt a törekvést olyan fejlesztések támogatják, amelyek eredményeképpen a 
foglalkoztatottság és a társadalmi tőke bővül, az eltartottak aránya és a környezeti kockázat csökken, 
a természeti és humán/kulturális erőforrások hatékonyan és fenntarthatóan hasznosulnak. Ezért a 
gazdasági szereplők és a piacok számára juttatott, valamint a gazdasági infrastruktúrafejlesztésére 
fordított forrásokat társadalmi és környezeti beruházások is kiegészítik. 

Magas hozzáadott értékű termelés és a foglalkoztatás bővítése 
Az átfogó nemzeti fejlesztési célkitűzés egyúttal támaszkodik a gazdasági növekedés két alapvető 
forrására, az erőforrások bővítésére, vagyis a foglalkoztatás kiszélesítésére, valamint az erőforrások 
hatékonyabb felhasználására, azaz a gazdaság technológiai fejlődésére, a magasabb hozzáadott 
értékű termelésre. Az európai léptékkel mérve kiugróan alacsony foglalkoztatás nemcsak gazdasági-
társadalmi probléma, hanem egyúttal mozgósítható növekedési erőforrás is. A technológiai 
modernizáció és a magas hozzáadott értékű termelés pedig a globális versenyképesség erősítésének, 
és így a gazdasági felzárkózásnak a legfontosabb eszköze. 

Öt fő nemzeti fejlesztési prioritás 
Annak érdekében, hogy a fejlesztések valóban a változások kritikus tömegéhez vezessenek el, az 
átfogó nemzeti fejlesztési célhoz öt fő nemzeti fejlesztési (támogatási) prioritás kapcsolódik, amelyek 
átfogják a fejlesztéspolitika egészét, beleértve a vidékfejlesztési célkitűzéseket és hozzájárulást is: 
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi 

befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 
3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam 
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása 

Az uniós és a nemzeti fejlesztési törekvések összhangja 
A fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági 
növekedés, mint átfogó nemzeti prioritás egy döntően gazdaságfejlesztési tárgykörű, de társadalmi-
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környezeti szempontokat is integráló célrendszer része. E célrendszer Magyarország átfogó nemzeti 
tervdokumentuma, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) középtávú nemzeti 
prioritásaiból táplálkozik (és épít más országos ágazati stratégiák céljaira is). 

Kialakításának másik tényezője az EU fejlesztési politikáinak (ld. kohéziós, valamint a vidékfejlesztési 
és halászati politika) 2014–2020-as célrendszere. Tekintve, hogy a Partnerségi Megállapodásban 
tervezett fejlesztések megvalósítását az uniós fejlesztési politikák erőforrásai biztosítják, minden 
magyarországi fejlesztési célkitűzés az EU egy vagy több Európa 2020 stratégiából levezetett 
célkitűzését is támogatja. 

Mindegyik fő nemzeti fejlesztési prioritás támogatja az Európa 2020 stratégiát és együttesen átfogják 
az Európai Bizottság által támogatásra javasolt 11 tematikus célkitűzést is. A 11 tematikus cél 
azonban, – a koncentráció elvének érvényesítése érdekében – az egyes fő nemzeti fejlesztési 
prioritásoknál eltérő súllyal jelenik meg. Az átfogó nemzeti fejlesztési cél ugyanis akkor érhető el a 
leghatékonyabban, ha a 2014–2020 között felhasználható uniós források és programok egymás 
hatásait erősítik, valamint tematikusan koncentrálódnak. 

Az Európai Unió a Partnerségi Megállapodás keretében - az uniós források (ESB alapok) terhére – az alábbi tematikus 
célterületek támogatását teszi lehetővé a 2014-2020-as tervezési időszakban: 
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; 
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása; 
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása; 
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

Összhangban az Európai Unió 11 tematikus célkitűzésével 
A következőkben bemutatjuk Magyarország legfontosabb gazdasági, társadalmi és környezeti 
kihívásait, fejlesztési szükségleteit és növekedési lehetőségeit, az EU Kohéziós Politikájának 11 
tematikus célja szerinti bontásban. A helyzetértékelés egyaránt támaszkodik a közösségi 
törekvésekre, az EU 2020 stratégiára, a Nemzeti Reform Programban tett vállalásokra, és az 
országspecifikus ajánlásokra, valamint az átfogó nemzeti stratégiákra, mindenekelőtt az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési  Koncepcióra (amely közigazgatási egyeztetés előtt áll) és a Nemzeti 
Vidékstratégiára. Emellett, a már elfogadott vagy előkészületben lévő kormányzati ágazati stratégiák 
és a Magyarországot érintő uniós makroregionális stratégia, az Európai Unió Duna Régió Stratégiája 
helyzetértékelésének megállapításai is beépültek az elemzésbe. 
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1.1.3 HELYZETÉRTÉKELÉS: 
Hiányok, potenciálok és fejlesztési szükségletek tematikus célonként 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 1: A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és 
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

EU TEMATIKUS CÉL 1: A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 

Technológia-intenzív export 
Magyarországon az exportvezérelt gazdaságfejlődési pálya erősen támaszkodik a magas hozzáadott 
értékű termelésre, – kelet-közép-európai léptékben kimagasló aránnyal – az export 22%-át a 
technológia-intenzív termékek adják. E termékeket azonban javarészt az országba települt globális 
nagyvállalatok állítják elő, az export döntően a globális nagyvállalaton belüli, a vállalat által felépített 
értéklánc keretében zajló szállításokat jelenti. Ezért Magyarországon már pusztán a jelenlegi 
versenypozíció fenntartása érdekében is elengedhetetlen a K+F+I szektor erősítése, és ami ennél is 
fontosabb: az új, tudáson alapuló hozzáadott értékteremtés kiterjedése a vállalati szektor egészére. 

Közepes innovációs teljesítmény erős ágazati, vállalati és területi koncentrációval 
Magyarország európai uniós összehasonlításban a közepes innovációs teljesítményű országok közé 
tartozik, a 19. helyen áll az Európai Uniós rangsorban (IUS, 2013). Noha 2011-ben a K+F ráfordítások 
a GDP arányában - az elmúlt két évtizedet nézve - a legmagasabb értékre, 1,21%-ra növekedtek, ez az 
érték még mindig jelentősen elmarad 2,03%-os európai uniós átlagtól, és az EU 2020 stratégia 3%-os 
céljától. Pozitív tendencia, hogy az összes K+F ráfordításon belül a vállalati ráfordítások ma már 
meghaladják a közszféra forrásait (2011-ben állami költségvetés: 38,1%; vállalkozások, nonprofit és 
külföldi forrás: 61,9%). 

K+F ráfordítás (a GDP %-ában) 

 Év Magyarország EU átlag 

K+F ráfordítás  2011 1,21 2,03* 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 1,8 3,0 

a célkitűzés eléréséhez szükséges növekedés 2011-2020 0,59 0,97 

(Forrás: EUROSTAT; *EUROSTAT becslés) 

Ágazatok szerint elsősorban a gyógyszeripar, a járműipar és az informatika adják a vállalati K+F 
ráfordítások döntő hányadát, az üzleti szektorban a Magyarországra települt globális vállalatok K+F 
tevékenysége a meghatározó. Területileg Budapesten és a fővárosi térségben összpontosul a K+F+I 
ráfordítások mintegy kétharmada, emellett még a nagy vidéki egyetemi központok kutatói 
kapacitásai és eredményei jelentősek, ahol a komplex várostérségi gazdaságfejlesztés egyik pillére is 
a K+F+I tevékenység. 

A KKV szektor gyenge innovációs aktivitása 
A magyar innovációs rendszer egyik gyenge pontja, hogy a kis- és középvállalkozásoknak mindössze 
13%-a végez önálló innovációs tevékenységet, miközben az uniós átlag 30% körül mozog (PRO INNO 
EUROPE, EUROSTAT, 2011). Noha az utóbbi időben ígéretes fejlődés indult el a technológiai start-up-
oknál, többek között olyan uniós támogatási programok hatására is, mint a JEREMIE, a valódi áttörés, 
egy teljes start-up ökoszisztéma kiépülése még várat magára. Egyre jobban látható viszont, hogy a 
KKV szektor alacsony innovációs aktivitása, valamint gyenge képessége arra, hogy bekapcsolódjon a 
technológia-intenzív globális termelési hálózatokba, mára a gazdasági növekedés egyik legnagyobb 
akadályává vált. 

Kedvező kiindulást jelent, hogy Magyarországon a kockázati tőkebefektetések aránya a GDP-hez 
viszonyítva gyorsan növekszik, 2012-ben az Európai Unióban az egyik legmagasabb volt (0,067%, az 
Európai Uniós átlaga 0,024%, EVCA, 2013) noha egészen 2009-ig a korai fázisú tőkebefektetések csak 
elenyésző mértékben voltak jelen a magyar piacon. A kedvező tendenciában jelentős szerep jutott a 
JEREMIE program mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató forrásainak is. A kockázati 
tőkealapokból származó források több mint kétharmada négy szektorhoz – biotechnológia, 
egészségipar, információ, és kommunikáció – került (KPMG, 2013). 
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Az elmúlt időszakban vállalkozásfejlesztési területen már sikeresnek bizonyult pénzügyi eszközöket – 
kombinált támogatások alkalmazásával – indokolt kiterjeszteni a K+F+I területre is (döntően a hitel 
eszközök kombinációját a grant típusú támogatásokkal valamint szintén piaci alapú, tőkeoldali 
finanszírozás bevonását a start-up ökoszisztéma építésébe); elsősorban a vállalati K+F+I 
tevékenységet támogató beavatkozás esetében. Ugyanakkor a jövőben az inkubációs szolgáltatások 
fejlesztése is fókuszba kerülhet (pl. vállalkozásgyorsító – akcelerátor - programokkal), ami így 
nagyban hozzájárulhat a tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat erősítő, a spin-off 
folyamatokat a kezdeti nehézségeken átsegítő környezet megteremtéséhez, a nemzetközi piacra 
lépéshez szükséges tudás, start-up kapcsolati háló, üzleti előrehaladás és már rövidtávon a kockázati 
tőkebevonás lehetőségét megteremtő céges struktúra kialakításához. 

Szűk keresztmetszetek feloldása 
Szűkös kutatói és infrastrukturális kapacitások: Magyarországon a K+F szektor megerősödése előtt 
álló legnagyobb akadály a kapacitások szűkössége, mind a kutatói létszám, mind az infrastruktúra 
területén (NEKIFUT Program, 2012). 

 Az egyes tudományágakban európai szinten is kiváló kutatási eredmények ellenére 
Magyarországon szűkös a kutatói kapacitás, mindösszesen 37 000 kutató dolgozik a vállalati, az 
egyetemi és az akadémiai kutatóhelyeken, a 10 000 foglalkoztatottra jutó kutatók száma 56, ami 
jelentősen elmarad az OECD-átlagtól (74 kutató/10 000 foglalkoztatott). 

 Szűkösek a kapacitások a kutatási infrastruktúrában, a kutatói utánpótlás-nevelésben, a vállalati 
kutatóhelyek kiépítésében, a tudás- és technológiatranszferben is. A fejlesztések időszerűségét 
támasztja alá az ELI projekthez kapcsolódó kutatások fokozott infrastruktúraigénye is. 

 A nemzetközi szinten kiemelkedő kutatóhelyek, tudásközpontok száma alacsony (Nemzeti K+F+I 
Stratégia, 2012). Az egyéni és az intézményi kiválóság között szétnyíló olló jelentősen 
befolyásolja a magyar kutatók eredményességét az EU kiválósági programjaiban. 

Növekedési potenciálok 
Jelentős potenciálokat rejt a kutatóhelyek és vállalati szféra együttműködése: Európai uniós 
összehasonlításban Magyarországon a kutatóhelyek, a felsőoktatás és a vállalatok közötti kapcsolatok 
még elmaradnak az átlagtól (IUS, 2013). Ma még javarészt kiaknázatlan fejlődési lehetőségeket 
tartogatnak a KKV-k, valamint a hazai és külföldi nagyvállalatok, tudásbázisok közötti 
együttműködések. 

Bekapcsolódás az európai uniós és nemzetközi együttműködési programokba: A 7. 
Keretprogramból az új tagállamok közül - Lengyelország mögött másodikként - Magyarország nyerte 
el a legtöbb forrást. Magyarország forrásszerzési teljesítménye GDP-arányosan is eléri az EU27 
átlagát (EU27 átlaga: 2284 EUR/millió euró GDP; Magyarország: 2260 EUR/millió euró GDP; E-CORDA 
adatbázisa, Eurostat, 2013). A pályázatok magyarországi résztvevőinek sikeraránya, valamint az 
ország EU-n belüli népességarányához viszonyított részvétele azonban csak akkor növelhető, ha 
egyúttal jelentősen bővül a Magyarországon tevékenykedő kutatók száma is (2011-ben százezer 
lakosra vetítve a kutatói létszám az új tagállamok átlagában 245 fő, míg a fejlettebb EU országokban 
560 fő volt, Frauenhofer, 2012). Fontos az Európai Kutatási Térségben és a Duna menti kutatási 
térségben rejlő lehetőségek kihasználása is. 

A szűk keresztmetszetek feloldása csak pótlólagos erőforrásokkal érhető el 
Magyarország az elmúlt években jelentős, reformértékű lépéseket tett a K+F állami szakpolitikai 
irányításaban, a jogi szabályozás, valamint a finanszírozási rendszer és az innováció-menedzsment 
(Nemzeti Innovációs Hivatal) korszerűsítése terén. Ezek hatása viszont csak akkor válik a gazdasági 
növekedésben is érezhetővé, ha a jövőben pótlólagos fejlesztési források lépnek be a K+F területére. 
Csakis így lehet létrehozni mind az egyetemi és az akadémiai tudásbázisok, mind pedig a tudás 
vállalati felhasználása terén azokat a kritikus tömegű változásokat, amelyek Magyarországon a K+F 
oldaláról segíthetik egy magasabb hozzáadott értékű termelésre épülő gazdaság megerősödését. 
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A Nemzeti Reform Program (NRP) vonatkozó célkitűzései és az országspecifikus ajánlások 
A szűk keresztmetszetek feloldása érdekében kidolgozott Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Stratégia épít mind az NRP-ben megfogalmazott vállalásokra, mind pedig az uniós országspecifikus 
ajánlásokra: 

 Az NRP a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintjének a bruttó hazai termék 1,8 százalékára 
történő emelését irányozta elő 2020-ig, úgy, hogy a teljes ráfordítási szinten belül a vállalati 
ráfordítások aránya tovább növekedjen; 

 Releváns országspecifikus ajánlás (2013): „Célzott ösztönzőkkel támogassa az innovatív 
vállalkozásokat.2” 

K+F+I stratégia és smart specialization 
Összhangban az uniós országspecifikus ajánlásokkal, széleskörű társadalmi konzultáció keretében 
2012 végére elkészült a Nemzeti K+F+I Stratégia, melyet a Kormány 2013. júniusában fogadott el. A 
stratégia célként tűzi ki, hogy a változások kritikus tömegét megteremtve, valódi áttörés következzen 
be a K+F-ben: a GDP-arányos K+F ráfordítások az évtized végére 1,8%-ra emelkedjenek, a 
tudásbázisok erősítésével, egyetemi, akadémiai és vállalati szinten globálisan is versenyképes 
tudásközpontok kiépülésével pedig a kutatói létszám 2020-ig érezhető mértékben (56 000 főre) 
növekedjen. Azonosítva a KKV szektor gyenge innovációs aktivitását, célul tűzi ki a nemzeti innovációs 
rendszer kulcsszereplői – köztük az innovatív KKV-k – megerősödését. 

A Nemzeti K+F+I Stratégia által kitűzött célok – nemzetközi kiválóság elérése, kritikus tömeg 
megteremtése – megvalósításának elengedhetetlen feltétele a K+F+I infrastruktúra és humán 
kapacitás biztosítása, a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódás, a nemzetközi K+F 
kapcsolatok fejlesztése, a kutatóintézeti kiválóság ösztönzése, valamint az európai kutatási 
infrastruktúrák stratégiai tervében (ESFRI) szereplő kutatási nagyberendezés infrastruktúra 
projektekben való hazai részvétel (beleértve az ELI-ALPS nagyprojekt II. fázisát). Mindezek 
ugyanakkor nagymértékben hozzájárulnak Magyarország későbbi Horizont 2020-ban való 
sikerességéhez is. 

A Nemzeti K+F+I Stratégia által megalapozott, átfogó horizontális fejlesztési prioritásokat viszi tovább 
a most készülő intelligens szakosodási stratégia (Smart Specialization Strategy - S3) is, amely az 
alulról építkező vállalati, illetve struktúraváltást segítő K+F+I kapacitás-fejlesztési igények 
azonosításával az egyes régiókban megteremti az alapfeltételeket az adott specializáció, szakosodási 
folyamat nemzetközi kiválóságához (a Horizont 2020-al való szinergia „upstream” oldala, „stairway to 
excellence” folyamat). Másrészt a stratégia hangsúlyt helyez arra is, hogy az intelligens szakosodás 
messzemenően építsen a világszínvonalú K+F+I eredmények (a Horizont 2020-ban, pl. a KET 
programban megvalósítható) vállalati hasznosítására, ez képezi a szinergia „downstream” oldalát. Az 
Új Széchenyi Terv ágazati fókuszai alapot kínáltak a tematikus K+F+I fókuszok kialakításához, amit a 
K+F+I Ágazati Stratégiai Fehér Könyvek kidolgozása biztosít. E fehér könyvek célrendszerének – 
amelyek 9 ágazat (Egészségipar; Mobilitás; Járműipar és logisztika; Infokommunikáció; Energetika; 
Környezetvédelem; Agrárium és élelmiszeripar) K+F+I szempontú kitörési pontjait és beavatkozásait 
alapozzák meg – régiók szerinti összesítése a nemzeti intelligens szakosodási stratégia része lesz.3 

A jelenleg formálódó tudománypolitikai stratégia alapozza meg az alapkutatási célokat, a kutatói 
utánpótlás biztosítását. A KFI Stratégia és a tudománypolitikai stratégia is rögzít forráskoordinációs 
mechanizmusokat, biztosítva az ESZA alapú humánfejlesztési OP és az ERFA alapú gazdaságfejlesztési 
OP támogatásainak összehangolását, ill. összekapcsolva a K+F+I és felsőoktatási fejlesztéseket. 

                                                           
2
 Az ország-specifikus ajánlások itt szereplő változatát a 2013. június 25-i Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) hagyta jóvá és továbbította a 

2013. június 27-28-i Európai Tanács felé jóváhagyásra. Az ajánlások a július 9-i ECOFIN által formális elfogadást követően válnak csak 
hatályossá. 
3
 A tematikus K+F+I irányok kijelölése e dokumentumok feladata. Tervezésük 2013 nyár végére jut el az ágazati fókuszok kijelöléséig, 

ezutáns kezdődhet meg a gazdaságfejlesztési OP beavatkozásaiba történő beépítésük. 
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Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
Az ország K+F-teljesítménye még a gazdasági teljesítményénél is egyenlőtlenebbül oszlik el a térben: 
a Közép-magyarországi régióban (szinte kizárólag Budapesten) összpontosul a K+F ráfordítások és a 
kutatói létszám mintegy kétharmada. A régió K+F-teljesítményének az ország egész területére 
kiterjedő, nélkülözhetetlen tovagyűrűző hatásai vannak. E helyzet hosszú távú történelmi és területi 
fejlődés eredménye, középtávon nem várható jelentős elmozdulás. Ezért ez a koncentráció nem 
megkerülhető a K+F+I források megfelelő nemzeti abszorpciójában, és a régió K+F fejlesztése nélkül 
az ország K+F+I teljesítménye sem fejlődhet. Jelentősek még a nagy vidéki egyetemi központok 
kutatói kapacitásai és eredményei, ahol a komplex várostérségi gazdaságfejlesztés egyik pillérét is a 
kritikus tömeget elérő K+F+I tevékenység jelenti (a nemzeti intelligens szakosodási stratégia bázisán). 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
2011-ben az agrár K+F ráfordítás az agrárgazdaság kibocsátásának arányában 1,01%-ot ért el, vagyis 
az átlagos nemzetgazdasági K+F ráfordítás szintje alatt volt. Átlag alatti az ágazat vállalkozói 
szektorának ráfordításokból való részesedése is. A kutatóműhelyek és vállalkozások kapcsolata 
gyenge, a magyarországi telephelyű nagy élelmiszeripari vállalkozások kutatórészlegei is kizárólag 
külföldön működnek. A halgazdálkodás területén a kutatóműhelyek és a vállalkozások kapcsolata jó, 
ám ez  - elsősorban a K+F ráfordítások alacsony szintje miatt – nagyrészt kihasználtalan. 

Az élelmiszerkutatás infrastruktúrája lényegesen elmarad a vezető európai versenytársakétól. Csak a 
kutató szervezetek egy részénél áll rendelkezésre a tudásátadásban, -hasznosításban jártas, azzal 
módszeresen foglalkozó szakembergárda. 1999-2009 között folyamatosan csökkent az élelmiszeripari 
kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a nemzetgazdasági szintű kutatás-fejlesztési ráfordításokon 
belül (1,2%, 2008, OECD). A hagyományos kistermelői, közvetlen értékesítési lehetőségek 
korlátozottak, hozzáadott érték növelésük gyenge, informáltságuk és együttműködésük alacsony 
fokú. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
Az uniós források nagymértékben segítették a vállalati K+F+I ráfordítások növekedését, a 
kutatóhelyek és a vállalatok közötti együttműködés erősítését és a közszféra (pl. egyetemek) K+F+I 
tevékenységét is. A jövőben a ténylegesen üzleti hasznosulási fázisba lépő fejlesztések minél nagyobb 
számának a kitűzött célok eléréséhez a források nagyobb mértékű és koncentráltabb felhasználására 
van szükség. A gazdaságfejlesztési OP tervezett K+F+I forrásai három fő területre fókuszálnak: 
vállalati K+F+I tevékenység, stratégiai K+F+I együttműködések, valamint kutatóintézeti kiválóság. A 
beavatkozások az egyes célcsoportok igényeit – a korábbiakhoz képest – személyre szabottabban és 
strukturáltabban szolgálják. 
A 2007-2013 közötti időszakban a legnagyobb érdeklődés a „Piacorientált K+F tevékenység 
támogatását”, valamint a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatását” célzó 
pályázati kiírásokat kísérte. Továbbvitelüket az alapvetően kedvező tapasztalatok is alátámasztják, 
mindazonáltal több értékelés egybehangzó megállapítása szerint fontos, hogy e beavatkozások 
kiegészüljenek a termékek piacra vitelének támogatásával. Jelen periódus második felében a 
vállalkozásfejlesztési területen már megjelentek a pénzügyi eszközökkel kombinált támogatások. 
Ezek sikeressége indokolttá teszi, hogy a 2014-2020-as időszakban, hasonló jellegű, a vállalati K+F+I 
támogató programokat vezessünk be, célirányos támogatásként (célcsoportok: K+F-intenzív és 
innovatív szolgáltatásokat nyújtó nagyvállalatok; technológia-intenzív, exportra termelő 
középvállalatok; K+F+I szektorhoz kapcsolódó, elsősorban járműipari és elektronikai beszállítók; 
tudás- és technológia-intenzív mikro- és kisvállalkozások; start-up vállalkozások, akcelerátorok, 
inkubátorok, vállalkozások alkalmazott ipari/kutatási központjai). A tervezett beavatkozások az 
innovációs lánc piacközeli szakaszát támogatják, ahol már a kockázat csökkenésével indokolt a 
támogatásoktól a visszatérítendő eszközök irányába történő elmozdulás (vállalati K+F 
kapacitásfejlesztés – nagyvállalati FDI K+F; technológiai start-up ökoszisztéma építés – Jeremie előtti 
fázis; vállalatok KFI tevékenységének támogatása – KKV-k termék/technológia/szolgáltatás fejlesztési 
projektjei; innovatív üzleti szolgáltatások fejlesztése). 
Az értékelések szerint a Közép-magyarországi régióra jutó K+F források szűkössége már a jelenlegi 
programozási ciklusban is hátráltatta az ország K+F+I abszorpcióját, a források további csökkenése 
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pedig már országos szinten is éreztetné negatív hatását. Értékelési tapasztalatok szerint (Kopint-
Tárki, 2012) a KMR-ben támogatott fejlesztések a tovagyűrűző hatás - spillover effect - 
eredményeként a kevésbé fejlett régiók fejlődéséhez is pozitívan járulnak hozzá. Magyarország ezért 
élni kíván az általános rendelkezések tervezete (CPR) 60. cikkében rögzített kompenzációs eszközzel, 
a programterületen kívül eső műveletek támogathatósági lehetőségével. 
A 2007-2013-as vidékfejlesztési és halászati programok intézkedései közül elsősorban az innovációs 
készségek fejlesztése járultak hozzá a vidéki gazdaság korszerűsítéséhez és diverzifikálásához, a 
program innovációs hatása azonban csak áttételes. Noha egyes intézkedéseknél (pl. élelmiszeripar) 
az innovatív fejlesztés előnyt jelentett a projektszelekcióban, hiányzott a célirányos támogatás. A 
jövőben az innovációt ennél erősebb fejlesztési motivációként kell alkalmazni. A tudástranszfert vagy 
innovációt célzó befektetések szükségesek. A KKV-k innovációs együttműködését is fokozni kell, pl. az 
EU szintű Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózatban való részvétel keretében. 

Fejlesztési szükségletek 

 A vállalati K+F+I tevékenység támogatása, elsősorban a KKV-k ilyen célú forrásai szűkösségének 
kezelésére, célirányos pénzügyi eszközök bevezetése. 

 Kutatói utánpótlás biztosítása a vállalati és a közszféra kutatóhelyein egyaránt. 

 A stratégiai együttműködések és kezdeményezések, különösen a vállalkozások, a K+F központok 
és a felsőoktatás közötti együttműködés erősítése (K+F tevékenység komplex jellege és magas 
kockázata miatt kiemelten fontos). 

 Az induló vállalkozásokat kockázati tőke befogadására előkészítő környezet megteremtése, és a 
vállalkozások kockázati tőkéhez való hozzáférésének javítása. 

 A nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztésének támogatása, a nemzetközi szinten is jelentős kutatói 
bázisok létrejöttének, fejlődésének elősegítése kutatóintézeti kiválósági programmal. 

 A gazdasági növekedés ösztönzése területileg többpólusú specializált fejlesztésekkel, intelligens 
szakosodási stratégiák mentén (pl. biotechnológia, zöld K+F). 

 A fenntartható agrárgazdaság érdekében a K+F ráfordítások növelésére van szükség a 
mezőgazdaság és élelmiszeripar tekintetében több alap hozzájárulásával is. 

 Innovációs fejlesztések támogatása a kistermelők részére (pl. rövid ellátási lánc alprogram). 

EU TEMATIKUS CÉL 2: Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának és minőségének javítása 

Húzóágazat –infrastrukturális fejlesztési kihívásokkal 
Az infokommunikációs technológiák (IKT) azon magas hozzáadott értéket előállító gazdasági ágakhoz 
tartoznak, amelyek az elmúlt időszakban mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban válságállónak 
bizonyultak. A további növekedés alapvető előfeltétele azonban az infrastruktúra fejlesztése és a 
hozzáférési lehetőségek döntően piaci alapon történő bővítése. Magyarországon a jelenleg hatályos 
uniós terminológia szerinti alapszintű (144 kbps) szélessávú infrastruktúra lefedettsége kedvező 
(97%), ahogy a választék és az ára is, azonban a minőség fejlesztésre szorul. A nagyobb sebességet 
biztosító hálózatok (Next Generation Access – NGA) még nem terjedtek el: a 10 Mbps-nél nagyobb 
letöltési sebesség a települések 53%-ában, a 20Mbps-nél nagyobb csak 9%-ában érhető el (NFM, 
2011). 

Infokommunikációs infrastruktúra és szolgáltatások 

 Év Magyarország (%) EU átlag (%) 
Szélessávú internetkapcsolattal rendelkező háztartások 2012 69 76 

Szélessávú internetkapcsolattal rendelkező vállalatok 2012 87 92 

Az e-közszolgáltatások használata (állampolgárok által) 2012 42 44 

(Forrás: Eurostat) 

Lakossági digitális kompetencia – hiányosságok erős egyenlőtlenségekkel 
Magyarországon az internet- és a mobilinternet-előfizetések száma folyamatosan emelkedik (az 
internet esetében 2012-ban 5,1 millió előfizető, KSH), de jelenleg még az EU-átlag alatti. Személyi 
számítógépet a 15 évesnél idősebb hazai lakosság 58%-a, mintegy 4,8 millió fő használ. A használati 
arány mögött rendkívül nagy egyenlőtlenségek húzódnak meg: 2012-es felmérések szerint a 15 
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évesnél idősebb magyar lakosság 44,5%-a digitálisan írástudatlan (BellResearch, 2012). Nemcsak a 
lakosság foglalkoztatási esélyeit növelné, hanem – becslések szerint - évente a GDP 1%-át is 
meghaladó többletnövekedést eredményezne, ha Magyarország lakossága ezen a téren leküzdené az 
EU átlagtól való lemaradását (eNet, 2012). 

A vállalati IKT szektor és az e-gazdaság növekedési lehetőségei és szűk keresztmetszetei 
Magyarországon a vállalkozások 8%-a működik az IKT szektorban, közel 150 000 munkavállalóval 
(KSH, NFM, 2011), és kedvező exportlehetőségekkel (2011-ben a szektor adta az összes hazai 
szolgáltatási export 29,3%-át, Világbank). 

 Az e-gazdaság szerepe folyamatosan erősödik, az internet-ellátottság mára teljes körűvé vált a 
közép- és nagyvállalatoknál (2012-ben 95, illetve 98%, Eurostat). A mikro-vállalkozások 22%-ának 
még ma sincs internetkapcsolata, jelentős részük nem használ számítógépet sem a napi 
üzletmenetben (NFM, 2011). A vállalkozások hátrányban vannak a komplexebb, magasabb szintű 
IKT megoldások, alkalmazások használatában is (Magyarországon a vállalkozások 9%-a rendelkezik 
integrált belső folyamatokkal, szemben a 22%-os EU27 átlaggal (OECD, Eurostat, 2012). 

 A további növekedés szűk keresztmetszete, hogy a szakemberképzés minőségi (alacsony 
képzettség) és mennyiségi (kevés mérnök és informatikus) téren egyaránt elmarad az igényektől. 
A hazai IKT szektor K+F+I tevékenysége nemzetközi összehasonlításban alacsony, a hazai vállalati 
IKT K+F-I ráfordítás nem éri el a GDP 0,1%-át sem (OECD, 2010). A piaci finanszírozási környezet 
sem kedvező, mert a szektor vállalkozásai - a jellemzően alacsony jelzálogérték miatt - más 
szektoroknál is nehezebben jutnak hitelhez. 

Az IKT terjedésében kiemelt szerepű közszféra kihívásai 
A megfelelő internet-ellátottságra építve a hatékonyabb, áttekinthetőbb területi közigazgatási 
(kormányhivatalok, járási hivatalok, kormányablak) és hatósági ügyintézés, valamint az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében elkerülhetetlen a közszolgáltatások elektronizálása (e-közigazgatás, e-
health, e-education stb.). Az e-közigazgatás és közszolgáltatások összetettségi foka ma még elmarad 
a nemzetközi szinttől (kormányzati hatékonysági rangsorban csak 52. hely; IMD WCY, 2013). A 
szolgáltatások többségéből hiányzik az egykapus ügyintézés, hiányos a nyújtott szolgáltatások köre, 
és alacsony azok igénybevétele (KIM, 2013). Az e-igazságszolgáltatás az előbbiekben vázolt előnyöket 
hordoz, kiemelt fejlesztési területe lehet a határon átnyúló távmeghallgatás. (Az e-közigazgatás 
humánerőforrás- és szervezetfejlesztési szükségleteit ld. a 2. tematikus cél alatt.) 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
Területileg az internetelérés a nagyvárosokban és a fejlettebb térségekben szinte teljes körű, de az 
internetelérés minősége gyakran már nem felel meg a mai követelményeknek. A 100 000 főnél 
népesebb városokon kívül az elérés minőségi problémái mellett a felhasználói oldal is lemaradásban 
van, arányuk a városinál jóval alacsonyabb (2/3-a a városinak a számítógép- és internethasználók 
aránya, és vannak olyan hátrányos helyzetű települések, ahol az IKT-t használó állampolgárok aránya 
40% alatti, BellResearch, 2012). Az IKT területi egyenlőtlenségeinek csökkentése azért is fontos, mert 
a nehezen elérhető periférikus térségekben, valamint a közlekedési szűk keresztmetszetekkel küzdő 
nagyvárosi agglomerációkban élők foglalkoztatási helyzetén nagyban javíthat a távmunka valamint az 
e-közszolgáltatások fejlesztése, elterjesztése. Azokban a térségekben, ahol a piaci alapú fejlesztések 
nagyon gazdaságtalanok, és/vagy túl hosszú a megtérülési idő, szükséges az állami beavatkozás a 
teljes lefedettség eléréséhez, ami biztosítja az esélyegyenlőséget, egyenlő hozzáférést az elektronikus 
közszolgáltatásokhoz. Ez az elv továbbra is érvényesül a 2014-2020-as tervezési időszakban, a 
területeket pontosabban a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia jelöli ki. 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidéki területek informatikai alapellátottsága kiépült, vagyis a települések 97%-án az internet 
elérhető, jelentősebb elmaradás tapasztalható azonban a szélessávú eszközök felhasználásában. A 
vidéki területeken az átlagosnál jóval alacsonyabb az internethasználók aránya, amit csak részben 
mérsékel a mobilinternet-használat elterjedése. A digitális írástudatlanság főként a kistelepülésen 
élőkre jellemző (Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012). 
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Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Hangsúlyos feladat a gazdálkodók eszközellátottságának és informatikai készségeinek, ismereteinek 
fokozása, a várható kihívásoknak (pl. elektronikus kérelembenyújtás) így tudnak önállóan megfelelni. 
Továbbá – versenyképességük javítása érdekében – szükséges az agrárvállalkozások 
informatizáltságának növelése a korszerű IKT eszközökkel és megoldásokkal. Ezt egészítik ki az IKT 
prioritásból finanszírozott központi informatikai fejlesztések. Az agrárszakigazgatás 11. tematikus 
célnál ismertetett helyzete az e-közigazgatási szolgáltatások folyamatos és jelentős bővítését igényli. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
A 2007-2013-as programozási időszakban fejlődött az alapinfrastruktúra, valamint a közigazgatási 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések keretében történtek előrelépések. Az 
elektronikus közigazgatás tekintetében az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett 20 
(Magyarországon 27) közszolgáltatás kezdeti szintű elektronizálása, valamint az elektronizálási 
szintekben tapasztalható előrehaladás ezen a téren megtörtént, növekedett a 3. szintű on-line 
módon elérhető EU 20 eljárások aránya. A tapasztalatok szerint gazdasági multiplikátorhatásuk miatt 
szükséges a humán IT, e-közszolgáltatási, e-gazdaság, infrastruktúra-fejlesztést célzó programok 
továbbvitele, valamint a növekedés alapját jelentő nagy sávszélességű hálózatok kiépítése. 
A tapasztalatok (köztük különösen a félidei értékelések megállapítása) szerint a hatékony 
elektronikus közigazgatás működtetéséhez szükséges az infokommunikációs technológián alapuló 
alkalmazások integráltsági szintjének további növelése, a többcsatornás és az élethelyzet-alapú 
egyablakos ügyfélszolgálatok back office hátterének javítása, valamint az infrastruktúra fejlesztésére 
irányuló programok továbbvitele. A működési hatékonyság elérése érdekében a zajló vertikális 
fejlesztések és működés vonatkozásában az interoperabilitás lehetőségeinek fejlesztésével tovább 
javulhat a különböző közigazgatási szervek (adatbázisok, informatikai rendszerek) egymás közötti 
kapcsolata, illetve bővülhet a nyújtott szolgáltatások köre. Emellett szükség van a felhasználói 
oldalon, így az állampolgárok és vállalkozások oldalán jelentkező hiányos kompetenciák fejlesztésére 
és az igénybevételre történő felkészítésre is. Ügyelni kell azonban, hogy a fejlesztések ne legyenek 
szigetszerűek. Jelen időszak fejlesztései túlnyomóan országos kihatású kiemelt projektek keretében 
zajlottak, amelyek finanszírozása a konvergencia és a KMR célterületet közötti meghatározott 
megosztás szerint zajlott. A 2014–20-as e-közigazgatási fejlesztéseknek is országos szintet kell 
lefedniük. 
A hatékonyság és megfelelő forrásfelhasználás érdekében az infokommunikációs fejlesztéseket – a 
korábbi időszak széttagolt fejlesztései, különböző operatív programokban végrehajtott projektjei 
helyett – komplexen, központilag tervezve, előkészítve és végrehajtva célszerű megvalósítani. Ez 
érvényes a digitális írástudatlanság felszámolására, a kkv-k informatizáltságának növelésére és az e-
közszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó programokra is, amelyek a 2007-2013-as OP-kban 
szétszórtan, nem egységesen, sokszor jókora időbeli késéssel valósulhattak meg. Ezért az IKT a 2014-
2020-as tervezési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív programon belül önálló prioritási 
tengelyt alkot. Az infokommunikáció 2014–20 közötti fejlesztési irányait az előkészületben lévő 
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia jelöli ki, amely átfogó elemzésre, a cél- és eszközrendszer 
azonosítására épül, és valamennyi IKT részterület fejlesztési terveit tartalmazza (e-közigazgatás, e-
gazdaság, digitális kompetenciát és szélessávú infrastruktúrát). Az egy helyre összpontosuló 
fejlesztések prioritásának OP szintű leírása rögzíti azokat a koordinációs mechanizmusokat, amelyek 
biztosítják a nem kizárólagosan informatikai célú fejlesztések (e-közigazgatás és humán, környezeti, 
közlekedési, energetikai e-közszolgáltatások, digitális írástudás a foglalkoztathatóságért) szakpolitikai 
kapcsolatát. A jövőben a projektgazdák (elsősorban a közszféra kedvezményezettjei) 
projektmenedzsment felkészültségének erősítése, valamint az elektronizálásra kijelölt eljárások 
alaposabb előkészítése szükséges. Az e-közigazgatási informatikai fejlesztéseket az ESZA típusú 
közigazgatási fejlesztéseknek kell kijelölniük. 
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése (az EMVA forrásokból 
nyújtott támogatások, ideértve a képzéseket is) ellenére az IKT fejlesztések lemaradásban vannak a 
vidéki térségekben. A jövőben ezért a vidékies térségek vonatkozó fejlesztésit célszerű a többi alap 
IKT fejlesztéseivel integráltan megvalósítani. 
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Fejlesztési szükségletek 
 Versenyképes IKT szektor fejlesztése. 
 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása. 

 e-közigazgatás és kiemelt e-közszolgáltatások kiterjesztése, infrastrukturális hátterük bővítése (az 
irányokat kijelölő nem infrastrukturális e-közigazgatás fejlesztési szükséglet ld. 11. tematikus cél). 

 Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése. 
 Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése. 
 Az agrárvállalkozók informatikai eszközellátottságának és ismereteinek növelése, az agrár- és 

halgazdasági szakigazgatás e-közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztése. 
 

EU TEMATIKUS CÉL 3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása 

Erősen export-orientált gazdaság és közepes versenyképesség 
Magyarország szűk belső piaccal, de egyúttal rendkívül nyitott, erősen export-orientált gazdasággal 
rendelkezik. Nyitottságára jellemző, hogy a legfrissebb benchmarkok szerint Magyarország a világ 
kilencedik legerősebben globalizált országa (Ernst and Young, 2013). Éppen ezért Magyarország 
számára kulcskérdés, hogy erősödjön a gazdaság egészének, és különösen a vállalati szektornak a 
versenyképessége, amely területen viszont az ország jelenleg csupán a kelet-közép-európai 
középmezőnyben helyezkedik el. 

Versenyképességi besorolás, Magyarország 
 Global Competitiveness Index, 

World Economic Forum (WEF), (2012) 
Institute for Management 
Development (IMD) (2012) 

Doing Business, 
World Bank (2012) 

Magyarország rangszáma 48 45 51 
(Forrás: WEF: Global Competitiveness Report, out of 142 countries in 2011, IMD: World Competitiveness Yearbook, out of 59 countries in 2011) 

Duális gazdaság 
Az exportvezérelt növekedés és a közepes versenyképesség ellentmondása döntően arra vezethető 
vissza, hogy az export túlnyomórészt a Magyarországra települt globális nagyvállalatokhoz 
kapcsolódik, míg a vállalati szféra több mint 99%-át alkotó KKV-k részesedése az exportból nem éri el 
a 10%-ot sem (Századvég, 2012). A magyar gazdaság az 1990-es gazdasági-társadalmi 
rendszerváltoztatás után sajátosan két szektorra szakadt: 

 egyfelől az erősen export-orientált, magas termelékenységű, modern technológiáival működő és a 
globális termékláncokhoz kapcsolódó nagyvállalati szektorra, amely meghatározó mértékben járul 
hozzá a GDP-hez és exporthoz, 

 másfelől pedig szűk belső vagy helyi piacra termelő, alacsony termelékenységű, kevésbé fejlett 
technológiát alkalmazó, mikro-, kis- és középvállalati szektorra. 

Mivel a globális vállalati szektor és a hazai kkv szektor között még csak részben alakultak ki szoros 
kapcsolatok, az exportorientált globális cégek által előállított export hazai hozzáadott értéke relatíve 
alacsony (külföldi hozzáadott érték részesedése a bruttó exportból 40,75%; OECD-WTO TIVA 
adatbázis, 2009). 

A magyar gazdaságpolitika két évtizedes nagy kihívása, hogy miként lehet szorosabban 
összekapcsolni ezt a két szektort, miként zárkózhatnak fel a kis- és középvállalkozások 
technológiában, üzleti tudásban, és termelékenységben a nagyvállalatokhoz (ennek lehetőségeit ld. 
lentebb). 

A KKV szektor teljesítménye Magyarországon és az EU-ban 

  

Foglalkoztatás Hozzáadott érték 

Magyarország EU27 Magyarország EU27 

szám % % milliárd EUR % % 

KKV-k 1 788 649 72,7% 67,4% 25 53,8% 58,1% 

nagyvállalatok 671 976 27,3% 32,6% 21 46,2% 41,9% 

Összesen 2 460 625 100,0% 100,0% 47 100,0% 100,0% 

(Forrás: SBA Fact Sheet 2012 – Hungary, EU, 2012f) 
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A KVV szektor versenyképessége erősítésének általános kihívásai 
A KKV szektor a versenyképesség terén három nagy kihívással néz szembe: 
(1) A gazdasági dualitás oldása. 
(2) A vállalatok nehezen jutnak fejlesztési forrásokhoz, sőt, helyzetük ezen a téren a 2008-ban kitört 

és már öt éve tartó globális pénzügyi válság miatt mára jelentősen romlott. 
(3) A KKV szektort, a vállalatok méretéből és erőforrásaik szűkösségéből adódóan, különösen 

aránytalanul sújtják az adminisztrációs terhek. Ezért a Magyar Kormány – összhangban az uniós 
országspecifikus ajánlásokkal – több intézkedést is megvalósított, és összességében a GDP 1,6%-
ával csökkenti 2014-ig a vállalkozások adminisztrációs terheit. 

A KVV szektor versenyképessége erősítésének és a duális gazdaság oldásának lehetőségei 
A gazdasági dualitás oldása érdekében szükséges, hogy erősödjenek a globális nagyvállalatok 
valamint a kis- és középvállalatok közötti termelési és beszállítói kapcsolatok. A tapasztalatok szerint 
ez nem pusztán az üzleti kapcsolatok erősödését, a KKV-k pénzügyi helyzetének stabilizálását jelenti, 
hanem jelentős technológiai és innovációs bővülést is eredményez. 
A közvetlen beszállítói kapcsolatokon kívül klaszterek is szolgálják a nagyvállalatok és a KKV-k közötti 
a hálózatok erősödését, valamint  a KKV-k egymás közötti kooperációját. A hálózatokon keresztül 
könnyebben elérhető az a kritikus tömeg, amely – egységes piacot és információáramlást kínálva – 
tagjainak költséghatékonyabbá teheti a vállalti modernizációt, stabilizálhatja megrendelői és szállítói 
kapacitások kihasználtságát, és akár a foglalkoztatást. 
Az erőforráshiányos KKV-k technológiai modernizációjával és telephelyeik korszerűsítésével és 
bővítésével a termelő és szolgáltató infrastruktúrák megújulhatnak, közelíthetnek a nagyvállalatok 
által képviselt színvonalhoz. A KKV-k üzleti folyamatait tanácsadási és szervezetfejlesztési 
tevékenységek segíthetik. 

A KKV finanszírozás szűk keresztmetszetei 
A kihívások közül napjainkban különösen jelentős a forráshoz jutás problémája (gap elemzés, 
Deloitte, 2012). Ez gyakran a vállalkozások fiatal korára (illetve a hitelfelvevői múlt hiányára), vagy a 
megfelelő fedezetek hiányára vezethető vissza. Kínálati oldalról általános problémát jelent, hogy a 
bankok hitelezési aktivitásában csökkenés tapasztalható, míg keresleti oldalon a beruházási hitelek 
iránti kereslet csökkenésével párhuzamosan megnőtt az igény a rövid távú finanszírozásra. A 
kockázati tőkének a korai életszakaszban van kiemelten fontos szerepe, amikor a vállalkozás 
esetleges kiemelkedő növekedési potenciálja ellenére sem tud a hagyományos finanszírozási 
forrásokhoz hozzájutni. 

A 2007-2013 tervezési ciklusban Magyarország, a tagállamok körében elsők között vezette be és 
alkalmazta a pénzügyi eszközöket (financial engineering instruments). Ezek a konstrukciók a 
versenyképességet és az innovációt, illetve a régiós gazdaságfejlesztést segítik. Ide sorolandók a 
JEREMIE pénzügyi programjai (hitel, kockázati tőke, garancia) valamint a Regionális Tőkebefektetési 
Alap kockázati tőkeprogramja (Széchenyi Tőkebefektetési Alap néven meghirdetve 2011-ben). A 
Magyar Kormány stratégiai jelentőségűnek tartja, hogy ezek a pénzügyi programok - szükség szerint 
módosított formában – a 2014-2020-as tervezési időszakban is folytatódjanak. 

Ágazati súlypontok: globálisan versenyképes iparágak és versenyképessé tehető szolgáltatások 
A magyarországi KKV-k sajátos problémái– mindenekelőtt a gazdaság dualitása és a finanszírozáshoz 
való hozzáférés – miatt a KKV-fejlesztést hagyományos iparpolitikai jellegű eszközökkel is célszerű 
kiegészíteni. Még pontosabban: a KKV-fejlesztési politikát egyúttal az iparpolitikába kell beágyazni. A 
KKV-k teljes körére kiterjedő támogatásokat tehát a jelentős növekedési potenciálokkal rendelkező 
kiemelt iparágakra és szolgáltatási tevékenységekre célszerű fókuszálni. A kiemelt ágazatokra 
(jelenleg a lentebb elsőként kiemelt ágazati csoport esetében) – hatásvizsgálatokkal alátámasztva, 
valamint a piaci és a társadalmi szereplőkkel széleskörűen egyeztetve - önálló ágazati programok 
készülnek. Ezek összehangolják a hazai és az európai uniós források felhasználását, valamint speciális 
keretfeltételek biztosítását (pl. szabályozás, szervezési tevékenység stb.). 
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Magyarországon a KKV-szektor négy területen rendelkezik különösen jelentős növekedési 
lehetőségekkel (az itt felsorolt ágazatok részben indikatívak, a lista a folyamatban lévő elemzések 
nyomán véglegesedik, illetve a tervezési időszak alatt is változhat): 

 A magyarországi gazdaságban jelentős súlyt képviselő és globális ellátási láncokkal működő 
ágazatokban (autó- és járműipar, az elektronikai iparágak, a gyógyszeripar és orvosi 
eszközgyártás, a nemzetközi szolgáltatási- és kiválósági központok) a KKV szektor ma még nem 
használja ki a lehetőségeket. Az autóiparban - a stagnáló, illetve szűkülő európai piacok ellenére - 
a gyártók jelentős beruházásokat hajtottak végre, ezekhez kapcsolódva pedig a KKV-k beszállítói 
szerepe még jelentősen növelhető. További potenciális terület a gyógyszeripar, amely az egyik 
legdinamikusabban fejlődő ágazat, és - mintegy 17 000 főt foglalkoztatva - a feldolgozóipar 
teljesítményének 6,6 %-át adja. Ez egyúttal a leginnovatívabb magyarországi ágazat is, amelyhez a 
feldolgozóipari K+F ráfordítások 30 százaléka kapcsolódik. 

 Erősíteni kell a KKV-k növekedési képességét azokban az ágazatokban, ahol hagyományosan is 
jelentős szerepet játszanak. E szempontból prioritást élvező ágazat az építő- és építőanyagipar, a 
tranzitgazdaság, amelyek a fejlesztéspolitika által indukált beruházásokból növekedési 
lehetőséghez jutnak. Szintén ilyen szektor az agrárgazdaság és a halgazdálkodás, kibontakozásuk 
potenciálját a jövőben is bővítik a célirányos alapjaik (EMVA és ETHA) és programjaik. 

 A turisztikai ágazat több szempontból is különleges szerepben van. E jelentős mértékben KKV-kra 
támaszkodó ágazat a magyar gazdaság kiemelt versenyképességi tényezője (a befektetéseket, 
ellátási láncot és jövedelmi hatásokat is figyelembe véve 2012-ben Magyarország a GDP-jének 
10,5%-át adta; WTTC, 2012). Fontos látni, hogy az európai turizmus a gazdasági nehézségek 
ellenére bővült 2012-ben, és 2013-ban is ez várható (Tourism Economics, 2013). Az európai 
trendek szerint felértékelődnek a közeli úti célok, így a beutazó külföldi vendégek száma is nőhet 
(ETC, 2013). Ebből a szempontból említést érdemel az egészségturisztikai alágazat kiemelt 
teljesítménye (a külföldi látogatók cca. 850Mrd Ft költésének közel 20%-át adja, többet, mint a 
klasszikus üdülési költések; KSH, 2011) és növekedési potenciálja (ld. OECD előrejelzéseit az 
alágazat fontos célcsoportját jelentő időskorúak arányának növekedéséről, amely hatással van a 
hazai piacra: a vendégéjszakákon belül folyamatosan növekvő hányadot tesznek ki a gyógy- és 
wellness szállodák; KSH). Az előkészületben lévő Nemzeti Turisztikai Koncepció (NTK) jelöli ki a 
későbbi fejlesztések irányát (legfőbb üzenete: egy-egy desztinációt átfogó komplex turisztikai 
beavatkozások szükségesek). A turizmus ugyanakkor erősen munkaintenzív ágazat, amely  
jelentős foglalkoztatási multiplikátor hatással is bír. (a foglalkozatást támogató turisztikai 
fejlesztési szükségletek azonosítása a 8. tematikus cél alatt található). 

 A KKV-kre építve nemzetközi mércével mérve is jelentős ágazattá fejleszthetőek az olyan 
stratégiai területek, mint a tudásgazdaság (ld. 1. tematikus célnál, a KFI-nél), az egészséggazdaság 
és az élelmiszeripar (utóbbit ld. külön blokkban lentebb). 

 Végül, további, jelenleg még nem kellően kihasznált növekedési lehetőség a kisvállalkozások 
számára a helyi gazdaság fejlesztése, működési feltételeinek biztosítása, a vidéki térségek, 
települések gazdasági létalapjának megerősítése, a lokális együttműködések elmélyítése (helyi 
termelés és fogyasztás összekapcsolása, helyi és térségi klaszterek kialakítása, helyi 
termékfejlesztések, rövid ellátási láncok). (A helyi gazdaság foglalkoztatási helyzetéről és 
szükségleteiről ld. 8. (foglalkoztatás) tematikus célt.) 

Az EU országspecifikus ajánlásai és a KKV szektor szabályozási környezetének javítása 
A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2013-ban 
két országspecifikus ajánlást fogalmazott meg: 

 3. „Gondoskodjon stabil, kiegyensúlyozottabb és kiszámíthatóbb társaságiadó-rendszerről. A 
növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása érdekében egyszerűsítse a társasági adózást, és 
csökkentse minimálisra az ágazatspecifikus adók által a forráselosztásban teremtett 
torzulásokat. Folytassa a munka megadóztatásának foglalkoztatás-barátabbá tételét az 
alacsony keresetűek adóterhének enyhítésével, többek között a munkahelyvédelmi 
törvényben szereplő jogosultsági kritériumok finomításával, és az adózásnak a 
környezetvédelmi adók felé való elmozdításával. Teljes körűen hajtsa végre és gyorsítsa fel az 
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adómorál javítására és az adószabályok betartásához kapcsolódó költségek csökkentésére 
irányuló, már bejelentett intézkedéseket.” 

 5. „Teremtsen támogató üzleti környezetet, mindenekelőtt állítsa helyre a külföldi közvetlen 
befektetők számára vonzó környezetet, a szabályozási keret stabilabbá tételével és a piaci 
verseny elősegítésével.” 4 

Az ajánlások szellemében a Magyar Kormány 2011 és 2013 között átfogó vállalkozási adminisztrációs 
tehercsökkentési programot indított el, amely a 2010-es állapotokhoz képest összesen 500 milliárd 
forinttal (a GDP 1,6%-ával) csökkenti a vállalati szektor bürokratikus terheit, többek között 
adókedvezmények, a Munkavédelmi Akcióterv, új törvények (közbeszerzési, Munka Törvénykönyve), 
kedvezményes adónemek (KATA, KIVA), az engedélyezési-szabályozási környezet egyszerűsítésének 
bevezetésével. Az intézkedéseket folytatva, a Kormány további adminisztráció-csökkentési, 
egyszerűsítési lépéseket tervez, összhangban az Európai Unió 2012. évi 5. számú országspecifikus 
ajánlásával. A KKV-k finanszírozását javító legfontosabb intézkedések a Széchenyi Kártya Program 
folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hiteleinek bevezetése, az ÚSZT többletforrásai és a JEREMIE 
eljárás szerinti finanszírozása a KKV-k számára, MNB hitelprogramjai (Növekedési Hitel Program; 
refinanszírozási). A KKV-k piacra jutását is számos új kezdeményezés szolgálja, többek között a 
partnerközvetítő intézményrendszer fejlesztése (Eximbank, MEHIB, kereskedőházak, Kárpát Régió 
Üzleti Hálózat), a globális cégcsoportokkal kötött stratégiai együttműködési megállapodások, 
valamint mindezek stratégiai megalapozása (Külgazdasági Stratégia, Wekerle Terv és a keleti nyitás). 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
Magyarországon a KKV szektor növekedési és fejlesztési lehetőségei területileg nagyon eltérőek. A 
regionális fejlettségi különbségeknek megfelelően Közép-Magyarország, valamint Közép- és Nyugat-
Dunántúl KKV-i vannak a legkedvezőbb helyzetben. A vállalkozás-sűrűség itt a legmagasabb (2010-
ben ezer lakosra vetítve KM: 90,3; NYD: 68,7; KD: 63,5; többi régió: 56,1), és az ezekben a 
térségekben nagyobb súllyal jelen lévő nagyvállalatok (2010-ben az összes nagyvállalat 70%-a az 
érintett három régióban, KMR egyedül 46%) beszállítóit is nagyrészt ők adják. A pénzügyi forrásokhoz 
való hozzáférésük is kedvezőbb, körükben nagyobb arányú a külföldi tulajdonosi érdekeltség. A 
potenciális növekedési térségekben (nagyvárosi térségek, kiemelt ipari övezetek) adottak a magas 
hozzáadott értékű termelés bővítését célzó vállalkozásfejlesztés előfeltételei, míg a hátrányos 
helyzetű térségekben a magas munkanélküliség, valamint a tőkehiány és az alacsony innovációs 
potenciál jelentik a legnagyobb kihívást a vállalkozásfejlesztés számára. A turizmus különösen 
jelentős versenyképességi tényező egy-egy turisztikai térségben (pl. Balaton és Tisza tó térsége, az 
előbbiben a GDP cca. 20%-át adja; BFT becslés, 2006). 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidéki térségekben az ezer főre jutó regisztrált KKV-k száma megegyezik az országos átlaggal, 
azonban a működő KKV-k száma már jelentősen elmarad attól (vidéki térségek: 49,9 KKV/ezer fő, 
országos átlag: 69,7 KKV/ezer fő). Az árbevétel tekintetében is számottevő különbség mutatkozik a 
vidéki és nagyvárosi térségek között. Míg a 2 millió euró alatti éves árbevételt elérő KKV-k 40,7%-a 
működik a vidéki térségekben, addig a nagy árbevételt (>10 millió euró) produkáló KKV-knak csak a 
29,8%-a található vidéken (KSH, 2010). A vidéki vállalkozások jelentős része 1-9 főt foglalkoztató 
mikrovállalkozás, e vállalkozói szegmens meghatározó a vidéki helyi gazdaságban. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Magyarország kedvező agrártermelést biztosító agroökológiai adottságokkal rendelkezik, amely 
jelentős növekedési potenciált jelent. A mezőgazdaság a GDP-ből kb. 4%-kal részesedik, a teljes 
agrárvertikum (mezőgazdasági gépgyártás és vegyipar, élelmiszeripar stb.) 15%-kal (AKI, 2012). A 
hazai agrár- és élelmiszeripari termékek hozzáadott értéke alacsony(NVS, 2012). 

                                                           
4
 Az ország-specifikus ajánlások itt szereplő változatát a 2013. június 25-i Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) hagyta jóvá és továbbította a 

2013. június 27-28-i Európai Tanács felé jóváhagyásra. Az ajánlások a július 9-i ECOFIN által formális elfogadást követően válnak csak 
hatályossá. 
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A mezőgazdasági termelésben domináns a szántóföldi növénytermesztés (főként búza, kukorica és 
napraforgó, jelentős része alapanyagként kerül a külpiacokra), diverzifikációja alacsony, a gazdaságok 
jelentős része csak néhány kultúrával foglalkozik. Az állattenyésztés teljesítménye és az állatállomány 
is jelentősen csökken (termelési érték: 40%, EU átlag: 44%; 1990-től volumenében 42%-kal csökkent; 
VM, 2009). Egyes alágazatokban (pl. sertéstartás) koncentráció folyik, a legeltetéses állattartás 
különösen visszaszorult. Csökken a vegyes gazdaságok aránya (2000: 38%; 2010: 29%), szintén az 
állattenyésztés kárára. Csökken a kertészeti termelés részesedése az agrárkibocsátásból, noha ez a 
legtöbb munkaerőt foglalkoztató alágazat (340-380 000 család teljes vagy részfoglalkoztatása). 
Jelentős potenciál rejlik a zöldség- és gyümölcstermelés (kertészeti bevétel 60%-a), valamint a 
csökkenő gyógynövény és borszőlőtermelés területén.A magyar agrárgazdaságban működő 
vállalkozások 99%-a KKV (NAV, 2011). A tulajdoni szerkezet elaprózott, az üzemszerkezet duális. 2004 
óta a 2007-2013-as időszakban lehatárolt vidéki térségek esetén a vállalkozási aktivitás – azaz az 
egyéni vállalkozások száma – ötödével csökkent. A horizontális és vertikális együttműködések száma 
Magyarországon alacsony. Ezért fontos terület a mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítése, 
amelyhez jó eszköz a termelői csoportok és együttműködések, valamint a rövid ellátási láncok 
segítése, fejlesztése. Az ágazat problémái elsősorban a finanszírozási nehézségekből és az elavult 
technológiákból adódnak. A hatékonyság terén is jelentős tartalékok vannak a teljes magyar 
agrárszektorban (HU: 1312 EUR értékű terméket állítottak elő hektáronként; EU15: 2232 EUR/ha). A 
gazdálkodók átlagéletkora rohamosan növekszik, ezért kulcsfontosságú a fiatal gazdálkodók 
támogatása, illetve a félig önellátó gazdálkodók vállalkozóvá válásának elősegítése. 
Az élelmiszer-feldolgozás a mezőgazdasági termékek 65-70%-a számára nyújt biztonságos piacot. Az 
ágazat helyzete, jövedelmezősége az utóbbi időben jelentősen romlott (jelenleg a GDP kb. 2%-a, az 
ipari termelés 12%-a; VM, 2012), de még így is a feldolgozóipar második legnagyobb alágazata. Ennek 
megfelelően a foglalkoztatási szerepe is jelentős (közvetlenül kb. 100 000 fő). Kibocsátásának 70%-a 
belföldi, 30%- külföldi piacokra irányul. 2004 előtt még 90% feletti volt a hazai élelmiszerek aránya a 
kereskedelmi csatornákban, mára ez csak 65%. Két fő fejlesztési szükséglete jelentkezik: (1) a gyorsan 
változó igényekhez illeszkedő, magas minőségű termékfejlesztésre képes élelmiszeripari mikro- és 
kisvállalkozások technológiai fejlesztése, valamint (2) a globálisan is versenyképes vállalkozások 
pozícióinak megőrzése, elsősorban az erőforrás-hatékonyság és a termelékenység javításával. 

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a helyi gazdaság egyik fontos pillére, különösen a vidékies 
térségekben, a helyi felvevőpiacok, termelési együttműködések kialakítása, a rövid élelmiszer láncok 
kialakítása mind hatékony helyi gazdaságfejlesztési potenciált jelent. 

Az akvakultúra és halgazdálkodási szektor hiányai és potenciáljai 
Magyarország fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében, a halgazdálkodás a hazai 
állattenyésztés bruttó termelési értékének 2,3%-át adja, növekedési lehetőségei jók (NVS, 2012). 
Magyarország megkezdte a nemzeti akvakultúra stratégiai terv kidolgozását, amely 2013-ban 
várhatóan el is készül. A multifunkcionális halgazdálkodás térhódításával a haltermelés helyi 
gazdasági szerepe és integrációja fokozódott. A turizmusra, vendéglátásra, környezetvédelmi 
szolgáltatásokra épülő diverzifikációnak számos gazdasági előnye van, amelyeket az EU „kék 
növekedésének”5 szellemében a többi ágazati fejlesztéssel (természetvédelem, turizmus, 
vízgazdálkodás, élelmiszeripar) összehangoltan kívánja a MAHOP támogatni. A minőségi friss hal és a 
haltermékek fogyasztásának szintjét megfelelő marketinggel, technológiai fejlesztésekkel és az 
országos értékesítés kiépítésével lehetne növelni. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
Az elmúlt tervezési időszakban megvalósult, a KKV szektort érintő fejlesztések irányai továbbra is 
mérvadónak tekinthetőek. A 2014-2020-as időszakban azonban a mennyiségi fejlesztésekről a 
minőségi fejlesztésekre célszerű áthelyezni a hangsúlyokat. Ezzel párhuzamosan erősebben kell 
fókuszálni az újszerű megoldásokra is, így - a vissza nem térítendő támogatások mellett - a pénzügyi 
eszközök elterjesztésére, a kiemelt ágazatokra, valamint a helyi gazdaságfejlesztésre is. 

                                                           
5
 a Bizottság Kék növekedésről szóló közleménye (COM/2012/494 final) 
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 A gazdaságfejlesztésre fordított támogatások nagy része a vállalatok technológiafejlesztését 
szolgálta, hozzájárulva azok versenyképességéhez. Az értékelési tapasztalatok alapján a 
beavatkozások tervezésekor fontos a KKV-k technológiafejlesztését célzó tömegpályázatok 
forrásallokációjának újragondolása, ágazati szegmentálása, a vállalati életciklushoz való 
hozzáigazítása, vagy más célú támogatásokkal való összekapcsolása. 

 Az ország egyes településein az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében (pl. ipari parkok, 
turisztikai szálláshelyek, inkubátorházak) sikerült az alapvető mennyiségi igényeket kielégíteni (az 
ipari parkok közel 50%-a részesült támogatásban6). A jövőben ezeken a területeken – a 
mennyiségi fejlesztés helyett – a nyújtott szolgáltatások körének bővítésére és minőségének 
javítására kell fókuszálni (kivételes esetekben lehet indokolt új parkok nyitásának támogatása). 
Fontos, hogy a területi szinergia erősebb szempontként kerüljön figyelembe vételre az üzleti 
infrastruktúra-fejlesztések kijelölésekor, különösen az elérhetőség biztosítása és a városfejlesztési 
irányokhoz való illeszkedés tekintetében. 

 Sikerült meghonosítani a vállalati együttműködést, a támogatások ösztönzőleg hatottak a 
klaszteresedés folyamatára, közel 200 klaszter jött létre és kapott támogatást. A jövőben viszont a 
működő klaszterek fejlesztésére, az egy együttműködés elmélyítésére kell koncentrálni. 

 A KKV-szektor számára a fejlődéséhez szükséges külső szakmai segítség támogatását szolgálta a 
vállalati tanácsadás program. A lebonyolítás módszertana kísérleti jellegű volt, mivel minden 
régióban úgynevezett Támogatás Közvetítők kerültek kiválasztásra, akik az egyes pályázóval 
foglalkoznak (a KSZ szint alatt). A kedvező tapasztalatok arra is rámutattak, hogy a kisléptékű 
tanácsadást központilag, a nagyobb léptékűt más fejlesztésekhez integráltan érdemes szervezni. 

 Bevezetésre kerültek a JEREMIE pénzügyi eszközök, célcsoportját elsősorban mikrovállalkozások 
képezik. Az Iránymutatás7 alapján a gazdaságilag életképes, vállalkozásalapítással, növekedéssel, a 
vállalkozás általános tevékenységének erősítésével összefüggő tevékenységeket támogatnak. 

 A JEREMIE pénzügyi programok közül a hitel- és garanciaprogramok de minimis jogcímen kerültek 
meghirdetésre. A programok ágazati specifikáció nélkül támogatják a kis- és középvállalkozásokat. 
A hitelek elérhető legmagasabb összege 200 M Ft, a garanciavállalás max. 500 M Ft. 

 A JEREMIE kockázati tőkeprogramok a közösségi iránymutatás8 alapján a magvető, a kezdeti és 
növekedési fázisban lévő vállalkozások tőkefinanszírozására koncentrálnak. 

 A támogatási formák célszerűségét vizsgáló értékelések szerint hatékonyabb a visszatérítendő 
támogatásokat komplex vállalkozásfejlesztési, míg a vissza nem térítendő támogatásokat 
konkrétabb, szűkebb fókuszú célokhoz kötni (a kiemelt ágazatokat nagyobb eszköztárral indokolt 
támogatni, a tapasztalatok szerint a kiemelt ágazatok körét kétévente indokolt felülvizsgálni). 

 A pénzügyi elégtelenségek orvoslása érdekében ki kell terjeszteni a jelen időszakban megkezdett 
JEREMIE programot. (A program elérte célját: számos banki hitelezésből kiszorult szereplő 
számára nyújtott forrást: 2013 elejéig 11 500 kedvezményezettből 8000 új hitelfelvevő), nagyobb 
hangsúlyt fektetve a visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinálására. (A 
mikrovállalkozások körében már most is népszerű a kombinált mikrohitel termék (vissza nem 
térítendő támogatás és mikrohitel, 2013 elejéig mintegy 5800 vállalkozást ért el, összesen 35,5 
Mrd Ft összegű hitellel).) 

 A JEREMIE termékek igen sikeresek a mikrofinanszírozásban. Ezt támasztja alá, hogy 2011 
közepéig a mikrovállalkozásokkal szembeni beruházási hitelállomány 62%-ának megfelelő 
volument állítottak elő a programhoz kapcsolódott közvetítők. A JEREMIE konstrukciók között 
megtalálhatóak a beruházást, valamint a forgóeszköz-finanszírozást támogató konstrukciók is. A 
beruházások megvalósításához kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás általában engedélyezett a 
beruházást támogató állami eszközök esetében, ám annak mértéke korlátozott. A jelenlegi 

                                                           
6 2011-ben 179 ipari parkban megtelepült 4028 vállalkozás együttes árbevétele meghaladta a 9292 milliárd forintot, átlagosan 33% 
exportaránnyal, együttesen 3366 Mrd Ft beruházást valósítottak meg, 187 000 főnek adnak munkát. Logisztikai vagy innovációs szolgáltatás 
csak az ipari parkok 1/3-ban, inkubátorház csak 1/5-ükben van (NGM, 2012) 
7
 Guidance note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 

8
 Közösségi iránymutatás a KKV-kba történő kockázati tőkebefektetések állami támogatásairól (2006/C 194/02) 



 

23 

gazdasági környezetben a KKV-k hitelkereslete a rövid távú finanszírozásra koncentrál, ezért a 
múltbeli tapasztalatok alapján indokolt olyan termékstruktúra kialakítása, melynek a célja a 
forgóeszköz-finanszírozás támogatása. A garanciatermékek esetében a JEREMIE program 
keretében hosszú távon alacsony és stabil garanciadíj érvényesítésére nyílt lehetőség, azonban a 
piac nem reagált kedvezően ezekre a termékekre. A piac rugalmatlanságát a JEREMIE termékkel 
szemben nagyban magyarázza, hogy a már jól bevált folyamatok és rendszerek működtetése 
mindig egyszerűbb, ám ez orvosolható egyrészt a JEREMIE garanciáinak előnyeit hangsúlyozó 
kommunikációval, illetőleg a JEREMIE termékek megvalósításának fokozott támogatásával. 

 Új koncepcióként 2010-ben jött létre a Széchenyi Tőkebefektetési Alap. Elsődleges célja a 
növekedési potenciállal rendelkező kkv-k támogatása, hozzáférést biztosítva számukra a kockázati 
tőkéhez. A JEREMIE-programtól eltérően hagyományos piacágakban jól működő cégekbe történik 
a tőkebefektetés, amelyek átmenetileg kedvezőtlen gazdasági helyzetben vannak. 

 A több régiót érintő (pl. Balaton térség) vagy hálózatos (tematikus utak) turisztikai fejlesztéseket a 
2007–13 közötti regionálisan tagolt fejlesztés nem tette lehetővé. Ezek és  a kiemelt 
egészségturisztikai fejlesztések további tanulsága (NTK helyzetértékelés és NFÜ programértékelés, 
2013), hogy a hangsúlyaikat – az eddig jellemző egyedülálló projektekről – a komplex 
beavatkozásokra kell helyezni, mindezt jobb területi koordinációval. Országosan koordinált 
komplex egészségturisztikai és egyéb turisztikai szolgáltatási csomagok támogatása szükséges. 
Ezek helyi potenciálokon alapulnak és erős helyi foglalkoztatási hatásúak, de jelentős KKV 
versenyképességi tényezőt is jelentenek: indokolt, hogy a gazdaságfejlesztést szolgáló ágazati 
operatív programban szerepeljenek. A piaci szféra turisztikai fejlesztéseiben hangsúlyt kell 
helyezni a pénzügyi eszközökre (szolgáltatások, szálláshelyek). (A döntően foglalkoztatási fókuszú 
területileg decentralizált turisztikai fejlesztésekről ld. a 8. tematikus célnál.) 

A Vidékfejlesztési program és a Halászati Operatív Program alá tartozó vállalkozásfejlesztési 
intézkedések nagymértékben hozzájárultak a versenyképesség javításához, az agrárium fenntartható 
fejlődéséhez, továbbá az ismeretátadáshoz és a korszerkezet-váltáshoz. A támogatások kiemelten 
célozták meg a mezőgazdasági és akvakultúra üzemek korszerűsítését, a humánerőforrás képzését, a 
korszerkezet-váltás elősegítését, az eszközállomány korszerűsítését. A szántóföldi növénytermelés 
jelentős kedvezményezettje a jelenlegi időszak támogatásainak (ÚMVP MB, 2013). Ennek fő oka, 
hogy az a többi agrár-alágazathoz képest relatíve profitábilisabb, könnyebben jut hitelhez. A jövőben 
ezért az állattenyésztés és a kertészet preferálása szükséges célzott pénzügyi eszközök és egyszerűbb 
gazdasági és adminisztratív körülmények kialakítása révén, különösen azért, mert ezen alágazatok 
foglalkoztatási hatása a szántóföldi termelésnél kedvezőbb. A támogatások az élelmiszer-feldolgozás 
vállalkozásainak fejlesztési igényét csak 50%-ban tudták kiszolgálni. A támogatott vállalkozások 64%-a 
mikro-, és kisvállalkozás, amely megfelel az agrár-vidékfejlesztés céljainak. Hátrányt jelentett a kisebb 
létszámú települések nem agrárjellegű vállalkozásai számára, hogy az ÚMVP mikrovállalkozási 
intézkedései egyes jellemzőiben (pl. előleg hiánya, 3 helyett 5 éves vállalási időszak) kevésbé voltak 
vállalkozóbarátak, mint az ÚMFT hasonló intézkedései. A lehatárolási problémák (GOP-ROP-ÚMVP 
között) miatt pedig bizonyos települések mikrovállalkozásai nem jutottak támogatáshoz. A 
LEADER/CLLD program szintén alkalmas a mikrovállalkozások, KKV-k versenyképességének 
növelésére, a térség-specifikus gazdaság- és társadalomfejlesztési célok elérésére. A Halászati 
Operatív Program jelentősen hozzájárult a halgazdálkodási infrastruktúra és eszközállomány 
megújulásához, környezetbarát, energia- és víztakarékos technológiai megoldások elterjedéséhez, új 
termékek piacra jutásához, a diverzifikáción keresztül a helyi munkahelyteremtéshez és a turizmus 
előmozdításához. 

Fejlesztési szükségletek 

 A KKV-k gyártási, szolgáltatási technológiájának és az általuk elérhető szolgáltatások, valamint az 
üzleti környezet modernizációja, a gazdasági szerkezet dualitásának csökkentése érdekében; 

 A KKV-k vállalkozói és vállalatirányítási készségeinek fejlesztése; 

 Pénzügyi eszközök (hitel, garancia, kockázati tőke, lehetőség szerint lízing, faktoring) 
hozzáférhetőségének javítása. JEREMIE program továbbvitele; 

 A pénzügyi intézmények, a pénzügyi közvetítők készségeinek fejlesztése; 
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 A magyar gazdaságban jelentős súllyal rendelkező és globális szempontból is jelentős ágazatok 
esetén a KKV-k bekapcsolódása a beszállítói láncba, továbbá magas hozzáadott értékű 
exporttevékenységük, illetve önálló K+F+I kapacitásaik fejlesztése, amely lépések szintén 
jelentősen csökkenthetik a gazdaság dualitását; 

 A helyi gazdasági kapcsolatok, a hálózatosodás (pl. helyi klaszterek, helyi termelés és fogyasztás 
összekapcsolása, helyi termékfejlesztések) elősegítése (a helyi gazdaság fejlesztésének 
foglalkoztatási szükségleteit ld. 8. tematikus célnál); 

 A klaszterek vállalatközi együttműködésének elmélyítése; 
 A befektetési környezet minőségének fejlesztése szükséges (ipari parkok, inkubátorházak), a 

jelenlegi üzleti infrastruktúrák jobb kihasználásért (kivételes esetekben új infrastruktúrák); 

 Országos szintű koordináció szükséges a kiemelt komplex turisztikai fejlesztések 
(egészségturisztikai és szolgáltatáscsomagok, turisztikai attrakciófejlesztések, hálózatok és 
térségek), a turisztikai desztináció menedzsment hálózat fejlesztése, valamint a 
turizmusfejlesztési pénzügyi eszközök terén (a turizmusfejlesztés foglalkoztatási szükségleteit ld. 
a 8. tematikus célnál). 

 Agrárgazdasági diverzifikáció, és ennek keretében a mikrovállalkozások fejlesztése; 
 A magasabb hozzáadott értékű és munkaigényesebb agrárium, az állattenyésztés és 

halgazdálkodás, a kertészet és az agrártermék-feldolgozóipar, valamint a környezetgazdálkodás, 
és az ökológiai gazdálkodás fejlesztése. A magasabb hozzáadott értéket előállító kapacitásbővítés 
kedvező hatást eredményez az agrárgazdasági foglalkoztatásban is. 

 Az élelmiszerfeldolgozás hozzáadottérték-potenciáljának maximalizálása a gazdaságfejlesztési és 
az agrár-vidékfejlesztési eszközök szinergikus együttműködése által. Az állattenyésztés, a 
halgazdálkodás és a kertészeti ágazatok technológiai fejlesztésének támogatása, az 
állattenyésztés állatjóléti feltételeinek biztosítása. 

 A félig önellátó gazdálkodók (semi-subsistence farms) támogatásának felhasználása a 
vállalkozóvá válás elősegítésére. 

 A mezőgazdasági vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességének és piaci pozícióinak 
erősítése érdekében a horizontális és vertikális együttműködések fejlesztése, termelői csoportok, 
helyi gazdasági kapcsolatok és együttműködések erősítése. 

 A kistermelők rövid ellátási láncban való részvételének támogatása (rövid ellátási lánc 
alprogram). 

 A fiatal gazdálkodók speciális eszközökkel történő, komplex támogatása (fiatal gazda alprogram). 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 2: A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a 
foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi 
különbségekre) 

EU TEMATIKUS CÉL 8: A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

Foglalkoztatás bővítése: a legnagyobb kihívás, egyúttal jelentős pótlólagos növekedési erőforrás 
Magyarországon nem csupán az európai léptékkel mérve is rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta 
miatt elsőrendű gazdasági kihívás a foglalkoztatás bővítése, hanem azért is, mert a foglalkoztatás 
kiszélesítése egyúttal a gazdasági növekedés ma még kiaknázatlan, pótlólagos erőforrása. Ráadásul a 
foglalkoztatás bővülése a nyugdíjrendszer és a szociális ellátórendszer fenntarthatóságára, ezen 
keresztül pedig a költségvetés egyensúlyára is pozitív hatással van. A foglalkoztatás bővítésének 
elősegítéséhez keresleti és kínálati oldali intézkedésekre egyaránt szükség van, valamint meg kell 
erősíteni ezek gyakorlati összehangolását. 

A Nemzeti Reform Program vonatkozó célkitűzései 
Annak érdekében, hogy Magyarország ezt a pótlólagos növekedési erőforrást jobban kihasználja, 
Nemzeti Reform Programjában – csatlakozva az EU 2020 stratégiához és alapul véve a vonatkozó EU-
s statisztikai kritériumrendszert - vállalta az ambiciózus célt: az évtized végére a foglalkoztatási 
szintet a mai 61%-os értékről 75%-ra emeli. 
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Foglalkoztatás Magyarországon 

 év Magyarország EU átlag 

Foglalkoztatási ráta, 20-64 év között (a teljes népesség %-ában) 2011 60,7 68,6 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 75,0 75,0 

a célkitűzés eléréséhez szükséges növekedés (%) 2010-2020 14,3 6,4 

Foglalkoztatási ráta különböző csoportokban (teljes népesség %-a)    

fiatalok (15-24 év között) 2011 18,3 33,6 

idősek (55-64 év között) 2011 35,8 47,4 

alacsony végzettségűek (ISCED 0-2) 2011 36,6 53,0 

nők (25-49 év között) gyermekkel (12 év alatt) 2010 49,3 64,7 

munkanélküliségi ráta 2012 11,1 10,7 

fiatalok (15-24 év között) munkanélküliségi rátája 2011 26,1 21,3 

(Forrás: EUROSTAT; European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július) 

A munkaerőpiac állapota és tendenciái 
Az aktív munkaerő-piaci eszközök erősítését indokolja, hogy Magyarországon a foglalkoztatás terén – 
javarészt tartós, hosszabb időszakra visszanyúló – feszültségek tapasztalhatóak: 

 Átlagos, stagnáló munkanélküliség; kedvezőtlen, de javuló foglalkoztatottság és inaktivitás: A 
munkanélküliségi ráta 2011-2012-ben 11%-on stagnált, kissé meghaladva az emelkedő uniós 
átlagot (10,5%). Az uniós foglalkoztatási ráta 2012-ben kissé csökkent (68,5%), míg az átlag alatti 
magyarországi érték 2010 óta nő (2010: 60,4%; 2012: 62,1%) és elérte a válság előtti szintet. A 20-
64 éves népesség gazdasági aktivitása 68,1%-ról 69,6%-ra emelkedett 2012-re. 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok: A foglalkoztatás szintje mellett hosszabb távon az aktív 
korúak arányának alakulása is meghatározza a szociális ellátórendszerek fenntarthatóságát. A 
teljes termékenységi arányszám (1,23) 2011-ben az EU legrosszabb értéke volt, emellett az aktív 
korúak alacsony létszáma is folyamatosan csökken. 

 Míg a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatása az uniós átlagot közelíti (HU: 78,4%, EU: 82,1%,), 
addig az alacsony iskolai végzettségűek esélyei sokkal rosszabbak: foglalkoztatási rátájuk 2011-
ben 36,6% volt, ami 16,4%-ponttal alacsonyabb az uniós átlagnál. 

 A fiatalok munkanélkülisége az európai trendekkel megegyezően magas: A válság következtében 
az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség a 2007-es 18%-ról 28,1%-ra nőtt 2012-re. Nőtt az 
iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a magyar fiatalok foglalkoztatási rátája az egyik 
legalacsonyabb az EU-ban (2011-ben: HU 18,3%, EU 33,6%). A fő okok az elégtelen munkaerő-
kereslet, a piaci igényekhez nem mindig igazodó képzettség, a kitolódó oktatás és a tanulás 
melletti munkavállalás alacsony szintje. 

 Alacsony időskori foglalkoztatási és aktivitási szint: 2011-ben az 55-64 évesek foglalkoztatása - a 
nyugdíjkorhatár (elmúlt 10 évben végbement) emelkedése és a korai nyugdíjazás szigorítása 
ellenére - 35,8%-on állt (EU: 47,4%). 

 A nők férfiakhoz viszonyított foglalkoztatási jellemzői ellentmondásos képet mutatnak: A 
nemek közti különbségek Magyarországon általában kisebbek, mint az unióban és jellemző, hogy 
a férfiak foglalkoztatása jobban elmarad az uniós átlagtól, mint a nőké. 2011-ben a nők 
foglalkoztatási rátája 7,4, a férfiaké 8,2 %-ponttal maradt el az uniós átlagtól, a 20-64 éves nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája közti különbség hazánkban 11,9%-pont volt (EU 12,7%-pont). A 
kisgyermeket nevelő nők alacsony foglalkoztatásának (HU: 49,3%, EU: 64,7%) fő oka a munka és a 
gyermeknevelés összeegyeztetésének nehézsége (pl. gondozási szolgáltatások, rugalmas 
foglalkoztatás szűkössége). 

Strukturális reformok a munkaerőpiacon 
Az elmúlt időszakban végrehajtott strukturális reformok – összhangban az európai 
reformtörekvésekkel - alapvetően a munkaerőpiac kínálati oldalát érintették. Ilyen kínálati oldali 
intézkedés volt többek között a munkaerő-piaci szabályozás rugalmasabbá tétele, a korai nyugdíjba 
vonulás lehetőségeinek korlátozása, a rokkantsági ellátásban részesülők munkavégző képességének 
felülvizsgálata, és a munkanélküli ellátás időtartamának csökkentése (ld. Széll Kálmán Terv). 
Hasonlóképpen a személyi jövedelemadó rendszer átalakítása – a marginális adókulcs csökkentése 
miatt – pozitív hatással jár a képzettebb munkavállalók piaci kínálatára és elhelyezkedésére. 
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A segélyezési rendszer átalakításában és a közfoglalkoztatással való összekapcsolásában szintén a 
munkára ösztönzés elve érvényesült. A közfoglalkoztatás új rendszerének lényege, hogy munkát kínál 
a segély helyett, ami egyúttal a munkaerőpiacról tartósan kiszorult csoportok munkavégző 
képességének fejlesztését is szolgálja. Emellett a közfoglalkoztatás arányának átmeneti növelése a 
globális recesszió okozta jelentős munkaerő-kereslet csökkenésre adott válasz is (akárcsak számos 
más tagállamban). A közfoglalkoztatási program által érintettek száma 2011-ben mintegy 300 000 fő 
volt (BM, 2012), és a hátrányos helyzetű térségekben jelentősen hozzájárult a foglalkoztatás 
növeléséhez és a társadalmi integrációhoz. Hosszabb távon azonban – a globális válság enyhülésével 
és a gazdasági növekedés beindulásával – a közfoglalkoztatás szerepének csökkenése várható, és 
meghatározóvá válik az elsődleges munkaerőpiacra való belépés segítése. 

A reformoknak köszönhetően a magyarországi munkaerő-piaci szabályozás – a vállalati felmérések 
alapján a stakeholder-ek által is visszaigazoltan – ma az egyik legkedvezőbb és legrugalmasabb Kelet-
Közép-Európában (DUIHK, 2013). A kínálati oldali reformoknak egyik sajátos kísérő jelensége 
azonban, hogy az aktivitás növelése miatt időlegesen megemelheti a munkanélküliséget. Ez egyúttal 
arra is utal, hogy a kínálati oldali reformok pozitív hatása csak határozott kereslet oldali 
beavatkozásokkal lehet teljes. 

A keresleti oldal megerősítése 
Amíg a reformok fő iránya a kínálati oldal rugalmatlanságának az oldása volt, addig - javarészt a 
szűkös pénzügyi források miatt - a keresleti oldali intézkedések elmaradtak a szükséges mértéktől. E 
téren jelentős lépés, hogy 2013-ban a munkanélküliség veszélyével leginkább fenyegetett 
foglalkoztatottak (a 25 évesnél fiatalabb és az 55 évesnél idősebb munkavállalók) számára lehetővé 
vált a foglalkoztatásra rakódó társadalombiztosítási terhek célzott csökkentése, ami számukra 
pótlólagos foglalkoztatási biztonságot nyújt. A Munkahelyvédelmi Akcióterv becslések szerint 
középtávon egymillió munkavállalót érint. Ugyanakkor a források szűkössége akadályozza az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök bővítését és a mainál jóval szélesebb kört érintő és személyre szabott 
alkalmazását. 

A fejlesztéspolitika szerepe a foglakoztatásban 
A strukturális reformok már rövidtávon is éreztetik pozitív hatásaikat, a foglalkoztattak száma 
Magyarországon – ellentétben az általános európai trenddel – folyamatosan növekszik, és ma már 
utolérte a válság előtti értékeket. Ám a reformok – különösen az erőforrás-igényes keresleti oldali 
beavatkozások miatt – csak a gazdasági növekedést erősítő fejlesztéspolitikai beavatkozásokkal 
együtt teljesedhetnek ki. Ezért a 2014-2020 közötti időszakban nagy szerep hárul az uniós forrásokra 
a munkahelyteremtést és a foglalkoztatást ösztönző gazdaságfejlesztési intézkedések támogatásában 
(a KKV-k fejlesztése, a KFI szektor erősítése, a kiemelt iparágak és ipari térségek fejlesztése), valamint 
az aktív munkaerő-piaci politikák megerősítésében, a szociális gazdaság fejlesztésében, és a gazdaság 
igényeihez igazodó szak- és felnőttképzési rendszer támogatásában. 

A munkaerőpiac általános kihívásai 
Annak érdekében, hogy Magyarországon nagyságrendekkel növekedjen a foglalkoztatás, a 
foglalkoztatáspolitikának, az eddigi általános reformok mellett, további kihívásokra is választ kell 
adnia. 

 Egyrészt egyes csoportok – köztük mindenekelőtt az alacsony iskolai végzettségűek - munkaerő-
piaci részvétele tartósan nagyon alacsony, a munkaerőpiacot jelentős területi különbségek 
jellemzik, miközben a munkaerő-piaci és a területi mobilitás alacsony. 

 Másrészt, a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében a munkaerő iránti kereslet 
jelentősen szűkült, a munkaerő iránti kereslet alacsony szintje a foglalkoztatás bővülésének egyik 
legfontosabb korlátja. 

 Harmadrészt, általános probléma, hogy a munkaerő-piaci kínálat és a vállalati kereslet szerkezete 
és minősége nem mindig találkozik egymással. Gyakran munkaerő-hiány is jellemzi a magyar 
munkaerőpiacot, mindenekelőtt a műszaki területeken nagy és nem mindig kielégített a jól 
képzett munkaerő iránti kereslet, ami már ma is egyre nagyobb akadályt gördít a magas 
hozzáadott értékű termelés elé. Az egész életen át tartó tanulás részvételi aránya nagyon 
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alacsony, 2012-ben a 25-64 éves korú felnőtt népesség csupán 2,8%-a vett részt (EU: 9,1%) 
oktatásban vagy képzésben, ami korlátozza a munkaerő alkalmazkodóképességét és a gazdaság 
igényeihez való folyamatos igazodást, különösen az alacsony iskolai végzettségűek esetében. 

Aktív munkaerő-piaci intézkedések szerepe és erőforrásai 
Az első kihívás kezeléséhez mindenekelőtt a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, a 
munkanélküliek és inaktívak munkába állását segítő aktív intézkedések (pl. a foglalkoztathatóság 
javítását szolgáló képzés, vállalkozóvá válás támogatása, foglalkoztatási költségek csökkentése, 
munkatapasztalat-szerzés) megerősítésére van szükség. Szükséges továbbá a lefedettség növelése, a 
foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásainak fejlesztése, hatékonyságának javítása például a profiling 
széleskörű bevezetésével. 

Az aktív munkaerőpiaci eszközökre és szolgáltatásokra fordított kiadások Magyarországon - a szűkös 
költségvetési lehetőségek miatt – nagyon alacsonyak, a GDP közel 0,4%-át teszik ki (EU-s átlag 0,6%). 
Ennél is alacsonyabb az álláskeresést segítő munkaerőpiaci szolgáltatásokra fordítható összeg, amely 
a GDP 0,1%-a (EU-s átlag 0,24%). A hazai munkaügyi szervezet dolgozói létszáma is - európai 
összehasonlításban – alacsony. Az NFSZ leterheltsége relatíve magas, 2010-ben Magyarországon 
153,7 regisztrált álláskereső jutott egy teljes munkaidős dolgozóra, míg az EU gazdaságilag fejlettebb 
országaiban 21,3 és 86,7 közötti a számuk. 

Az aktív munkaerőpiaci intézkedések mellett, a közfoglalkoztatásban résztvevők 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében szükséges a képzési lehetőségeik célzott bővítése, 
számukra a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedéshez vezető utak kiszélesítése. Ezért a következő 
programozási időszakban a közfoglalkoztatottak aktivizálását célzó képzéseket és szolgáltatásokat a 
Strukturális Alap forrásaiból tervezzük támogatni. A fiatalok foglalkoztatását az Ifjúsági Garancia 
fokozatos bevezetésével kívánja Magyarország biztosítani komplex támogatási és szolgáltatási 
intézkedéscsomag segítségével. 

Jelentős foglalkoztatási hatású gazdasági szegmensek 
A második kihívás kezeléséhez elsősorban gazdaságfejlesztési eszközökre van szükség. Mindenekelőtt 
a KKV-k foglalkoztatási kapacitásainak erősítése, a munkaerő-igényes gazdasági ágazatok fejlesztése, 
valamint a szociális gazdaság kiépítése terén nyílnak meg új lehetőségek: 
- A hazai KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe kiemelkedő: A vállalati szférában 

foglalkoztatottak 73,5 %-a KKV-knál dolgozik (2011), ugyanakkor a bruttó hozzáadott értékben 
csak 55%-os a KKV-k részesedése. A válságot követően a vállalkozások száma, túlélési rátája 
jelentősen csökkent. A megszűntek száma évek óta meghaladja az újonnan alakultakét (2009-
ben: 71 ezer, illetve 63 ezer db.), míg az újak közül csak minden második képes legalább három 
évig működni. A KKV-kban rejlő potenciál kiaknázása érdekében erősíteni kell azok 
foglalkoztatási kapacitásait. Ehhez hozzájárulhatnak a KKV-k számára elérhető beruházási 
támogatások, illetve pénzügyi eszközök éppúgy, mint a duális szakképzésben való részvételük 
erősítése és támogatása. 

- A magas élőmunka-igényű ágazatok fejlesztése sok új munkahelyet eredményezhet: Az 
alacsony iskolai végzettségű, illetve hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának 
javításában nagy szerepe lehet az ilyen ágazatok fejlesztésének. E szektorok a termelékenység 
növekedése mellett sem veszítenek munkahelyeket, a piaci lehetőségek bővülésével és új 
beruházások indításával pedig a munkaerő-kereslet erőteljes növekedését, illetve a 
szürkefoglalkoztatás fehéredését lehet elérni. Az ide tartozó építőipar számára a 
fejlesztéspolitika által indukált beruházások biztosíthatnak növekedést. A mező- és 
halgazdálkodás kibontakozási potenciálját célirányos alapok (EMVA és ETHA) és programjaik 
segítik a jövőben is. 

- Magyarországon az ágazatok közül foglalkoztatási szempontból kiemelkedik a turizmus, mely 
2011-ben a teljes foglalkoztatottak 5,6%-át adta (részesedése nagyobb, mint például az 
agrárszektor vagy a közlekedés aránya). A szektor foglalkoztatása különösen jelentős egy-egy 
turisztikai térségben (pl. Balaton és Tisza-tó, az előbbiben sokéves átlagban is a foglalkoztattok 
cca. 20%-át adja; KSH). A turizmus foglalkoztatása azonban más térségekben is fontos, 
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különösen olyan kistelepüléseken, térségekben, ahol az endogén erőforrások jó része gyakran 
csak egy-egy turisztikai vonzerőhöz kötődik, és a köré szerveződő vállalkozások az egyedüli 
jelentős munkaadók a közszférán kívül (ld. aktív, falusi és örökségturizmus). A belföldi turizmus 
kormányzati intézkedésekkel (560 000 SZÉP kártya használó 2012-ben) is erősített kimutatható 
(KSH, 2011) és prognosztizált (ETC, 2013) térnyerése, egyre stabilabb piacot ígérhet e térségek 
turizmusának. A turisztikai intézkedések irányát a NTK jelöli ki (előkészületben). (Az ágazat KKV 
versenyképességhez kapcsolódó fejlesztési szükségleteit ld. a 3. tematikus célnál.) 

- A szociális gazdaság foglalkoztatási potenciálja: A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének eddig 
kihasználatlan eszköze a szociális gazdaság. Ez olyan, jellemzően helyi keresletre reagáló 
gazdasági tevékenységek támogatását jelenti, amelyek egyaránt ötvözik a pénzügyi 
fenntarthatóságot és a társadalmi szempontokat. Az Európai Unióban 2010-ben a 
foglalkoztatottak 6,5%-a dolgozott a szociális gazdaságban, Magyarországon ez az arány csak 
4,7% volt (CIRIEC, 2012). A szociális gazdaság - gazdaságfejlesztési fókuszú - támogatásában 
jelentős foglalkoztatási potenciál lehet elsősorban azokban a térségekben, ahol gyenge a 
munkaerő-kereslet. (A szociális gazdaság [transit employment] kibontakozása a társadalmi 
befogadáshoz is hozzájárul, de a piaci elvárásoknak való megfelelés is fontos szempont. A 
célirányosan a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságát 
szolgáló védett vállalkozások [sheltered employment] fejlesztésében a piaci mechanizmusok 
nem élveznek elsőbbséget, ezek kifejezetten a befogadást szolgálják *helyzetüket és 
szükségleteiket ld. a 9. tematikus célnál+.) 

- A többnyire nonprofit szervezetek által fenntartott társadalmi célú vállalkozások 
Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnének, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből 
adódóan nemzetközi szinten tapasztalható, ehhez azonban erősíteni kell ezeknek a 
szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának 
alapjait a vállalkozásfejlesztés támogatáspolitikai eszközei teremthetik meg, de 
forrásszerzésükben a KKV fejlesztésektől elkülönülő, célirányos kezelésük indokolt. 

- Magyarországon a KKV-k biztosítják a helyi foglalkoztatás 72,7%-át (EU átlag 67,4% EUROSTAT, 
2011), és a helyi gazdaság fejlesztése még további kiaknázatlan foglalkoztatási potenciálokat 
rejt, mint pl. a helyi KKV-k foglalkoztatásának bővítése, a vállalkozóvá válást elősegítő és 
vállalkozásindítást könnyítő környezet kialakítása. (A helyi gazdaság KKV növekedési helyzetéről 
és szükségleteiről ld. 3. tematikus célnál.) 

A munkaerő-piaci kínálat és kereslet összhangjának megteremtése 
A harmadik kihívásra, a munkaerő-piaci kínálat és kereslet között ma még gyakran tapasztalható 
ellentmondásra - közép- és hosszútávon - az elmúlt esztendőkben elindított közoktatási és 
felsőoktatási reform lépései, mindenekelőtt a felsőoktatási intézmények és a vállalatok szorosabb 
képzési együttműködései nyújthatnak megoldást. A gazdaság, és különösen az ipar igényei azonban 
már rövidtávon is lépéseket sürgettek és sürgetnek, mindenekelőtt két területen, a szakképzésben, 
és a felnőttképzésben. A kínálat és kereslet összhangját szolgáló beavatkozások kapcsolódnak a 10. 
tematikus cél (oktatás) elérését szolgáló fejlesztésekhez is. 

 Magyarországon átfogó szakképzési reform indult el, melynek keretében létrejöttek az erősen 
gyakorlat-orientált, Európában legsikeresebb, kétszáz éves múltra visszanyúló, német típusú, 
duális szakképzés jogi, intézményi és finanszírozási keretei. Az irányokat az érdekeltek (a 
szakképzésben résztvevők) és a gazdasági szereplők visszajelzései egyaránt megerősítik (DUIHK, 
2013). Ez a szakképzési modell azonban ma még jobbára szigetszerű jelenség Magyarországon, 
javarészt a globális nagyvállatokhoz kötődik, miközben a vállalatok többsége, és főként a KKV-k, – 
a szükséges beruházások miatt – csak nagyon kis mértékben vesz részt a gyakorlati jellegű 
szakképzésben. A KKV-k fokozottabb bevonását segíthetik a fejlesztéspolitikai ösztönzők, továbbá 
a duális képzésben tartósan résztvevő vállalkozások - szorosan ehhez kapcsolódó - 
infrastrukturális beruházásaihoz, valamint a humán feltételek megteremtéséhez nyújtott 
támogatások. Szintén feladat a duális modell kiterjesztése a felsőfokú szakképzés rendszerére. A 
duális szakképzést uniós kezdeményezések is sürgetik, az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés 
(Young Employment Initiative – YEI) egyik ajánlása a gyakorlat-közeli képzéseket szorgalmazza. 
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 Az egész életen át tartó tanulásban (LLL) való részvétel ösztönzése és támogatása elengedhetetlen 
a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos 
alkalmazkodáshoz. A képzéshez való hozzáférés segítésében meghatározó szerepe van az uniós 
támogatással megvalósuló programoknak. Ezek egyrészt a népesség széles köre számára lehetővé 
teszik a kulcskompetenciák (pl. nyelvtudás, infokommunikációs készségek) fejlesztését. Másrészt 
az alacsony iskolai végzettségűek és a közfoglalkoztatásban résztvevők számára is elősegítik a 
képzésben való részvételt, és ez által foglalkoztathatóságuk javítását. Az egyéni képzési 
lehetőségek bővítése mellett támogatni kell a vállalkozások – különösen a mikrovállalkozások és a 
kkv-k munkavállalóinak képzésben való részvételét is. 

 A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális 
„tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a 
rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és így a 
versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerő-piacon, amely valamilyen 
oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni 
kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. A 
gyermekellátási kapacitások bővítése, a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése, illetve a 
célcsoportok (pl.: kisgyermekes nők) munkaerő-piaci reintegrációját szolgáló célzott támogatások 
hozzájárulhatnak az érintettek foglalkoztathatóságának fejlesztéséhez. 

Az EU országspecifikus ajánlásai a foglalkozatás javítására 
Az Európai Unió 2013-as országspecifikus ajánlásai között kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatás: 

4. „Szorítsa vissza az ifjúsági munkanélküliséget például ifjúsági garancia segítségével. Erősítse meg 
az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket és javítsa a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-
kategorizálási rendszerét. Csökkentse a közmunkaprogram dominanciáját a foglalkoztatási 
intézkedéseken belül és erősítse meg az aktiválási elemeket. Erősítse meg a képzési programokat az 
egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése érdekében. A nők részvételének ösztönzése 
érdekében folytassa a gyermekgondozási létesítmények bővítését.”9  

A 2014-2020-as tervezési időszakban Magyarországra érkező uniós támogatási források nagyban 
elősegíthetik, hogy Magyarország az ajánlásokban megfogalmazott javaslatoknak eleget tehessen. 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
A foglalkoztatási ráta területi különbségei élesek: A népesség közel 20%-a rossz foglalkoztatási 
mutatókkal rendelkező megyékben él (EU adat 12% körüli). A keleti és északi térségek továbbra is 
munkahely-hiányosak, a fejlettebb nyugati területek helyzete pedig nagyban függ az exportáló 
vállalatok külpiacainak helyzetétől. A tartós munkanélküliséggel vagy inaktivitással kapcsolatos 
problémák az ország egyes területein és a területileg szegregált körülmények között élő társadalmi 
csoportok, köztük a romák esetében koncentráltan jelentkeznek. A foglalkoztatási és 
munkanélküliségi adatok kistérségi szinten még nagyobb szórást mutatnak a 15-74 éves népesség 
tekintetében, így 2010-ben 31-67% közötti foglalkoztatási, illetve 6-44% közötti munkanélküliségi 
ráták is tapasztalhatóak. 

Mobilitási problémák: A munkanélküliek 50%-a kistelepülésen él, ahol a helyi elhelyezkedési 
lehetőségek és a munkaerő mobilitása korlátozottak. Utóbbiak között a közlekedési lehetőségek, a 
megfizethető és rendezett bérlakás-piac és a gyermekgondozási szolgáltatások korlátozott 
elérhetősége is tényező. 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidéki térségekben a regisztrált álláskeresők aránya jóval meghaladja az országos átlagot (vidéki 
térségek: 7,3%, országos átlag: 5,5%, KSH, 2011). A munkanélküliség mellett a vidéki térségeket 
(elsősorban a falvakat) az elvándorlás is sokkal erősebben sújtja. Az elvándorlók nagy része diplomás 

                                                           
9
 Az ország-specifikus ajánlások itt szereplő változatát a 2013. június 25-i Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) hagyta jóvá és továbbította a 

2013. június 27-28-i Európai Tanács felé jóváhagyásra. Az ajánlások a július 9-i ECOFIN által formális elfogadást követően válnak csak 
hatályossá. 
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fiatal, amelynek következtében a vidéki térségek egyre inkább elöregednek és szakemberhiánnyal 
küzdenek (KSH, 2011). A vidékies térségekben a szociális földprogramok, az önfoglalkoztatás, a 
vállalkozóvá válás segítése különösen jelentősen segítheti a foglalkoztatást. Nagy jelentősége lehet a 
faluvállalatoknak (amelyek elsősorban nem nyereségorientáltak és biztosítani tudják a foglalkoztatást 
azokon a vidéki településeken, ahol a piaci alapon működő vállalkozások egyelőre és rövid távon 
nem), létrehozásukat a helyi fejlesztési stratégiákban lehet ösztönözni. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Az agrárgazdaságban alkalmazottak száma 2011-ben 128 000 fő, míg az egyéni gazdálkodók száma 
418 000 volt. Az alkalmazottak aránya 2001 és 2010 között 1,75 %-ponttal csökkent. A mezőgazdaság 
és halgazdálkodás foglalkoztatási szerepe a Dél-alföldi, Dél-dunántúli és Észak-alföldi régióban a 
legjelentősebb, de a csökkenés is ezekben a régiókban a legnagyobb. A lehetőségeket korlátozza, 
hogy a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora növekszik, a 30 évnél fiatalabbak aránya mindössze 
15% (NVS, 2012). Munkahelyteremtést szolgál a fejlesztési hangsúlyok áthelyezése a 
munkaerőintenzív agrárágazatokra: állattenyésztés és kertészet. Az élelmiszeripar és az erdészet 
fejlesztési tevékenységei révén képes alacsony képzettségű munkavállalók helyben vagy térségen 
belüli foglalkoztatására. A mezőgazdasághoz kötődő szociális gazdasági formák, a 
környezetgazdálkodás is hozzájárulhat a foglalkoztatás növeléséhez. 

Az akvakultúra és halgazdálkodási szektor hiányai és potenciáljai 
A halgazdálkodási szektor a foglalkoztatottak kis részét képviseli (mintegy 7-8000 család, MASZ), 
azonban munkaerőigényes ágazatként a fejlesztések foglalkoztatást növelő hatása erős, különösen a 
helyi gazdaságba integrált fejlesztéseknél. A halgazdálkodás emellett közvetve alapot szolgáltat más 
szektorok foglalkoztatás-bővítéséhez is, például a turizmus vagy a tájgazdálkodás esetében. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
A Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül a legsikeresebbek a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítását célzó programok (a TÁMOP-1.1.2. 117 000 ember lehetőségein 
javít, ezen belül kb. 70 000 fő nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását közvetlenül is támogatja), és a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását célzott munkaerőköltség-csökkentéssel elősegítő programok 
voltak (a TÁMOP -1.2.1. programok 2012 végéig 200 000 fő foglalkoztatásához járultak hozzá; NGM). 
(LHH térségfejlesztések foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési tapasztalatait ld. 1.1.4-es területi 
fejezetben.) 
Az aktív eszközöket támogató források felhasználása egységes keretek között történt a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapon keresztüli finanszírozással. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 
bővítésében nagy szerephez jutó uniós forrásokból finanszírozott munkaerő-piaci programok 
folytatása továbbra is kiemelt cél. A nem állami szervezetek által megvalósított programok 
eredményességéhez szükséges az előkészítés és a megvalósítás folyamatos szakmai támogatása, a 
végrehajtás egyszerűsítése, a globális támogatás bevezetése, növelni kell a leghátrányosabb helyzetű 
személyekkel való foglalkozás időtartamát. Az eredmények méréséhez a foglalkoztatási és képzési 
programoknál egységes módszertanon, adatgyűjtésen alapuló nyomonkövetési rendszert kell 
kialakítani. A lokális munkaerőpiaci problémák megoldása az önkormányzatok, a munkaügyi 
hivatalok, a helyi vállalkozások és a foglalkoztatási küldetésű nonprofit szervezetek (utóbbiak nem 
mindenhol vannak jelen, de e szféra kompetenciáit tekintve jelentősen erősödött a legutóbbi 
ciklusban) együttműködésében, megerősített intézményei keretek között célszerű végrehajtani. 
Az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedéséhez a képzés mellett a munkalehetőségeik bővítése, 
a magas élőmunka-igényű ágazatok (pl. építőipar, mezőgazdaság, turizmus) támogatása is szükséges, 
továbbá indokolt célzott képzési/mentorálási programokat indítani számukra. 
A vállalati versenyképesség javításához a képzések célzottságát, hatékonyságát kell javítani. A 
gazdaságfejlesztési intézkedéseknél a munkahelyteremtést kiemelt célként kell kezelni a támogatási 
célok, elvárások megfogalmazásakor. 
A turizmusfejlesztés értékelései (NTK helyzetértékelés és NFÜ programértékelés, 2013) szerint a 
fejlesztések képesek tenni a területi hátrányok felszámolásáért, a foglalkoztatásért. A pályázati 
rendszer hangsúlyos szempontja volt a munkahelyteremtő képesség (más KKV-kat elérő 
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támogatásokkal összehasonlítva is), különösen a szolgáltatásokat is tartalmazó fejlesztéseknél 
(minden támogatási konstrukció elvárta a munkahelyteremtést a projektgazdáktól). A foglalkoztatási 
hatásokat változatlanul erőteljesen meg kell jeleníteni a következő ciklus fejlesztéseiben is. A 
területileg decentralizált fejlesztéseknek továbbra is szerves része kell, hogy legyen a turizmus. A 
hatékonyság érdekében azonban több változtatásra is szükség lesz. Fókuszálni kell a fejlesztéseket: 
meg kell követelni a megfelelő szakmai megalapozottságot, az egyedi ötleten alapuló 
attrakciófejlesztést és a jelenlegi turisztikai trendeknek megfelelő komplex élménynyújtást. A hasonló 
profilú attrakciók racionális területi megosztása központi koordinációt igényel. A 
szálláshelyfejlesztések fő iránya a minőség javítása, új szálláshelyeket csak igazolt szükségletek és 
attrakció-csomópontok mentén (központilag koordinálva) indokolt támogatni. Jelen időszak fontos 
előrelépése volt a térségi turisztikai menedzsment megújításának megkezdése, mely ösztönzi a fenti 
elvek érvényesítését és együttműködésre ösztönzi a térségi turisztikai szereplőket. (A kiemelt 
versenyképességi fejlesztési tapasztalatokat ld. a 3. tematikus célnál). 
A 2014-2020-as tervezési időszakban – a jelenlegi tervezési ciklustól eltérően - az aktív munkaerő-
piaci programokat, az alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető csoportokat célzó 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket, a szociális gazdaság fejlesztését, valamint a szak- és 
felnőttképzést érintő intézkedéseket a gazdaságfejlesztés részeként, a gazdaságfejlesztési operatív 
programban célszerű kezelni. Ezáltal erősíthető a gazdasági igényekhez való igazodás, a 
gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási és a képzési intézkedések közötti összhang, valamint a nyílt 
munkaerőpiacra való kilépés ösztönzése. Ugyanakkor a szegénység csökkentését és a társadalmi 
befogadást főként a szociálpolitika eszközeivel támogató intézkedések a humán fejlesztéseket 
szolgáló operatív programban kapnak helyet. Ez utóbbiaknak is van foglalkoztatási hatása, ahogy ez a 
jelen ciklusban is tapasztalható (TAMOP 5. prioritás), a koordináció ezért nem maradhat el. 
A jelenlegi ciklus agrár és vidékfejlesztési támogatásai nem hoztak jelentős foglalkozatási 
eredményeket. (Kivételek kiemelhetők, pl. a tanyabusz program, amely csak önmagában 600 
álláshelyet teremtett közvetlenül, valamint vidéki turizmusfejlesztés kiegészítő foglalkoztatási 
hatása.) Ezért a jövőben a foglalkoztatást (munkahelymegtartás, munkahelyteremtés) biztosító 
megoldásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A jövőbeli munkahelyteremtést szolgálja a 
munkaerőintenzívebb agrárágazatok preferálása is (ld. fentebb). 

Fejlesztési szükségletek 

 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök bővítésében nagy szerephez jutó uniós forrásokból 
finanszírozott munkaerőpiaci programok folytatása és fejlesztése szükséges. Prioritást élvez a 
hátrányos helyzetű álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges 
munkaerőpiacon való integrációjának elősegítése, a célcsoport igényeihez illeszkedő 
szolgáltatások és támogatások biztosítása révén. 

 Ifjúsági garancia bevezetése a fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében. 

 A közfoglalkoztatás eredményességének növelése érdekében az aktivizációt segítő elemek, 
elsősorban képzések támogatása. 

 A munkaerő versenyképességének javításához nélkülözhetetlen az egész életen át tartó tanulás 
ösztönzése és támogatása (beleértve az alacsony iskolai végzettségűek és a közfoglalkoztatásban 
résztvevők képzési lehetőségeinek bővítését is), a szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése, 
különös tekintettel a duális képzés elterjesztését szolgáló megoldásokra. (Szoros összhangban a 
10. tematikus cél *oktatás+ elérést támogató fejlesztési szükségletekkel.) 

 A foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez, a munkahelyek megtartásához szükséges a vállalati 
alkalmazkodóképesség és a munkaerő-piaci rugalmasság erősítése. 

 A munka és a családi élet összehangolásának segítése, a gyermekellátási kapacitások bővítése. 

 A munkaerő-kínálat bővítését és minőségének javítását szolgáló intézkedéseket kereslet-
ösztönző gazdaságpolitikával kell kiegészíteni, a vállalkozások (különösen a KKV-k) foglalkoztatási 
potenciálját növelni kell. 

 A munkalehetőségekben leginkább hiányt szenvedő térségekben célzottan szükséges a szociális 
gazdaság fenntartható formáinak támogatása, az önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás segítése, a 
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helyi foglalkoztatási képesség erősítése, a földrajzi mobilitási lehetőségek javítása (ez utóbbi 
szempont a közlekedési fejlesztések azonosításában is). 

 A helyi gazdaság fejlesztése a helyi termelők és szolgáltatók foglalkoztatásának bővítése céljából, 
a helyi gazdaságszervezést kistérségi léptékben támogató országos hálózatú menedzsment 
szervezet kialakítása. 

 Területi koordinált, helyi adottságokon alapuló egyedi karakterű, komplex kisléptékű (térségileg 
decentralizált) turisztikai csomagok fejlesztése, a térségi turisztikai menedzsment folytatódó 
megújítása (a turizmusfejlesztés versenyképességi szükségleteit ld. a 3. tematikus célnál). 

 A társadalmi vállalkozások (nonprofit cégek) pénzügyi fenntarthatóságának erősítése a 
célcsoportra szabott KVV támogatás-típusú megoldásokkal, a foglalkoztatási hatás érdekében. 

 Munkahelymegtartás és teremtés az agrárgazdaságban és a vidéki térségekben. 
 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 3: Energia- és erőforrás hatékonyság növelése 

EU TEMATIKUS CÉL 4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban 

Az ellátásbiztonság növelése és az energiafüggőségcsökkentése jelentik a 2011-ben elfogadott 
Nemzeti Energiastratégia a fő célkitűzéseit. A Stratégia fejlesztéseket szorgalmaz a megújuló 
energiaforrások fokozott alkalmazása, az energiahatékonyság növelése, az energia-összeköttetések 
szomszédos EU tagországokkal történő bővítése, valamint az új karbonszegény technológiák 
bevezetése terén. Az innovatív és kutatás-fejlesztési akciókban iránymutató még az Európai Stratégiai 
Energiatechnológiai Terv is (K+F+I tematikus cél alatt). 

Csökkenő CO2 kibocsátás, de függés a fosszilis energiahordozóktól 
Fokozatosan csökkenő üvegházhatású-gázkibocsátás: Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása 
33 %-kal csökkent 1990 és 2011 között (ÜHG Leltár, 2013). Magyarország 2011. évi ÜHG kibocsátása 
66,2 millió tonnaszén-dioxid egyenérték volt, 1985 óta a legalacsonyabb (ÜHG Leltár, 2013). A teljes 
kibocsátás 71,6%-át az energetikai szektor képezi. 

A hazai energiafüggőség és sérülékenység kihívásai: Magyarország energetikai szempontból 
sérülékeny. Mind a villamosenergia-termelésben, mind a hőellátás területén jelentős a földgáz 
használata (primer energiafelhasználáson belül 2011: 37%; Eurostat), miközben korlátozottak a 
belföldi szénhidrogén-készletek. Ennek hatásaként az ország külső energiaimport-függősége magas 
(primer energiahordozóra vetítve összesen: 52%, földgáz: 65,57%, kőolaj: 82,28% – Eurostat, 2011). 
Az energiahatékonyság a KKV-k egyik versenyképességi tényezője is. 

Kedvező megújuló energia potenciálok 
A megújuló energiaforrások felhasználása elmarad az EU átlagtól (HU: 8,79%, Megújuló energetikai 
jelentés, 2011; az EU átlaga 12,5% 2010-ben, Eurostat). Ugyanakkor Magyarország a természeti 
adottságai alapján jelentős potenciállal rendelkezik a megújuló energiaforrások felhasználására. A 
hazai adottságokra alapozva Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Terve a 2010. évi 1344 
ktoe-ről a megújuló energiaforrások 2879 ktoe-re növelését tűzi ki célul 2020-ra. A geotermikus 
gradiens kimagasló (5 K/100 m), közel másfélszerese a világátlagnak. A megújuló energiaforrások 
területén új technológiák kifejlesztése nélkül nem lehet jelentős előrelépést elérni. Az új technológiák 
kifejlesztése viszont ezen a téren költséges és lassú, demonstrációs projekteket is igényel. 
Magyarország területének közel 80%-a áll mezőgazdasági művelés alatt, így a biomassza energetikai 
célú, fenntartható hasznosítása magától értetődő. Az erdőgazdálkodás melléktermékei, valamint a 
mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok különösen a helyi, kisléptékű energiaigények 
kiszolgálásában lehetnek jelentősek. A fosszilis üzemanyagok megújuló energiaforrásokkal történő 
felváltása új technológiai beruházásokat tesz szükségessé. A szennyvíziszap-kezelés során keletkező, 
eleddig kihasználatlan biogáz energetikai hasznosítása is fejlesztési potenciált jelent. 
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Az energia-megtakarítás kiemelt tényezője az épületenergetika 
Magyarországon az energia több mint 40%-a az épületek fűtésére-hűtésére szolgál, ez a legnagyobb 
CO2 kibocsátó szektor. Mindeközben az épületállomány 70%-a nem felel meg a korszerű energetikai 
követelményeknek (NFM, 2012),ezért az energiahatékonyság területén az egyik legnagyobb 
potenciált az épületek energetikai korszerűsítése jelenti. További jelentős potenciált jelent az elavult 
távhőrendszerek korszerűsítése, amelyek mintegy 2 millió lakos részére biztosítják a fűtést és a meleg 
vizet. A közlekedés az ÜHG kibocsátás 18,3%-át adta 2010-ben (ÜHG Leltár), és ez az egyetlen terület, 
ahol a kibocsátás az elmúlt 20 évben a legnagyobb arányban nőtt, de az utóbbi időben ezen a 
területen is csökkenés mutatkozott. Ezért kulcsfontosságú a közlekedés területén a közösségi, vasúti 
közlekedés fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazása. A szállítási igények 
mérsékelésével a helyi gazdaságfejlesztés is hozzájárulhat az energiafelhasználás csökkentéséhez. A 
közvetlen beruházások mellett az energia- és környezettudatosság erősítése segíti az 
energiamegtakarítás növelését. 

A városi és elővárosi közlekedés, mint alacsony széndioxid kibocsátás és az energetika tényezője 
A városi, elővárosi közlekedésfejlesztés is a 4. tematikus célhoz kötődik. Energiahatékonysága 
közvetlenül is javítható, de a rosszabb energiamérlegű egyéni motorizált közlekedéssel szembeni 
alternatívaként közvetlen hatásai is jelentősek. Tekintve, hogy e téma nagyon szorosan kötődik a 
közlekedési szűk keresztmetszetek oldásához, helyzete, szükségletei és elvárt eredményei a 7. 
tematikus célnál (közlekedés) találhatók. Az egységes közlekedési szakpolitikai irányítás miatt e téma 
a Közlekedési OP-ban szerepel. 

A Nemzeti Reform Program vonatkozó célkitűzései 
Magyarország az Nemzeti Reform Programban rögzített vállalásai szerint 2020-ra a megújuló 
energiaforrások részarányát 14,65 százalékra növeli a teljes bruttó energiafogyasztáson belül, és 10 
százalékos teljes energia-megtakarítást ér el. Ezen kívül az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10 százalékos 
növekedését tűzi ki célul. 

Megújuló energia, Magyarország 

 év Magyarország EU átlag 

A megújuló energia részaránya a teljes energiafogyasztásból (%) 2010 8,79 12,5 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 14,65 20,0 

a célkitűzés eléréséhez szükséges növekedés 2010-2020 5,86 7,5 

(Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Hungary, 2012. július) 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Az erdők a legnagyobb CO2-nyelők, a hazai szénkibocsátás 12-15%-át kötik meg. Magyarország 
erdősültsége (21%) jelentősen elmarad az EU átlagától (40%), ugyanakkor az ország jelentős 
erdőtelepítési potenciállal rendelkezik (mintegy 650 000 ha; Nemzeti Erdőstratégia), ami jelentős 
tényező lehet a megújuló energiatermelés, a CO2-megkötés és az ökológiai szolgáltatások védelme 
terén is. Az energetikai minőségű faanyag becsült egyenértéke 36-37 terajoule, területi 
elhelyezkedése az országban lehetővé teszi a kis szállítási távolságok mellett történő felhasználást. Az 
erdőgazdálkodásból származó nyersanyagok mellett a mezőgazdasági eredetű melléktermékek adják 
a legnagyobb tömegű biomasszát. A szántóföldi növénytermesztésben melléktermékként keletkező, 
mintegy 8 millió tonna biomassza nagyobb hányada egyelőre értéktelen a feldolgozóipar számára, és 
csak elenyésző mértékben hasznosul az energiatermelésben. Az elméleti biogáz potenciál az 
agráriumból származó melléktermék, szennyvíziszap, szerves ipari hulladék, és a lakossági hulladék 
alapján 222,84 PJ (AKI, 2011, szakértői becslés). 
2011-ben az agrárszektor az összes földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből származó kibocsátás (LULUCF) nélkül mért ÜHG kibocsátás 
13,3%-át adta. 2011-ben a földhasználat, a földhasználat-megváltoztatása és az erdőgazdálkodási 
tevékenységek a teljes hazai – LULUFC nélkül mért – ÜHG-kibocsátás 5,6%-val megegyező 
mennyiségű ÜHG-t kötött meg (ÜHG Leltár, 2013). 
Az élelmiszeriparon belül leginkább a középvállalati szektor jelentős, versenyképességet akadályozó 
tényezője az energetikai hatékonyságot rontó elavult technológiák nagyarányú használata. 
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A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
A 2007-2013-as időszak tervezésekor a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére és 
energiahatékonysági fejlesztésekre összesen 114 Mrd. Ft forrás került allokálásra. A meghirdetett 
támogatási konstrukciókat hatalmas érdeklődés övezte, - a keretek kimerülése miatt időlegesen fel is 
függesztették a pályázati felhívásokat, - ezért 105 Mrd. Ft átcsoportosítása vált szükségessé, noha 
még ez is kevésnek bizonyult az igényekhez képest. Mivel ezekre a pályázatokra rendkívül nagy 
érdeklődés mutatkozik, ezért ennek figyelembe vételével kell kialakítani a 2014-2020-as tervezési 
ciklusban a támogatási konstrukciókat. Ennek során a kedvezményes pénzügyi eszközök nagyobb 
mértékű alkalmazására is hangsúlyt kell fektetni. 
Az állattartó telepek korszerűsítése jogcímben nagy összegű támogatást kaptak a nitrát direktívát, a 
trágyaelhelyezést és az ezzel kapcsolatos biogáz-termelést szolgáló projektek. A beruházásoknak volt 
hatása az ÜHG kibocsátás csökkentésre, de a közvetlen hatás nehezen kimutatható. Ezzel együtt az 
ilyen típusú támogatások folytatása mindenképpen indokolt.10 Az állattartó telepek jövőbeli 
fejlesztéséből sem szabad kizárni a trágyakezelés integrálását. Az energiafelhasználási hatékonyság 
növelésének szempontja, valamint a megújuló energiaforrások használatának elősegítése 
gyakorlatilag az összes ÚMVP támogatási konstrukcióba beépült. A következő vidékfejlesztési 
programban ezek a szempontok még hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjenek. A biogáz 
hasznosítását a következő programban is támogatni kell. Az EMVA forrásból történő erdőtelepítés 
üteme lassult a 2007 előtti időszakhoz képest. A telepítési kedv jelentősen elmarad a szakmailag 
indokolt mértéktől, mivel a földtulajdonosok döntésében a rövid távon jobban megtérülő, éves 
támogatási eszközökkel verseng. Mindemellett a támogatással telepített erdőrészletek 
szénmegkötési potenciálja 2015-re meghaladja a 200 000 t CO2-t, míg 2035-re eléri az 1,4 millió t 
CO2-t. 

Fejlesztési szükségletek: 

 A megújuló energiaforrások – elsősorban lokális és térségi – alkalmazását fokozni kell a fűtés és 
villamosenergia-termelés terén, valamint a közlekedésben egyaránt. Törekedni kell a hazai 
geotermális és biomassza adottságok alkalmazására, nem veszélyeztetve a biztonságos 
élelmiszerellátást (célzott szántóföldi biomassza-előállítás támogatás nem tervezett). 

 A megújulóenergia-hasznosítás előmozdítása érdekében technológiai kutatás-fejlesztésre van 
szükség (ez a szükségletet az 1. tematikus cél alatt elégíthető ki) és demonstrációs projektekre. 

 Az épületállomány (köz- és lakóépületek) energiahatékonyságának javításával csökken az energia 
felhasználása. A távhőrendszerek korszerűsítésével javulhat az energiahatékonyság, törekedve a 
megújuló energiák alkalmazására is (része lehet városfejlesztésnek is ld. 6. tematikus cél). 

 KKV energetikai fejlesztések a versenyképesség fokozására (a 3. tematikus célhoz is kapcsolódik). 

 A megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazásához szükséges a villamosenergia-hálózathoz 
történő csatlakozásuk fejlesztésének elősegítése (tárolókapacitások, intelligens hálózatok). 

 Növelni kell a tudatos, takarékos fogyasztói szokások lehető legteljesebb körű elfogadottságát és 
mindennapi alkalmazását a lakosság és a vállalkozások körében. 

 Az agrár, erdészeti, élelmiszeripari energiafelhasználásban növelni kell a megújulók arányát és az 
energiahatékonyságot, ill. szükséges a mezőgazdasági épületek energiahatékonyság-növelése. 

 Hatékonyabban kell kihasználni a mezőgazdasági melléktermékeket az energiatermelésben, mind 
célirányosan, mind a szállítási, tárolási körülményeinek javításakor (lehetőleg a gazdák 
együttműködésben), valamint hulladék- és állattartó telepek biogáztermelése révén. 

 Az ÜHG gázok megkötésének fokozása érdekében az erdőterület további növelésére van szükség. 

 A városi, elővárosi közlekedési szükségleteket ld. a 7. tematikus célnál. 
 

                                                           
10 Az állattartás ÜHG kibocsátásának felmerése folyamatban, az eddigi EU adatok (Joint Research Centre) nem bizonyultak 
reprezentatívnak. 
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EU TEMATIKUS CÉL 5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –
kezelés előmozdítása 

Növekvő környezeti kockázatok 
A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem 
közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érintheti. Magyarország éghajlatában 
előreláthatóan magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre 
koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a 
szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek 
gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint a természetes ökoszisztéma változása. A 
vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a túlzott vízmennyiség és az aszály egyaránt kihívást 
jelent majd. A kockázatok mérséklésének teljes körű tervezéséhez további adatgyűjtés és kutatás 
szükséges. A 2008-ban elfogadott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részeként 2013-ban készül el a 
Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia, várhatóan 2014-ben pedig a Katasztrófa Kockázatértékelési 
Módszertan és Országjelentés. A hazai adaptációs stratégiák megalapozásához az EU alkalmazkodási 
stratégiája, valamint CLIMATE-ADAPT platform ajánlásai is hozzájárulnak. 

A vízgazdálkodás átalakításának kihívásai 
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén kiemelten fontosak az árvízvédelmi beruházások, mivel 
az ár- és belvizekkel veszélyeztetett területek nagysága megközelíti az ország területének 50%-át 
(NKP, 2009). A folyók védett árterén 700 település van, melyek lakossága közel 2,5 millió fő. Az 
árvízvédelmi művekkel védett nemzeti vagyon a GDP mintegy harmadát termeli meg (OVF, 2013). Az 
időjárási szélsőségek kezelése ugyanakkor elkerülhetetlenné teszi a víztakarékos technológiák 
alkalmazásának és a természetes vízvisszatartás lehetőségeinek kiterjesztését. 

Az árvízvédelem rendszerei megújításra várnak: Az önkormányzati védművek közel kétharmadának 
(65%) állapota az igényekhez képest nem megfelelő, fejlesztést, erősítést igényel (OVF, 2013). Az 
árvízvédelem a területileg integrált, vízgyűjtő-gazdálkodáson alapuló vízgazdálkodás keretében, a 
természetszerű (mély)árterek reaktiválásával, vízgazdálkodásba történő bevonásával valósítható 
meg. Ennek szellemében a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program - a Vásárhelyi-Terv Továbbfejlesztése (VTT) - 
megvalósítása folyamatban van. Különösen a Felső-Tisza árvízvédelmi biztonsága szorul további 
fejlesztésre. A fokozódó árvízi kockázat mellett – az elvezető rendszerek korlátozott befogadó-
képessége miatt – a belvizek okozta károk is növekedhetnek. A dombvidéki területeken a csapadékvíz 
elvezetése, tározása, a vízfolyások vízhozamainak kiegyenlítése kevéssé megoldott. A csapadékvizek 
kezelése szinte mindenhol megköveteli a belterületi és külterületi elvezető rendszerek felkészítését a 
rendkívüli vízhozamokra, ami különösen a kistelepülésen jelent további jelentős feladatokat. 

Fokozódó kockázatokra kell készülnünk 

A katasztrófavédelem infrastruktúráját és kapacitásait tovább kell erősíteni, hogy hatékonyan tudja 
kezelni a jövő fokozódó környezeti kockázatait is. Az utóbbi két évben jelentős előrelépések 
történtek a katasztrófavédelem működésének átszervezésével, de további javulás érhető el e 
szolgáltatások modernizációjával, a kockázatok tervszerű, rendszeres és a katasztrófavédelmi 
szervezetrendszer működésébe integrált értékelésével. A természeti kockázatok kiértékelése, mint a 
felkészülés egyre fontosabbá váló eszköze nem vált még a katasztrófavédelem általános 
gyakorlatává. A védekezéshez szükséges járműpark és eszközállomány nagy része elavult, a 
monitoring rendszer kiépítése szükséges (OKF, 2013). Az informatikai háttér és a nyilvántartó 
adatbázisok felújításra szorulnak. A katasztrófavédelem lehetőségeit segíti az infrastruktúra 
hálózatok (energia, távközlés, közlekedés) fejlesztésekor azok felkészítése a rendkívüli helyzetekre. 

A lakosság felkészítése is feladat, különösen az egyre gyakoribbá váló rendkívüli időjárási 
helyzetekre és árvizekre. A polgári védelmi önkéntes állomány létszáma alacsony. Adaptációs 
lehetőségeik szűkössége miatt a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (szegények, gyermekek, 
idősek, betegek stb.) kiszolgáltatottabbak a klímaváltozás hatásaival szemben. 
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Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
Városok: A városokban a korlátozott műszaki beavatkozási lehetőségek és a koncentrált lakosság és 
anyagi érték miatt nagyobbak a kockázatok és költségesebbek az alkalmazkodási lehetőségek. Ezek a 
kihívások csak integrált, klímavédelmi szempontokat is figyelembe vevő településfejlesztéssel 
kezelhetők (ld. 6. tematikus cél alatt). 

Falvak: A kistelepüléseken az elöregedő lakosság fokozott egészségügyi sérülékenysége igényel 
térségspecifikus beavatkozásokat. A szegregált, telepszerű körülmények között élők gyakran a 
klímaváltozással szemben is különösen kiszolgáltatottak. 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidékfejlesztés a klímaváltozás szempontjából elválaszthatatlan a mező- és erdőgazdaságtól, a 
településeket körülvevő művelt és nem művelt, vagy erdővel fedett területeinek állapotától. A 
környezeti adottságokhoz igazodó gazdálkodáson túl a vidékfejlesztés leginkább a lakosság 
környezeti tudatosságának javításában vállal szerepet. Hasonlóképpen hozzájárulhatnak a helyi 
fejlesztések a más fejezetekben tárgyalt megújuló energetikai beruházásokhoz, amelyeknek szintén 
jelentős klímavédelmi hatása lehet. 
A klímaváltozás hatásainak enyhítése a vidéki lakosság szempontjából elsősorban egészségügyi 
kérdés. Ebben a vonatkozásban jelentős előrelépés érhető el felvilágosítással és képzésekkel, el kell 
érni, hogy ezek mindenhol a helyi fejlesztési stratégiák részévé váljanak. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
A klímaváltozás miatt a mezőgazdasági termésbiztonság romlik (ld. búza: 35%-os, minden más 50%-
os hozamingadozását az elmúlt 5 évben; VM, 2013), ami elkerülhetetlenné teszi a kockázatkezelési 
pénzügyi eszközök és a kockázatcsökkentő technológiák alkalmazását. Különösen fontos a felszíni 
vizek megtartása és öntözési célú felhasználása, valamint a meglévő öntözőkapacitások 
víztakarékosabb módszerekkel való megújítása. Az öntözött terület Magyarországon ehhez képest 
alacsony (1997 óta nem haladja meg az évi 100 000 ha-t, 2011: 51 568 ha), bár az ország jelentős 
részén fenntarthatóan növelhető lenne (OVF, KSH, 2013). A modern víztakarékos technológiák 
elterjesztésével a klímaváltozástól függetlenül is növelhetők a mezőgazdaság termelési lehetőségei 
(NVS). A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás alapvető feladata a klímaváltozás figyelembevételével 
is a fenntartható erdőgazdálkodási megoldások és a fenntartható földhasználat elterjesztése. 
A termelési szerkezet diverzifikálása, a jobban adaptálódó haszonnövények és -állatok elterjesztése, a 
talajállapotot javító technológiák javítják a termelésbiztonságot (és szolgálják a fenntarthatóságot). 
Ezek alapjául szolgálnak a jelentős hazai genetikai tartalékok, a sikeres génmegőrzési programok. 

A 2007-2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
A 2007-2013-as költségvetési időszak beruházásainak jelentős része már hozzájárult az EU Víz 
Keretirányelvében, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott célok eléréséhez. A 
„Vizeink jó kezelése” prioritási tengely keretében eddig 161 projekt került elfogadásra, összesen 384 
Mrd Ft forrást allokálva árvízvédelemre, komplex vízgyűjtőkezelésre és tervezésre (BM, 2013). ). A 
regionális operatív programok térségi- és belterületi vízrendezési kiírásai esetében jelentős 
túlpályázások voltak, ami a további szükségleteket támasztják alá. A vízgazdálkodás fejlesztései a 
hatékonyabb alkalmazkodás megalapozását is szolgálták, de ezen a téren az újabb modellezési 
módszerek, konkrét beavatkozásokat tartalmazó tervek kidolgozására nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. A műszaki beavatkozások közül a VTT folytatása és befejezése a jövő egyik nagy feladata. A 
VTT keretében tervezett árvízszint-csökkentő tározók közül eddig négy készült el, a 2007-2013-as 
költségvetési időszak végéig pedig, várhatóan további kettő. A nagyvízi meder vízszállító 
képességének javítását célzó beruházások eddig elmaradtak, megvalósításuk azonban az árvízi 
kockázatok csökkentése érdekében elengedhetetlen. Az árvízszint-csökkentő tározók csak ezekkel 
együtt képesek biztosítani a kitűzött célok elérését. A vízgazdálkodás infrastrukturális fejlesztései a 
szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére, valamint a víztározásra és vízpótlásra kell, hogy nagyobb 
hangsúlyt helyezzenek. Az állami felelősségbe tartozó fejlesztéseknél (sík- és dombvidéki vízrendezés, 
térségi vízszétosztó művek) országos koordináció szükséges. 
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A célirányos klímaadaptációs fejlesztések ellenére, a 2007–13-as időszak fejlesztéseiben többnyire 
nem volt meghatározó szempont a klímaváltozás. Az adaptációs intézkedések és hatásaik nyomon 
követésére nem alakult ki megfelelő részletességű rendszer. A 2014–20-as időszakban e 
szempontoknak minden releváns fejlesztésben megfelelő hangsúllyal, integráltan, nyomon 
követhetőn meg kell jelenniük (ld. 1.5-ös fejezet). 
2007 és 2013 között a vidékfejlesztési támogatások az agro-biodiverzitás növelését, az öntözést, és a 
víztakarékos agrotechnika terjedését is szolgálták, és ezek az eszközük a következő tervezési 
időszakban is kiemelt jelentőségűek. 

Fejlesztési szükségletek: 

 A belvízelvezető és árvízvédelmi rendszereket a szélsőségek mérséklésre és a vízvisszatartásra is 
alkalmas műszaki tartalommal kell kiépíteni (újak építése is), a víztározási és öntözési 
lehetőségek, valamint a sík- és dombvidéki sajátosságok szem előtt tartásával. 

 Katasztrófavédelem felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 

 Az agrárszféra számára kulcsfontosságú az öntözési lehetőségek bővítése, a termelési szerkezet 
diverzifikálása, a környezethez, helyi adottságokhoz adaptálódott haszonnövény és haszonállat 
fajok és fajták fokozottabb elterjesztésével a termelésbiztonság javítása. 

 Kockázatkezelési eszközök bevezetése, bővítése, kiterjesztése a mezőgazdaságban. 

 Fontos, fejlesztendő terület az előrelátható változások prognózisa, az okozott károsodások 
megelőzése, felkészülés az enyhítésükre, valamint a helyreállítás módjainak kidolgozása. A 
természeti veszélyekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság fejlesztése szükséges. 

 A városi alkalmazkodást ld. a 6. tematikus cél alatt 
 

EU TEMATIKUS CÉL 6: A környezetvédelem és erőforrás-felhasználás hatékonyság 

Magyarország 6. célhoz csatlakozó átfogó fő fejlesztési irányait az EU 6. Környezetvédelmi 
akcióprogramjához csatlakozó Nemzeti Környezetvédelmi Program és az OFTK jelöli ki (további 
részstratégiákat ld. az egyes témáknál lentebb). 

Veszélyeztetett biodiverzitás és, közösségi jelentőségű természeti értékek 
A 11 biogeográfiai régió közül a Magyarország teljes területét lefedő Pannon régióban a legmagasabb 
(87%) a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű élőhely-típusok aránya (EU 
átlag: 65%; EEA, 2010). Az országos jelentőségű természetvédelmi területek és a Natura 2000 
területek az ország 21%-át fedik le, de nem alkotnak ökológiailag koherens, zöld infrastruktúra-
rendszert. Az EU2020 Biológiai Sokféleség Stratégia is kijelöl fejlesztési irányokat Magyarországon: a 
közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének 50%-os ill. 100%-os 
javítása; a degradált ökoszisztémák min. 15%-nak helyreállítása zöld infrastruktúrákkal. 

Jelentős lépések vizeink jó állapota érdekében 
Vízkészleteink fokozottabb védelme elkerülhetetlen: Az ország európai viszonylatban is kiemelkedő 
jelentőségű felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, a területi és mélységi eloszlása változó. A felszíni 
vizek nagy része csak átfolyik az országon, nagy területi és időbeni egyenetlenséggel. Tenni kell a 
2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) előírásainak teljesítéséért: a felszíni vízfolyások csak 8%-a jó, míg 
a víztestek 32%-a gyenge állapotú (VKI minősítés, 2010). A jó állapot elérését a szerves- és 
tápanyagból, veszélyes anyagból származó terhelés (amelyek ellen az agrár-környezetvédelem is 
sokat tehet) és a vízfolyásosokon korábban végzett hidromorfológiai beavatkozások nehezítik. Az 
vizek állapotának megfelelő monitorozására alkalmas rendszerek még nem épültek ki. 

Közelítünk a teljes körű szennyvízkezeléshez: A 91/271/EGK Szennyvíz irányelv és a Csatlakozási 
Szerződés kötelezettséget ró Magyarországra, amely a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program szerint 
teljesül. A csatornázottság aránya 2011-re elérte a 72,8%-ot és a csatornahálózaton összegyűjtött 
szennyvizek 97,7%-a már II. vagy III. fokú tisztítás után kerül kibocsátásra (2015 végéig a 89,2%-os 
csatornázottságot kell elérni, az összegyűjtött szennyvíz legalább biológiai tisztításával). A szennyvíz 
irányelv elvárása szerint a tisztított szennyvizet, ha csak lehet, ismét fel kell használni. A legnagyobb 
elmaradás a szennyvízkezelés terén a kistelepüléseken van. 
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Az ivóvíz minősége nem mindenhol felel meg az európai elvárásoknak: Az Országos 
Ivóvízminőségjavító Program (98/83/EK Irányelv szerint) segíti az ivóvízfejlesztési szükségletek 
azonosítását. Magyarországon a közüzemi ivóvízellátás a lakosság 98%-a számára rendelkezésre áll, 
amelynek egy része azonban a közösségi határértékeknek nem megfelelő minőségű (VM, 2013). Az 
ivóvízbázisok védelme is hozzájárul az egészséges vízellátáshoz, hiszen Magyarország ivóvízellátása 
96%-ban felszín alatti vizekből történik (VM, 2013) (a vízminőségért az agrár-környezetvédelem is 
tehet). Sürgeti a megoldást, hogy az ivóvízminőség-biztosítás EU előírásának határideje 2012 végén 
lejárt. 

Teljes körű hulladékgyűjtés, fejlesztendő hulladékhasznosítás 
Az új magyarországi hulladéktörvény által megújított hulladékgazdálkodásra 2013 végéig Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv készül (2008/98/EK Hulladék Keretirányelv szerint). Az új hulladékrendszer 
ösztönzi a lerakókra vitt hulladék csökkentését, a hulladékképződés megelőzését, a hulladék 
hasznosítását. Napjainkra az ország teljes területén szervezetté vált a hulladékgyűjtés, a bekapcsolt 
lakások aránya 2011-ben 92% volt. Noha 4 millió polgár lakóhelyénél van szelektív hulladékgyűjtő, a 
települési szilárdhulladék 75%-a lerakásra kerül, csak 13%-át sikerül évente újrahasznosítani. A 
kötelező szelektív hulladékgyűjtés és anyagában történő hasznosítás megvalósítása a fejlődés 
következő lépése. A meglévő hulladékfeldolgozók kapacitása és színvonala nem elegendő lényegesen 
nagyobb mennyiség feldolgozására. Még ezer települési szilárdhulladék-lerakó vár rekultiválásra. 
Fejlesztési lehetőségeket kínál az újrahasználat is (pl. újrahasználati központok kialakítása). 

A légszennyezés és zaj jelentősen rontja a települési környezet minőségét 
A levegő- és zajvédelmi cselekvések kijelölését a PM 10 Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Terv segíti 
(csatlakozva a 2008/50/EK; 49/2002EK; 2001/81/EK irányelvekhez). A települések levegőminősége 
szempontjából elsősorban a magas szállópor-szennyezettség, másodsorban a talaj közeli ózon és a 
nitrogén-oxidok okozzák a legtöbb problémát. A jelenlegi légszennyezettségi mérőhálózat (144 
darab, főként manuális állomás) nem országos lefedettségű és felszereltsége nem kielégítő a 
légszennyező komponensek mérésére. Több információ szükséges arról, hogy mely forrástípusok 
milyen mértékben okozzák a szennyezettséget. Az egyes nagyvárosok lakosságának 10-33% százaléka 
él olyan környezetben, ahol a WHO éjjeli 55 dB-es célértéke nem teljesül (VM, 2013). 

A környezettudatosság hiánya korlátozza, a környezettechnológiai megújulás segíti a fejlesztések hatásait 
A környezettudatos fogyasztói szokások a leghatékonyabb eszközei a hulladékkeletkezés, a pazarló 
víz- és energiahasználat megelőzésének. A társadalom értékrendjében az anyagi jólét megszerzése 
lényegesen nagyobb szerepet kap, míg a környezet minőségének értékelése nem megfelelő súlyú. 
Reprezentatív felmérések alapján a lakosság háromnegyede alkalmaz valamely környezettudatos 
cselekvést a mindennapokban, azonban a lakossági fogyasztás ennek ellenére inkább nő, mint 
csökken (Nagy, 2012). A vállalati környezettudatosság alacsony mértékét jelzi, hogy 2012 végéig 28 
magyarországi vállalkozás vezette be a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS), 
míg az EU-ban több mint 4500 (EU, 2013). Magyarország számára fontos a környezettechnológiai 
megújulás, ezért az EU Ökoinnovációs Cselekvési Tervéhez kapcsolódóan Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia készült. 

Városi, települési környezet, örökségvédelem 
A városi környezet demográfiai és klímakihívásoknak megfelelő fenntartható fejlesztésének irányait 
az OFTK jelöli ki, összhangban az EU várospolitikai főigazgatói tanácskozásának Budapest 
Kommünikéjével (2011). A városoknak, térségük gazdasági szervezőerejeként, az erőforrás-takarékos 
és az erőforrásokat helyben tartó helyi gazdaság fejlesztésében kulcsszerepe van, valamint 
egészséges környezetet kell biztosítaniuk, amely segíti a népesedést, a családok igényeinek való 
megfelelést is. A klímaváltozási kihívások is a városokban koncentrálódnak (ld. az energiafelhasználás 
vagy a szélsőséges időjárásnak kitett népesség). A szűk keresztmetszetek a közösségi és kerékpáros 
közlekedésben, a közterületi, az üzleti és a rekreációs infrastruktúra állapotában, a zöldfelületek, a 
szociális városrehabilitáció és a térségi piacok hiányában, az épületenergetika és távhőszolgáltatás 
korszerűtlenségében azonosíthatók. Jelentősek és pontosabb felmérésre várnak a barnamezős 
területek, amelyek nagy mértékben városokat érintenek (12 000 ha, EUGRIS becslés). A kulturális 
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örökség (települések 70%-án található) megóvása és turisztikai, kreatív ipari hasznosítása is a városi 
és falusi fejlesztéséhez társulhat. A fenti szempontokat komplex megközelítésben lehet sikerre vinni. 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
A városi területek környezetminőségének javítása a jelentős építési beavatkozások és az összetett 
kölcsönhatásrendszer miatt integráltan, több ágazati fejlesztés összehangolásával lehet sikeres. Az 
integráció a környezeti, közlekedési, klímavédelmi fejlesztések mellett családbarát fejlesztéseket is 
magában foglal. Ezért az ilyen fejlesztések tervezése és támogatása egyaránt speciális területi 
összehangoltságot, integrációt kíván. 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
Mint a klímaváltozással kapcsolatban már rámutattunk, a környezet védelmét a vidékfejlesztés 
szempontjából a vidéki lakosság képzésével és felkészítésével tudjuk szolgálni. A helyi fejlesztési 
stratégiákkal kapcsolatban megvalósuló beruházásoknál alapjogosultsági feltétel lehet, de legalább 
kedvezőbb elbírálásban részesülhet az a beruházás, amely a környezeti szempontokat kellő 
mértékben figyelembe veszi. A képzésnek, felvilágosításnak így a helyi fejlesztési stratégiák 
elkészítésében, a helyi vállalkozók felkészítésében is központi szerep jut. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Védett természeti területeink és Natura 2000 területeink 90%-a mező-, hal- vagy erdőgazdálkodással 
érintett (VM, 2013). Fenntartásuk csak aktív természetvédelmi kezeléssel biztosítható. A 
természetvédelmi szempontú extenzív gazdálkodás lehet az egyik megoldás az ilyen területeken a 
gazdálkodók számára. 
Magyarország területének 85%-át művelésre alkalmas talajok fedik, amelyeket elsősorban az erózió 
veszélyeztet, ezért hangsúlyt kell fektetni a talajvédelemre. Az ország kiváló és kihasználatlan 
lehetőségekkel rendelkezik az ökológiai gazdálkodásban, ahol a bevont terület nagysága 2011-ben 
124 500 ha volt (VM, 2013). Környezeti szempontból kiemelt jelentősége van az agrár-
környezetgazdálkodásnak. Az ország területének jelentős részén szükség van az alacsony 
termőképességű szántóterületek kivonására, földhasználat-váltásra, a táji adottságoknak megfelelő 
víztakarékos gazdálkodás megvalósítására. 
A hazai erdők mintegy 40%-a áll természetvédelmi oltalom alatt. Folyamatos erdőborítást biztosító 
gazdálkodás folyik már az erdők közel 10%-án (NÉBIH, 2013). Ezek sikeres folytatása további 
támogatással lehetséges. 

Az akvakultúra és halgazdálkodási szektor hiányai és potenciáljai 
A tógazdasági haltermelés a gazdasági szempontokon túl természetvédelmi, vízgazdálkodási és 
társadalmi funkciókat is betölt. A magyarországi halastavak mintegy 35 000 hektárral járulnak hozzá a 
vizes élőhelyekhez, jelentős részük Natura 2000 terület. A Magyarországon előforduló madárfajok 
közel 80%-a megfigyelhető ezeken a területeken. A gazdasági tevékenység fenntartásának így 
feltétele az ökológiai állapot megőrzése, amit célzott kompenzációs támogatásokkal lehet segíteni. Az 
ehhez szükséges támogatások alapjául az akvakultúrára vonatkozó és természetes vízi halászattal 
kapcsolatos adatok rendszeres gyűjtése is szolgál. Ehhez a szükséges igazgatási és ellenőrzési 
kapacitás a jelenlegi HOP végrehajtási mechanizmusának megfelelően rendelkezésre áll. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
Az uniós követelmények teljesítése érdekében vizeink jó állapotban tartása, az ivóvízminőség, a 
szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a hulladékhasznosítás fokozott támogatása a 2007-2013-as 
időszakban nagy fejlődésen ment keresztül. A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén a 2007–13-as 
időszakban elsősorban a nagy integrált rendszerek kiépítése folyt, kevésbé terjedtek az egyedi 
rendszerek. Tételesen célszerű felmérni és számba venni a hátralévő feladatokat (értékelés, 2013, 
NFÜ). Ennek során preferálni kell az egyedi rendszereket, a települések vagy csak településrészek 
összefogását, fontosabb szempontként kell tekinteni a fenntartási költségek és a lakossági terhek 
minimalizálására. Az ivóvíz esetében a kis víztisztítási technológiák mellett a hatékonyabb regionális 
vagy kistérségi rendszerekben is szükséges gondolkodni. A kiépült hulladékgazdálkodási 
infrastruktúra megfelelő alapokat nyújt a hulladék-hierarchiához illeszkedő rendszerhez, a jövőben a 
szelektív gyűjtés és újrahasznosítás kerülhet a fejlesztések fókuszába, és a hulladéktörvény 
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jogalkotása során azonosított hiányosságokat is pótolni kell. A szilárd hulladéklerakók rekultivációja 
esetében tapasztalt konkurens forráselosztást el kell kerülni (területi és ágazati források egyaránt 
rendelkezésre álltak). 
A 2007-13-as időszak tapasztalata, hogy a fokozottabb figyelmet kell fordítani az integrált fejlesztések 
kezelését biztosító megfelelő koordinációs mechanizmusok létrehozására és fenntartására. A 
kedvezményezetti kör megválasztása, a projektméret kialakítása jelentősen befolyásolhatja a 
fejlesztések sikerét. A nagy környezeti infrastruktúrafejlesztési projektek végrehajtásában nehézséget 
jelentett az előkészítettség hiánya, a jövőben gondoskodni kell a kedvezményezettek felkészítéséről 
és folyamatos szakmai támogatásáról, valamint az adminisztratív terhek leszorításáról. A közszféra 
kezdeményezettjei körében, különösen a derogációs témákban eredményesebb lehet a központi, 
megfelelő szakértelemmel rendelkező projektszervezetben megvalósított fejlesztés, ill. a pályázatok 
helyett kisebb adminisztrációs terhet jelentő kiválasztási eljárások, amelyek érvényesítik a környezeti 
szakpolitika szempontjait, és megtartják a pályáztatás során (elsősorban a szennyvízkezelési 
kiírásokban) kiforrott költséghatékonysági szempontokat is. Fontos tanulság továbbá, hogy a 
„szennyező vagy felhasználó fizet” elv következetes érvényesítése egyes területeken aránytalanul 
nagy terhet ró a lakosságra. 
A 2007-2013 időszakban elindított élőhely-fejlesztési beruházások jelentősen hozzájárultak a 
közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához (2013-ban 
már több elem természetvédelmi helyzete javul; VM, 2013). Egyes természetvédelmi fejlesztésekben 
(pl. helyi védettség) a kisebb projektméret és kevésbé korlátozott kedvezményezetti kör jelentősen 
hozzájárulhatna az értékmegőrzéséhez és a lakossági elköteleződés növeléséhez. 
Az integrált városfejlesztési stratégiák tapasztalatai alapján a jövőben is indokolt a településfejlesztés 
integrált kezelése. Fontos, hogy ezt programozható, előre ismert nagyságú és felelősségű fejlesztési 
csomagokban, nem eseti pályázati rendszerekben kell végrehajtani. A városi környezet fejlesztésében 
erős hangsúlyeltolódásra van szükség: a gyermekek és családosok igényeinek szolgálata, a 
klímaváltozásra való felkészülés, a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás, a városok és térségeik 
igényeinek integrált kezelése az elsődleges (a főutca típusú fejlesztések helyett). 
A 2007-2013-as időszakban az EMVA források számos on-farm megújuló energetikai beruházást 
finanszíroztak, köztük 28 esetben a termálvíz új vagy korszerűsített kertészeti felhasználását. Az 
EMVA fenntartható gazdálkodás elterjedését biztosító intézkedései (AKG, Natura2000, KAT) 
segítették a természeti erőforrásokhoz, a tájhoz, az élőhelyekhez, minőségük javításához illeszkedő 
földhasználati rendszer megvalósítását. A jövőben hangsúlyt kell helyezni olyan támogatási formák 
kialakítására, amelyek jobban alkalmazkodnak a területek természeti adottságaihoz. A 
fenntarthatósági szemlélet erősítése továbbra is fontos: a gazdák környezetvédelemmel kapcsolatos 
képzése a következő időszakban is támogatást kap, a fenntarthatósági, környezetvédelmi 
szempontok alkalmazása a támogatási kérelmek kiválasztása során még hangsúlyosabb előnyt jelent. 
Emellett szorosabbá kívánjuk tenni a szaktanácsadók jelenlétét. Az akvakultúra tevékenységhez 
köthető ökoszisztémák fenntartható kezelését célzó halastavi környezetgazdálkodási programban a 
haltermelő vállalkozások mintegy 24%-a összesen 17.700 ha tóterülettel vett részt, amelynek jelentős 
része Natura 2000 terület. A következő programozási időszakban egy új program kerül kialakításra a 
jelenlegi továbbfejlesztésével. 

Fejlesztési szükségletek: 

 Monitoring rendszer, modellezés és kibocsátás-előrejelzés fejlesztése, intézkedési tervek 
készítése a zajvédelem, vízvédelem, levegőtisztaság-védelem és hulladékkezelés terén. 

 Élőhelyvédelmi zöld infrastruktúrák és zajvédelmi infrastruktúrafejlesztések. 

 Az EU Víz Keretirányelvével összhangban tovább kell javítani a vizeink állapotát. 

 A szennyvizek biológiai tisztításának fejlesztése, és az ivóvíz minőségének javítása. 

 Az anyagában történő hulladékhasznosítás és a hulladékkeletkezés csökkentése szükséges. 

 Szemléletformálás a lakosság (környezettudatosság) és a vállalkozások, gazdálkodók (zöld 
gazdaság) részére, környezettechnológiai, zöld (és erőforrástakarékos) gazdasági mintaprojektek. 
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 A településfejlesztések terén törekedni kell a térségi erőforrásokat helyben tartó, a gazdasági 
növekedést, az egészséges környezetet, az épített örökség védelmét, a klímaadaptációs és 
családbarát igényeket egyaránt kielégítő, fenntartható és integrált megközelítések alkalmazására. 

 A gazdálkodók természetközeli földhasználatának, a táji adottságokhoz illő (köztük ártéri) 
gazdálkodásnak, a genetikai erőforrások megőrzésének támogatása (képzéssel is), valamint 
kompenzációs kifizetések az agrár-, vízi- környezet- és ökológiai gazdálkodás, Natura2000 és Víz 
Keretirányelv előírásai miatt bekövetkező jövedelemkiesés ellensúlyozására. 

EU TEMATIKUS CÉL 7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése 
a főbb hálózati infrastruktúrákban 

A közlekedés átfogó fejlesztési szükségletei 
A közlekedés önmagában is jelentős szereplő a magyar gazdaságban: a közel 260 000 főt 
foglalkoztató szektor állítja elő a nemzetgazdasági szintű bruttó hozzáadott érték 6,2%-át (KSH, 
2011), közvetve pedig valamennyi ágazat működését és a teljes népesség életkörülményeit 
befolyásolja. A jelenleg felülvizsgálat alatt álló közlekedési stratégiában megfogalmazott távlati cél a 
közlekedési rendszer környezetterhelésének csökkenése, energiahatékonyságának és biztonságának 
javítása. A stratégia kiemelt célja az alágazatok együttműködése, az utazási-szállítási lánc egészének 
koordinálása, folytonosságának, megbízhatóságának javítása. A tervezett közlekedési beavatkozások 
a felülvizsgált stratégiával (Nemzeti Közlekedési Stratégia) összhangban készülnek. A készülő 
Stratégiában azonosított fő cselekvési terület a gazdasági növekedés hatékony szolgálata és a térségi 
felzárkózás támogatása pénzügyi, környezeti és műszaki szempontból fenntartható fejlesztésekkel. 
Ezt kiegészíti a közlekedésbiztonság javítása, valamint az intelligens közlekedésszervezési rendszerek 
és a kombinált szállítási formákra épülő utazási és szállítási láncok kialakítása. 

A limitált források miatt, a közlekedésfejlesztés EU támogatásokon túli finanszírozási lehetőségeinek 
feltárása mindenképpen vizsgálatra érdemes, bár e forrásbevonás több okból is nehézkes. A TEN-T 
hálózathoz tartozó autópályák PPP-konstrukciójú kiépítése államháztartási szempontból sikertelen 
volt (2030-ig 100-120 Mrd Ft/év kiadás a költségvetésben; NFM, 2013). A pénzügyi eszközök 
alkalmazását a közlekedési projektek hosszú megtérülése, és a közszférába tartozó 
kedvezményezettek magas kamatfelárai korlátozzák. 

A közösségi közlekedés szűk keresztmetszetei 
A közlekedésfejlesztés önmagában nem cél, hanem a gazdaságfejlesztési elképzelések mobilitási 
igényeit kiszolgáló eszköz. Különösen igaz ez a közösségi és az intermodális közlekedés esetében, 
ahol mindig a különböző alágazatokat, infrastrukturális és nem infrastrukturális elemeket integráló 
komplex megoldásokra kell törekedni. Magyarországon, a gazdasági fejlődés természetes 
velejárójaként, a személyszállításból a közösségi közlekedés aránya csökkenést mutat: a 2000. évi 
40,2%-ról (EU27: 18,3%) 2010-ig 33,2%-ra (EU27: 17,5%) esett vissza (EU, 2012), de az EU-n belül 
még így is az egyik legmagasabb. A közösségi közlekedés népszerűségének csökkenéséhez hozzájárul 
az infrastruktúra és a járműpark leromlott állapota, az intelligens közlekedési megoldások és a 
multimodalitás alacsony szintje is. 

A közösségi közlekedési járműpark elavult: a járművek nagy része elérte a használhatósági határt és 
jelentős helyi környezetszennyezést (pl. szállópor) okoz. (Járművek átlagéletkora 2012-ben: 
motorvonat és személyvagon (3400 db): 33 év, helyi busz (3000 db): 15 év, helyközi busz (5000 db): 
12 év; NGM, 2013) 

Multimodalitás és az intelligens megoldások alacsony szintje: Az utazási láncok még nem kellően 
multimodálisak, a menetrendek összehangolsága sem megfelelő és az intelligens közlekedési 
megoldások használata (pl. forgalomirányítás, zavarelhárítás, utas-tájékoztatás, e-jegyrendszer) is 
egyelőre ritka (NKS, 2012). A munkavállalók mobilitását nehezíti, hogy a települések 39%-áról több 
mint egy óra szükséges közösségi közlekedéssel eljutni a megyeközpontba (NFÜ, 2013). 

A városi-elővárosi közlekedésfejlesztési megoldások a 4. tematikus cél [alacsony CO2-kibocsátású 
gazdaság+ elérését támogatják, mivel hatékonyabb energiafelhasználást eredményeznek, mint az 
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egyéni motorizált közlekedési formák, ugyanakkor hozzájárulnak a közlekedés szűk 
keresztmetszeteinek oldásához is (ezért fejlesztéseit a közlekedési OP tartalmazza az egységes 
szakpolitikai irányítás érdekében). 

A vasúti közlekedés szűk keresztmetszetei 
Az egyébként sűrű magyar vasúthálózat (az EU átlag 169%-a; EU, 2012) korszerűtlen, ami egyaránt 
növeli az utazási időt, az energiafogyasztást és a környezetterhelést. 2010-ben avillamosított vonalak 
aránya az EU átlagának 69%-át tette ki; (EU, 2012), emellett a hálózat több mint felén (3300 km) 
sebességkorlátozások vannak érvényben (MÁV, 2012). A vasúti TEN-T törzshálózat (1600 km) 
háromnegyede nem felel meg az EU két fő interoperabilitási elvárásának (ERTMS, 225 kN 
tengelyterhelés) (NFM, 2013). 

A közúti közlekedés szűk keresztmetszetei 
Elavult, hiányos közúthálózat: Noha kétségtelen, hogy a magas rendű, alapvetően TEN-T 
nyomvonalakhoz kapcsolódó úthálózat utóbbi években tapasztalható jelentős fejlesztései miatt az 
elérhetőség e hálózati elemek mentén ugrásszerűen nőt, a közel 1200 km-nyi hazai TEN-T közúti 
törzshálózatból több mint 100 km még nem épült ki, egyes meglevő TEN-T szakaszok pedig 
kapacitáshiánnyal, közlekedésbiztonsági problémákkal terheltek (NFM, 2013).  

A TEN-T-hez kapcsolódó másodlagos és az alsóbb rendű úthálózat állapota sem segíti kellően a helyi 
gazdaság bekapcsolódását az EU piacaira (ld. a 115 kN tengelyterhelésre alkalmatlan, leromlott 
burkolatú utak magas aránya; 2000-ben alig több mint 30% a rossz állapotú közúthálózati felületek 
aránya, 2010-ben több mint 50% ugyanaz az arány; Ász, 2012). A befektető magatartásban a 
fejlesztési helyszínek kedvező közúti kapcsolatai ugyanis hangsúlyos szempontként jelennek meg. A 
kiépült közúti főközlekedési utak mentén tapasztalt fejlődés az elérhetőségi viszonyok miatt nem tud 
kellően tovagyűrűzni az alacsonyabb rendű hálózati elemek mentén. Szinte állandó fejlesztési 
igényként merül fel az üzleti telephelyekhez vezető bekötőutak kiépítése is. Részben ez is az egyik 
oka annak, hogy a Világbank Logistics Performance Indexének infrastruktúra mutatójában 
Magyarország 2012-ben – a 2007–13-as időszak jelentős útfejlesztései ellenére – 52.-dik helyen állt. 
A települések zömének (2879 db) kistérségi központjához mért elérési ideje nem javult 2005 és 2010 
között, 72 esetben romlott (Országos Közúti Elérhetőségi értékelés, 2012), az utóbbi oka, hogy ezek 
az alsóbbrendű utak felújításra szorulnak. 

Közlekedésbiztonsági hiányosságok: a javuló tendencia ellenére még mindig a 2020-ra kitűzött EU-s 
célnál (33,8 halálos áldozat 1 millió főre) közel kétszer annyi ember hal meg Magyarországon közúti 
balesetekben (740 fő; forrás KSH, 2010). 

Környezetvédelmi kihívások: A közúti közlekedésben a megújuló energia aránya az uniós átlagnak 
megfelelően 2010-ben 4,2% volt (Nemzeti Energiastratégia 2030). A hazai személygépkocsi-állomány 
átlagéletkora (11,3 év; KSH, 2010) is jelentősen meghaladja a nyugat-európai országok vonatkozó 
értékeit (pl. 2010-ben Egyesült Királyság: 7,3 év; Ausztria: 7,5 év; Németország: 8,3 év; ACEA, 2012). 
A közlekedés CO2-kibocsátása 2010-ben 11,87 millió tonna (EUROSTAT) volt, melynek jelentős 
hányada a személygépkocsi-használatból és a közúti tranzitból ered (KTI, 2013). 

A TEN-T belvízi utak szűk keresztmetszetei 
A Duna hajózhatósági szűk keresztmetszeteinek felszámolása a különböző ágazati szempontok – 
különösen a hazai Duna szakasz túlnyomó részét érintő Natura 2000 területek védelme – miatt 
összetett feladatot jelent, tervezése jelentős előkészítést igényel (pl. hatástanulmányok). Az ezektől 
függő környezetvédelmi engedélyek kiadásáig a hajózhatósági beavatkozások nem lehetségesek. 

Elöregedő lokális mobilitási rendszerek 

Az elmúlt 10-15 évben a közösségi közlekedés a városi-elővárosi relációban jelentősen visszaszorult. 
A szuburbanizálódó városok elérhetősége a környező településekről, vagy az újonnan beépített 
részekről az infrastrukturális és szervezésbeli hiányosságok miatt sokszor nem megfelelő. A 
nagyvárosok közösségi közlekedési járműparkja elöregedett, energiapazarló és környezetszennyező, 
a kötöttpályás közlekedés aránya a lehetőségekhez képest csekély. Az újra teret nyerő kerékpáros 
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közlekedés igényt támaszt az infrastrukturális, közlekedésszervezési és biztonsági megoldások, 
valamint az intermodalitás felé. 

A Nemzeti Reform Program vonatkozó célkitűzései 
Magyarország 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányának 14,6%-ra történő növelését, 10%-
os teljes energiamegtakarítást, az EU emissziókereskedelmi rendszerén kívül az ÜHG-kibocsátás 
(2005-höz képest) legfeljebb 10 %-os növekedését tűzte ki. Ezen értékekért a közlekedés területén 
döntően az EU támogatások tárgykörén kívül, az üzleti és magánszféra tehet (pl. a személy- és 
tehergépkocsi-állomány cseréje), de az uniós támogatásokból elért közösségi közlekedési 
teljesítménynövelés is hozzájárulhat. 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
A közszolgáltatások elérhetőségét, a munkába járást, a vállalkozások piacra jutását nem megfelelően 
támogató mobilitási lehetőségek ezen érintettek esélyegyenlőségét sértik, különösen az aprófalvas, 
hátrányos helyzetű és határ menti térségekben, valamint az agglomerációkban. A fővárostól távoli 
térségek jellemzően gyengébb minőségű vonalas közlekedési infrastruktúrájának következtében 
jelentős területek szenvednek elérhetőségi problémákkal. Szinte minden megyében találhatóak olyan 
perifériális térségek, ahol a megyeszékhelyek (Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza) közúti elérhetősége 
még napjainkban is meghaladja 100 percet (NVS, 2012). 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
2007-től 2011. december 31-ig 4525 millió eurót ítéltek meg közlekedésfejlesztésre. Az időszak 
fejlesztéseinek eredményeként mind a nemzetközi úthálózatba való bekapcsolódás mértéke, mind a 
regionális szintű térségi elérhetőség sokat javult, és jelentős időmegtakarítást sikerült elérni, mind a 
közút-, mind a vasúthálózaton, melyet az értékelések megerősítenek (Nemzeti Stratégiai Jelentés, 
2012). A jövőben szélesebb körű társadalmi-gazdasági igényekre építő, az energiahatékonyságot 
hangsúlyosabban figyelembe vevő projekteket kell megvalósítani. A jelenleg formálódó Nemzeti 
Közlekedési Stratégián belül kell kialakítani a projektkiválasztás szakpolitikai kritériumrendszerét. A 
formálódó Stratégia vizsgálatai szerint a 2007–13 közötti felhasználásához viszonyítva kisebb súllyal 
érdemes szerepeltetni az országos gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztését, nagyobb súllyal az 
áruszállítást szolgáló közlekedési módok összekapcsolását, az elővárosi közösségi és a helyi 
kerékpáros közlekedés támogatását, továbbá mindezek mellett új területként a közlekedésbiztonság 
javítását, az intelligens szabályozási eszközök alkalmazását és a TEN-T hálózatra ráhordó nagy 
forgalmú vasútvonalak szolgáltatásának javítását (pl. lassújelek felszámolása). 
A közlekedési beruházások eredményességének és hatásosságának értékelése szerint 
hangsúlyosabban kell érvényesíteni a fejlesztések pénzügyi fenntarthatóságát. Jelenleg a 
kedvezményezettek a forrásszerzésre törekednek, sok esetben látványos, magas színvonalú 
infrastruktúrális beruházásokkal, amelyek fenntartási kötelezettsége már a közeljövőben is jelentős 
(tízmilliárdos nagyságrendű) többletköltségeket jelent. Egyes 2007–13-as időszakban kezdődött, és 
időben a következő időszakra is áthúzódó vasúti, közúti és városi-elővárosi projektek támogatják a 
2014–20-as hazai és uniós célkitűzéseit is, így ezek finanszírozása is megvalósulhat a következő 
időszak pénzügyi keretéből. A projektvégrehajtásban tapasztalt problémákat orvosolni kell: egyrészt, 
a megvalósításhoz kapcsolódó adminisztratív eljárásokat egyszerűsíteni és gyorsítani kell (pl. 
engedélyezési eljárások), másrészt a kedvezményezetteket fel kell készíteni kapacitásokkal és 
ismeretekkel a fejlesztések előkészítésére és végrehajtására (alapos és reális megvalósíthatósági 
tanulmányok, projekt-darabolás elkerülése, tendereztetés időigénye stb.). Mindemellett a 
kedvezményezettek szakmai és adminisztrációs munkájához szakértői támogatást kell biztosítani. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a költségek optimalizálására. Az elkészült közlekedési értékelésekkel 
összhangban az infrastruktúra költségigényes bővítése mellett célszerű kisebb volumenű 
szolgáltatásorientált fejlesztéseket (utastájékoztatás, jegyrendszer fejlesztése, forgalomtechnikai 
beavatkozások) megvalósítani, melyek jellemzően kis költségűek, de jelentős hatással vannak a 
közlekedési szolgáltatás minőségére. A közösségi közlekedés fejlesztésében a források kisebb 
koncentrációja több fejlesztést tenne lehetővé, elkerülve a megaprojektek kiszorítási hatását (pl. 4-es 
metró a kisebb városi közlekedésfejlesztéseket). Az értékelések a szemléletformálás jelentőségére is 
rámutattak a kerékpáros és a közösségi közlekedésben: az utasszám megőrzése és növelése nem 



 

44 

kizárólag a szolgáltatás színvonal emelésétől függ (persze a kínálati oldalt továbbra is erősíteni kell, a 
jelen időszak hazai kerékpárút-fejlesztése EU szinten kimagasló). Hangsúlyt kell helyezni a 
közlekedési láncok akadálymentesítésére, a fogyatékos személyek és a szélesebb közönség 
érdekében. A közösségi közlekedés leginkább a vasúti gerincvonalak menti településeken 
versenyképes a közútival (egyéni és közösségi) szemben, ami az elővárosi fejlesztések szempontja 
lehet (NFÜ értékelés, 2013). 

Fejlesztési szükségletek 

 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok elősegítése érdekében szükséges: 
o a TEN-T hálózat EU műszaki előírások (pl. ERTMS, 225 kN tengelyterhelés) szerinti kiépítése, 

különös tekintettel a vasútra; 
o a szűk keresztmetszetek felszámolásával, a hiányzó szakaszok kiépítésével a TEN-T hálózat 

utazási idejének csökkentése. 

 A fenntartható közlekedés elősegítése érdekében szükséges: 
o a közlekedési energiahatékonyság növelése a vasútvonalakon a sebességkorlátozások 

(lassújelek) felszámolásával és újabb vonalak villamosításával; 
o a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítása infrastrukturális és 

utazásszervezési megoldásokkal; 
o a személyszállítás (utazás) során a közlekedési módok közötti átszállási lehetőségek műszaki, 

szabályozási és szervezési megoldásokkal, illetve kisebb összegű beruházásokkal való javítása; 
o energiapazarló, környezetszennyező járműállomány modernizálása; 
o intelligens közlekedési rendszerek bevezetése; 
o környezetileg és pénzügyileg fenntartható komplex nagyvárosi és elővárosi mobilitási 

rendszerek fejlesztése (közlekedési-, multimodális *pl. P+R parkoló+ és épületinfrastruktúra, 
kerékpáros kapcsolat, járműpark, utazásszervezés, tájékoztatás); 

o a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok előnyben részesítése. 

 A közlekedésbiztonság és a regionális elérhetőség javítása érdekében szükséges: 
o a vasúti közlekedésbiztonság javítása, a közúti baleseti gócpontokon történő beavatkozás, 

különös tekintettel a közlekedésirányító rendszerekre, a forgalomtechnikai elemekre, 
gyalogosokra és kerékpárokra, illetve közlekedésbiztonsági felvilágosítás; 

o a másod- és harmadrangú csomópontok TEN-T hálózati kapcsolatának javításával a munkába 
és iskolába járás feltételeinek javítása. 

 Minden fejlesztésben szükséges a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása és a biztonság fokozása. 
(A városi-elővárosi közlekedési szükségletek nagyban kötődnek a 4. tematikus célhoz, ezért az 
egységes szakpolitikai irányítás érdekében fejlesztéseik a közlekedési OP-ban lesznek, de prioritásuk a 
4. tematikus cél elérését támogatja. A határon átnyúló energiahálózatban a tervezés jelenlegi 
szakaszában nem jelentkezik fejlesztési szükséglet.) 
 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 4: A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 
kezelése, valamint a Jó Állam 

EU TEMATIKUS CÉL 9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

A szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásai 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) 2011–2020 közötti időszakra megfogalmazott 
célkitűzései szerint – összhangban az EU 2020 Stratégia célkitűzéseivel – csökkenteni kell a 
szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők számát, meg kell akadályozni a szegénység 
újratermelődését és javítani kell a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű 
hozzáférésén, erősíteni kell a társadalmi összetartozást. Az Európai Roma Keretstratégiához 
kapcsolódó NTFS törekvés a mély-, és gyermekszegénység leküzdése, a hátrányos helyzetű 
csoportok, a romák integrálása a társadalomba. Mindez jelentős kihívást jelent, hiszen 
Magyarországon az anyagi depriváció mérőszámainak átlagos értéke 2011-ben 42,2%, a súlyos anyagi 
deprivációban élők aránya pedig 23,1% volt (NTFS, 2011). 
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A gyermekek a legveszélyeztetettebbek a szegénységgel szemben: A gyermekeknél a szegénységi 
kockázat 2011-ben az országos átlag 1,67-szerese volt. A három- illetve több gyermekesek, valamint 
az egyszülős háztartásokban élők helyzete a legrosszabb, szegénységi kockázatuk az országos átlag 
többszöröse. A népesedési kihívások kezelését nehezíti a nagycsaládok magas gyermekszegénységi 
kockázata. A gyerekek jelentős hányada (2011, HU: 16,3%, EU27: 10,7%) él olyan háztartásban, ahol 
nincs dolgozó családtag (NTFS, 2011). A gyerekek szegénységét korai és sokrétű beavatkozásokkal 
lehet eredményesen megelőzni, a problémákat enyhíti a családbarát, közösségi érzést erősítő 
társadalmi légkör, a közösségfejlesztés. 

A munkanélküliek a szegénységben élők meghatározó csoportja: 2011. évi SILC felvétel adatai 
szerint a nem foglalkoztatottak közül a szegények aránya 16,4%. A munkanélküliek szegénységi 
aránya 46,6%, háromszorosan meghaladja az országos, és hét és félszeresen a foglalkoztatottak 
körében mért értéket. 

A roma népesség jövedelmi, lakhatási, egészségügyi hátrányban 
A roma népesség életkori összetétele jóval fiatalabb, mint az ország teljes népességé. A romák 
jelentős része tartós jövedelmi források nélküli, foglalkoztatási arányuk és iskolázottsági szintjük 
messze átlag alatti (NTFS, 2011). A roma népesség szintén jelentős része nem rendelkezik tartós 
jövedelmi forrásokkal, foglalkoztatási arányuk és iskolázottsági szintjük messze átlag alatti (NTFS, 
2011). A jövedelemi viszonyokból is adódik, hogy a roma népesség nagy része rossz 
lakáskörülmények között él, társadalmi integrációjuk szűk keresztmetszetei is korlátozzák a 
lehetőségeiket. Jelentős hányaduk az átlagnál rosszabb egészségi állapotú (Delphoi Consulting, 2004). 

A mélyszegénység koncentrációi szegregált telepszerű lakókörnyezetben 
Az országban összesen a teljes lakosság 3%-a él telepszerű körülmények között. A telepek 
infrastrukturális állapota kedvezőtlen (16%-ukban nincs vezetékes vízellátás, 7%-ukban közvilágítás). 
A telepszerű körülmények erősítik a szegregációt, az itt élők körében a hátrányok halmozódnak, 
generációkon át mélyülnek. Súlyosbítja az itt élők helyzetét a közszolgáltatások egyenlőtlen 
hozzáférhetősége is. A szegregátumok harmadából 1-2 km-nél távolabb érhető el oktatási, 
gyermekek nappali ellátását biztosító, egészségügyi és hivatali szolgáltatás, ez a felzárkózást segítő 
beavatkozásokat hátráltatja (Domokos, 2010). 

A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élők integrációjának kihívásai 
A megváltozott munkaképességűek aránya a munkavállalási korú népességen belül magas: 2011-
ben a 15-64 évesek 21,5%-a, 1,4 millió fő számolt be tartósan, legalább hat hónapig tartó egészségi 
problémáról. Közülük 52,1% (767 000 fő) jelezte, hogy a munkavállalásban egészségi állapota miatt 
akadályozott. 2011 II. negyedévében foglalkoztatási rátájuk csak a 18,1%-os volt (KSH, 2012). 
Helyzetük javításához a rehabilitáció komplex rendszerére (orvosi, szociális, képzési, foglalkozási) és 
célzott támogatásokra egyaránt szükség van. Az egyik legfontosabb integrációs lehetőség a védett 
vállalkozások keretében való foglalkoztathatóság kiszélesítése (sheltered employment). 

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásáról 2011-2041 időtávra szóló kormányzati stratégia készült (1257/2011. (VII.21.) Korm. 
határozattal elfogadva), amely az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérést 
szorgalmazza az előremutató szakmai kezdeményezésekkel és a nemzetközi kötelezettségekkel 
összhangban. A fogyatékos személyek ellátását jelenleg 101 bentlakásos intézmény szolgálja (163 
telephelyen). Ezek jelentős része érintett lehet az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való 
áttérésben, igazodva az EU-ban kialakult módszertanhoz. 

Az egészségügyi ellátás strukturális kihívásai 
Az egészségügyi ellátórendszer komplex struktúraváltásának előmozdítására 2011-ben készült el a 
Semmelweis Terv, és elindult az egészségügyi intézmények 20 percen belüli fizikai elérésén nyugvó 
térségi egységekre épülő állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítése és az egészségügyi 
ellátórendszerek átalakítása. 8 darab, megközelítően regionális szintű térségi egészségszervezési 
központ alakult, amelyek országos intézménybe (GYEMSZI) tagozódnak. A fekvőbeteg-ellátás és a 
fekvőbeteg intézményekhez integrált járóbeteg-szakellátás állami feladatkörbe került. Az alapellátás 
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biztosítása önkormányzati feladatkör, az önkormányzatok eldönthetik, hogy járóbeteg-ellátási 
feladatukat átadják-e az államnak. Cél az átlátható, az ellátási szükségletekhez igazodó, a 
hatékonyságot fokozó normatív erőforrás-allokáció. Az ágazat humánerőforrás-ellátását 
intézményfejlesztési, valamint szakmai és anyagi megbecsülést növelő intézkedések segítik (pl. a 
szakorvosok képzési rendszerének javítása; rezidenstámogatási program, közel 90 000 egészségügyi 
szakember béremelése). 

A szegénység és kirekesztettség elleni küzdelemben kiemelkedő tényező az egészségben való 
megöregedés és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése (Social Investment Package, 
COM SWD (2013) 43). A választ az egészséges életmód, a megelőzés, az egészségügyi ellátás és a 
krónikus ellátás nyújthatja, valamint a demográfiai kihívások kezelése a szociális védelmi 
rendszerben. 

A népesség rossz egészségügyi helyzete a foglalkoztathatóságra és befogadásra is kihat: A lakosság 
várható élettartama alacsony (EU átlagtól 5 évvel elmarad), minden betegségcsoport halálozási 
kockázata magas (EU átlagot meghaladó; WHO, 2011). A fizikai és lelki (mentális) egészségi állapot 
egyaránt kedvezőtlen, és rontja a foglalkoztatás lehetőségeit is. A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok mutatói az országos átlagtól elmaradnak (EMMI, 2011). A rossz egészségügyi helyzet 
orvoslásában az ellátóhálózat mellett működő népegészségügyi program is segíthet. 

Az egészségügyi ellátórendszer strukturális hiányosságai: A komplex társadalmi problémákhoz 
vezető kedvezőtlen egészségi állapot leküzdése miatt is pótolni kell az ellátórendszer hiányosságait, 
és fokozni hatékonyságát. A 2010 előtti forráskivonások, a betegút-szervezés hiánya és a magasabb 
progresszivitási szintekre történő betegmozgás inadekvát forrásallokációhoz és eladósodáshoz 
vezetett. Korszerűtlenek vagy hiányoznak az ellátórendszer működését és az egészségi állapotot 
vizsgáló monitoring rendszerek. A struktúraváltást nehezíti, hogy – a szakmai előrelépés nehézségei 
és az alacsony ágazati bérszínvonal miatt - az egészségügyi személyzetnél erősödik a szakemberhiány. 

A Nemzeti Reform Program vonatkozó célkitűzései 
Az NRP a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség – az európai uniós átlagot 
jelenleg meghaladó – arányának csökkentését irányozta elő (ld. alábbi táblázat), 2020-ra mintegy 
450 000 fővel csökkentve a szegénységben élők számát. Célkitűzésként jelenik meg a munkaképes 
korúak egészségének javítása a foglalkoztathatóság, az aktív és egészséges idősödés elősegítéséért. 

Társadalmi befogadás és szegénység Magyarországon 

 év Magyarország EU átlag 

Szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett lakosság (a teljes népesség %-ában) 2011 31,0 24,2 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 23,5 19,3 

a célkitűzés eléréséhez szükséges csökkentés 2011-2020 7,5 4,9 

Férfiak születéskor várható élettartama (év) 2010(2009) 70,7 76,7 

Nők születéskor várható élettartama (év) 2010(2009) 78,6 82,6 

(Forrás: EUROSTAT; European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július) 

Az EU országspecifikus ajánlásai a társadalmi befogadás terén 
4. „A szegénység csökkentése érdekében – különösen a gyerekek és a romák körében – biztosítsa, 
hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzése minden szakpolitikai területen 
megjelenjen.”11  

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 
A gyermekeket érintő hátrányok: A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jellemzően átlagon 
felüli a gyermekszegénység. A 2009-2010-es tanévben itt a gyermekek/tanulók 27,9%-a halmozottan 
hátrányos helyzetű, ami több mint négyszerese az ország más területein mért értékeknek. 

A kedvezőtlen szegregációs folyamatok térségi és települési mintázata: Az ország északkeleti és 
délnyugati részének leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben gyakoriak a telepszerű körülmények 

                                                           
11

 Az ország-specifikus ajánlások itt szereplő változatát a 2013. június 25-i Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) hagyta jóvá és továbbította a 

2013. június 27-28-i Európai Tanács felé jóváhagyásra. Az ajánlások a július 9-i ECOFIN által formális elfogadást követően válnak csak 
hatályossá. 
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között élők településen belüli, olykor térségi léptékű szegregációi, amelyek különösen a roma 
népességet érintik. A romák közel 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire periférikus 
térségekben él. Városainkban a nagytérségi mintázattól függetlenül is léteznek leszakadó 
városrészek, amelyekben sokszor szintén nagy arányban lakik roma népesség. Jelentősen nehezíti a 
hátrányok leküzdését a szolidáris helyi közösségek és a társadalmi együttélés mintáinak hiánya is. 

Az egészségi állapot területi egyenlőtlenségei: A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
jellemzően átlagosnál rosszabb a lakosság egészségügyi helyzete (a várható élettartam az átlagnál 1-2 
évvel alacsonyabb a nők, 3-4 évvel a férfiak esetében; NTFS, 2011). 

A hátrányos helyzetű térségek egészségügyi ellátásának szakemberhiánya: A 214 betöltetlen 
háziorvosi körzet bő kétharmada hátrányos helyzetű településen van (86 az LHH térségekben). A 
hátrányos helyzetű térségek fekvőbeteg-ellátó intézményeiben mintegy 2 000 fős szakemberhiány 
mutatkozik (GYEMSZI). 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidéki térségekben az egy főre jutó jövedelem közel 29%-al alacsonyabb, mint az ország többi 
térségében. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2,5-szeresen, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők száma pedig több mint háromszor magasabb 1000 főre 
vetítve, mint a nagyvárosokban és a budapesti agglomerációban, a szegénység jelentős részben 
egyes vidéki térségekben koncentrálódik. A szociális segélyre felhasznált összeg 73%-a, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásoknak pedig a 78,6%-a jut a vidéki térségekbe. A népszámlálási 
adatok alapján a roma népesség 81%-a lakik a vidéki térségekben, számottevő részük szegregáltan 
(KSH, 2011).  

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
A mező-és erdőgazdaság a vidéki szegénység csökkentésében nagy szerepet kaphat, a városokban 
munkát nem találó, ingázásra képtelen vidéki területeken élők számára leginkább ezek az ágazatok 
tudnak megélhetést nyújtani. A szegénység kezelésében szintén fontos szerepet kaphatnak a rövid 
ellátási láncok, a környéken megtermelt élelmiszerek helyi közétkeztetésben való felhasználása, 
valamint az önellátás és önfoglalkoztatás segítése révén. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
Az elkészült átfogó értékelés sikeresnek minősítette a szakterületi fejlesztéseket, a megkezdett 
fejlesztési irány folytatása indokolt. Szükség van a különböző szakpolitikák és a fejlesztéspolitika 
társadalmi befogadást erősítő mechanizmusainak fokozottabb összehangolására. 
Az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei dedikált forráskeretekkel és eljárásokkal rendelkeztek 
(pl. LHH Program, preferenciák a projektkiválasztásban). Ez az eszközrendszer a jövőben is szükséges 
a felzárkóztatási célok megvalósítására. Fontos tapasztalat, hogy be kell vonni a helyi közösségeket, a 
civil, egyházi és kulturális szervezeteket. Kimutatható, hogy a versenypályáztatás rendszere, és az 
előnyben részesítés nem hatékony az elmaradott térségek negatív társadalmi-gazdasági 
folyamatainak ellensúlyozására. (Ld. még a területi értékeléseknél 1.1.4-es fejezetben.) 
A 2007–13-as időszakban számos példa utal rá, hogy a kirekesztettségben élők esetében a nagyobb 
forrásintenzitású, komplex módszertanú, beágyazott (sokszereplős, helyi szükségletekre tervezett), a 
diagnózisalapú akciókkal operáló, folyamatos szakmai jelenléttel működő hosszabb távú fejlesztő 
munka lehet eredményes (ld. gyerekszegénységgel veszélyeztetettekre, mélyszegénységben, 
szegregátumokban élőkre és leszakadó térségekre irányuló programok). A mélyszegénységben élők, 
köztük a romák integrációja területi és forrásallokációs fókuszálást igényel, hosszú távú, „bölcsőtől a 
munkahelyig” szemléletben kell tervezni. A jövőben a fiatalok társadalmi leszakadását megelőző 
szociális, kulturális, korai fejlesztési, gyerekjóléti és -védelmi közszolgáltatások és programok 
kerülnek előtérbe. További tapasztalat, hogy a foglalkoztathatóságot elősegítő programok esetében 
szükség van az ESZA- és az ERFA-források együttes felhasználásának lehetőségére egy projekten belül 
is. 
A gyermekszegénységét korai beavatkozásokkal megelőző közösségfejlesztési beavatkozások 
valósultak meg a 2007-2013-as időszakban a mélyszegénység elleni területi (TÁMOP 5.1.3) és a 
komplex telep-programok (TÁMOP 5.3.6), valamint még célzottabban a hátrányos helyzetű 
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gyerekekre irányulóan a Biztos Kezdet Gyerekházak közösségi rendezvényeiben, illetve a komplex 
kistérségi Gyerekesély programokban (TÁMOP 5.2.3). A következő tervezési időszakban a komplex 
programok keretében is hasonló akciókat tervezünk. 

A szociális intézményi férőhelyek kiváltása közösségi ellátással a jelenlegi tervezési időszakban már 
elindult (4-6 intézmény esetében). A fogyatékos és megváltozott munkaképességűek társadalmi 
befogadása területi fejlesztéseit, országos programjait is koncentráltabban kívánjuk megvalósítani. 
Az egészségügyi fejlesztések az ellátást az alacsonyabb progresszivitási szintek felé tolták el 
(járóbeteg fejlesztések) illetve az átlagnál nagyobb arányban kerültek támogatásra a rosszabb 
egészségügyi mutatójú kistérségek. Az alapellátás esetén lakosságközeli, integrált 
szolgáltatásnyújtásban kell gondolkodni. A 2007-2013-as fejlesztésekkel az ellátás-szervezési 
struktúraváltás már megindult, ez érzékelhető abban is, hogy 2012. májusa óta az ehhez köthető 
kifizetések és lekötések jelentősen felgyorsultak. Figyelembe kell venni egyúttal a humánerőforrás-
helyzet alakulását és az ellátórendszeren kívüli tényezőket (pl. az egészségmagatartás) is. 2014-től 
előtérbe kerül a változások konszolidációja, a minőség- és hatékonyságfejlesztési, a humán erőforrás 
minőségi és mennyiségi fejlesztése, továbbá az egészségmegőrzés. A jövőben az egészségügyi 
infrastruktúrafejlesztések azokba a megyékbe koncentrálódnak, amelyeket a jelenlegi ciklus nem 
érintett jelentősen, illetve részben a Közép-magyarországi régióra. 
A hátrányos helyzetű csoportokat, kiemelten romákat érő hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem érdekében a jövőben többféle megközelítést alkalmazunk: 

 A szemléletformálás eszközrendszerével támogatjuk a hátrányos helyzetűeket, a romákat, a 
fogyatékossággal élő embereket érintő kérdések sztereotípiamentes médiaprezentációját, romák 
médiamunkásként való megjelenését. Erősítjük az interkulturális párbeszédet a roma nemzetiségi 
kultúra, a hátrányos helyzetű csoportok kreativitásának bemutatásával. Támogatjuk a különféle 
kultúrájú, nemzetiségű, élethelyzetű csoportok közös aktivitásait, amelyek egymás jobb 
megismerését és elfogadását segítik. 

 Fontos a strukturális esélyegyenlőtlenségek (munkaerőpiaci, közszolgáltatások elérhetősége) 
mechanizmusainak feltérképezése és megszüntetésük garanciáinak rendszerbe építése. 

 A romák bevonása érdekében támogatjuk a civil szerveződéseket (különös tekintettel a roma nők 
esetében), valamint a szervezetek közötti kooperációt, a nemzeti kisebbségi önkormányzatok 
erősítését. 

A roma integrációt kiemelt célként kezelte az ÚMVP, a közszolgáltatások hozzáférésének javítását két 
intézkedési csomaggal támogatta: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek létrehozása és „falubusz” 
szolgáltatás, továbbá a TIOP program könyvtárbusz-fejlesztése (kedvező tapasztalatok, folytatásra 
érdemes akciók). A LEADER keretében is megvalósultak társadalmi integrációs projektek, ezek 
jelentőségét a 2014–20-as HFS-ekben növelni kell, kiterjesztve a HACS-ok képzését erre a területre is. 

Fejlesztési szükségletek: 

 Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának javítása alapkompetencia-fejlesztéssel, 

 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációja, kompetenciafejlesztése, 
foglalkoztathatóságuk és foglalkoztatásuk biztosítása. 

 A szegregátumokban, mélyszegénységben élők felzárkóztatása, különösen tekintettel a romákra. 

 Korai beavatkozás szükséges a gyermekszegénység enyhítésére és a gyermekek és fiatalok 
esélyeinek növelésére a hátrányos helyzetű térségekben és településeken. 

 A hátrányos helyzetű kistérségekben szolidáris helyi közösségeket kell kialakítani, tudatosabbá 
kell tenni a társadalmi együttélést a hátrányos helyzetű csoportok bevonásával, 
antidiszkriminációs, multikulturális és közösségi programokkal. 

 A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű kistérségekben, különös 
tekintettel a szakdolgozók hátrányos helyzetű térségekbe vonzására. 

 Megfelelő ellátási színvonalat kell biztosítani a humán célú (szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi befogadást támogató 
kulturális) közszolgáltatásokban. 
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 A szociális intézményi férőhelyek kiváltásának, közösségi ellátásra való áttérésének kibővítése, 
önálló életvitel biztosítása a fogyatékossággal élők és egyéb szociális ellátásra szorulók számára. 

 Elmozdulás az egészségmegőrzést és egészséges idősödést szolgáló költséghatékony 
egészségügyi ellátórendszer felé. 

 Nyíljon lehetőség a hátrányos helyzetű vidéki közösségek által kezdeményezett integrációs 
megoldásokra, a szegregátumokban élők önellátási képességeit növelő tanácsadásra. 

 

EU TEMATIKUS CÉL 10: Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás 

A 10. tematikus cél fejlesztéseit a Köznevelési Stratégia és Korai Iskolaelhagyási Stratégia, az 
Élethosszig Tartó Tanulás Stratégiája, illetve a Felsőoktatási Stratégia jelöli ki. Az utóbbi időszak 
szabályozásváltozásai is támogatják az oktatás fejlődését: a Nemzeti Köznevelési Törvény (2011. évi 
CXC.) kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 
tehetséggondozás egy olyan köznevelési rendszerrel, amely önálló, felelős állampolgárokat nevel. A 
köznevelés egységes szakmai irányításának és színvonalának érdekében létrejött Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ biztosítja a fejlesztési helyszínek és fókuszok egységes szakpolitikai 
kijelölését és a hatékony, magas hozzáadott értékű végrehajtást. A felsőoktatásban fontos törekvés, 
hogy minél több európai színvonalú felsőoktatási műhely alakuljon. 

Komplex befogadási problémák a jelenlegi oktatáspolitikában 
Jövőbeli foglalkoztathatóságot veszélyeztető tényezők: Problémát jelent az iskolák közötti minőségi 
különbségek megléte, illetve az iskolai hátránykompenzáló szerep hiányosságai. A korai 
iskolaelhagyók aránya alacsonyabb az uniós átlagnál (2011, HU: 11,2%, EU átlag: 13,5%), az elmúlt tíz 
évben még javult is (2,6%-kal), de a tendenciák ingadoznak (EU, 2012. Az iskolaelhagyás, a végzettség 
nélkül történő kilépés nagyban hozzájárul a fiatalkorú munkanélküliség és szegénység 
növekedéséhez, ráadásul a szegény népesség körében koncentráltan fordul elő ez a jelenség. A 16-18 
éves korban nem iskolázott rétegek és a NEET (foglalkoztatásban vagy képzésben nem résztvevő) 
fiatalok képzettségének javítása már célirányos képzésekkel a leghatékonyabb. A stratégiai hátteret a 
készülő Köznevelési és Korai Iskolaelhagyási stratégiák biztosítják. 

A kulturális szolgáltatások szerepe hangsúlyos a hátrányok leküzdésében. A művelődésnek, a 
tudáshoz, információkhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésnek komoly szerepe van a hátrányos 
helyzetűek, a romák felzárkózásában, az előítéletek oldásában, a szociokulturális és területi 
hátrányok leküzdésében. A könyvtárak, közcélú múzeumok, a közművelődési intézmények és civil 
szervezetek jelentős részt vállalnak az iskolai lemorzsolódás csökkentésében, az öröklött családi és a 
területi, szociokulturális hátrányok leküzdésében, az iskolán kívüli nem formális és informális tanulás 
megvalósításával. Az intézkedések szolgáltatás- és tartalomfejlesztésre, a szakemberek szükséges át- 
és továbbképzésére, valamint az infrastrukturális háttér fejlesztésére irányulnak. 

A családi háttér szerepe az oktatásban: A PISA-felmérés és egyéb vizsgálatok szerint hazánk 
esetében erős a tanulói teljesítmény és a családi-társadalmi háttér összefüggése. Az iskola 
önmagában nem biztosítja a felzárkózást, a nem formális és informális oktatás, a szociokulturális és 
egészségügyi hátrányok együttes leküzdése csökkenti érdemben az iskolai lemorzsolódást. 

Oktatásfejlesztés a szegénység elleni küzdelem szolgálatában 
A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intézkedés a 2014-ben bevezetésre kerülő 3 éves kortól 
kötelező óvodáztatás, amely nagymértékben csökkentheti a gyermekek eltérő szociokulturális 
hátteréből adódó hátrányokat. Felzárkóztató évfolyam szervezhető az általános iskolai és 
szakképzettség megszerzéséhez, a félbe maradt tanulmányok folytatásához. Az NTFS szerint 
támogatandó a hátrányos helyzetűek képzettségi szintjének növelése. 

Generációkon átívelő szegénység és alulképzettség fogságában: Az általános iskolai tanulók 13,8%-a 
(2011), illetve 13,3%-a (2012) elszegényedett családban élt, valamint szülei iskolai végzettsége 
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alacsony és e tanulók harmada (2009-ben 29,1%; 2012-ben 33,8%) olyan intézményben tanul, ahol a 
tanulók többsége szintén szegény, iskolázatlan szülők gyermeke (EMMI, 2013). 

Hátrányos helyzetűek alulreprezentáltsága a felsőoktatásban: A felvételt nyert felsőoktatási 
hallgatók 6,5%-a volt hátrányos helyzetű (EMMI, 2012). A romák felsőoktatásban való részvétele még 
alacsonyabb, a roma fiatalok 2%-a kezdi meg tanulmányait és mindössze 0,5%-uk szerez diplomát 
(NTFS, 2011). Ennek egyik oka, hogy csupán harmaduk kerül érettségit adó középfokú oktatási 
intézménybe (Kertesi-Kézdi, 2009). A belépés és képzésválasztás döntésének kockázatait csökkentő 
célzott ösztöndíjak, felzárkóztatás, a középiskola felsőoktatási képzésre való felkészítő funkciója, 
kollégiumi elhelyezés eddig nem érték el a kellő kritikus tömeget. 

A képzési kínálat összehangolása a munkaerőpiac elvárásaival 
A 2011. évi CLXXXVII., Szakképzésről szóló törvény a keresett szakképesítéseknek az esélyegyenlőség 
elve szerint történő megszerzésének biztosítására, a foglalkoztathatóságot segítő szakképzési 
rendszer elősegítésére jött létre. Az első szakképesítés megszerzését az állam az iskolarendszerű 
szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. 

A magasan kvalifikált munkaerő számának növelése: A diplomás fiatalok aránya elmarad az EU 
átlagtól (ld. 30-34 éves korosztály adatait a táblázatban). Az aktív korúak körében is kedvezőtlen a 
helyzet, a 25-64 évesek kb. ötöde diplomás, 31%-uk legmagasabb végzettsége az érettségi, 29% 
szakiskolai vagy szakmunkás végzettségű. 2005 óta a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya több mint 
5%-ponttal csökkent (2011: 18%). A diplomás foglalkoztatottak aránya közelíti, de még nem érte el az 
EU27 átlagát (2012: 25,8% vs. 31%, OFTK, 2012). A diplomaszerzést korlátozza a gyenge nyelvtudás 
(nyelvvizsga hiánya miatt oklevelet nem szerzettek aránya 2012-ben 22,2%; EMMI, 2013). 

Célzott pályaorientáció a jövő generációinak: A felsőoktatási kibocsátás mennyisége, szerkezete 
nincs összhangban a kereslettel. Kevés az ipari, mezőgazdasági szakmákban, műszaki és informatikai 
szakokon tanulók aránya, ez a magas hozzáadott értékű termelést akadályozza (KSH, 2012). 

Európai színvonalú felsőoktatási képzőközpontok és képzések kialakításával fokozottabban be lehet 
kapcsolódni az európai képzőközpontok hálózatába, kiterjeszthető a felsőoktatás versenyképessége. 

Képzett, megújulásra képes társadalom megteremtése és a képzési rendszer hiányosságai 
A köznevelési törvény, az EU2020 Stratégia és az Education and Training 2020 céljainak megfelelően 
az átfogó cél egy minőségorientált, egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó közoktatás kialakítása, amely 
olyan fiatalokat képez, akik részt tudnak venni a munkaerő-piaci, felsőoktatási, LLL folyamatokban. 

Az alapfokú oktatás eredményessége: Az alapfokú oktatás eredményessége az OECD országok átlaga 
körüli és javul, de még nem megfelelő szintű; a 15 éves tanulók 22,6%-a (2000), illetve 17,6%-a 
(2009) nem érte el szövegértésből azt a minimális képességszintet, amely már segít a tanulásban, 
közösségi és személyes élethelyzetekben (PISA felmerés, 2009). Ezért a professzionális, 
gyermekkortól induló tehetséggondozás és a készség-központúság erősítése lehetnek az oktatás 
kitörési pontjai. 

Az egész életen át tartó tanulás megalapozása: A közoktatás meghatározó szerepet játszik a későbbi 
felnőttképzésben való részvétel megalapozásában, az ehhez szükséges kompetenciák elsajátításában. 
A tanulni tudás képessége, az LLL kompetenciák fejlesztésében a kulturális intézmények szerepe 
felértékelődik, ahogyan azt a kulturális intézményrendszer vonatkozó 2007-2013-as fejlesztéseiről 
készült értékelés eredményei is alátámasztják. 

A Nemzeti Reform Program vonatkozó célkitűzései 
Magyarország a Nemzeti Reform Programban a felsőfokú (ill. annak megfelelő) végzettséggel 
rendelkezők arányának növelését, és a korai iskolaelhagyók arányának csökkentését vállalta 2020-ig. 
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Oktatás Magyarországon 

 év Magyarország EU átlag 

Felsőoktatási képesítéssel rendelkező 30-34 éves lakosság (a korcsoport %-ában) 2011 28,1 34,6 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 30,3 40,0 

a célkitűzés eléréséhez szükséges növekedés 2011-2020 2,2 5,4 

Korai iskolaelhagyás a 18-24 évesek között a teljes korcsoport %-ában) 2011 11,2 13,5 

hazai EU 2020 célkitűzés 2020 10,0 10,0 

a célkitűzés eléréséhez szükséges csökkentés 2011-2020 1,2 3,5 

(Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július) 

Az EU országspecifikus ajánlásai az oktatás terén 
6. „Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégiát, és gondoskodjon arról, hogy 
az oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges készségeket, 
szaktudást és képesítéseket. Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz való hozzáférést a hátrányos 
helyzetűek - különösen a romák - számára. Segítse az oktatás különböző szakaszai közötti, és a 
munkaerőpiac felé való átmenetet. Hajtson végre olyan felsőoktatási reformot, amely nagyobb 
arányban teszi lehetővé felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók 
körében.” 

Területi egyenlőtlenségek: hiányok és potenciálok 

Erős egyenlőtlenségek vannak az iskolarendszerű és az azon kívüli oktatási formák elérhetőségében. 
A telepszerű szegregátumok felében az óvoda és iskola 1 km-en, ötödükben-harmadukban 2 km-en 
túl érhető el. LHH kistérségekben az oktatás és továbbtanulás szintje alacsony (NTFS, 2011). A 
nagyvárosi agglomerációkon kívüli vidékies kistelepüléseken jelentős az óvodás és az iskoláskorú 
népességcsökkenés. Ez az itteni oktatási infrastruktúra fenntartásában jelentős kihívást jelent. A 
beavatkozások logikája nem jelöl ki a térkategóriákat, mert sem az uniós, sem a hazai szakpolitikai 
szándékok nem területre, hanem a hátrányos helyzetű tanulók erőteljesebb integrálására és a korai 
iskolaelhagyás megelőzésére fókuszálnak. Természetszerűleg lesznek területi hangsúlyai a 
beavatkozásoknak, mert a hátrányos helyzetű kistérségekben gyakoribb mindkét jelenség. 

Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
A vidéki térségekben a lakónépességhez viszonyítva több mint 35%-al alacsonyabb a 
felnőttoktatásban érettségit szerezettek aránya (KSH, 2011). A lakosság képzési helyekre való 
eljuttatása, illetve a helyi képzések ösztönzése ezért minden helyi stratégia részét kell, hogy képezze. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
A gazdálkodók képzettségét tekintve magas arányt (78,5%) képvisel a gyakorlati tapasztalat, a 
szakmai középfokú-felsőfokú végzettséggel rendelkezők együttes aránya 21,5% (VM, 2013). Az 
önfoglalkoztató gazdálkodók ismeretei hiányosak, főként az EU-val kapcsolatos ismeretek (piac- és 
termelésszabályozás, támogatási rendszer, a termékek minőségi előírásai, az állattartás szabályai, 
környezetvédelmi előírások) hiányoznak, de a gazdaságvezetéssel, marketinggel és piaci kérdésekkel 
összefüggő szakismeretek és képességek is ilyenek. A helyzetet nehezítik a tanácsadói rendszer, 
valamint a szabályos iskolai hálózaton kívüli felnőttoktatás hiányosságai, melyekre - a korábbi 
évekhez hasonlóan - a jövőben is hangsúlyt kell fektetni. Az élelmiszeripari vállalkozások esetében 
szintén kiemelten fontos a korszerű menedzsment készségek, rendszerek és tudás fejlesztése. 

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
Az oktatási projektek száma 2011 végén jócskán meghaladta a 2015-re kitűzött célokat. A közoktatási 
infrastrukturális fejlesztések 80 000, a kulturális intézmények közoktatást kiegészítő programjai több 
mint 150 000 gyermeket értek el. Az ESZA finanszírozta képzésekbe több mint 1,7 millió főt sikerült 
bevonni. Az esettanulmányok azt mutatják, hogy a köznevelési támogatások kedvezően hatnak a 
jövőbeli kompetenciamérések eredményeire. A pedagógiai módszertan javítására és a pedagógusok 
képzésére irányuló fejlesztések az országban egységesen valósultak meg. Az eddigi túlzott mértékű 
pályázati forrásfelhasználást felváltó hosszú távú fejlesztési programok indítását nagyban segíti a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ a köznevelés terén. (A központi koordináció szükségességét 
szintén alátámasztja, hogy a széles pályázói kört megszólító pályázatok esetén a permetező hatás 
rosszul érvényesült, a fejlesztések nem feltétlenül ott összpontosultak, ahol indokoltak voltak.) A 
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tapasztalatok szerint, ha az intézmény nem motivált a projekt megvalósításában, lassul vagy elmarad 
a megvalósítás. A megvalósult fejlesztések hiányossága, hogy nem javították a köznevelés 
hátránykompenzációs képességét. A kulturális intézmények szolgáltatásai oktatási elemekkel 
bővülhettek, hozzájárulva a minőségi oktatáshoz és annak elérhetőségéhez (NFÜ, 2013), ESZA és 
ERFA forrásokból egyaránt táplálkozva. 
Az oktatásfejlesztést támogató konstrukcióknak egységesebb és átfogóbb stratégiára kell épülniük. A 
fizikai infrastruktúra mellett támogatást kell kapnia az oktatók képzésének, a tanári pálya vonzóbbá 
tételének, a gyakorlatorientált oktatásnak és a munkavállalói készségek és LLL kulcskompetenciák 
fejlesztésének, a formális és nem-formális tanulás illeszkedésének, a munka világa és az oktatás, a 
különböző képzési formák és szintek közötti átjárást, egymásra épülést segítő eszközöknek. 
A hátrányos helyzetűek kompetenciaalapú oktatásában fókuszálni kellene a mentorálásra az óvodai 
gondozás, a közoktatás teljes területén (pl. önismeret, az együttműködés kultúrájának fejlesztése, 
problémamegoldás, együttműködési készség, kreativitás, előregondolkodás). A korai nevelés az 
integrációt és a köznevelésben való részvételt is bizonyítottan szolgálja (ld. „Biztos kezdet” program a 
már a bölcsődében kezdődő integráció elismert, folytatásra érdemes megoldásának bizonyult, a részt 
vevők beóvodázódási aránya kedvező, ld. még a 9. tematikus célnál). 
A felsőoktatásban a csökkenő számú belépő korosztályok miatti elkerülhetetlen a kapacitásfeleslegek 
átalakítása, ezzel párhuzamosan a felnőttképzés, LLL jellegű képzések irányába való elmozdulás. 
Érdemes a jövőbeni fejlesztéseknél testreszabott intézkedéseket kiírni a külföldön is versenyképes 
kutatóegyetemek, továbbá a helyi gazdaságfejlesztési igényeket kiszolgáló intézmények számára. 
Elsősorban a transzverzális készségekre, illetve a duális-kooperatív jellegű képzésekre kell 
koncentrálni.  

Fejlesztési szükségletek 

 A hátrányos helyzetű gyermekek (köztük a romák) minőségi és befogadó oktatáshoz juttatása, a 
lemorzsolódás csökkentése, munkaerő-piaci beilleszkedés elősegítése. 

 A tanulási lehetőségek és formák iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli (informális és nem 
formális), a korrekciós lehetőségeket is magában foglaló, készség-központú bővítése, oktatási és 
kulturális intézmények együttműködésének bővítése, szinergiák kihasználása. 

 A 16-18 éves korban nem iskolázott rétegek és a NEET fiatalok számára megfelelő képzéseket kell 
kialakítani, amelyek csökkentik a korai iskolaelhagyást és a fiatalkori munkanélküliséget. 

 A gyermekkortól induló tehetséggondozás elterjesztése. 

 A köznevelés módszertani megújítása a kora gyermekkori nevelés és a korszerű pedagógiai 
módszerek elterjesztésével, motivált pedagógusokkal, képességgondozással, továbbtanulás 
ösztönzésével, teljesítményjavító intézményfejlesztésekkel. 

 Erősíteni kell a felsőoktatás színvonalát és a kulturális intézmények LLL funkcióit, bővíteni kell a 
szolgáltatásokat és a képzéseket, a munkáltatói képzettségi és készség-igény az LLL 
kulcskompetenciák megerősítését igényli. Szorosabb együttműködés szükséges a felsőoktatási 
képzőhelyek és a vállalatok között a tananyagfejlesztésben és a gyakornoki programokban. 

 Az agrárgazdaságban a szakmai képzettség felnőttképzésben történő fejlesztése, a vállalkozási 
pénzügyi, marketing és környezetgazdálkodási ismeretek fejlesztése nélkülözhetetlen. Nagy 
fontossággal bírnak a helyi gazdaságfejlesztést célzó képzések és szolgáltatások a vidéki 
térségekben. 

Az oktatás minden szegmensében együtt vannak jelen humánerőforrás- és intézményfejlesztési 
(ESZA) valamint infrastruktúrafejlesztési (ERFA) szükségletek. Magyarországi sajátosság, hogy az 
infrastruktúrák is jelentős megújításra szorulnak mind kapacitás, mind minőség terén, legalább 
részleges megújulásuk nélkül a kívánt képzettségi szintet célzó programok nem lehetnek sikeresek. 
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EU TEMATIKUS CÉL 11: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás 

Az államigazgatás és közigazgatás fejlesztésének kihívásai 
Az országspecifikus ajánlásokkal összhangban elfogadásra került a Magyary Zoltán Közigazgatás-
fejlesztési Program, amely a közigazgatás fejlesztésének átfogó stratégiai alapja. A program fő 
pillérei: a közigazgatás feladatrendszerének megújítása, a hatékony szervezeti működés 
megteremtése, a közigazgatási működési eljárások felülvizsgálata, valamint a tisztviselők 
felkészültségének és elkötelezettségének növelése. A Magyary Programnak kiemelt célja az 
egyszerűsítés, amely kihat a közigazgatás, az állam által működtetett közszolgáltatások valamennyi 
területére: a feladatok áttekintésére és racionalizálására, az intézményrendszer egyszerűsítésére, 
valamint az eljárások áttekinthetőbbé, hatékonyabbá tételére. 

A kormányzat 2010 után új megoldásokat vezetett be a hatékonyság növelésére, melyeket a Magyary 
Program fog össze. A program megvalósításában 2012-től szoros szakmai együttműködés folyik az 
OECD-vel, rendszeres találkozók és workshopok keretében. Az együttműködés középpontjában a 
stratégiai tervezés és programozás, a közigazgatási eljárás egyszerűsítése és az egyablakos ügyintézés 
valamint a korrupció elleni küzdelem témái állnak. Lépések történtek a korrupció-ellenes programon 
keresztül a közigazgatási rendszer hatékonyságának és átláthatóságának javítására. Továbbvitelük 
elengedhetetlen a következő időszakban. A Magyar Kormány a bürokrácia hatékonyságának 
növelését szervezetfejlesztési, valamint az e-közigazgatást érintő reformokkal tervezi elérni. A 
Magyary Program az utóbbi vonatkozásban előirányozza az eljárások és szolgáltatások digitalizálását. 

A program keretében megindult a belső folyamatok egyszerűsítése, egységesítése. A középirányítói 
szerepkör egyszerűsítése a továbbiakban is cél. Az egyszerűsítés része a deregulációs tevékenység. 
Első ütemében 1053 országgyűlési határozat és 1971 kormányhatározat formai deregulációja történt 
meg. További 468 törvény technikai deregulációjára, és 12 törvény egyes végrehajtott 
rendelkezéseinek deregulációjára került sor. A következő időszakban kerül sorra a kormány- és 
miniszteri rendeletek technikai, valamint egyes törvények tartalmi deregulációja. Egységesül a 
stratégiai tervezési és monitoringrendszer is. Ennek keretében megtörtént a 2012 márciusában még 
vagy már érvényben levő stratégiák és programok felülvizsgálata, amelynek eredményeként 
várhatóan további stratégiák deregulációjára kerül sor. 

A lakossági adminisztratív terhek csökkentését szolgáló Egyszerűsítési Program célja, hogy az 
állampolgárok számára érzékelhető módon váljon egyszerűbbé az ügyintézés úgy, hogy közben a 
közigazgatáson belüli leterheltség lehetőség szerint ne növekedjen, valamint az egyes jogszabályok 
nyelvezete közérthetőbbé váljon. A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését szolgáló Egyszerű 
Állam Program 114 intézkedést fogalmazott meg, és ezzel összességében a vállalkozások 
adminisztratív terhei kb. 500 Mrd Ft-tal csökkentek. Az egyszerűsítést szolgálja az egyablakos 
ügyintézési rendszer új modellje is, a kormányablak. A Kormányablak a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti egysége, ügyfél-elégedettsége a mérések szerint 95% feletti. 

2012. január 1-jével létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az államigazgatás személyi 
állományának utánpótlási és képzési bázisa. A jövőben így egységesíthető a közigazgatási, a 
honvédelmi és a rendvédelmi képzés. A közigazgatásban egységes közszolgálati életpálya-modell 
kerül fokozatosan bevezetésre (egyes elemei már megjelentek, pl. új vizsgarendszer, mások – 
teljesítményértékelés, munkakör-alapú rendszer – ezután kerülnek bevezetésre). Az intézkedések 
eredményeként az államigazgatásban dolgozók elégedettsége a 2008-as 45-ről 57 %-ra, 
elkötelezettsége a 2008-as 40 %-ról 58 %-ra nőtt. A közigazgatás teljesítőképessége: 
Magyarországon a közigazgatás hatékonysága nő (a kormányzati kiadások a GDP arányában 2009 óta 
csökkennek, 2012: 48,64%; IMD). A szakpolitikák alkalmazkodóképessége a gazdasági körülmények 
változásához már gyengébb (mérőszáma 3,16; IMD, 2013). A szakpolitikák alkalmazkodóképességét 
befolyásoló tényezők között az egyik meghatározó tényező a személyi kapacitás. 

Lassú és nem eléggé ügyfélközpontú működés: A vállalkozások versenyképességét elősegítő 
szabályozás színvonala magasabb a környező országok többségénél, de alacsonyabb például az 
osztrák, vagy német értékeknél (10-es skálán 3,14-es érték; IMD WCY felmérés, 2013). Az üzleti 
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tevékenységet korlátozó bürokrácia mértéke nemzetközi összehasonlításban nem tekinthető 
rossznak (2013: 1,85-ös érték), bár több területen lenne szükséges az előrelépés. Az ügyfelek egyre 
nagyobb számban igénylik a bíróságon kívüli vitarendezést, a mediáció továbbfejlesztése, bővebb 
kereteinek kialakítása már jelenleg is kitűzött fejlesztési cél. 

Az átláthatóság kihívásai: Az átláthatóság és a korrupciómegelőzés mértéke térségi 
összehasonlításban még nem kielégítő (átláthatóság: 2013: 2,15-ös érték – IMD WCY, 2013), 
ugyanakkor az előző évek viszonylatában történt előrelépés. Az ún. Korrupció Érzékelési Index (CPI) 
értéke az EU 27 alsó harmadának határán áll – TI, 2013). A közbeszerzések szerepe különösen 
hangsúlyos az átláthatóság szempontjából (Magyarország 2008-ban a GDP 13%-át költötte 
közbeszerzésekre; OECD, 2011). A korrupció-megelőzés terén - a büntetőjogi fellépés fontosságának 
elismerése mellett – alapvetően a közigazgatás személyi és szervezeti integritásának erősítésére 
összpontosulnak a jövőben az intézkedések. Ennek keretében megkezdődik az államigazgatás 
egészére kiterjedő integritásirányítási rendszer kiépítése is. Az intézkedés legfontosabb irányai az 
integritási, etikai és korrupció-megelőzési képzések tartása, az integritásirányítási rendszer 
kiterjesztése az államigazgatási körön kívül álló állami szervekre (a rendvédelmi szerveket is 
beleértve), az etikai kódexeknek a működési tapasztalatok alapján történő felülvizsgálata és 
megújítása, azok továbbfejlesztése. A korrupció-megelőzési intézkedések eredményességének és 
hatékonyságának megítélhetősége érdekében szükséges a bejelentővédelem bővítése, a 
bejelentések – nem anyagi – ösztönzőinek hatékonyabbá tétele. 

Az e-közigazgatás – helyzetképét ld. a 2. (IKT) tematikus célnál – fejlesztését csak a humánkapacitási 
és szervezési (ESZA) közigazgatási fejlesztések által kijelölt akciók szolgálhatják. Az e-közigazgatás 
eredményes alkalmazására fel kel készíteni a közigazgatási állományt. 

Az EU országspecifikus ajánlásai a közigazgatás terén 

5. „Biztosítsa az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes végrehajtását, 
javítsa a közbeszerzés terén a versenyt és hozzon további megfelelő intézkedéseket a korrupció 
leküzdésére. Erősítse tovább az igazságszolgáltatást.”12  

A területi igazgatás átalakítása 
Magyarországon 2011 és 2013 között az államigazgatás és a területi igazgatás átfogó reformja zajlott, 
melynek alapvető szempontja a közszolgáltatások modernizációja, a területi igazgatás 
hatékonyságának növelése, a méretgazdaságossági előnyök érvényesítése, és a polgárbarát 
közszolgáltatások kiépítése volt. A reform központi eleme a települési önkormányzatok, a járások, a 
megyék és a központi igazgatás új feladat- és forrásmegosztása. Ennek keretében a települési 
önkormányzatok szerveinél lévő államigazgatási feladatokat a járási vagy a megyei 
kormányhivataloknak adták át, amelyek ügyintézése költséghatékonyabb, szakmailag hatékonyabb. 

Az új fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok koordinációs és ellenőrzési jogköre igen széles. A 
kormányhivatalok elsősorban a funkcionális feladatok területi integrációját végzik, a szakigazgatási 
szervek szakmai autonómiájának érintetlenül hagyásával. A járási hivatalok a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti egységeiként működnek, bennük törzshivatal és szakigazgatási szervek 
kerültek kialakításra. Ennek megfelelően a járási hivatalokhoz került a jegyzők államigazgatási 
feladatai közül a hatáskörök mintegy 40%-a. A települési önkormányzatok tevékenysége ma már 
alapvetően a településfejlesztésre és településüzemeltetésre terjed ki. A jegyzői államigazgatási 
feladatok egy része a járásokhoz került, a megyék területfejlesztési jogosítványokat kaptak. Az 
önkormányzatoktól 9852 státusz átvételre került a járási hivatalokba, amelyek létszáma országosan 
16840 fő. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 14, önállóan működő ágazati 
dekoncentrált szerv került szakigazgatási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal 
szervezetébe. A hatékony szervezeti struktúra felállt, de fejlesztéséhez kellenek erőforrások. 

                                                           
12

 Az ország-specifikus ajánlások itt szereplő változatát a 2013. június 25-i Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) hagyta jóvá és továbbította a 

2013. június 27-28-i Európai Tanács felé jóváhagyásra. Az ajánlások a július 9-i ECOFIN által formális elfogadást követően válnak csak 
hatályossá. 
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Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok 
Az agrárszakigazgatás erősítendő szakmai tanácsadói támogatását ld. 1., 8., 10. tematikus célnál. 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai 
Az elmúlt években egyesített (évi 500 000 ügyfelet és a teljes fogyasztói kört kiszolgáló) 
agrárszakigazgatásnak (kiterjedve a halászatra és halgazdálkodásra is) kezelni kell a folyamatosan 
fejlődő közösségi szabályozást (pl. anyagszármazás nyilvántartása), a vállalkozások felé egyszerűsítést 
és költségcsökkentést kell felmutatnia.  

A 2007–2013-as tervezési ciklus tapasztalatai 
A 2007–13-as időszak szervezetfejlesztési programjai a központi igazgatásban megteremtették az 
innovatív és hatékony kormányzás alapjait a stratégiai menedzsment  és döntés-előkészítési rendszer 
bevezetésével, hatásvizsgálati rendszer kialakításával. Fejlesztések valósultak meg az e-közigazgatás 
és az ügyfélközpontú szolgáltatások érdekében is (képességek és szaktudás átadása, jogszabályi 
környezet megteremtése, folyamatszabályozás). 
közigazgatás-fejlesztési programok esetében több projekt is jelentős csúszásban van, intézkedéseik 
előkészítése, tervezése igen időigényes, gyakran hosszabb, mint a megvalósítás. Ennek hátterében 
elsősorban a közigazgatás változásokhoz történő lassú alkalmazkodása áll. Ezért kiemelt jelentősége 
van a szervezetfejlesztési-, folyamatszabályozási-, képzési-, humánerőforrás-gazdálkodási- 
beavatkozások innovatív motiváló támogatásának. Az ÁROP tervezésekor nem volt olyan stratégiai 
megalapozottság, amely biztosíthatta volna projektjeinek koherens megvalósítását. Számos olyan 
közigazgatási reform lépett életbe az ÁROP indulása óta, amely megváltoztatta a projektek 
feltételrendszerét. Az ÁROP hatóköre túlzottan tág volt, nem csupán a közigazgatási fejlesztésekre 
koncentrált. A programcélok teljesülésének értékelése nehézkes, a közigazgatás teljesítménymérése 
túl komplex. 
A stratégiai megalapozottságot a 2014-2020-as időszakban a Magyary Program 2014-2020 biztosítja. 
Az ütemezésben figyelembe kell venni e projektek sajátosan hosszú tervezési fázisát. A források 
felhasználását a kulcsterületekre kell koncentrálni. A jövőben nagyobb hangsúly kerül a közpolitikai 
gondolkodás kialakítására, a szakpolitikai eszközök integrált kezelésére, az államigazgatási szervek 
költséghatékony működésére, a minisztériumi munka és vezetés átalakítását szolgáló akciókra. Az 
eddiginél nagyobb figyelmet kap az ügyfelek jobb kiszolgálása. Differenciáltabban kell kezelni a 
fejlesztések terén a közigazgatási és szakigazgatási szervezetek eltérő sajátosságait és a heterogén 
önkormányzati kört, fokozottabb figyelmet kapnak a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
megvalósuló fejlesztések. Célirányosabb, mérhetőbb indikátorrendszer kell. 

Fejlesztési szükségletek 

 Tovább kell csökkenteni az adminisztratív terheket, és növelni az átláthatóságot. 

 A közbeszerzések esetében különösen fontos az átláthatóság növelése. 
 Az igazságügyi és igazságszolgáltatási eljárásrend és tervezés ésszerűsítése és egyszerűsítése. 

 Szolgáltatás-orientált, a társadalmi csoportok igényeire szabott, ügyfélbarát közigazgatás. 

 Az ügyfélszolgálati, igazságügyi és igazságszolgáltatási ügyviteli infrastruktúra fejlesztése. 

 Szervezeti és humánerőforrás-fejlesztés az e-közigazgatás fejlesztés kijelölésére és kiaknázására. 
(Az elektronikus közigazgatás fejlesztési szükségleteit ld. a 2. tematikus célnál.) 

 A szakmai kapacitások megerősítése mind a technikai, mind a dolgozói oldalról szükséges. 

 A bíróságok átláthatóságának, önigazgatásának erősítése. 

 Polgári eljárás hatékonyságának növelése (mediáció és más vitarendezési eljárások elterjesztése). 

 Az agrár-közigazgatási (beleértve a halászati és halgazdálkodási szakigazgatást) szolgáltatások 
fejlesztése az EU-megfelelés biztosítása, az olcsóbb szolgáltatás és a teljes lakosságot érintő 
élelmiszerlánc-biztonság érekében. 
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1.1.4 A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK ELEMZÉSE 

Tartós területi egyenlőtlenségek 
Magyarországot éles területi egyenlőtlenségek jellemzik, melyek részben rendkívül tartósak, több 
évtizedre, sőt évszázadokra nyúlnak vissza, részben pedig az 1990-es piacgazdasági 
rendszerváltoztatás és gazdasági nyitás, valamint a gazdasági-társadalmi felzárkózás elkerülhetetlen 
következményei. Hagyományos területi egyenlőtlenség a főváros és az ország többi része közötti 
kiugró fejlettségbeli különbség, valamint a nyugati és a keleti térségek közötti, az előbbinél jóval 
tompább különbség, továbbá az aprófalvas térségek elmaradottsága. Új, az 1990-es 
rendszerváltoztatás után megjelent egyenlőtlenség a déli régiók visszaesése, az egykori szocialista 
nagyipari övezetek elhúzó struktúraváltása, a nyugati határrégiók felzárkózása, valamint keleti és a 
déli határvidékek leszakadása, a kiemelt turisztikai célterületek felzárkózása, továbbá a külföldi 
működőtőke-befektetések célterületeinek gyors felemelkedése, és a globális nagyvállalatok 
beruházásaiból kimaradó térségek stagnálása. Az ezredforduló óta megfigyelhető új jelenségek, hogy 
Budapesten és a vidéki nagyvárosokban elindult vagy felgyorsult a szuburbanizáció folyamata, a roma 
etnikum területi szegregációja viszont tovább erősödött. 

Regionális indikátorok, Magyarország 

 Átlagos 
népesség 

GDP/fő 
(PPS) 

Munkanélküliségi 
ráta 

Ipar és 
szolgáltatások 

termelékenysége 

Foglalkoztatás a 
tudásintenzív 
szolgáltatási 
ágazatban 

 1000 fő 
(2009) 

EU27=100 
(2009) 

az aktív népesség %-
ában 

(2011) 

EU27=100 
(2008) 

a teljes 
foglalkoztatottak %-

ában (2010) 

EU27 500335 100,0 9,6 100,0 38,5 

Magyarország 10023 64,7 10,9 66,9 35,0 

Közép-Magyarország 2938 108,6 8,8 91,1 42,0 

Közép-Dunántúl 1101 53,8 9,3 55,3 26,5 

Nyugat-Dunántúl 997 60,3 7,4 61,0 27,3 

Dél-Dunántúl 950 44,6 12,7 52,2 33,6 

Észak-Magyarország 1216 39,5 16,7 52,9 34,0 

Észak-Alföld 1497 42,0 14,5 48,4 35,2 

Dél-Alföld 1322 42,8 10,6 47,3 33,2 

(Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július) 

Az EU 2020 Stratégiához kapcsolódó regionális mutatók 

 Foglalkoztatási ráta 
(20-64 év között)  

K+F ráfordítás Korai iskolaelhagyók (18-24 
év között) 

Felsőoktatási 
végzettséggel 

rendelkező (30-34 éves) 

 A 20-64 év közötti 
népesség %-ában 

(2011) 

a GDP %-ában 
(2009) 

A 18-24 év közötti népesség 
%-ában 

(2009-2011)  

A 30-34 év közötti 
népesség %-ában 

(2009-2011) 

EU27 68,6 2,0 14 33 

EU 2020 célkitűzés 75,0 3,0 10 40 

Magyarország 60,7 1,2 11 26 

hazai EU 2020 célkitűzés 75,0 1,8 10 30 

Közép-Magyarország 64,8 1,5 9 37 

Közép-Dunántúl 65,1 0,7 12 20 

Nyugat-Dunántúl 65,3 0,6 8 20 

Dél-Dunántúl 56,5 0,4 12 19 

Észak-Magyarország 53,6 0,6 15 19 

Észak-Alföld 55,4 1,2 14 20 

Dél-Alföld 59,5 1,0 9 23 

(Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július) 
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EU átlag Magyaro. 
átlaga 

Budapest Megyei 
átlag 
(Bp. 

nélkül) 

EU27 
átlag 

feletti 
megyék 

Magyar megyék az 
EU NUTS 3 

területegységek 
rangsorának alsó 

25%-ában 

Magyar megyék az 
EU NUTS 3 

területegységek 
rangsorának alsó 

10%-ában 
Egy főre jutó GDP 

(vásárlóerő 
paritáson, 2009) 

23 500  12 260  34 500  11 089  
nincs (kiv. 

Bp) 
minden megye (kiv. 

Bp.) 

13 megye (Nógrád, 
SzSzB, Békés, BAZ, 

Somogy, Bács-K., JNSZ, 
Baranya, Veszprém, 

Heves, Hajdú-B., 
Csongrád, Tolna) 

Egy főre jutó 
bruttó hozzáadott 
érték (euró, 2009) 

21 089  6 207  17 536  5 611  nincs 

(Forrás: EUROSTAT) 

Mozaikszerű, kistérségi területi egyenlőtlenségekre reagáló fejlesztéspolitika 
Az új, az 1990-es rendszerváltoztatás után megjelent területi egyenlőtlenségek legfontosabb 
jellemzője, hogy területileg a NUTS2-es szintnél jóval kisebb léptékűek, többnyire a megyék vagy a 
kistérségek szintjén jelentkeznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztési és felzárkóztatási 
beavatkozásokat is a NUTS2-es szintnél alacsonyabb területi szinteken célszerű végrehajtani. A 
magyar közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja pedig (a helyi önkormányzatok, a járások, a 
megyék, és a központi állam közötti feladat- és forrásmegosztás újraszabályozásával) igazodott a 
területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához, így létrejöttek azok a keretek is, amelyek a 
helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Fejlesztéspolitikai szempontból a legfontosabb 
változás, hogy a megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak.  

  

GDP / fő (2009) 
(vásárlóerő paritáson) 

BHÉ / fő (EUR, 2009) Munkanélküliségi ráta (%, 2011) 

megyék 
(NUTS3) 

régiók 
(NUTS2) 

megyék 
(NUTS3) 

régiók 
(NUTS2) 

megyék 
(NUTS3) 

régiók 
(NUTS2) 

leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 

Legmagasabb és legalacsonyabb 
mo.-i érték különbsége (Bp. nélkül) 

9300 4900 4726 2497 13 9,4 - 

Legnagyobb negatív eltérés az 
EU átlagtól (%) 

-70,2 -60,4 -83,2 -77,8 -9,4 -7,2 -34,3 

Legnagyobb negatív eltérés az 
országos átlagtól (%) 

-42,9 -24,1 -54,1 -39,2 -8,1 -5,9 -33 

(Forrás: EUROSTAT, KSH) 

Komplex térségi programok a helyi és térségi komparatív előnyök kihasználására 
Az új, mozaikszerű területi egyenlőtlenségek megjelenése azt is jelenti, hogy tágabb tér nyílik az 
alulról jövő helyi és térségi kezdeményezések számára. A fejlesztéspolitika így a területi újraelosztás 
mellett erősebben koncentrál a helyi és térségi komparatív előnyök feltárására és mozgósítására. 
Magyarországon az EU 2020 stratégia céljai, és hozzá kapcsolódóan a Nemzet Reform Programban 
tett vállalások akkor érhetők el, ha a NUTS2-esnél alacsonyabb területi szinten komplex programok 
segítik a helyi és térségi komparatív előnyök adta fejlesztési lehetőségeket. 

A hazai területfejlesztés egyik legfontosabb kihívása a helyi és térségi gazdasági rendszerek 
megerősítése, az üzleti szereplők helyi szintű összekapcsolása, a helyi piacok, értékesítési és 
fogyasztási láncok megerősítése, a gazdasági erőforrások (jövedelmek, munkaerő, termékek) helyben 
való hasznosítása. Mindez nem nélkülözheti a gazdaság dualitásnak oldását, a KKV-k megerősítését 
sem, ezáltal pedig a foglalkoztatás erősítését (ld. 3. és 8. tematikus cél szükségleteiben és 
eredményeiben). 

Budapesti agglomeráció 
A Budapesti agglomeráció adja az ország területének 2,7%-át, de itt él a magyar népesség mintegy 
negyede, és itt termelik az ország bruttó nemzeti jövedelmének közel 50%-át. Budapest az ország 
határain átnyúló vonzástérrel is rendelkezik, és nemzetközi szinten is jelentős szerepet tölt be a 
magas színvonalú kulturális és tudományos élet, a felsőoktatás és a természettudományos kutatás-
fejlesztés koncentrációjával. A városnövekedés erős szuburbanizációval jár együtt, amely 
gyakorlatilag a város részévé teszi a környező településeket, a tömeges napi ingázás körzetét pedig 
60-70 km-es távolságra növeli. 
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Városias térségek 
A főváros dominanciáját nem képesek ellensúlyozni a regionális központok, de a vidéki nagyvárosok 
szerepe egyre jelentősebb, térségük fejlődésének központjai és a gazdasági-technológiai innovációs 
eredmények terjedésében is fontos pozíciót töltenek be. A városok a befektetők és munkavállalók 
számára is vonzóak, fejlődési potenciáljaik kihasználása térségspecifikus gazdasági profilok 
kialakításával fokozható. A megyei jogú városok erősödő gazdasági szerepét jelzi, hogy mind a 
működő vállalakozások arányát, mind a vállalkozások eredményességét tekintve meghaladják az 
országos átlagot. (A várostérségek célirányos fejlesztéseinek tapasztalatairól ld. a 6. tematikus cél 
analízisénél). 

Vidékies térségek 
Az OECD módszertana szerint Magyarország településeinek 95%-a vidéki, és itt él az ország 
népességének közel fele (AKI, 2012). A gazdasági jelentőségüket, népességmegtartó erejüket 
elvesztő települések túlnyomó része a falvak, és különösen az aprófalvak közül került ki. A falvak 
többségét elvándorlás jellemzi, ami a szociális problémák mellett a települések fennmaradását is 
veszélyezteti. E területeken a közszolgáltatások elérhetősége és a munkába járás feltételei 
kedvezőtlenek. Kisebb mértékű környezeti terhelésük kedvező fejlesztési adottság is lehet, főleg a 
nagyobb városok környezetében. Fontos az agrárium szerepe, a bruttó hozzáadott értékből a vidéki 
térségek az országos átlag (4%) közel kétszeresével részesednek, 7,2%-kal (AKI, 2011). (A 
vidékfejlesztés tapasztalatairól ld. a 6. tematikus cél analízisénél). 

Társadalmi-gazdasági szempontból leghátrányosabb helyzetű térségek 
A 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet határozza meg a kedvezményezett térségek, valamint ezen 
belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) besorolását (gazdasági, infrastrukturális, 
társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból képzett komplex mutató alapján). A hátrányos 
helyzetűnek minősülő térségek összes területe az ország területének 28,3%-a, népessége 1,4 millió fő 
volt 2011-ben. A munkanélküliségi ráta (17,2%) több mint kétszeresen, a szociális segélyezettek ezer 
lakosra jutó száma (12,2) majdnem háromszorosan haladta meg az ország többi részének átlagát 
2011-ben. Egyes vidékies településeken és térségekben relatív túlnépesedés alakult ki: kedvezőbb 
demográfiai folyamatok mellett rendkívül nagyarányú a munkanélküliség, és jellemzően magas a 
roma népesség aránya. A végrehajtási tapasztalatok és az értékelések azt mutatják, hogy az LHH-
kban eddig végrehajtott számos beavatkozás (preferencia és célirányos program) hatására e 
térségekbe fajlagosan az átlagosnál több támogatás jutott, de a források nem érték el a kritikus 
tömeget a fejlesztési szükségletek és a hatékonyság szempontjából. Az LHH térségekben a piaci 
beruházások aránya elenyésző, így az uniós források meghatározó fontosságúak a fejlesztésükben. Az 
LHH-k célirányos fejlesztésére jelen ciklusban kialakított módszertan megfelelő kiindulásul szolgál. A 
jövőben országosan koordinált és a helyi szereplők bevonásával és szakmai támogatásukkal kísért, 
ágazati forrásokat megmozgató integrált akciókra van szükség (a területi szereplők fejlesztései 
mellett). Az LHH-kban az adottságoknak megfelelő új munkahelyeket létrehozó fejlesztésekre van 
szükség (új piaci szereplők betelepülése, meglévő vállalkozások fennmaradása, újak indítása), 
valamint a szociális gazdaság kiépülésének támogatására és a munkaerőpiacra történő visszatérés 
elősegítésére (közmunkaprogrammal egybekötve). A foglalkoztathatóság és a vállalkozói aktivitás 
fokozása érdekében fejleszteni kell a humán tőkét (készségfejlesztéssel, képzéssel). Az LHH-k 
problémája jelentős részben a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos, így nem csak gazdasági, 
hanem szociális természetű is. Ezért a programokban meg kell jelennie a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, kiemelten a romák helyzetét javító elemeknek is. Javítandó az egészségügyi 
ellátás, korai fejlesztés, oktatás és szociális ellátás elérhetősége és színvonala, és szükséges a 
közösségfejlesztés, a bizalmi tőke növelése, a lakhatási szegregáció oldása. 

Természeti tényezők által meghatározott térségek 
A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, nemzeti természeti kincs. A Balaton törvényileg 
lehatárolt térsége összefüggő természeti és gazdasági egységet képez. A térséget a kiemelkedő táji 
értékek, valamint az ezekre épülő idegenforgalom és tájgazdálkodás az ország legmarkánsabb, önálló 
fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszik. A Balaton mellett szintén térségileg integrált 
beavatkozásra van szükség a folyókhoz kapcsolódó tájgazdálkodási egységet alkotó térségek (Duna, 
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Tisza mente, különösen Tisza tó térsége), illetve a különlegesen sérülékeny vízgazdálkodási adottságú 
térségek (Homokhátság) esetében. Az eddigi fejlesztésekben alárendelt volt e térségek egy helyről 
koordinált és integrált fejlesztéspolitikai kezelése, csökkentve a beavatkozások hatékonyságát. 

1.1.5 A FEJLESZTÉSI ALAPOK RÉGIÓKATEGÓRIÁK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 

A régiókategóriák közötti támogatás-átcsoportosítással Magyarország a tervezés jelenlegi 
szakaszában nem kíván élni. Ugyanakkor szükséges kihasználni a CPR rendeletet-tervezetének 60. 
cikkében szereplő, a programterületen kívüli műveletek támogatásának lehetőségét, a legtöbb 
tématerület (OP prioritástengely) esetében esetben annak maximális 15%-os mértékéig. 

1.2 Az operatív programok illetve a Partnerségi Megállapodás ex-ante értékelései 
Az ex ante értékelés folyamata már elkezdődött, biztosítva, hogy az előzetes értékelések már az OP-k 
tervezésének korai fázisába bekapcsolódhassanak. A folyamat felelőse a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ). Így egyrészt megfelelő időtartam áll rendelkezésre az értékelések lebonyolítására, 
másrészt az értékelések szakmai támogatása végigkísérheti a programozás folyamatának nagyobb 
részét, jelentős mozgásteret biztosítva az értékelések ajánlásainak érvényesítésére. Ezáltal az OP-k 
végső verziója úgy válhat a programozás és az ex-ante értékelés közös eredményévé, hogy a két 
folyamat egymást kölcsönösen támogatva, párhuzamosan zajlik (és nem egymást követi).  
Az ex ante értékelések különösen támogatják az alábbi tervezési szakterületeket: (1) a 2007–13-as 
tapasztalatok integrálása; (2) az indikátorértékek meghatározása, indikátorrendszerek építése; (3) a 
programozási módszertani megfelelőség és a koherencia biztosítása. 

Az eddigiekben a következő lépések történtek meg: 

 A 2014–20-as OP-k tekintetében közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerültek a 
szerződések a tervezéstől független ex-ante értékelő partnerekkel. 

 Jelenleg zajlik a részletes tartalmi követelmények pontosítása, valamint az értékelési folyamat 
ütemezésének véglegesítése. Megkezdődött – az Európai Bizottság módszertani útmutatóját 
figyelembe véve – az egyes OP-k ex-ante értékelései munkaterveinek kidolgozása, amelyek 
igazodnak a tervezők által megadott programozási menetrendhez. (Ugyanakkor már az értékelési 
munkafolyamat minden részletének kidolgozását megelőzően is megindultak az OP tervezők 
bevonásával zajló egyes felkészülési és értékelési munkák, ld. lentebb.) 

 A tervezők és az ex-ante értékelők között a kapcsolattartás kialakult és folyamatos rendben zajlik. 
Számos személyes egyeztetésre és megbeszélésre került már sor, azonosítva az egyes OP-k 
tervezésében érintett egyéb szervezeti egységeket, szervezeteket. 

 Az értékelők az aktuális tervezési dokumentumverziókon túl a szükséges háttérdokumentumok 
beazonosítását és feldolgozását is megkezdték. Mivel az egyes OP-k és a PM párhuzamosan 
készülnek, így az egyes OP-kért felelős ex-ante értékelő csapatok párhuzamosan követik nyomon 
az OP-k és a PM alakulását a releváns szakterület vonatkozásában. 

 A május eleji munkaindító egyeztetéseket követően valamennyi OP esetében elkészültek az ex-
ante értékelések előzetes jelentései (0. verzió), amelyek javaslatot tettek az egyes programok 
belső koherenciájának javítására. (Ezek hasznosnak bizonyultak a május végi és június eleji, 
Európai Bizottsággal folytatott egyeztetéseken is.) 

A folyamat további lépései: 

 A munkatervek az érintett tervezők bevonásával, a szélesebb szakmai érintetti körben is 
egyeztetésre kerülnek, annak érdekében, hogy az ex-ante értékelés minél inkább képes legyen 
támogatni  a tervezői feladatokat, igazodva annak igényeihez és mérföldköveihez. 

 Az egyes OP-k ex-ante értékeléséért felelős partneri kör ki fog egészülni egy módszertani 
koordinációs ex-ante teammel (a közbeszerzési eljárás folyamatban van). Az újonnan kiválasztott 
értékelő felelőssége lesz a tervezés előrehaladtával a módszertani koordinációt igénylő feladatok 
mellett a PM szintű ex ante megállapítások szintézisének elkészítése is. 

 Az értékelési folyamat további szakaszai (a végleges ütemterv a részletes munkatervek 
kidolgozásáig változhat): (1) 2013. júliusában az előzetes ex ante értékelési észrevételeket 
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érvényesítő OP változatok elkészítése; (2) augusztusban újabb értékelési jelentés készül; (3) 
2013. szeptemberében zajlik az újabb ex ante értékelések egyeztetése szélesebb szakmai érintett 
kört is bevonva; (4) októberben újabb, az ex ante értékelést érvényesítő OP változatok készülnek, 
integrálva a módszertani ex ante értékelési észrevételeit is; (5) októberében előáll az OP-k ex 
ante értékelésnek PM szintű szintézise. 

Szinergia a többi előzetes értékelési folyamattal: 

 Az ex ante értékelés indításával párhuzamosan elindult a 2014-2020 OP-k és a PM stratégiai 
környezeti vizsgálatát is. A két folyamat – az ex ante értékelés és a stratégiai környezeti vizsgálat 
– egymással időben összehangolva és egymás eredményeire szorosan támaszkodva, 
szinergikusan zajlik, a tervezői egyeztetések az ex ante értékelésekkel egyeztetve, azokkal 
legtöbb esetben egyesítve történnek. Az SKV munkaterve az ex-ante értékelésekhez 2013 
júliusában kerül véglegesítésre. 

 A vidék- és agrárfejlesztési programok ex ante értékelési folyamatával, annak résztvevőivel is 
megtörtént a kapcsolatfelvétel. 

 

1.3 A fejlesztések és elvárt eredményeik tematikus célkitűzésenkénti bemutatása 

1.3.1 A fejlesztési fókuszok: célok és eszközök nemzeti fejlesztési prioritásonként 

Tematikus koncentráció – támogatási prioritások 
Az Európai Uniós források hatékony felhasználásának egyik legfontosabb eleme a tematikus 
koncentráció, vagyis annak biztosítása, hogy különböző operatív programokban és prioritás-
tengelyek mentén megtett intézkedések, kritikus tömeget alkotva, hatásaikban egy irányba 
mutassanak a magyar fejlesztéspolitikában. 

 Az Európai Unió által megfogalmazott 11 tematikus cél (TC) mindegyike, - eltérő súlyokkal és 
arányokkal, - alátámasztja és segíti az átfogó nemzeti cél, a fenntartható, magas hozzáadott 
értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elérését. 

 A tematikus koncentráció még szorosabb az öt fő nemzeti fejlesztési célkitűzés esetében, ezek a 
fő nemzeti célkitűzések egyenként már csupán 3-5 Európai Uniós tematikus célkitűzésre 
támaszkodnak. 

Nemzeti Fejlesztési Prioritás 1: A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi 
szerepvállalásuk fokozása 
Cél egy európai szinten versenyképes, továbbra is nagy foglalkoztatási kapacitású, jelenleginél 
magasabb és javuló innovációs potenciállal rendelkező KKV szektor megteremtése. Ezt szolgálja a 
hazai KKV-k komplex fejlesztése, melynek során a KKV-k gazdag eszközkészletből válogatnak, 
vállalkozói igényeik szerint. Ezek között megtalálható a finanszírozás, telephelyfejlesztés, a belföldi és 
exportpiacokra jutás támogatása, az eszközbeszerzés és technológiaváltás, a finanszírozási segítség, a 
tanácsadás és képzés, valamint K+F+I tevékenységük támogatása, innovációs aktivitásuk növelése. 
Fontos, hogy egyes szektorokban alakuljanak ki olyan hazai KKV hálózatok, amelyek az európai 
piacnak is tényezői, illetve az európai jelentőségű klasztereknek legyenek hazai KKV partnerei is. 
Fontos továbbá a KKV-k és a nagyvállalatok közötti kapcsolatok megerősítése, hogy a KKV-k 
eredményesen váljanak beszállítókká, és e tevékenységeikben is kerüljön előtérbe az innováció, a 
termékfejlesztés. 

A vállalati szektor fejlesztését erős ágazati és területi fókuszok orientálják, mindenekelőtt a globális 
ellátási láncokhoz csatlakozva működő ágazatok (autó- és járműipar, elektronikai iparágak, 
gyógyszeripar), valamint olyan nemzetstratégiai ágazatok, mint a tudásgazdaság, az 
egészséggazdaság, valamint az agrár- és élelmiszergazdaság és a helyi alternatív közösségi gazdaság. 

Az agrárgazdaság szintén jelentős növekedési potenciált hordoz. Az ágazat fő célja az agrár- és 
élelmiszeripari és erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése, amely a vidéki térségekben a 
foglalkoztatás bővüléshez vezethet. Az agrárgazdasági ágazatok megújuló energetikai potenciáljának 
nagyobb arányú kihasználása szintén jelentősen javíthatja hazánk versenyképességét. 
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A hazai gazdasági növekedés további hajtóereje a K+F+I tevékenységek KKV szektoron túlmutató 
élénkítése. A K+F+I tevékenységek támogatása a tudás előállítását, a tudás felhasználását és a  tudás 
áramlását egyaránt fejleszti. Kiemelt cél a szűk keresztmetszetként azonosított kutatói és 
infrastrukturális kapacitások erősítése, a kutatóhelyek és a vállalati szféra együttműködésének 
ösztönzése, valamint az erőteljesebb kapcsolódás az uniós és nemzetközi együttműködési 
programokhoz. 

A gazdasági növekedést többpólusú specializált fejlesztésekkel is segíteni kell, intelligens szakosodási 
stratégiák (smart specialization strategies) mentén, a nagyvárosok térségében és a Balaton sajátos, 
turisztikai profilú térségi gazdaságában. 

A kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező IKT ágazat fejlődése a gazdaság egészének 
versenyképességére is jelentős pozitív tovagyűrűző hatásokat generál, ezért az infokommunikációs 
technológiákhoz való megfelelő körű és minőségű hozzáférés is fontos szerepet játszik a 
tudásintenzív gazdasági növekedés elősegítésében. Kiemelt cél a digitális írástudás javítása a lakosság 
körében, nem csak a foglalkoztatási esélyek javítása, hanem a GDP-növekedés szempontjából is. 

A specifikus cél elérését az alábbi programok támogatják: 

1. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OP-K 
EU TEMATIKUS CÉLOK 

A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

GINOP TC1 (K+F+I) (ERFA): 

 a tudásgazdaság és a vállalati K+F+I tevékenység erősítése; 

 a kutatóintézeti kiválóság támogatása révén a kutatóintézetek gazdasági szektorral való 
együttműködésének támogatása; 

 egészségügyi és felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése; 

 közcélú vidékfejlesztési és halászati K+F+I támogatása; 

 kutatói utánpótlás biztosítását szolgáló támogatások, különösen a vállalati szektorban (ESZA típusú). 
TC2 (IKT): szolgáltatás és technológiafejlesztés (ERFA): 

 az IKT gazdaság és digitális gazdaság (célirányos vállalti IKT fejlesztés) (ERFA); 

 a szélessávú infrastruktúra fejlesztése, közösségi hozzáférési pontok (a vidékies települések elérése is); 

 digitális írástudás és jártasság közoktatáson túl, benne a vidékies térségek népessége (ESZA típus); 

 e-közigazgatási és humán e-közszolgáltatási infrastruktúra (ERFA); közlekedési, környezetvédelmi, 
energetikai közigazgatási és közszolgáltatási informatikai infrastruktúra (ERFA) (NEM RÉSZE: 
közlekedési projektek informatikája közlekedési OP-ban; energetikai IT a KEHOP-ban; a nem 
infrastrukturális e-közigazgatás és e-közszolgáltatás a 11. TC alatt az EFOP-ban; a humán ágazatok 
nem közvetlen IKT célú, de IKT-t is érintő fejlesztései az adott ágazat OP-jában szerepelnek)). 

TC3 (versenyképesség) (ERFA): 

 a KKV-k a helyi gazdasági léptéket meghaladó jelentős méretű projektjei: a telephely- és 
technológiafejlesztések és a pénzügyi eszközök, a KKV-k piacra jutási és hálózatosodási támogatások, 
üzleti infrastruktúrafejlesztések (a kiemelt ágazati logikák mentén, a kiemelt és nem kiemelt ágazatok 
eltérő eszközkészletével) , KKV vállalkozói készségfejlesztés és tanácsadás (ESZA-típusú); 

 az élelmiszergazdaság jelentős (a helyi gazdasági léptéket meghaladó) fejlesztései, agrár- és 
halgadálkodási szektor pénzügyi eszközei; 

 TC3 és részben kapcsolódva TC8 (foglalkoztatás)-hoz is: versenyképes személyi szolgáltatások 
fejlesztése, országos jelentőségű turisztikai vonzerők kialakítása, turisztikai desztináció menedzsment; 

 TC3 és részben kapcsolódva TC1 (KFI)-hez is: kiemelt nagyvárosi növekedési és innovációs zónák (ld. 
még a 3. fejezet az ITI-kről); 

 TC3 és részben kapcsolódva TC8 (foglalkoztatás)-hoz is: a Balaton térség specializált 
gazdaságfejlesztési programja (ld. még a 3. fejezet az ITI-kről); 

 TC3 és részben kapcsolódva TC4 (energia)-hoz is: vállalati energiahatékonyságot támogató pénzügyi 
eszközök, és egészségipari és turisztikai látogatóvonzó létesítmények energiahatékonysági fejlesztései. 

EFOP TC10 (oktatás), TC1 (K+F+I)-hez is kapcsolódóan (ESZA): felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek 
kutatásait támogató intézményi szervezeti hatékonyságot növelő fejlesztései 
TC10 (oktatás), TC2 (IKT)-hez is kapcsolódóan (ESZA): közoktatásban tanulók informatikai ismeretei 
TC11 (közigazgatás), TC2 (IKT)-hez is kapcsolódóan (ESZA): közszolgálati dolgozók IKT képzése 

VP és MAHOP TC1 – K+F+I: agrárvállalkozások és a halászati szektor vállalkozási KFI tevékenységének támogatása 
TC2 (IKT): agrárvállalkozásokat célzó IKT fejlesztések 
TC3 (versenyképesség): agrár mikrovállalkozások diverzifikációja, agrár és halászati vállalkozások és 
együttműködéseik (ld. még az 5. nemzeti fejlesztési prioritás alatt és a 2.1-es fejezetben)  

VP és MAHOP A VP és a MAHOP térségi és helyi gazdasági jelentőségű fejlesztéseit ld. az 5. nemzeti prioritásban! 

TOP és VEKOP A TOP és a VEKOP térségi és helyi gazdasági jelentőségű fejlesztéseit ld. az 5. nemzeti prioritásban! 

A VEKOP-ban megjelennek egyes ágazati fejlesztések tükörprogramjai is! 

 



 

62 

Nemzeti Fejlesztési Prioritás 2: A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, 
oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 

A gazdasági növekedés együtt kell, hogy járjon a foglalkoztatás gyors és nagyarányú bővülésével. 
Hosszú távon a gazdasági növekedést támogató magas foglalkoztatottság, alacsony eltartotti ráta, és 
magas jövedelmi színvonal kívánatos és ezért már középtávon is tenni kell. 

A gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő iránti kereslet 
növelése az általános gazdaságpolitikai környezet alakításával, valamint a gazdaságfejlesztést szolgáló 
támogatások munkahelyteremtést ösztönző felhasználásával. A munkaerőpiac kínálati oldalán 
szükséges a kínálat mennyiségi és minőségi növelése. Ehhez az első lépést az aktivitás növelése 
jelenti, ami mindenekelőtt a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és alacsony munkaerő-
piaci részvétellel jellemezhető csoportok (köztük az alacsony iskolai végzettségűek, a fiatalok, az 
idősebb munkavállalók, a romák, a kisgyermekes szülők) munkára ösztönzésével, 
foglalkoztathatóságának, képességeinek és készségeinek javításával, munkába állásának segítésével 
érhető el, minőségi, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal. A megváltozott 
munkaképességűek magas arányát az egészség-megőrzési, valamint a megromlott egészség 
eredményes és hatékony helyreállítására vonatkozó lehetőségek megteremtése csökkenti hosszú 
távon (ez szükségessé teszi az egészségügyi ellátórendszerek fejlesztését is). Kiemelt figyelmet 
indokolt fordítani a fiatalokra, akiket a globális válság okozta, Európa-szerte érezhető foglalkoztatási 
problémák legnagyobb mértékben sújtottak. 

A munkaerő versenyképességének javításához elengedhetetlen a munkaerőpiaci elvárásoknak 
megfelelő szakképzési rendszer, különös tekintettel a duális szakképzés fejlesztésére. A gazdaság 
igényeihez igazodó szak- és felnőttképzési rendszer a jövő generációk és a munkavállalási korúak 
tudásának és kompetenciáinak fejlesztéséhez, a gazdasági és társadalmi változásokhoz való 
alkalmazkodásuk segítéséhez egyaránt szükséges. 

A közfoglalkoztatásban résztvevők foglalkoztathatóságának javítása érdekében szükséges a 
közfoglalkoztatást kiegészítő aktiválási elemek (képzés, munkaerőpiaci szolgáltatások) erősítése. A 
szakmák közötti mobilitást a képzések és átképzések, a munkavállalók földrajzi mobilitását a 
lakhatási és a közlekedési lehetőségek bővítése támogatja. 

A magasan képzett, magas hozzáadott értéket előállító, termelékeny és kreatív munkaerő-
utánpótlásában nagy szerepe van az oktatási rendszernek, folyamatos rendelkezésre állásának 
biztosításában pedig az egészségügyi ellátórendszernek. Az oktatási rendszer infrastrukturális és 
humánerőforrás fejlesztése a mindenkori munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelni képes, az ehhez 
szükséges készségekkel rendelkező munkavállalók képzését szolgálja. 

A specifikus cél elérését az alábbi programok támogatják: 

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OP-K 
EU TEMATIKUS CÉLOK 

A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a 
területi különbségekre) 

GINOP TC8 (foglalkoztatás): 

 foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése (ESZA); 

 az inaktívak visszavezetése a munka világába (ESZA); 

 fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása (ESZA); 

 családbarát foglalkoztatási környezet kialakítása munkahelyi rugalmasság és gyermekgondozási 
szolgáltatások elérhetőségének növelésével (ESZA); 

 a foglalkoztatás kínálati és keresleti oldalának fejlesztése elsősorban az aktív eszközökre és minőségi, 
személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokra támaszkodva (ESZA); 

 a szociális gazdaság, a közösségi alapú gazdaságfejlesztés, és a helyi gazdaságfejlesztés országos 
hálózatú menedzsmentje (ERFA és ESZA típusú); 

 társadalmi (nonprofit) vállalkozások támogatása (pénzügyi fenntarthatóság és foglalkoztatás) (ERFA) 

 turizmusfejlesztés (ld. 1. és 5. nemzeti prioritásnál) (ERFA); 

 TC8 és részben kapcsolódva TC3 (kkv versenyképesség)-hez is: vállalkozások foglalkoztatási célú 
támogatása (különösen hátrányos helyzetű térségekben, különleges gazdasági zónákban); 

 TC8 és részben kapcsolódva TC10 (oktatáshoz) is (ESZA): a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
felnőttképzési és gyakorlatorientált duális szakképzési rendszer fejlesztése, az oktatásba, a 
készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás (érettségi után, szakképesítés; 
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2. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OP-K 
EU TEMATIKUS CÉLOK 

 TC8 és részben kapcsolódva TC3 (kkv versenyképesség)-hez is: duális szakképzés tanműhelyei a KKV-
knál (ERFA); 

 TC8 és részben TC9 (befogadás)-t is támogatva: a fogyatékossággal élők és megváltozott 
munkaképességűek társadalmi integrációját szolgáló védett vállalkozások fejlesztései (ERFA). 

 

EFOP TC9 (befogadás) de részben kapcsolódva TC8 (foglalkoztatás) is: (ESZA): a fogyatékossággal élők és 
megváltozott munkaképességűek társadalmi integrációját szolgáló védett vállalkozások fejlesztéseinek 
támogatása (foglalkoztathatóságuk fejlesztése céljából). 

VP és MAHOP TC10 (oktatás): mezőgazdasági és halászati vállalkozások számára tudásátadás, tanácsadás, 
együttműködés elősegítése, részben kapcsolódva TC3 (versenyképesség)-hez is: nagy munkaintenzitású 
alágazatok (mezőgazdasági és a halászati vállalkozások) támogatása. 

KEHOP A KEHOP kapcsolódó energetikai és vízügyi fejlesztései az energia és erőforrás-hatékonyságot szolgálják, 
itt tájékoztatásként szerepelnek: 

kapcsolódva TC3 (versenyképesség)-hez is: nagy munkaintenzitású gazdasági szektorok támogatása, 
köztük az építőipar (energiahatékonysági retrofitting, vízépítés) 

VP és MAHOP A VP és a MAHOP térségi és helyi foglalkoztatási fejlesztéseit ld. az 5. nemzeti prioritásban! 

TOP és VEKOP A TOP és a VEKOP térségi és helyi foglalkoztatási fejlesztéseit ld. az 5. nemzeti prioritásban! 

A VEKOP-ban megjelennek egyes ágazati fejlesztések tükörprogramjai is! 

 

Nemzeti Fejlesztési Prioritás 3: Energia- és erőforráshatékonyság növelése 

Magyarország jelentős energiaimportja és az elöregedett hazai épületállomány alacsony 
energiahatékonysága miatt az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
növelése az ellátásbiztonságra és a klímavédelemre irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések 
megvalósításának legfontosabb tényezői. Általuk a közszféra, a vállalkozások és a lakosság 
energiakitettsége, a fosszilis energiahordozók felhasználása csökken, jelentős környezetvédelmi és 
fenntarthatósági hasznokat vonnak maguk után. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló 
energiaforrások alkalmazása a zöldgazdaság-fejlesztés fontos területei is egyben. Az 
épületenergetikai átalakítások ezen kívül növelik az építőipari szektor kapacitáskihasználtságát és 
ezáltal élénkítik a gazdaságot. A technológia-intenzív megújuló energiahasznosítás, hatékony 
nyersanyagforrás-felhasználás és az egyéb környezetvédelmi technológiák alkalmazása az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaság ösztönzése mellett egyben a gazdasági innovációt is segíti. 

Kiemelt jelentőségű egy újszerű szemlélet bevezetése a klímaváltozási folyamatok hatásainak 
csökkentése, megelőzése érdekében. A klímaváltozás fokozza a környezeti kockázatokat is, 
amelyekre különösen a vízgazdálkodásnak, az agráriumnak és a katasztrófavédelemnek kell 
felkészülnie. 

A megkezdett környezetvédelmi, ivóvízminőség-javítási és szennyvízkezelési infrastrukturális 
beruházásokat folytatni kell egyrészt az uniós előírásoknak való megfelelés, másrészt a hatékonyabb, 
erőforrás-takarékos gazdaság megteremtése, az újrahasznosítás és újrahasználat bővítése 
érdekében. Az infrastrukturális beruházásokon túl a vizeink állapotának javításához szükséges 
intézkedések végrehajtását is folytatni szükséges. 

A prioritás tárgykörébe tartozik az energiahatékony és fenntartható infrastrukturális hálózatok, 
kiemelten a fenntartható közlekedési rendszerek kialakítása. A vállalkozások piacra jutása és az 
eredményes befektetés-ösztönzés és a tranzitjövedelmek növelése érdekében fejleszteni kell 
közlekedési hálózatunkat, fel kell számolni a hazánkon átmenő európai jelentőségű hálózati elemek 
szűk keresztmetszeteit. Mindezt a közlekedés okozta környezeti terhelés és energiafelhasználás 
minimalizálásával, a hatékony és környezetbarát közlekedési módok terjedésének fokozásával együtt 
kell elérni. A közlekedés fejlesztésének másik fontos funkciója a rendszeres munkába járás és a 
munkavállalók földrajzi mobilitásának támogatása. Különösen a városi és elővárosi közösségi 
közlekedés, valamint a vasúti közlekedési folyosók és az alsóbb rendű közutak fejlesztése segíti ezt. 

Az energetikai hálózatok fejlesztése a megújuló energiafelhasználás növelésének alapfeltételeként 
szintén hozzájárul az erőforrás-hatékony gazdaság kialakításához és a növeli a környezeti 
kockázatokkal szembeni biztonságot. 
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A specifikus cél elérését az alábbi programok támogatják: 

3. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OP-K 
EU TEMATIKUS CÉLOK 

Energia- és erőforráshatékonyság növelése 

KEHOP TC4 (energia) (KA): energiahatékonyságot célzó fejlesztések, megújuló energiatermelés, hálózatfejlesztés 
TC5 (klíma) (KA): területi vízgazdálkodás, katasztrófavédelem, környezetbiztonság, klímamodellezés és 
adaptációs tervezés 
TC6 (környezet) (KA): hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség javítási fejlesztések, 
környezet- és természetvédelmi fejlesztések vizeink állapotának javítása, monitoring rendszerek, 
szemléletformálás 
TC4 (energia) és részben kapcsolódva TC1 (K+F+I)-hoz is (ERFA/KA): megújuló energetikai és 
energiahatékonysági kiemelt demonstrációs projektek, energiatudatosság 

KOP TC7 (közlekedés) (KA): A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 
főbb hálózati infrastruktúrákban 
TC4 (energia) (KA): városi-elővárosi közlekedés fejlesztése 

VP és MAHOP TC4 (energia): a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág energiafelhasználás-hatékonyság 
növelése; erdősítés, szénmegkötés; „on-farm” megújuló energetika, mezőgazdasági épületek 
energiahatékonysága 
TC5 (klíma): adaptív és kockázatkezelő agrártermelés; gazdálkodók vízműveinek és 
öntözőberendezéseinek hatékonyságnövelése 
TC6 (környezet): fenntartható erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és halászati megoldások támogatása; 
tájvédelem, erőforrás-megőrzés, erőforrás-hatékony agrártermelés és halászat 

GINOP 
(ld. ugyanezt az 1. 
*gazdasági növekedés+ 
prioritás alatt is) 

A GINOP energetikát szolgáló fejlesztései alapvetően a gazdasági növekedés szolgálják, itt csak 
tájékoztatásként szerepelnek: 

TC4 (energia): vállalati energiahatékonyságot támogató pénzügyi eszközök, és egészségipari és 
turisztikai látogatóvonzó létesítmények energiahatékonysági fejlesztései 

TOP és VEKOP 
(ld. ugyanezt az 5. *területi – 
helyi gazdaság+ prioritás 
alatt is) 

A TOP és a VEKOP energetikát és erőforrás-hatékonyságot szolgáló fejlesztései alapvetően a helyi 
gazdaságot szolgálják, itt csak tájékoztatásként szerepelnek: 

TC3/TC8/TC6, de TC4 (energia) és TC7 (közlekedés)-hez is kapcsolódva: kis léptékű közlekedésfejlesztés 
(városi ill. térségi közúti, közösségi, alternatív, kerékpáros, közlekedésszervezés) a térségi szereplők 
igényei, fejlesztési csomagjaik szerint (nincs önálló prioritása TOP-ban, nincs önálló forrásallokáció) 
TC6 (környezet): városi (települési) környezet integrált fejlesztése a városok integrált fenntartható 
fejlesztési csomagjainak részeként; 
TC4 (energia): a térségi decentralizált fejlesztési csomagok (megyei és városi) fejlesztéseihez a helyi 
igények miatt szükséges előre meghatározott önkormányzati épületenergetikai, megújuló energetikai és 
energiahatékonyság javítási projektek, városi közlekedés 

A VEKOP-ban megjelennek egyes ágazati fejlesztések tükörprogramjai is! 

 

Nemzeti Fejlesztési Prioritás 4: A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, 
valamint a Jó Állam 

A szegénység és a társadalmi integrációs kihívások, valamint a gazdasági növekedés egymással szoros 
kölcsönhatásban vannak, ezért a társadalmi integráció kiemelt fejlesztési iránya a 2014-2020 közötti 
időszaknak. 

Az integráció fontos eszköze a hátrányos helyzetű rétegek munkába állásának és jövedelemtermelő 
képességének megteremtése, amely elsősorban foglalkoztathatóságuk növelésén és az adottságaikra 
tekintettel levő munkavállalási lehetőségeik bővítésén keresztül valósítható meg. 

A kihívásokra válaszul fejleszteni kell a társadalmi befogadás ellátórendszerét, a szolidáris, 
cselekvőképes helyi közösségeket, valamint a társadalmi együttélés erősítését szolgáló eszközöket. 
Segíteni kell a szegregált élethelyzetekben élők felzárkózását. Biztosítani kell a minőségi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét. A kulturális és a sport-szabadidős ipar 
fejlesztése hozzájárul a különböző sport-tevékenységeben (szabadidős és tömegsportok) rejlő 
társadalmi integrációs lehetőségek kiaknázásához. 

A szegénység generációkon át történő átöröklődésének megakadályozását, a társadalmi mobilitást 
támogatják a gyermekekre irányuló legkorábbi életkortól tervezett programok, gyermekvédelmi, 
valamint oktatási fejlesztések. A társadalmi hátránykompenzáció egyik legfontosabb eszköze és 
szükséges feltétele az oktatásban való egyenlő esélyű részvétel. A korai iskolaelhagyás 
megakadályozása csökkenti azok számát, akik később kívül rekednek a munkaerőpiacon. A 
köznevelésnek és a nonformális képzésnek kiemelt szerepe van a korai iskolaelhagyás 
megelőzésében. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel meghatározó a munkaerő-piaci 
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státusz és társadalmi felzárkózás szempontjából. A felsőoktatás fejlesztése, a hozzáférés növelése és 
minőségi javítása nem csak a társadalmi integrációnak, hanem a gazdasági növekedésnek és a 
nemzetközi versenyképesség megalapozásának is feltétele. 

A családnak döntő szerepe van a szegénység átöröklésében és a tudatos közösségi lét kialakításában, 
de a családi minták alapvetően befolyásolják a népesedési kihívásokat is. A családi élet 
megerősödéséhez a fejlesztéspolitika gyermek- és családbarát humán szolgáltatási környezet 
megteremtésével járulhat hozzá. A gyermekszegénység visszaszorítása, a nagycsaládosok szegénységi 
kockázatának csökkentése a népesedési kihívásokra is kedvező választ ad. A demográfiai válság másik 
jelensége a szélesedő idős generációk jelenléte. Az ebből fakadó fejlesztési igényeket szintén 
támogatják a családbarát fejlesztési megközelítések. 

A közigazgatás fejlesztése a hátránycsökkentő központi állami és helyi szintű beavatkozásokat és 
azok nyomon követését szolgálja, továbbá támogatja a gazdasági növekedést. A „Jó Állam” 
kialakítása jegyében kezdeményezett infrastrukturális és humán fejlesztések támogatják az 
adminisztráció hatékonyságát, az adminisztratív terhek csökkentését, a közigazgatási szolgáltatások 
hozzáférését és a szolgáltató szemlélet erősítését. 

A specifikus cél elérését az alábbi programok támogatják: 

4. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OP-K 
EU TEMATIKUS CÉLOK 

A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam 

EFOP TC9 (befogadás) (ESZA és ERFA): a befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem az 
egészségügyi, oktatási, gyermekvédelmi szolgáltatások hozzáférhetőségének fejlesztésével, a 
közszolgáltatást nyújtók mobilitásának fejlesztésével, komplex társadalmi befogadási 
közösségfejlesztési programokkal, telepszerű életkörülmények felszámolásával (köztük területi alapú 
programokkal is). 
TC10 (oktatás) (ESZA és ERFA): a köz- és a felsőoktatás képzési struktúráinak és humánerőforrásának 
fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás fejlesztése (érettségiig, alapkompetenciák), az 
esélyteremtés és a tehetséggondozás támogatása a teljes oktatási-képzési struktúrában; állami 
illetve nem állami fenntartású köz- és felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése. 
TC11 (közigazgatás) (ESZA): közigazgatás, közszolgáltatás, agrár- és halászati szakig., IKT képzés 
közszolgáknak. 

GINOP TC2 (IKT) (ERFA): e-közigazgatás (agrárközigazgatás is) és e-közszolgáltatások nem ESZA fejlesztése 
 

TOP és VEKOP 
(ld. ugyanezt az 5. *területi – 
helyi gazdaság+ prioritás 
alatt is) 

A TOP és a VEKOP demográfiát és integrációt szolgáló fejlesztései alapvetően helyi gazdaságot 
szolgálják itt tájékoztatásként szerepelnek: 

TC8 (foglalkoztatás): óvodai és bölcsődei férőhelyek integrálva a társadalmi integrációs és az 
oktatási szempontokat 
TC6 (környezet): településfejlesztés gyermek és családbarát szempontjai 
TC9 (befogadás): szegregált városi területek rehabilitációja komplex városi fejlesztések keretében, 
önkormányzati egészségügyi és szociális (alap)szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (ERFA) 
TC11 (közigazgatás): közigazgatási infrastruktúra a decentralizált területi szereplők igényei mentén 
(ERFA) (Nincs önálló prioritás TOP-ban, nincs önálló forrásallokációja.) 

GINOP 
(ld. ugyanezt a 2. prioritás 
*foglalkoztatás+ alatt is) 

A GINOP demográfiát és integrációt és „Jó Államot” szolgáló fejlesztései alapvetően növekedési 
célúak, itt csak tájékoztatásként szerepelnek: 

TC8 (foglalkoztatás) és részben kapcsolódva TC (oktatás)-hoz is (ESZA): szakképzés megújítása. LLL 
(érettségin túl) 
TC8 (foglalkoztatás): 

 a szociális gazdaság, a közösségi alapú gazdaságfejlesztés, az országos hálózati helyi 
gazdaságfejlesztés támogatása (ERFA és ESZA); 

 hátrányos helyzetű térségek (különleges gazdasági zónák) vállalkozásfejlesztési elemeinek (ERFA); 

 családbarát foglalkoztatási környezet kialakítása munkahelyi rugalmasság és gyermekgondozási 
szolgáltatások elérhetőségének növelésével (ESZA) 

TC2 (IKT) és részben TC10 (oktatás)-hoz is kapcsolódva (ERFA): a digitális írástudás, IKT készségek 
növelése a felnőtt korosztályban 

VP és MAHOP befogadás (TC 9) a LEADER (CLLD) kezdeményezések keretében 
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Nemzeti Fejlesztési Prioritás 5: A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 
megvalósítása 

A versenyképesség mellett a gazdaságfejlesztés másik dimenziója az ország helyi és térségi gazdasági 
rendszereinek megerősítése. A gazdaságszervezéssel és támogatásokkal fokozni kell a térségi 
gazdasági szereplők közötti együttműködést, ki kell alakítani a térségi piacokat (város-vidék 
kapcsolatok), a térségeken belüli termelői-fogyasztói kapcsolatokat. A jövedelmek minél nagyobb 
arányban a térségen belül hasznosuljanak, és minél jobban elosztva a helyi foglalkozatást növeljék. A 
helyi gazdaság foglalkoztatási lehetőséget kínál a munkaerőpiacról kiszorult rétegek számára is. A 
térségek tárják fel belső növekedési potenciáljukat, alakuljanak ki helyi termékek és azok láncolatai, 
egymás versenyképességét erősítő hálózati együttműködések a térségek gazdasági szereplői között. 
A biomassza alapú megújuló energiahasznosítás is döntően térségi szinten szervezve és közösségi 
alapon folyjon. A vidékies térségek helyi gazdaságfejlesztésében fontos szerepet kap a 
vidékfejlesztés és a halgazdálkodás fejlesztése is. 

A városokat alkalmassá kell tenni arra, hogy térségük gazdaságának szervezőivé váljanak. A 
gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgáló városfejlesztési megoldásokat kell alkalmazni. A 
településfejlesztés segítse a városok vonzerejének erősítését a befektetési lehetőségek bővítésével, a 
munkába járás megkönnyítésével, a turisztikai teljesítmény növelésével, a leromlott területek 
gazdasági, fizikai és társadalmi megújításával. 

A specifikus cél elérését az alábbi programok támogatják: 

5. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV 
PROGRAMOK 

EU TEMATIKUS CÉLOK 

A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása 

TOP A térségi decentralizált szereplők (megyék és várostérségek) integrált fejlesztési csomagjainak 
részeként előre meghatározott térségi jelentőségű projektek vagy kisprojekt-alapok az alábbi 
tárgykörrel: 
TC3 (versenyképesség) es részben kapcsolódva TC8 (foglalkoztatás)-hoz is (ERFA): 

 helyi gazdasági infrastruktúra, üzleti és befektetés-ösztönzést szolgáló környezet fejlesztése; 

 helyi gazdaságfejlesztés, gazdaságszervezés, helyi piacok, értékesítési láncok, helyi termékfejlesztés és 
helyi klaszterek, marketing; 

 a helyi gazdasághoz kapcsolódó KKV-k támogatása és kisléptékű támogatások (GINOP-hoz hasonló 
komplex eszköztár, eltérő célcsoport); 

 turizmus (endogén potenciálokon): 
o turisztikai vonzerők és KKV-k támogatása (a GINOP országos jelentőségű kiemelt akcióin kívül); 
o nagyobb értékű vidéki turizmus fejlesztések támogatása (a kisebb EMVA-ból, VP-ből); 

TC7 (közlekedés): kis léptékű közlekedésfejlesztés (közúti, közösségi és alternatív közlekedésfejlesztés és 
közlekedésszervezés fejlesztése) a decentralizált térségi szereplők fejlesztési csomagjainak keretében és 
igényei alapján (Nem önálló TOP prioritásban!). 
TC8 (foglalkoztatás): (ERFA és ESZA, lehatárolását (szinergiáját) a térségileg decentralizált és ágazati ESZA 
elemektől ld. még a 3.1-es fejezetben) a térségi decentralizált szereplők által szervezett előre kijelölt 
térségi jelentőségű foglalkoztatás ösztönzési és közösségvezérelt helyi foglalkoztatás bővítési akciók 
(ESZA), munkaerő földrajzi mobilitásának segítése (ERFA/ESZA); bölcsődei és óvodai szolgáltatás és 
kapacitásfejlesztés (ERFA). 
TC9 (befogadás): 

 helyi közösségek felelősség-vállalását, befogadást (különösen szociális város rehabilitációhoz 
kapcsolódóan) szolgáló helyi jelentőségű közösség-fejlesztési akciók (ESZA, lehatárolását (szinergiáját) 
a térségileg decentralizált és ágazati ESZA elemektől ld. még a 3.1-es fejezetben); 

 önkormányzati egészségügyi és szociális (alap) szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése (ERFA) 

 szegregált városi területek rehabilitációja komplex városi fejlesztések keretében 
TC6 (környezet): integrált és fenntartható városfejlesztések, család- és gyermekbarát, valamint 
klímabarát településfejlesztés. 
TC4 (energia): a térségfejlesztéshez társuló önkormányzati épületenergetikai, megújuló energetikai és 
energiahatékonyság javítási kijelölt akciók. 
TC11 (közigazgatás): közigazgatási infrastruktúra decentralizált térségi fejlesztési csomagok részeként 
(Nem önálló, 11.TC-hez kötött TOP prioritásból, hanem a 9.TC prioritás részeként). 

VP és MAHOP 
(ld. még 2.1-es fejezetben) 

TC3 (versenyképesség) – TC8 (foglalkoztatás) – TC9 (befogadás): életképes vidéki települések, helyi 
közösségek fejlesztése komplex programok támogatásával (CLLD-k keretében) 
TO3 (versenyképesség): vidéki turizmus kisléptékű támogatása; élelmiszergazdasági kisléptékű 
támogatása; mezőgazdasági utak fejlesztése; rövid ellátási láncok; fiatal gazdák. 

GINOP 
(ld. ugyanezt az 1. 
*gazdasági növekedés+ és a 

A GINOP területi alapú fejlesztései az országos léptékű a gazdasági növekedést és a gazdasági 
felzárkóztatást szolgálják (a helyi gazdaságon túlmutatnak), itt tájékoztatásként szerepelnek: 

TC1 (K+F+I): kiemelt specializált nagyváros-térségi K+F+I zónák támogatása; 
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5. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV 
PROGRAMOK 

EU TEMATIKUS CÉLOK 

2. *foglalkoztatás+ prioritás 
alatt is!) 

TC3 (versenyképesség): nagyvárosi növekedési térségek és a Balaton specializált gazdaságfejlesztési 
programjai (üzleti infrastruktúra és vállalkozások támogatása); 
TC8 (foglalkoztatás): 

 hátrányos helyzetű térségek (különleges gazdasági zónák) vállalkozásfejlesztési elemei (ERFA); 

 a szociális gazdaság, a közösségi alapú gazdaságfejlesztés, az országos hálózati helyi 
gazdaságfejlesztési menedzsment támogatása (ERFA és ESZA); 

EFOP 
(ld. ugyanezt az 4. 
*demográfiai+ prioritás alatt 
is!) 

Az EFOP területi alapú fejlesztései az országos léptékű társadalmi felzárkóztatást szolgálják, itt csak 
tájékoztatásként szerepelnek: 

TC9 (befogadás): 
az egészségügyi, oktatási, gyermekvédelmi szolgáltatások hozzáférhetőségének fejlesztése, a 
közszolgáltatást nyújtók mobilitásának fejlesztése, telepszerű körülmények felszámolása, 
közösségfejlesztés a szegénységi térkép alapján kijelölt komplex térségi programokban; 
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Magyarország 2014–2020-as uniós forrásfelhasználásának célrendszere: a nemzeti és a közösségi célkitűzések kapcsolata, valamint az operatív programok struktúrája 

 



 

69 
 

1.3.2 A fejlesztések és elvárt eredményeik az EU tematikus célkitűzései mentén 

A következőkben a tervezés jelenlegi szakaszában azonosított, a 2014-2020 között EU-s forrásokból 
megvalósítani tervezett fejlesztések végrehajtásával elérni kívánt eredmények olvashatók. 

A bemutatott eredmények konzisztensek az 1.1. fejezetben részletesen tárgyalt helyzetértékeléssel 
és középtávú nemzeti fejlesztési célrendszerrel. Elérésük hatékonyan támogatja az Európa 2020 
stratégia keretében meghatározott nemzeti vállalások elérése és a fejlesztéspolitika szempontjából 
releváns országspecifikus ajánlások teljesítése mellett az ESB alapokhoz kapcsolódó valamennyi 
tematikus célkitűzésé megvalósítását, ezért az elvárt eredmények bemutatása a 11 tematikus 
célkitűzés szerinti bontást követi. 

Magyarország középtávú fejlesztési igényei szempontjából az ESB alapok vonatkozásában 
meghatározott valamennyi tematikus célkitűzése releváns, ezért a fejlesztéspolitika prioritásai nem 
határozhatók meg egyértelműen a tematikus célkitűzések közötti szelekcióval (még akkor sem, ha az 
egyes tematikus célkitűzések nem egyenlő súllyal jelennek meg a magyar fejlesztéspolitika 
célrendszerében). Erre tekintettel a következőkben mind a 11 tematikus célkitűzés mentén 
bemutatjuk a 2014-2020 közötti fejlesztési periódusban elérni kívánt eredményeket (jelezve, hogy a 
fejlesztések kívánatos fókuszáltságát az egyes tematikus célkitűzéseken belül kívánjuk érvényesíteni). 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 1: A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és 
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

EU TEMATIKUS CÉL 1: A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 

Célkitűzések: A fő cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása (a 
tudásáramlás, a tudásfelhasználás és a tudásbázisok erősítésével), az agár-vidékfejlesztésben az 
innovációk elterjesztése az ágazat vállalkozásaiban. 

E tematikus cél elérését alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. Koordinációt igényel a 10-es 
tematikus célhoz társuló fejlesztésekkel (kutatási ESZA, ösztöndíjak, felsőoktatás). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése; 

 a szűk keresztmetszetként azonosított K+F kutatói és infrastrukturális kapacitás erősítése; 

 a hazai vállalkozások és kutatóhelyek lehető leggyorsabb és legintenzívebb bekapcsolása az 
európai uniós és nemzetközi együttműködési programokba; 

 a kiegyenlített fejlődést szolgáló regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a 
hálózatosodás ösztönzése; 

 Budapestnek és vonzáskörzetének, mint az ország egyetlen nemzetközileg is jelentős innovációs 
térségének a fejlesztése; 

 az agárágazat KFI lemaradásának leküzdése, célzott K+F+I támogatásokkal. 
Szinergia más tematikus célokkal: Mivel ma már a K+F tevékenység meghatározó része 
infokommunikációs alapú, így az IKT fejlesztés (2-es tematikus cél) egyértelműen hozzájárul a K+F+I 
potenciál javításához. A 10. tematikus cél (oktatás) felsőoktatási törekvéseivel kölcsönösen 
támogatják egymást. A vállalati K+F+I tevékenység támogatásával, a KKV-k innovációs aktivitásának 
növelésével pedig hozzájárul a KKV szektor komplex fejlesztéséhez (3-as tematikus célkitűzés). 

NRP vállalások: A nemzetgazdasági K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított arányát 1,8%-ra növelő 
NRP vállalás (ld. 1.1-es fejezet) teljesítéséhez részben a 2014-2020-as programozási időszak 
forrásainak felhasználása is hozzájárul. 
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A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014-2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA 

 Innovatív mikro- és kisvállalatok tartós fejlődését elősegítő üzleti környezet és a tudásközpontokhoz 
kapcsolódó inkubációs tevékenység (segítségükkel a magvető tőke tranzakciók értéke jelentősen 
nőhet a jelenlegiről). 

 Az erős, technológiailag felkészült, a nagyvállalati kör számára beszállítani képes/innovatív KKV-k 
száma jelentősen nő. 

 A kutató-fejlesztő intézetek és a felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek K+F ráfordításain belül a 
vállalkozások által finanszírozottak arányának növekedése (2011. évi 11,4%-ról 13% feletti értékre). 

 A kutatói infrastruktúra jelentős mértékű megújulása (legalább egy kutatási nagyberendezés és 
kapcsolódó infrastruktúra, pl. ELI). 

 A világszínvonalú és nemzetközi együttműködésekben aktív, kritikus tömegű tudást koncentráló 
műhelyek száma a 6 konvergencia régió területén nő (legalább 20%-os növekedés). 

 A hazai vállalkozások és kutatóhelyek sikeressége az EU-s KFI programokban jelentős mértékű 
növekedést mutat. 

 Erősödő vállalati K+F+I tevékenység az önálló pénzügyi alap eredményeként (kiemelten K+F intenzív 
KKV-k és nagyvállalatok, innovatív start-up vállalatok) 

ESZA 
 A doktori, a K+F szakember és a kutatói létszámot a köz- és piaci szférában egyaránt biztosító kutatói 

támogatási programok rendszere megújul, a legmeghatározóbb programok elindulnak. 

EMVA 
 Magasabb, nemzetgazdasági szintet közelítő GDP-arányos agrárgazdasági K+F ráfordítások 

 Az agrár KKV-k innovációs együttműködéseinek növekedése (EIP csoportokban és klaszterekben is). 

 Növekszik a KFI eredmények gyakorlatba történő építését szolgáló képzésekkel elért gazdálkodói kör. 

 

EU TEMATIKUS CÉL 2: Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának és minőségének javítása 

Célkitűzések: Fő cél az IKT szolgáltatások elterjesztése minden szférában, az agrár-
vidékfejlesztésben pedig az agárvállalkozások informatizáltságának erősítése. 

E tematikus cél elérését alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. Fejlesztéseinek megvalósítása 
erős koordinációt igényel a 8-11. tematikus célok fejlesztéseivel, ennek részleteit a GINOP rögzíti. 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 megfelelő IKT hozzáférést biztosító infrastruktúra és hálózatok fejlesztése; 

 a közösségi hozzáférés erősítése és a digitális jártasság fejlesztése; 

 az IKT szektor által igényelt emberi erőforrások biztosítása és az IKT ismeretek elterjesztése; 

 az IKT területén tevékenykedő KKV-k növekedési potenciáljának kiaknázása; 

 az e-gazdaság fejlődésének előmozdítása; 

 az elektronikus közigazgatás és e-közszolgáltatások infrastruktúrájának javítása. 
Szinergia más tematikus célokkal: Fontos hangsúlyozni, hogy az infokommunikációs fejlesztéseknek 
nem csak gazdasági vetületük van, hanem gyakorlatilag valamennyi tematikus cél eléréséhez 
hozzájárulnak. Az EU Digitális Menetrend céljai az ágazat teljes vertikumát átfogják, és ezekhez a 
célkitűzésekhez kapcsolódnak a magyar infokommunikációs 2014-2020-as stratégiai elképzelések is. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA 

 A high-tech és IKT ipar-, szoftver- és szolgáltatásfejlesztés területén nemzetközileg versenyképes 
cégek gazdasági szerepvállalásának növekedése (a szektor exportteljesítménye legalább 50%-kal 
bővül 2020-ra) 

 Nemzetközi színvonalú digitális gazdaság, amely megnyilvánul a humán / vezetői ismeretek, 
képességek, elektronikus szolgáltatások igénybevétele, folyamatok informatizáltsága, 
vállalatirányítás, e-kereskedelem és IT biztonság terén (legalább az EU27 átlag elérése a legtöbb 
mutatóban) 

 Lehető legteljesebb körű távoli ügyintézés és e-szolgáltatások igénybevehetőségének megteremtése, 
bővítése a közigazgatásban (e-közigazgatás), az egészségügyben (e-egészségügy), a kulturális 
közszolgáltatásokban (e-kultúra), a felsőoktatásban és az agrárközigazgatásban (beleértve a halászati 
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Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

és halgazdálkodási szakigazgatást) (legalább az EU27 átlag elérése a legtöbb mutatóban) 

 Az ország valamennyi településén kiépül a 30 MBPS sávszélesség feletti internetezést lehetővé tevő 
szélessávú infrastruktúra, a háztartások fele pedig 100 MBPS sávszélességű kapcsolaton fog 
internetezni 

ESZA 

 Magyarország IKT tudásközpont, az IKT szakemberek magas koncentrációjával (a felsőfokú 
végzettséget szerző diákok között jelentősen nő az informatikusok aránya) 

 Digitális kompetencia szintjének növekedése a 18 év feletti korosztályban (a digitális írástudatlansági 
szint 20%-ra csökkentése) 

EMVA  Agrárvállalkozások informatizáltsági szintjének növekedése (EU27 átlag elérése a legtöbb mutatóban) 

 

EU TEMATIKUS CÉL 3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása 

Célkitűzések: A fő cél a hazai KKV-k versenyképességét biztosító hitelkörnyezet kialakítása, a kiemelt 
ágazati befektetések emelkedése. Az agrár-vidékfejlesztés esetében az élelmiszeripari vállalkozások 
tevékenységének diverzifikációja, a termékek hozzáadott értékének növelése. 

E tematikus cél elérését kiemelkedő mértékben támogatják térségileg decentralizált fejlesztések 
(TOP) is (helyi gazdaság fejlesztése, turizmus). Erős koordinációt igényel az EMVA-val is (vidéki és 
élelmiszeripari vállalkozások). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 a KKV-k technológiai fejlesztése; 

 a KKV-k tevékenységét támogató üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának javítása; 

 a vállalatok hálózatosodásának minőségi elmélyítése, a beszállítói kapcsolatok körének bővítése a 
nagyvállalati szektorral, különösen a kiemelt ágazatokban (ld. 1.1.3); 

 a KKV-k hosszú távú versenyképességét és fejlődése érdekében a vállalkozói készségek 
fejlesztése, a korszerű vállalatirányítási és menedzsment ismeretek elterjesztése; 

 a helyi gazdasági rendszerek és együttműködések élénkítése; 

 kiemelt fontosságú a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás feltételei javításának is; 

 agrár- és halgazdálkodási, élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének és diverzifikációjának 
növelése 

Szinergia más tematikus célokkal: Fontos hangsúlyozni, hogy a KKV-k versenyképességének 
fejlesztése hozzájárulhat és kölcsönösen segítheti a kutatás-fejlesztési, az infokommunikációs, az 
energiahatékonysági és a foglalkoztatási célok elérését. 
A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA  A KKV-k versenyképességének, gyártási, szolgáltatási technológiájának fejlődése, a nagyvállalatoktól 
való lemaradásuk csökkenése e téren (csökkentve a gazdaság dualitását). 

 A kis- és középvállalatok által előállított bruttó hozzáadott érték közelíti az EU27 átlagot, ezáltal 
csökken a gazdaság dualitásának mértéke. 

 A nemzetközi termelési láncokba bekapcsolódott KKV-k száma nő (csökken a gazdaság dualitása). 

 A KKV-knak a jelenleginél szélesebb köre számára elérhetők külső források (pénzügyi eszközök, 
JEREMIE program folytatása), csökkentve a nagyvállalatoktól való lemaradásukat e téren. 

 Növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő KKV-k száma (az infrastruktúrák magasabb minőségű 
és szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtanak). 

 Erősödik a KKV-k jelenléte a vállalati együttműködésekben, hálózatokban, klaszterekben (10 főnél 
többet foglalkoztató KKV-k legalább fele), hozzájárulva a gazdaság dualitásának oldásához. 

 Integrált helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások indulnak megyei és várostérségi szinten, minden 
megyében és nagyváros-térségben (TOP-ból). 

 A kiemelt turisztikai fejlesztések országos látogatottság és bevételnöveléssel járnak, turizmus piaci 
szereplőinek pénzügyi eszközök állnak rendelkezésükre (turizmus foglalkoztatási elvárt eredményeit 
ld. a 8. tematikus cél alatt). 

ESZA  Fejlett, piacképes vállalkozói készségek, elmélyülő pénzügyi és menedzsment ismeretek 

EMVA   Diverzifikált, sikeres szerkezetváltást megvalósító agrár és élelmiszeripari vállalkozások köre bővül 

 Agrártermékek hozzáadott értékének növekedése (%) 
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Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

 A vertikális és horizontális agrárvállalati együttműködésekben részt vevők arányának növekedése (%) 

 A vidéki lakosság, kiemelten az agrár vállalkozások üzleti készségének, szakismeretének javítása 

 Növekszik a fiatal gazdák aránya a teljes agrárvállalkozói körben (%). 

 Rövid ellátási láncok és a bennük résztvevők számának növekedése. 

 Helyi programokban (CLLD) résztvevő, együttműködő mikrovállalkozások arányának növekedése. 

ETHA   A teljes kibocsátásból a magasabb hozzáadott értékű halgazdálkodási termékek aránya nő. 

 Haltermelés és –fogyasztás arányának növekedése az élelmiszertermelésben és a fogyasztásban. 

 Versenyképes, innovatív, diverzifikált, multifunkcionális halgazdaságok elterjedése. 

 Innováción alapuló műveletek számának növekedése a halgazdálkodásban a versenyképesség 
elősegítése érdekében. 

 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 2: A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a 
foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi 
különbségekre) 

EU TEMATIKUS CÉL 8: A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

Célkitűzések: A fő cél a foglalkoztatottság előmozdítása elsősorban az aktív munkaerőpiaci eszközök 
alkalmazásával. Az agrár-vidékfejlesztésben a vidéki munkahelyteremtés, elsősorban diverzifikációval 
és a munkaintenzívebb agrár-alágazatok megerősítésével. 

E tematikus cél elérését kiemelkedő mértékben támogatják térségileg decentralizált fejlesztések is 
(TOP: helyi foglalkoztatás erősítése), az ágazatiak mellett (részleteket ld. 3. fejezetben). 
Fejlesztéseinek megvalósítása erős koordinációt igényel a 9-10. tematikus célokhoz társuló 
fejlesztésekkel is, ennek részleteit az OP-k (EFOP, GINOP) rögzítik. EMVA koordináció is fontos. 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 a munkaerő kínálatfejlesztése és a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés segítése aktív eszközökkel; 

  NFSZ szervezetfejlesztése; 

 a szakmai és kulcskompetenciák fejlesztése az iskolarendszerű szakképzés és az LLL keretében (a 
10. tematikus célhoz *foglalkozatás+ is kapcsolódva); 

 vállalati alkalmazkodás segítése, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi 
gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztése; 

 gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatóságért; 

 a szociális gazdaság foglalkoztatásának növelése, a társadalmi vállalkozások támogatása; 

 a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása; 

 a munkahelyteremtést és a foglalkoztatást ösztönző gazdaságfejlesztés (vállalkozásfejlesztés), 
különös tekintettel a helyi gazdaság és a turizmus területén; 

 a foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentése és a mobilitás ösztönzése; 

 munkahelyteremtés a vidékies térségekben (szociális gazdaság, munkaintenzív agrár-alágazatok). 
Szinergia más tematikus célokkal: Az NRP vállalásnál jelzett kapcsolódások mellett a hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatásának növeléséhez hozzájárulhatnak a 4., 5., 6. és 7. tematikus célok 
alatt induló beruházási programok. Az aktív idősödést szolgáló intézkedések részeként az aktivitás és 
a foglalkoztatás ösztönzése mellett az egészségmegőrzést, az egészség helyreállítását segítő 
fejlesztésékre, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságát javító, 
foglalkoztatását támogató intézkedésekre is szükség van (lásd 9. tematikus cél). A munkaerőpiaci 
kínálatot szolgáló aktív eszközök az oktatás (10. temtikus cél) cél elérését szolgáló fejlesztésekkel 
kölcsönösen támogatják egymást. Gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozásoknál érvényesíteni kell 
(pl. a támogatási intenzitás, alkalmazott szelekciós mechanizmus révén) a foglalkoztatási célokat, 
ahol reálisan elvárható a munkahelyteremtő hatás. A foglalkoztatást szolgáló gyermekmegőrzési 
lehetőségek (óvoda és bölcsőde), megfelelő társadalmi integrációs és oktatási szakpolitikai 
szempontokat érvényesítve, a társadalmi befogadást és a köznevelés hátránykompenzációs jellegét is 
erősítik. 
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NRP vállalások: Az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött foglalkoztatási célra vonatkozó NRP 
vállalás teljesítésében a fejlesztéspolitikán kívüli beavatkozásoknak döntő szerepe lesz, így elérését 
átfogó gazdaságpolitikai és foglalkoztatást ösztönző intézkedések szolgálják. Több tematikus cél 
(kiemelten a 3., 8., 9., 10. és a 7.) beavatkozásai szükségesek a foglalkoztatás bővítéséhez. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA 

 A gyermekgondozási szolgáltatások (állami, önkormányzati, vállalati, közösségi egyaránt) kapacitásai 
bővülnek a helyi igényeknek megfelelően (TOP-ból, e fejlesztésekben társadalmi inetegrációs és 
befogadási szempontok is érvényesülnek, ezeket ld. 9. és 10. tematikus cél alatt). 

 A duális szakképzéshez kapcsolódó infrastruktúrák támogatása elsősorban a KKV-k körében. 

 Sikeres – különösen a KKV szektort érintő – célzott munkahely-teremtési intézkedések következtében 
mind a munkahelyek száma, mind a munkaerőigény növekszik az üzleti szektorban. 

 KKV-k szerepe a helyi foglalkoztatásban nő, kiépül a helyi gazdaságfejlesztést szervező kistérségi 
intézményrendszer országos hálózata. 

 Nagy helyi foglalkoztatási hatású komplex térségi turisztikai fejlesztési csomagok valósulnak meg, a 
térségekben a turisztikai desztináció menedzsment szervezi az ágazat működését és fejlesztését (a 
turisztikai fejlesztések KKV versenyképességi eredményeit ld. a 3. tematikus célnál). 

 A leghátrányosabb helyzetű kistérségben (különleges gazdasági övezetekben) célzott 
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási akciók eredményeként nő a munkahelyek száma. 

 A társadalmi (nonprofit) vállalkozások pénzügyi fenntarthatóság és foglalkoztatása nő. 

ESZA 

 Nő azoknak az álláskeresőknek, különösen azoknak a fiataloknak az aránya, akik segítséget kapnak a 
munkába álláshoz valamilyen célzott támogatás és személyre szabott szolgáltatás formájában. 

 Az egész életen át tartó tanulásban résztvevők arányát tekintve csökken az elmaradás (EU átlagtól) (a 
10. tematikus célhoz *oktatás+ is kapcsolódva). 

 A munkaerő alkalmazkodóképességét javító és az egész életen át tartó tanulást segítő, ösztönző 
rendszerek a gazdaság igényeivel összhangban kerülnek fejlesztésre (a 10. tematikus célhoz *oktatás+ 
is kapcsolódva). 

 A gyakorlati képzésben nő a vállalatok részvétele (a 10. tematikus célhoz *oktatás+ is kapcsolódva). 

 A szociális gazdaságban foglalkoztatottak száma emelkedik. 

 A kisgyermekes nők foglalkoztatási rátája nő, az atipikus foglalkoztatási formák és családbarát 
munkahelyek aránya emelkedik. 

 A hátrányos helyzetűek - köztük a fiatalok - foglalkoztatási lehetőségeit bővítik a vállalkozóvá válást 
és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések. 

 Csökken a fiatalok munkanélkülisége. 

 A NFSZ kapacitásai bővülnek, a szolgáltatásban részesülők köre nő. 

 A közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférése javul. 

EMVA  

 A diverzifikált mezőgazdasági termelés révén új munkahelyteremtő többlettel. 

 A CLLD-k keretében a gazdasági diverzifikáció, helyi gazdaságfejlesztés révén javul a foglalkoztatás. 

 Felnőttképzésben és tanácsadási szolgáltatásokban részesülők arányának növekedése. 

 A munkaintenzív agrár-alágazatok fejlesztése mérsékli a munkahelycsökkenését az agrárszektorban 

ETHA  Szakképzésben és tanácsadási szolgáltatásban részesülők arányának növekedése. 

 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 3: Energia- és erőforrás hatékonyság növelése 

EU TEMATIKUS CÉL 4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban 

Célkitűzések: A fő cél az ország épületenergetikai színvonalának jelentős emelése (elsősorban az 
energiahatékonyság növelésével, másodsorban megújuló energiák alkalmazásával). Az agrár-
vidékfejlesztésben az agrármelléktermékek energetikai hasznosításának jelentős bővítése. 

E tematikus cél elérését nem elhanyagolható mértékben támogatják térségileg decentralizált 
fejlesztések (TOP) is, az ágazatiak mellett (részleteket ld. 3. fejezetben). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 magántulajdonú lakóépületek és középületek energetikai fejlesztése (hatékonyság és megújuló); 

 megújuló energiaforrások használatának jelentős elterjesztése; 
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 a megújuló energiahasznosítás növeléséhez szükséges hálózatfejlesztések elősegítése; 

 szemléletformálás, valamint az új, karbonszegény technológiák demonstrációja; 

 agrármelléktermékek biomasszájának energetikai hasznosítása; 

 a pénzügyi eszközök (hitelek) kiterjedt alkalmazása az energetikai fejlesztések ösztönzésében; 

 agrárium szénmegkötési lehetőségeinek kihasználása, erdősítés;  

  KKV energetikai fejlesztések (hatékonyság és megújuló) ld. a gazdaságfejlesztési OP; 

 városi-elővárosi közlekedésfejlesztés (ld. a 7. tematikus célnál, közlekedési OP). 
Szinergia más tematikus célokkal: Az energiahatékonyság növelése hozzájárul a környezeti állapot 
javításához és a levegőminőség védelméhez, támogatva a 6. tematikus célt. Ezen kívül a 
vállalkozások és a lakosság költségeinek csökkentéséhez is hozzájárul, így növekedhetnek a 
fogyasztásra és beruházásokra fordítható összegek, versenyképesebb lesz a gazdaság. Az épületek 
energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások alkalmazása nagyarányú 
foglalkoztatásbővülést is lehetővé tesz (a 8. tematikus célhoz kapcsolódóan). A klímavédelemhez 
ugyanakkor a 3. tematikus cél keretében a helyi gazdaság erősítése, a szállítási utak rövidítése is 
hozzájárul. A KKV-k energetikai fejlesztése egyszerre szolgálja a 3. és a 4. tematikus célt. A városi-
elővárosi közlekedés fejlesztései mind a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez 
(energiahatékonysággal közvetlenül, valamint az egyéni motorizált közlekedési igények csökkentésén 
keresztül közvetve), mind a közlekedési ágazatban tapasztalható szűk keresztmetszetek 
felszámolásához hozzájárulnak (hozzájárulnak a környezeti állapot javításához is *6. tematikus cél+). 

NRP vállalások: Az Európa 2020 stratégia keretében a klíma és energia területén kitűzött magyar 
célkitűzések eléréséhez elengedhetetlenek a 2014-2020-as időszak forrásai. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

KA 

 A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése (ktoe) és az alkalmazhatóságukat kiterjesztő 
energiahálózati elemek kialakítása. 

 Az energiamegtakarítás növelése energiafelhasználás-csökkentéssel (ktoe) 

 A CO2 kibocsátás csökkentése az energiahatékonyság növelésével és a megújuló energiaforrások 
alkalmazásával (millió tonna /év) (különösen épületenergetika: magán és köz) 

 Energiatudatos társadalom megteremtése érdekében a szemléletformálási programokon keresztül az 
energiafogyasztók jelentős részének (lakosság, vállalati döntéshozó, munkavállaló) elérése (%) 

 Energiahatékonyságot, megújuló energiák alkalmazását szolgáló pénzügyi alap jön létre 

 a városi-elővárosi közlekedésfejlesztés teljesítmény növekedésének köszönhetően a CO2 kibocsátás 
csökken (közlekedési eredményeit ld. a 7. tematikus célnál [közlekedési OP]) 

ERFA 
 Térségi és települési léptékű beavatkozások segítik a megújuló energia közösségi alapú hasznosítását 

és az energia-hatékonyság növelését (TOP várostérségi gazdaságfejlesztési csomagok részeként) 

 vállalkozások energiahatékonysága javul (gazdasági OP 3. tematikus célt támogató kkv prioritásából) 

EMVA 

 A mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti termelésben az energiahatékonyság javul (ktoe) 

 Gyarapodik a klímaváltozás megelőzését segítő, alkalmazkodóképes fajtákból álló erdőterület. 

 Mezőgazdasági infrastruktúrák (épületek) energetikai hatékonysága javul. 

 Jelentősen nő a lehetőleg több gazda tulajdonában álló üzemekből, melléktermékből származó 
biomassza alapú helyi léptékű energiatermelés, különösen az állattartó telepek biogáztermelése. 

 
A városi-elővárosi közlekedésfejlesztés elvárt eredményei a 7. tematikus cél eredményeit is gazdagítják, fejlesztései az 
egységes szakmai irányítás érdekében a közlekedési OP-ban szerepelnek, egy önálló, a 4. célhoz kötődő prioritásban. 

 

EU TEMATIKUS CÉL 5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –
kezelés előmozdítása 

Célkitűzések: A fejlesztések központjában a megelőzés áll, a fő cél az árvízvédelmi biztonság 
fokozása. Az agrár-vidékfejlesztésben a mezőgazdaság alkalmazkodóképességének fejlesztése. 

E tematikus cél elérését alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. 
Erős koordinációt igényel az EMVA végrehajtással (öntözés, vízrendezés). 
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A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 területi vízgazdálkodás és árvízvédelem, amely egyaránt képes a rendkívüli intenzitású 
csapadékok kezelésére és a vízvisszatartásra, szükség szerint a vízpótlásra; 

 katasztrófavédelem felkészítése a fokozódó számú és intenzitású rendkívüli időjárási helyzetekre; 

 alkalmazkodási fejlesztéseket megalapozó tervezési, modellezési rendszer kialakítása; 

 lakossági felkészültség javítása; 

 mezőgazdaság alkalmazkodóképességének fejlesztése víztakarékos és alkalmazkodóképes 
technológiák, gazdálkodási módok terjesztésével, kockázatcsökkentési eszközökkel. 

Szinergia más tematikus célokkal: A munkaigényes vízügyi nagyberuházásokhoz jelentős 
foglalkoztatási hatás is társul (kapcsolódnak a 8. tematikus célhoz). Az öntözési lehetőségek bővülése 
a mezőgazdasági jövedelembiztonságot és versenyképességet erősíti (kapcsolódva a 3. tematikus 
célhoz). (A 6. és 5. cél közötti kölcsönkapcsolatok leírását ld. a 6. tematikus célnál.) 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

KA 

 A köztulajdonban álló vízgazdálkodási és árvízvédelmi művek (meglévők és újak) felkészültek a 
klímaváltozás miatt fokozottabbá váló szélsőséges vízjárásra a 2050-ig várható kockázatok alapján. 

 VTT folytatása és tervszerű működtetésének elindítása. 

 A lakosság felkészül a klímaváltozásra, tudatos vízhasználat, krízishelyzetekkel kapcsolatos ismeretek. 

 Klímaváltozást és hatásait modellező tervezési rendszer működik 

 A vízgazdálkodási beavatkozások révén nő az öntözési lehetőség, az öntözhető területek nagysága. 

ERFA 

 A közszféra és a katasztrófavédelem infrastruktúrája felkészült az éghajlatváltozás tendenciáinak és a 
rendkívüli időjárási események előrejelzésére, a kockázatok értékelésére, valamint a rendkívüli 
helyzetek tervezett kezelésére. 

 a polgári védelmi állomány és a polgári védelmi tevékenységre kiképzett önkéntesek száma nő. 

EMVA 

 A klímaadaptív erdészeti módszerekkel jó környezeti állapotba hozott területek, erdők kiterjedése nő. 

 A kockázatcsökkentési ágazatspecifikus beruházások száma nő (%) 

 A károsodott mező- és erdőgazdálkodással érintett területek helyreállítása. 

 A klímaváltozáshoz adaptált, gazdálkodási módszerek fokozottabb elterjesztése. 

 Vízgazdálkodási beavatkozások (farmon belül) révén jelentősen nő az öntözött területek nagysága 

 

EU TEMATIKUS CÉL 6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása 

Célkitűzések: A fejlesztések központjában a víz keretirányelvnek való megfelelés (víziközmű 
fejlesztések és vizek jó állapotának elérése), valamint a városi környezet fejlesztése áll. Agrár- és 
vidékfejlesztési vonatkozásban az agrár-környezetvédelem megerősítse. 

E tematikus cél elérését jelentős mértékben támogatják térségileg decentralizált fejlesztések (TOP) is 
(városi környezet), az ágazatiak mellett (részleteket ld. 3. fejezetben). 
Erős koordinációt igényel az EMVA-val is (környezetgazdálkodás). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 környezeti infrastruktúrák továbbfejlesztése, kiemelten a vízminőségvédelem, ivóvízellátás, 
szennyvíz- és hulladékkezelés terén, és a víztestek állapotának további javítása; 

 a zaj, a légszennyezések és a vizek állapotának megfelelő monitorozhatósága megvalósítása; 

 zajvédelmi és élőhelyvédelmi zöldinfrastruktúrák fókuszált, mintaértékű fejlesztése; 

 a társadalom környezettudatosságának fokozása valamint a környezettechnológiai, zöld 
gazdasági mintafejlesztések; 

 klímabarát, családbarát és a gazdaságfejlesztést szolgáló települési környezet és infrastruktúra; 

 talajvédelem, agrárkörnyezet-gazdálkodás elterjesztése, génmegőrzés; 

 a mezőgazdasági hulladékok hasznosítása, keletkezésük megelőzése. 
Szinergia más tematikus célokkal: A hulladékhasznosítás fejlesztései támogatják a foglalkoztatás 
javítását, hozzájárulva a 8. tematikus cél eredményeihez is. A környezetvédelmet támogatja a 
környezetbiztonság és a vízgazdálkodás, míg a természet- és agrárkörnyzetvédelmi fejlesztéseknek 
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klímaadaptációs szerepe is van: kölcsönösen támogatják egymást a 6. és 5. tematikus cél 
intézkedései. Az agrárium természeti alapjainak megőrzése hatékonyan szolgálja a mezőgazdaság 
versenyképességet (3. tematikus cél). A természetvédelem és a városi környezetfejlesztés turisztikai 
hatásai is fontosak (3. és 8. tematikus célt érintően). Az agrárkörnyzetvédelmi fejlesztések (EMVA) a 
belső koherenciát erősítik az ivóvíz és a vizek jó állapotának elérésében (KA fejlesztések). 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

KA 

 Házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerek elterjesztésre szánt jó mintái jönnek létre. 

 A vizek állapotát és a levegőminőséget megfelelően mérő monitoring rendszer épül ki. 

 A csatornázottság 89,2%-os arányának elérése 2015 végére. 

 A WHO által javasolt zajterhelési célértéknél nagyobb zajjal terhelt lakosság számának csökkenése  

ERFA 

 A lakosság, köz és üzleti szféra környezettudatossági szemléletformálását szolgáló, újszerű és 
elterjesztésre szánt mintaakciók valósulnak meg. 

 környezettechnológiai és zöldgazdasági (green growth, green economy) mintaakciók valósulnak meg 

 A zöld infrastruktúra fejlesztése a hazai Natura 2000 hálózat legalább 5%-án. 

 Az egészséges környezet, a gazdaság, a családok, a klímaadaptáció szempontját kiszolgáló integrált és 
fenntartható városfejlesztési akciók minden hazai várostérségben.  

EMVA  

 A Natura 2000 területek fenntartását biztosító művelés,az agrár- és az erdő-környezetgazdálkodás, az 
ökológiai gazdálkodás területarányának növelése, összhangban a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel. 

 Biztosított a vidéki térségek környezeti értékeinek és felmért örökségének megőrzése. 

 Növényi és állati genetikai erőforrások megőrzése. 

ETHA 

 Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra formák fenntartása, elterjedése egy új 
környezetgazdálkodási program keretében (db). 

 Akvakultúrában az energiahatékonyságot növelő, a víztakarékos technológiákat elősegítő 
beruházások és innovációk számának növekedése. 

 Természetes vizeken az ökológiai szemléletű beruházások számának növekedése. 

 

EU TEMATIKUS CÉL 7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése 
a főbb hálózati infrastruktúrákban 

Célkitűzések: A legfőbb cél az emelt színvonalú vasúti közlekedés jelentős kiterjesztése. 

E tematikus cél elérését alapvetően ágazati fejlesztések támogatják (elenyésző TOP kiegészítés 
lehetséges, önálló prioritása nincs a TOP-ban). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok (vasút, vízi út, csővezetékes szállítás) 
összesített arányának („modal split”) az EU-27-átlag felett tartása, 

 a vasúti közösségi közlekedés minőségjavítása, amely egyaránt kiterjedhet az infrastruktúra, a 
járműpark és a szolgáltatások javítására, 

 a hiányzó nemzetközi jelentőségű vasúti és közúti folyosók kiépítése, 

 az energiahatékonyság, a közúti közlekedésben a megújuló energia arányának növekedése, 

 a közúti közlekedésbiztonság javítása kiemelten a másodlagos hálózatokon és településeken. 

 a fejlesztések horizontális szempontjaként: minden közlekedési ág biztonságának és pénzügyi 
fenntarthatóságának fokozása. 

 Intelligens közlekedési megoldási minták bevezetése. 

 A városi-elővárosi közlekedés területei a 4. tematikus célt támogatják, de tekintve, hogy 
közlekedésfejlesztési célterületek, ezért itt szerepelnek (közlekedési OP tartalma): 
o egyes vasúti elővárosi szakaszok projektjei (a szűk keresztmetszetek felszámolása a pálya, az épület és 

intermodális (P+R parkolók) infrastruktúra, a járműpark és utazási szolgáltatások terén), 
o egyes városok közlekedésfejlesztési projektjei: a városi közösségi közlekedési (kötöttpályás, busz, vízi) 

problématerületekre fókuszálva (pl. járműpark, infrastruktúra és utazási szolgáltatások, összehangolás), 
igény esetén a kerékpáros, gyalogos és közúti szűk keresztmetszetek felszámolása (pl. hidak). 
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Szinergia más tematikus célokkal: A közlekedési hálózat állapotának és a szolgáltatások 
színvonalának emelése révén a vállalkozások piacra jutási esélyei is javulnak (3. tematikus cél), a 
munkavállalók mobilitási lehetőségei bővülnek (8. és 9. tematikus célok). A vasúthálózat fejlesztése 
és a városi és elővárosi fejlesztések csökkentik az ÜHG-emissziót is (4. tematikus cél). A nagy 
közlekedési beruházások hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez is (8. tematikus cél). A 4. 
tematikus cél alatti városi-elővárosi közlekedési fejlesztések a közlekedési szűk keresztmetszetek 
oldásához, és a környezet állapotának javításához is hozzájárulnak (6. tematikus cél). 

NRP vállalások: Az energetikai NRP vállalások teljesítéséhez a 2014–2020-as uniós források 
felhasználásának 7. tematikus célhoz kötődő eredményei is hozzájárulnak. A legfontosabb elvárt 
eredmény e tekintetben a közúti közlekedésben a megújuló energia részarányának 10%-ra emelése 
2020-ig, amely a közösségi közlekedési modernizálásában is tényező. Az NRP vállaláshoz a 
vasúthálózat villamosításának növekedése és a közösségi közlekedési részesedés EU átlag felett 
tartása is hozzájárul, mert ÜHG kibocsátás várhatóan csökkenni fog. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

KA  Vasúti TEN-T hálózaton az ERTMS-es (biztosítóberendezések is) és 225 kN tengelyterhelésű szakaszok 
hossza nő.  

 A vasúthálózat lassújelekkel terhelt szakaszainak hossza csökken, villamosítottság aránya nő. 

 A vasúti fuvarozás fajlagos energiafelhasználása csökken. 

 Megvalósulnak mintaértékű intelligens közlekedési megoldások. 

 A TEN-T közúti hálózat összegzett utazási ideje csökken (személy és tehergépkocsi). 

 Az elővárosi kötöttpályás fejlesztett szakaszokon és városi közlekedésfejlesztéssel érintett városokban 
az utazási idő csökken, a komfort nő, az utas szám nem csökken. (E közlekedési eredmény a 4. 
tematikus célt is szolgálja, a közlekedési OP, 4. tematikus célhoz rendelt prioritásában szerepel. ) 

ERFA  A közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma 2020-ra jelentősen csökken. 

 A megyei jogú városokat 30 percen belül közúton elérő munkaképes korú lakosság száma nő. 

 A városi/megyei gazdaságfejlesztés részeként (TOP) kisléptékű közösségi, közúti, kerékpáros 
közlekedési fejlesztés javítja a munkahelyek, üzleti helyszínek megközelítését (3-4. és 8.tematikus cél 
alatti fejlesztésekhez kapcsolódóan). 

 A városi-elővárosi közlekedésfejlesztés elvárt eredményei a 7. tematikus cél eredményeit is gazdagítják, fejlesztései az 
egységes szakmai irányítás érdekében a közlekedési OP-ban szerepelnek, egy önálló, a 4. célhoz kötődő prioritásban. 

 

FŐ NEMZETI FEJLESZTÉSI PRIORITÁS 4: A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, 
valamint a Jó Állam 

EU TEMATIKUS CÉL 9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

Célkitűzések: A fő cél a szegénység elleni sikeres küzdelem, erős területi fókusszal a leghátrányosabb 
helyzetű, döntően vidékies kistérségekre. 

E tematikus célt alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. Helyi akciói megjelenhetnek térségileg 
decentralizáltan (TOP: egészségügyi és szociális alapellátás infrastruktúra, szociális városrehabilitáció). 
Fejlesztéseinek megvalósítása erős koordinációt igényel a 8. és 10. tematikus célokhoz társuló 
fejlesztésekkel: részleteit EFOP, GINOP rögzíti. EMVA koordinációja is fontos (CLLD). 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 A gyermekszegénység visszaszorítása, megelőzése. 

 A telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása. 

 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása, a fogyatékkal élők és megváltozott 
munkaképességűek rehabilitációja, foglalkoztatása (védett vállalkozások). 

 Jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekvédelem) való hozzáférés javítása, különös 
tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.  

 A szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények kiváltása. 
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 A társadalmi befogadás elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek 
megerősítésével, antidiszkriminációs és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon 
belüli szerepének erősítésével. A szegénységben élők körén belül a romák helyzetének célzott 
javítása több formában biztosítható. (1) A fejlesztések fókuszában a romákat is nagy arányban 
sújtó hátrányok felszámolása áll (pl. az alacsony iskolai végzettség vagy több generáción átívelő 
munkanélküliség). E fejlesztések többsége a társadalmi befogadás főáramához illeszkedik, nem 
célzott romaprogram. (2) Ösztönzők segítik a romák bevonását azokon a területeken, ahol 
kiemelt az érintettségük (pl. a továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő 
programok). (3) Célzott roma programok indulnak például a roma nők képzése, foglalkoztatása; 
roma kultúra megismertetése céljából.  

 Egészségmegőrzés és egészséges idősödés az egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosításával: (1) Az egészségügy humánerőforrás-hiányának megoldása (a felsőoktatási 
kapacitások bővítése, a szakképzés átalakítása, a gyakorlatszerzés kiszélesítése, átképzési és 
felkészítési programok a hátrányos helyzetű térségekben élők egészségügybe vonzásáért, 
mobilitási program a hátrányos helyzetű térségek egészségügyi munkaerővonzásáért). (2) Az 
aktív kórházi ágyak kiváltása az egészséges idősödést támogató komplex népegészségügyi 
programokkal, a járóbeteg szakrendelők fejlesztésével. (3) Az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
javítása. (4) A szociális és egészségügyi ellátás határterületén az aktív fekvőbeteg-kapacitások 
további csökkentése. 

Szinergia más tematikus célokkal: A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések csak a többi 
tematikus cél (kiemelten a 8. és a 10.) hátrányos helyzetűek felzárkózását segítő beavatkozásaival 
összehangoltan, együttesen szolgálhatják az Európa 2020 szegénység elleni vállalásainak teljesítését. 
Különösen igaz ez a hátránykompenzációs oktatásra, és a foglalkoztatás szociális szempontokat is 
figyelembe vevő javítására. A foglalkoztatást szolgáló gyermekmegőrzési lehetőségek (bölcsőde), 
melyek megfelelő társadalmi integrációs szakpolitikai szempontokat érvényesítve a befogadást is 
erősítik. 

NRP vállalások: Magyarország 2020-ig 450 000 fővel kívánja csökkenteni a szegénységben élők 
számát. A társadalmi befogadási célú beavatkozások a lakosság ennél sokkal szélesebb körét fogják 
összességében elérni, az EFOP keretei között megvalósuló beavatkozások e célértéket várhatóan 10 
% erejéig fogják támogatni. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA  Egészséges lakhatási és életkörülmények kialakítása és a szegregáció oldása legalább minden hetedik 
szegregált telepszerű lakóövezetben. 

 Szociális városrehabilitáció (TOP) által érintett népesség arányának növelése. 

 Megfelelő hozzáférés a magas színvonalú szociális, kulturális és egészségügyi közszolgáltatásokhoz a 
kapacitáshiányos (alapvetően hátrányos helyzetű) térségekben (alapellátás: TOP; egyéb: ágazati OP). 

 Folytatódik a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltása, kiterjesztve a demens ellátásra is. 

(Bölcsődei kapacitások bővülnek (TOP) ld. a 8. tematikus célt (foglalkoztatás) támogatva, de 
érvényesítve a társadalmi integrációs szakpolitika szempontjait is. A megfelelő  koordinációt a TOP 
biztosítja.) 

ESZA  Javul a romák és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadása és foglalkoztathatósága. 

 A fogyatékkal élők társadalmi integrációja emelkedő foglalkoztatásuknak köszönhetően  erősödik. 

 Csökken a mélyszegénységben élők száma. 

 Növekszik a gyermekszegénységi közösségi programok által elért gyermekek száma. 

 Nő a társadalmi bizalom és felelősségvállalás az akcióterületeken. 

 Javul a jelenleg kapacitáshiányos térségek (alapvetően hátrányos helyzetű kistérségek) humán célú 
közszolgáltatásokkal való ellátottsága (humánerőforrás-kapacitás és képzés). 

EMVA  A helyi közösség bevonásával, (CLLD keretében) a társadalmi integrációért: 
o a gyakorlati mezőgazdasági tudásátadás a leghátrányosabb helyzetű vidékies kistérségekben, 

amelynek eredményeként a szegregátumokban élők önellátási képessége és tudásszintje nő, 
o a helyi kezdeményezésű megoldások (közösségi infrastruktúra és szolgáltatások) megvalósítása. 
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EU TEMATIKUS CÉL 10: Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás 

Célkitűzések: A legfontosabb cél a köznevelés hátránykompenzációs képességének javítása és a 
kiválóság erősítése. 

E tematikus célt alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. Fejlesztései erős koordinációt igényelnek 
a 8-9. tematikus célokhoz társuló fejlesztésekkel, ennek részleteit EFOP, GINOP rögzíti. 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 a hátrányos helyzetű, roma, illetve fogyatékkal élő tanulók érvényesülésének növelése az 
oktatási rendszerben, illetve a nem formális és az informális tanulási formákban, tanulási 
partnerségek fejlesztése, esélyteremtés és tehetséggondozás a teljes képzési struktúrában. 

 a közoktatás módszertani megújítása a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás 
visszaszorítása érdekében, a korai és inkluzív nevelést, a deszegregációt, a munkaerőpiaci 
kapcsolatot szolgáló képzési programokkal és a pedagógusok képzésével, motivációjával; 

 erősen fókuszált közoktatási célú infrastrukturális fejlesztések (fókuszban a meglévő 
kapacitáshiányok pótlása, a nagyobb kihasználtságú intézmények, továbbá a hátrányos helyzetű 
tanulókkal magasabb arányban rendelkező intézmények, a deszegregáció szolgálata); 

 a felsőoktatás infrastrukturális és képzési kapacitásainak felkésztése a diplomások arányának 
fenntartható növelésére (hátránykompenzációs, kiválósági, munkaerő-piaci szempontok alapján). 

Szinergia más tematikus célokkal: Az inaktívak, hátrányos helyzetűek és elmaradott térségekben 
élők hatékonyabb bekapcsolását a felnőttképzésbe, informális és nem formális képzésekbe a 8. 
tematikus cél alatti fejlesztések segítik elő. Az iskola által önmagában nem biztosítható felzárkózási 
folyamatokat a nem formális és az informális oktatás pótolhatja. Ebben a folyamatban korlátozottan 
lehet oktatási eszközökkel hatni, ellenben lehet és kell társadalmi felzárkózási eszközöket alkalmazni. 
A 9. tematikus cél alatti egyes beavatkozások így hozzájárulnak például a korai iskolaelhagyás 
csökkentéséhez. A digitális kompetencia növelését a 2. tematikus cél beavatkozásai támogatják, míg 
az 1-es tematikus célkitűzéshez való kapcsolódás a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítését szolgálja a felsőoktatásban. A 8. tematikus cél (foglalkozatás) eléréshez csatlakozó 
munkaerőpiaci kínálatot erősítő aktív eszközöknek és a duális szakképzés az oktatási fejlesztésekkel 
kölcsönösen erősíthetik egymást. A foglalkoztatást szolgáló gyermekmegőrzési lehetőségek (óvoda), 
melyek megfelelő köznevelési szempontokat érvényesítve hátránykompenzációs oktatási célokat is 
támogatják. 

NRP vállalások: A képzettségi szint és a lemorzsolódási arány javítását célzó NRP vállalások 
teljesítésében a fejlesztéspolitikán kívüli beavatkozások döntő szerepe lesz. Ugyanakkor a 2014-20-as 
forrásfelhasználás 10. tematikus célt támogató eredményei is jelentősen hozzájárulnak e 
vállalásokhoz. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA 

 Kimutatható hátránykompenzáció a fejlesztett közoktatási (és képzési funkciókat ellátó kulturális) 
intézményekben, (ahol a tanulói létszám nem csökken, magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya); 

 A felsőfokú végzettségűek arányának növelését szolgáló felsőoktatási infrastruktúra színvonala javul; 

 A hátrányos helyzetűek integrációját szolgáló iskolarendszeren kívüli oktatási infrastruktúra bővül. 
(Óvodai kapacitások bővülnek (TOP) ld. a 8. tematikus célt (foglalkoztatás) támogatva, de érvényesítve 
a hátránykompenzációs köznevelési szakpolitika szempontjait is, koordinációját a TOP rögzíti.) 

ESZA 

 Nő a PISA-felmérés olvasási-szövegértési skálán min. 3-as minősítést elérő 15 éves tanulók aránya; 

 Csökken a tanulók szövegértési eredményei közötti különbségeken belül az iskolák közötti 
különbségeknek tulajdonítható hányad; 

 A tanulók egyéni matematikai teszteredményeinek szóródásában a szüleik iskolai végzettsége által 
magyarázott rész csökken; 

 Korai iskolaelhagyók aránya csökken; 

 Hatékony és kiterjedt tehetséggondozás; 

 Növekszik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási aránya; 

 Növekszik a nemzetközi rangsorokban és klasszifikációkban szereplő felsőoktatási intézmények 
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Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

száma; 

 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése egyes célcsoportokban; 

 Informális és nem formális képzési, LLL lehetőségek bővülése; 

 Hátránykompenzációs pedagógiai programok száma és továbbképzett pedagógusok aránya. 
(Foglalkoztatást szolgáló kapcsolódó szakképzési és LLL eredményeket ld. a 8. tematikus célnál.) 

EMVA 
 Az agrárgazdasági szereplők korszerű tudásszintje, valamint a szakmai továbbképzési és tanácsadási 

szolgáltatásokban részesülők száma emelkedik. 

EU TEMATIKUS CÉL 11: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás 

Célkitűzések: A fő cél a jó reagálóképességű közigazgatás és igazságszolgáltatás kialakítása. 

E tematikus célt alapvetően ágazati fejlesztések támogatják. 

A fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek: 

 szervezetfejlesztési programok; 

 az eljárások ésszerűsítésére és a folyamatok optimalizálása, átláthatóság növelése; 

 a feladatellátás stratégiai megalapozottsága és koherenciájának növelése; 

 közigazgatási kapacitásfejlesztése megfelelően képzett és motivált közszolgák érdekében; 

 az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra és feladatellátás modernizálása; 

 területi közigazgatási infrastruktúra kisléptékű megújítása (térségi szereplők igényei esetén). 
Szinergia más tematikus célokkal: A tematikus cél a közigazgatás és szakigazgatás átfogó jellege 
miatt az összes többi tematikus cél megvalósulását is támogatja, de különösen a 3. tematikus cél 
gazdaságfejlesztési célját, valamint a 2. tematikus célkitűzést az e-kormányzást célzó koherens 
intézkedéscsomag finanszírozása révén. 

A tematikus célkitűzésen belül, az európai uniós források felhasználásával az alábbi eredményeket 
kívánjuk elérni a 2014–2020-as fejlesztési időszak beavatkozásain keresztül: 

Forrás: Elvárt eredmények (indikatív felsorolás): 

ERFA 
 területi ügyintézési megújul (térségi igények alapján, TOP fejlesztési csomagok kiegészítő 

elemeiként); 

 e-közigazgatási fejlesztések ERFA eredményeit ld. a 2. tematikus célnál. 

ESZA 

 átlagos ügyintézési idő csökkenése; 

 állampolgárok és vállalkozások által az ügyintézésre fordított költségek csökkentése (%); 

 mediációval és egyéb vitarendezési eljárásokkal kezelt polgári ügyek arányának növekedése (%); 

 a lakosság és a vállalkozások közigazgatással kapcsolatos országos szintű elégedettsége nő; 

 elektronizáltan átalakított közigazgatási és közszolgáltatások számának növelése; 

 e-közigazgatási és e-közszolgáltatási elvárásokra felkészül a közszféra humánkapacitása; 

 az e-közigazgatási szolgáltatások használata a lakosság és a vállalkozások körében eléri az EU átlagot, 

 az agrár- és halászati közigazgatás csökkenő adminisztratív terhek mellett az EU elvárásokat kielégítve 
működik (a fejlesztéseket hálózatkutatás alapozza meg). 

 

1.4 Az uniós támogatások indikatív elosztása 
Az alponthoz tartozó táblázat célja az egyes tematikus célkitűzések az ESB alapok által allokált 
forrásainak és a technikai segítségnyújtásra fordított allokáció bemutatása és összesítése, amely a 
véglegesedett operatív programok pénzügyi terve alapján kerül feltöltésre. Emellett szintén ebben a 
szakaszban kell jelezni a Magyarországon a klímaváltozás célkitűzésre fordított összes indikatív 
forráskeretét.  

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarország az EU-s fejlesztési források (vidékfejlesztési és 
halászati források nélkül) közel 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani. Ezt a 
törekvést döntően az 1. tematikus cél (K+F+I), a 3. tematikus cél (KKV és versenyképesség), a 8. 
tematikus cél (foglalkoztatás) és a 4. tematikus cél (alacsony CO2 kibocsátású gazdaság) elérésére 
fordított erőforrások szolgálják. 

 



 

81 
 

 ERFA ESZA KA EMVA  ETHA  ÖSSZES  

(1) a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 
erősítése 

7,77% 0,58% 0,00% 0,37% 0,00% 8,73% 

(2) az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 
használatának és minőségének javítása 

3,74% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 4,36% 

(3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági 
(az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-
ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének 
javítása 

13,61% 0,00% 0,00% 4,86% 0,12% 18,59% 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban 

3,40% 0,00% 6,54% 0,31% 0,00% 10,25% 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása 

0,00% 0,00% 3,93% 1,25% 0,00% 5,17% 

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának előmozdítása 

4,56% 0,00% 2,75% 2,30% 0,09% 9,70% 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és 
kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 
infrastruktúrákban 

0,97% 0,00% 9,61% 0,00% 0,00% 10,58% 

(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése 

7,50% 6,47% 0,00% 1,00% 0,01% 14,98% 

9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem 

3,79% 3,85% 0,00% 0,87% 0,00% 8,52% 

(10) az oktatásba, a készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba történő beruházás 

1,96% 3,28% 0,00% 0,37% 0,00% 5,61% 

(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony 
közigazgatás 

0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 

Technikai segítségnyújtás  0,24% 0,67% 1,71% 0,50% 0,01% 3,13% 

ÖSSZES 47,53% 15,24% 24,53% 12,46% 0,24% 100% 

Concerning the significant uncertainties of the total Hungarian allocation of EARDF and EMMF a table containing only the SF and CF 
allocation is also provided below: 

 ERFA ESZA KA Összes 

(1) a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 8,90% 0,67% 0,00% 9,57% 

(2) az információs és kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének 
javítása 

4,28% 0,00% 0,00% 4,28% 

(3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA 
esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása 

15,59% 0,00% 0,00% 15,59% 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban 

3,89% 0,00% 7,49% 11,38% 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása 

0,00% 0,00% 4,50% 4,50% 

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása 

5,22% 0,00% 3,15% 8,37% 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban 

1,11% 0,00% 11,00% 12,12% 

(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 8,59% 7,41% 0,00% 16,00% 

9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 
küzdelem 

4,35% 4,41% 0,00% 8,76% 

(10) az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás 

2,24% 3,76% 0,00% 6,00% 

(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás 0,00% 0,44% 0,00% 0,44% 

Technikai segítségnyújtás  0,28% 0,77% 1,96% 3,00% 

ÖSSZES 54,45% 17,46% 28,10% 100% 

See the same disclaimer notes as it is stated at the above table 

Megjegyzés: A táblázat arányszámai indikatívan értendők. A táblázat arányszámai a tervezett EU társfinanszírozást foglalják 
magukba, hazai támogatás nélkül. Az ún. Youth Employment Initiative keretösszegei nem részei a táblázatnak. Az ESB 
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Alapok teljesítménykereteinek felhasználásáról még nincs tagállami döntés, mert az uniós szintű szabályozók is formálódnak 
még. 

*Általában követjük azt az elvet, hogy adott OP TA kerete a hangsúlyos ESB alapból kerül finanszírozásra. Ez alól kivétel a 
GINOP ESZA alapú TA prioritása, mivel a GINOP ESZA fejlesztéseinek TA igénye kiemelkedő (a jogszabálytervezetek lehetővé 
teszik, hogy a TA bármely alap alól finanszírozható. 

A klímaváltozás célkitűzésre allokált indikatív EU támogatás összege (EUR) 

A klímaváltozás célkitűzésre allokált indikatív EU támogatás összege a jelenleg ismert operatív 
program elképzelések alapján eléri az összes Magyarországra jutó becsült SA és KA technikai 
segítségnyújtással csökkentett uniós támogatásának (20,9 milliárd EUR) 22,72%-át (kb. 4,74 milliárd 
EUR). Ez az érték még több is lehet, mivel nem tartalmazza az ESZA prioritások klíma vonatkozásait 
(’ESF secondary theme’ metodológia hiánya miatt) illetve a GINOP/EFOP összes potenciálisan 
alkalmas prioritástengelyeinek beavatkozási területeit. A fenti érték az egyértelműen beazonosítható 
klíma célú beavatkozási területek alapján került meghatározásra, mint pl. a környezetvédelmi és 
közlekedési témájú OP-k prioritástengelyei, vagy a területi OP-k hasonló célú prioritástengelyei. 

Operatív Program OP-n belüli arány (TA nélkül) Aránya a teljes keretből (TA 
nélkül) 

EFOP még nincs adat még nincs adat 

GINOP 4,69% 1,90% 

KOP 24,89% 3,51% 

KEHOP 85,99% 13,09% 

KOOP nem releváns nem releváns 

TOP 22,88% 3,81% 

VEKOP 26,60% 0,57% 

Összes - 22,89% 

Fontos, hogy a klímaváltozás célra fordítani tervezett EU támogatás összege a hivatalosan elfogadott 
teljes módszertan hiányában jelenleg nem adható meg pontosan. További korlátot jelent az egyes 
operatív programok részletes intézkedésszintű allokációinak még nem végleges kategorizálása, amely 
nagyban befolyásolja a véglegesen meghatározható beavatkozási terület mix-et (intervention field) 
az egyes prioritástengelyek esetében. 

 

1B FEJEZET 

1.5 Az ESB alapok megvalósításával kapcsolatos horizontális elvek és célkitűzések 
alkalmazása 

A horizontális elvek és célok érvényesítésének általános szempontjai és mechanizmusai: 

 A horizontális elveket és célokat érvényesíteni kell mind a fejlesztések előkészítése és 
megvalósítása, mind a fejlesztések eredményeinek működtetése során. 

 A releváns fejlesztésekkel kapcsolatos döntésekben érvényesíteni kell az elveket, előnyben 
részesítve azon fejlesztéseket, melyek az elvek érvényesítéséért többet tesznek, és 
kizárni/módosítani azokat, amelyek azokkal ellentétes eredményekkel és hatásokkal járnak. 

 Az érvényesítés során elért eredményeket mind projekt, mind programszinten nyomon kell 
tudni követni, és rendszeresen értékelni kell. 

 Az elvek és célok érvényesítése által magasabb szakmai hozzáadott érték álljon elő, úgy hogy 
közben nem torzulnak a projektfejlesztés és a projektkiválasztás egyéb szakmai szempontjai. 

 Az elveket és célokat a végrehajtási intézményrendszer kiépítése során is érvényesíteni kell. 

 Az érvényesítés elvárásaira és az érvényesítés jó gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszert 
és a kedvezményezetteket fel kell készíteni. Fontos az egyes fejlesztéstípusokra szabott, 
specifikus érvényesítés. A végrehajtás megkezdéséig erről tervet kell készíteni, és annak mentén, 
a végrehajtás során, képzéseket és útmutatókat kell rendelkezésre bocsátani. 
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 Az ország adottságaira szabott horizontális elveket és célokat kell kialakítani. A horizontális 
elveknek és céloknak egy része minden egyes programra kiterjed és a PM-ben rögzül. Másik 
részük program-specifikus, és csak az adott programban rögzül. 

 Az érvényesítés főbb mechanizmusai (az egyes típusok relevanciáját a részletes végrehajtási 
szabályok határozzák meg): 
o Méret vagy jelentőség alapján kiemelt fejlesztések kiválasztása és előkészítése során területi 

és/vagy társadalmi integrációs előzetes hatásvizsgálatot kell végezni. A végrehajtó 
intézményrendszer szolgáltatásaként, a pozitív hatások növelése, a negatívak csökkentése 
érdekében a kedvezményezettekkel folytatott konzultációk alakíthatják a fejlesztést. 

o A végrehajtó intézményrendszer által a kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások az 
elvek projektszintű érvényesítésével kapcsolatos tanácsadás és képzések formájában. 

o A releváns fejlesztési tematikák esetében horizontális belépési feltételeket kell kialakítani, 
vagyis az egyes horizontális szempontból jelentős projektszintű előfeltételeket (belépési 
küszöb). 

o A releváns versenyalapú projektkiválasztási (pályázat) megoldások esetében a horizontális 
elvek és célok érvényesítése versenyelőnyt jelent. 

o A partnerségen keresztül együttműködés a programok monitorozása során. 

1.5.1 A partnerségi elv érvényesítésének elvei 

Partnerség a tervezésben: A partnerség szempontjából a tervezés két szakaszra osztható. A lezajlott 
első szakaszban az uniós forrásfelhasználás tervdokumentumai az ágazati szakminisztériumok által 
rögzített fejlesztési törekvésekre (ld. a megalapozó átfogó fejlesztési tervezés, az OFTK tervezése; az 
egyes ágazatok, valamint a megyék és a nagyvárások stratégiaépítése), valamint az EU Bizottsága 
által kidolgozott tervezési irányelvekre, útmutatókra és észrevételekre épültek. Ennek 
eredményeként készült el a PM és az OP-k szakmai konzultációra bocsátott tervezete. A partnerek 
bevonása alapvetően a tervezést megalapozó nemzeti stratégiák kidolgozásában jelent meg. Az 
elmúlt két évben 27 ágazati stratégia társadalmasítása zárult le (vagy zárul le a következő 
hónapokban) elektronikus fórumok és rendezvények, valamint a nyilvánosság biztosításával. 5300 
személyt és szervezetet sikerült közvetlenül elérni, megközelítőleg 6400 észrevétel érkezett. Az 
összesen 43 megyei és nagyvárosi stratégia már lefolytatott vagy hamarosan induló társadalmasítása 
tovább szélesíti ezt a kört. 

A jelenleg zajló második szakasz szakmai partneri egyeztetései már közvetlenül az uniós 
tervdokumentumokhoz kapcsolódnak. (1) Ennek első fázisában a PM és az OP-k felelős tervezői az 
első fázis megalapozó stratégiakészítése során kialakított szakmai kulcspartneri körrel egyeztetnek 
(eddig 70 országos és megyei eseményen 3200 személyt és szerveztet sikerült közvetlenül elérni). 
2013 nyarától a PM és OP minisztériumi tervezők partnerségi munkájába támogatóként felelősséggel 
bekapcsolódnak a jelenlegi irányító hatóságok (IH) is, ld. erről bővebben a 2. fejezetben. A 
partnerségi terv szerint, (2) a második fázisban, 2013 nyarától központilag koordinált, rendszerszerű 
eszközökkel támogatott széles körű társadalmasítás indul: rendezvénysorozat és elektronikus fórum, 
amely alkalmas az észrevételek regisztrálására és kezelésére (felelős: Miniszterelnökség, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szoros 
közreműködésével, a jelenlegi időszak IH-in belül kialakítandó 2014-20-as tervezési 
munkaszervezetek támogatásával, ld. 2.5. fejezet). (3) A harmadik fázisban, 2013 őszétől a partneri 
dialógus kiegészül a fejlesztések kedvezményezettjeit és érintettjeit tömegesen elérő szervezett 
tájékoztatással.  

Az eddigi és a tervezett partnerségi bevonás egyaránt megjeleníti a kormányzati (az összes tárca 
képviseli magát a tervezéskoordinációs testületben és munkacsoportjában) és nem kormányzati 
szervezeteket, valamint 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 megyei és nagyvárosi önkormányzatok, a regionális fejlesztési 
ügynökségek, a kormányzat mellett működő tanácsok és érdekegyeztető fórumok, egyes hatóságok 
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és szakmai vagy érdekképviseleti civil szervezetek (különösen környezeti, esélyegyenlőségi, szociális, 
gazdaságfejlesztési), a kamarák és a gazdasági szereplők egyéb tömörülései (pl. állandó befektetői 
fórumok), az egyetemek és a kutatóintézetek, az egyházak (az eddig megszólított partneri kör 
részleteit ld. az EU Bizottsága számára 2013. május 28-án átadott dokumentumban). A megyék 
fontos szerepet kapnak a tervezés nyilvánosságának biztosításában, a helyi és megyei civil és 
érdekképviseleti szerveztek bevonásában. A hozzáférés szempontjából érzékeny célcsoportok (ld. 
1.5.4 fejezet) bevonása célirányosan is támogatva lesz. 

Az eddig megvalósult partneri bevonás hozzáadott értéke kimutatható a 2014–20-as fejlesztések 
tárgykörének és ezen belül az uniós finanszírozású tárgykör azonosításában. Különösen erős a 
partneri visszacsatolás a területileg decentralizált fejlesztések tárgykörének meghatározásában (ld. 3. 
fejezet). A partnerek egyértelműen megerősítették a gazdasági fejlődés fókuszba helyezését. 

Partnerség a végrehajtásban: A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az OP-k végrehajtási 
partnerségében való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak az OP-k végrehajtáshoz és 
teljesítménykeret teljesüléséhez kötődő monitorozásba és jelentéstételbe. A monitoring bizottságok 
tagjaiként lehetőséget kapnak álláspontjuk kifejtésére. (A végrehajtás partnerségének részleteit a 
jelenleg kidolgozás alatt álló végrehajtási intézmény- és eljárásrendi munkák keretében kerülnek 
azonosításra, ld. 2.5 fejezet.) 

1.5.2 A férfiak és nők közötti egyenlőség, a diszkriminációmentesség és a 
hozzáférhetőség elősegítése 

Az európai horizontális politikákkal összhangban Magyarországon az alábbi hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségéért, valamint integrációjáért és/vagy befogadásáért szükséges tenni a 
2014–20-as fejlesztéseken keresztül is: 

Az esélyegyenlőség érdekében biztosítani kell a fejlesztésekben: 

 a nők és férfiak esélyegyenlőségét a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, közlekedési, oktatási 
és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben, kiemelt figyelemmel a kisgyermekes nőkre és férfiakra, illetve a gyermeküket 
egyedül nevelő szülőkre; 

 a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása az épített környezethez, információhoz 
és kommunikációhoz, a fejlesztésekkel érintett szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségben; 

 a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét a foglalkoztatásban. 

A diszkriminációmentesség érdekében biztosítani kell a fejlesztésekben: 

 a roma közösségek és a roma nemzetiségű emberek esélyegyenlőségét a foglalkoztatásban, 
szociális és egészségügyi, oktatási, képzési szolgáltatásokban, valamint a lakhatásban (kiemelt 
figyelmet fordítva a roma nőkre a fejlesztések során és a mutatók mindegyikénél); 

 a nők esélyegyenlőségét a foglalkoztatásban, kiemelten munkáért járó azonos javadalmazásban. 

A fejlesztések fenti célcsoportok érdekében tett beavatkozásairól projekt- és programszinten is 
adatokat kell gyűjteni, nemek szerinti bontásban. A programszintű értékeléseknek részét kell, hogy 
képezzék a fejlesztéseknek a fenti célcsoportok életkörülményeinek javításához való 
hozzájárulásának vizsgálata. A fenti célcsoportok érdekképviseletével foglalkozó nem kormányzati 
szervek reprezentatív képviseleteinek helyet kell kapniuk minden program monitoring bizottságában. 

1.5.3 Fenntartható fejlődés 

Magyarországon a környezeti acquis figyelembe vételét szigorúan kell kezelni, a kiemelt területeken 
tett vállalások többlet-erőfeszítéseket kívánnak. Integrálni kell a környezetvédelmi követelményeket, 
az erőforrások hatékony felhasználását, a biodiverzitás megőrzését a programok tervezésébe és 
végrehajtásába, különösen a közlekedés, az energia, a versenyképesség és az ipartámogatás terén: 

 az épített környezet, a kulturális örökség, a természeti értékek és a biodiverzitás megóvása; 

 a hulladékszegény, újrahasznosításon és újrahasználaton alapuló fejlesztések preferálása; 
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 az energia, az erőforrás és a terület felhasználási igényének csökkentése; 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, a környezeti kockázatok csökkentése és a 
hatékony katasztrófahelyzet-kezelés támogatása; 

 a megvalósuló projektek kiválasztási és támogatási feltételrendszere segítse a „szennyező fizet” 
elv érvényesülését, a környezeti elemeket szennyezők azonosítását, a környezeti terhelés 
költségeinek megtérítését; a megtérítés jelenjen meg a költségmegtérülés megállapításában, 
figyelemmel a földrajzi jellemzőkre, a felmerülő aránytalanul nagy lakossági költségterhekre; 

 a klímavédelmi és adaptációs vonatkozásokat ld. a horizontális célkitűzéseknél. 

A fejlesztések fenti elvek érdekében tett beavatkozásairól projekt és program szinten is adatokat kell 
gyűjteni. A programszintű értékeléseknek részét kell, hogy képezzék a fejlesztéseknek a fenti 
elvekhez való hozzájárulásának vizsgálata. A fenti elvek érdekében tevékenykedő kormányzati és 
nem kormányzati szerveknek helyet kell kapniuk minden program monitoring bizottságában. 

1.5.4 Horizontális politikák célkitűzései 

Hozzáférhetőség 

Biztosítani kell a hozzáférését a végrehajtási rendszer fejlesztési információihoz (ld. támogatási 
lehetőségek, fejlesztésekben való érintettség), és a végrehajtási intézményrendszer kialakítása során. 
Az elektronikus ügyintézési lehetőségeknek e téren nagy szerepet kell kapniuk. 

Érvényesíteni kell az egyetemes tervezés (universal design) elvét az infrastrukturális, információs, 
kommunikációs és szolgáltatási fejlesztésekben. Minden projektben, ahol épületre, tárgyra, 
technológiára, szolgáltatásra irányuló tervezési, fejlesztési tevékenység történik, ott alkalmazni kell a 
fizikai és info-kommunikációs hozzáférhetőség szempontjait. A hozzáférésben teret kell kapnia a 
műszaki megoldásokhoz képest gyakorta hatékonyabb, és a műszaki megoldásokat szükségszerűen 
kiegészítő szolgáltatásszervezésnek. 
A hozzáférhetőség szempontjából kiemelt célcsoportként kezelhetők a fogyatékossággal élők, a 
gyermekek, a várandósok, a kisgyermekes családok, az idősek, az alacsonyan képzettek. 

Népesedési kihívások kezelése 

A demográfiai változásokra való felkészülés elsősorban a családbarát, a gyermekvállalást és a 
népességnövekedést elősegítő, másodsorban az elöregedő népesség igényeire figyelemmel lévő 
megfontolásokat igényel a tervezésben és a végrehajtásban. Biztosítani kell a gyermeket nevelők– 
ezen belül kiemelten a nagycsaládosok – valamint a gyermekvállalás előtt álló fiatalok 
esélyegyenlőségét a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, oktatási és képzési, valamint lakhatási 
fejlesztésekben, illetve a közkincsekhez, közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz és rekreációs 
lehetőségekhez való hozzáférésben. 

Klímaváltozás megelőzése és alkalmazkodás 

A klímaváltozással kapcsolatban mind annak megelőzését, mind az ahhoz való alkalmazkodást 
elősegítő műveleteket integrálni kell a fejlesztésekbe. A megelőzés érdekében ösztönözni kell a 
fosszilis energia felhasználásának mérséklését, valamint az alacsony üvegházhatású gázkibocsátást 
eredményező technológiák és módszerek térnyerését. Ezzel párhuzamosan az egyes programokat, és 
projekteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok képesek legyenek ellenállni az 
éghajlatváltozás várható hatásainak, illetve elősegítsék az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. 

Területi kohézió a térségi fenntarthatóság és a helyi gazdaság érdekében 

A területi kohézió magyarországi kezdeményezésű horizontális célkitűzés, teljes összhangban az 
Európai Unió Területi Agendájával (TA2020). Legfontosabb üzenete, hogy a területi szempontokat 
nem csak a területi programokban, hanem más fejlesztésekben is érvényesülnek: (1) a fejlesztéseket 
a helyi adottságokhoz kell igazítani, (2) egymással térségileg integráltan kell megvalósítani. 

 A fejlesztések területi szinergiája érdekében egy adott fejlesztés más térségi fejlesztésekkel való 
harmonikus kapcsolatának biztosítása. 
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 A fejlesztések gazdaságra, foglalkoztatásra, élet- és környezetminőségre, elérhetőségre, valamint 
infrastrukturális ellátottságra gyakorolt hatásai összességében pozitívak legyenek térségi szinten. 

 Minden fejlesztés járuljon hozzá a megvalósulása helyszínét adó térség országos szinten kijelölt 
fejlesztési irányaihoz (ld. OFTK). Az intézkedések lehetőség szerint ne növeljék a térségi 
egyenlőtlenséget, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló projektek kapjanak 
könnyítést a forrásszerzésben, finanszírozásában, szakmai támogatásban. 

 A fejlesztések tartsák szem előtt a takarékos és hatékony területhasználatot, az erőforrások 
térségeken belüli hasznosítását, és a hatékony térségeken belüli anyag, energia és 
jövedelemáramlást szorgalmazó térhasználati elveket (ld. részletesen az OFTK-ban). 

A fejlesztések területi vonatkozásairól projekt és program szintű adatokat kell gyűjteni. A 
programszintű értékelések részét kell, hogy képezze a fejlesztések területi értékelése. Megyei szinten 
nyomon követni és értékelni kell az ágazati és a területi fejlesztéseket. A megyéknek, ill. 
képviseletüknek helyet kell kapniuk a programok monitoring bizottságaiban. 

1.6 Az ESB alapok hatálya alá tartozó programok listája 

Magyarország a következő időszak kiterjedt integrációs elvárásainak megfelelően élni kíván a több 
alapból finanszírozott operatív programok lehetőségével, fokozott hangsúlyt helyezve az alapok és 
OP-k közötti koordinációra. 

Az operatív programok indikatív listája és prioritástengelyei 

Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP): 
 KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 
 Tudásgazdaság fejlesztése 
 Infokommunikációs fejlesztések 
 Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és társadalmi gazdaságfejlesztés  
 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 
 Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése (általános KKV orientáció) 
 Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése (célirányos K+F+I célú eszközhasználat (alap)) 
(Az OP ITI-k finanszírozását tervezi, ld. 3. fejezetben.) 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): 
 Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése 
 Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő mobilitás támogatása 
 Integrált város-térségi fejlesztések 
 Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 
 Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés 
 Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 
 Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés 
(Az OP ITI-k és CLLD-k finanszírozását tervezi, ld. 3. fejezetben.) 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): 
 KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, kreatív és alternatív gazdaságfejlesztés 
 Intelligens és tudásalapú növekedés infrastrukturális megalapozása 
 Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés 
 Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok (városok és térségeik (CLLD)) 
 A közösségi szolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékony fejlesztése, megújítása 
 Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 
 Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 
(Az OP ITI-k és CLLD-k finanszírozását tervezi, ld. 3. fejezetben.) 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): 
 Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 
 Befogadó társadalom 
 Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 
 Gyarapodó tudástőke 
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 Jó állam 
(Az OP ITI finanszírozását tervezi, ld. 3. fejezetben.) 
Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP): 
 Klímaváltozásra történő felkészülés 
 Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése 
 Vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegőminőségi és zajvédelmi fejlesztések 
 Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések 
 Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések 
 Környezetügyi K+F+I, szemléletformálás 
 Energiahatékonyság javítására irányuló pénzügyi eszközök 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KOP): 
 Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 
 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 
 A fenntartható városi közlekedésfejlesztés 
 A regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása 
 A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése 
Koordinációs Operatív Program (KOOP): 
 A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és 

fejlesztése 
 A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 
Vidékfejlesztési Program (VP): 
 A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki 

térségekben 
 A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a 

mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 
 Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok 

szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén 
 A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése 

és javítása 
 Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az 

éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás 
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 

 A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben 

(A programban a CLLD kötelező eszköz, amely mind a 6 prioritás tevékenységeire kiterjedhet) 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP): 
 A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez 

kapcsolódó feldolgozást is 
 Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az 

ezekhez kapcsolódó feldolgozást is 
 A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 
 A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése 
(Az OP CLLD finanszírozását tervezi, ld. 3. fejezetben.) 
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Az OP-k összesítő pénzügyi táblája 
Az alábbi táblázat a tervezés jelenlegi szakaszában alkalmazott, indikatív forrásallokációs arányokat 
tartalmazza (100% = a 2014-2020-as időszak Magyarországra eső uniós forráskeretei a nemzeti 
társfinanszírozással együtt). 

Operatív 
Programok 

ESB Alapok (ERFA, ESZA, 
KA, EMVA és ETHA) 

Összes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GINOP ERFA 27,5% 20,2% 26,8% 28,3% 30,2% 30,1% 26,4% 27,3% 

GINOP ESZA 6,7% 4,9% 6,5% 6,9% 7,3% 7,3% 6,4% 6,6% 

TOP ERFA 12,5% 9,2% 12,1% 12,8% 13,7% 13,6% 12,0% 12,4% 

TOP ESZA 1,5% 1,1% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 

VEKOP ERFA 2,1% 1,6% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,0% 2,1% 

VEKOP ESZA 1,0% 0,7% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9% 1,0% 

EFOP ERFA 3,4% 2,5% 3,3% 3,4% 3,7% 3,7% 3,2% 3,3% 

EFOP ESZA 6,1% 4,5% 6,0% 6,3% 6,7% 6,7% 5,9% 6,1% 

KOP KA 10,8% 15,8% 11,9% 11,1% 9,5% 9,2% 10,3% 8,6% 

KOP ERFA 1,1% 1,6% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 1,1% 0,9% 

KEHOP KA 12,0% 17,6% 13,2% 12,3% 10,5% 10,2% 11,5% 9,5% 

KEHOP ERFA 0,9% 1,3% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 

KOOP KA 1,3% 0,5% 0,8% 1,1% 1,2% 1,4% 2,1% 2,5% 

VP EMVA 13,0% 18,1% 12,5% 10,8% 10,2% 11,0% 15,5% 17,2% 

MAHOP ETHA 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Concerning the significant uncertainties of the total Hungarian allocation of EARDF and EMMF a table containing only the SF and CF 
allocation is also provided below: 

Operatív 
Programok 

ESB Alapok  
(ERFA, ESZA, KA) 

Összes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GINOP ERFA 31,71% 24,8% 30,7% 31,8% 33,7% 33,9% 31,4% 33,1% 

GINOP ESZA 7,69% 6,0% 7,5% 7,7% 8,2% 8,2% 7,6% 8,0% 

TOP ERFA 14,36% 11,2% 13,9% 14,4% 15,3% 15,3% 14,2% 15,0% 

TOP ESZA 1,78% 1,4% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 

VEKOP ERFA 2,43% 1,9% 2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 2,4% 2,5% 

VEKOP ESZA 1,13% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 

EFOP ERFA 3,86% 3,0% 3,7% 3,9% 4,1% 4,1% 3,8% 4,0% 

EFOP ESZA 7,08% 5,5% 6,9% 7,1% 7,5% 7,6% 7,0% 7,4% 

KOP KA 12,60% 19,7% 13,8% 12,6% 10,7% 10,5% 12,5% 10,5% 

KOP ERFA 1,09% 1,7% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 

KEHOP KA 13,59% 21,3% 14,9% 13,6% 11,6% 11,3% 13,5% 11,4% 

KEHOP ERFA 1,18% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 

KOOP KA 1,50% 0,6% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 2,5% 3,0% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

See the same disclaimer notes as it is stated at the above table 

Megjegyzés: A táblázat arányszámai indikatívan értendők. A táblázat arányszámai a tervezett EU társfinanszírozást és a 
kapcsolódó hazai támogatást foglalják magukba. Az ún. Youth Employment Initiative keretösszegei nem részei a 
táblázatnak. Az ESB Alapok teljesítménykereteinek felhasználásáról még nincs tagállami döntés, mert az uniós szintű 
szabályozók is formálódnak még. 
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2. A Partnerségi Megállapodás eredményes megvalósítása 

2.1 AZ ESB Alapok, az EIB és egyéb támogatási eszközök közötti koordináció 

A 2014–20-as fejlesztési időszak beavatkozásainak hatékonysága érdekében fokozott integrációra 
van szükség az európai szintű törekvések ajánlásainak megfelelően (pl. 5. Kohéziós Jelentés, EU2020, 
TA2020). Ezért is bővültek az integrációs lehetőségek és kötelezettségek a Kohéziós Politika 
következő időszakra vonatkozó rendelettervezeteiben. Magyarország is határozottan élni kíván e 
lehetőségekkel, melyeknek három fontos dimenziója van: (1) A PM-hez csatlakozó operatív 
programok többségét több alap is támogatja. Ezáltal a programokban kitűzött célok és vállalt 
eredmények eléréséhez széles eszköztárral támogatható (egyúttal tematikusan erősen fókuszált) 
akciók megvalósítása nyújt garanciát. (2) Magyarország szintén élni kíván az újszerű térségi 
integrációs megoldásokkal (ITI, CLLD). (3) Fokozottabb integrációra van szükség az SA és KA, 
valamin az az EMVA és ETHA alapokból finanszírozott akciók között, és az integrációnak ki kell 
tekinteni ezek az alapokon kívüli egyéb uniós kezdeményezésekre is.  
Az erős integrációs ambíciókhoz egyrészt egy fokozott tematikus összhang kialakítására van szükség a 
programok és az alapok között a tervezés során. Másrészt az integrációnak ki kell terjednie a 
végrehajtás intézmény és eljárásrendi kérdéseire is, e szempontból kulcskérdés egy erős központi 
koordináció kialakítása. 

Erős központi koordináció biztosítása 
A 2014–2020-as időszakban az ESB alapok minden alapjára és programjára kiterjedő központi 
koordinációs funkciók jönnek létre. Az ezek ellátásáért felelős szervezetnek a Miniszterelnökség ad 
helyet. A központi koordináció kiterjed a következő feladatokra: 

 törvényességi felügyelet ellátása, panaszok kivizsgálása, az első fokú döntések azonos elvek 
szerinti feljebbviteli rendszerének működtetése; 

 közbeszerzési eljárások ellenőrzése, egységes szempontrendszerek; 

 egységes eljárásrend és módszertan kialakítása és működtetése; 

 egységes, koordinált központi kommunikáció; 

 egységes informatikai rendszer (monitoring-, indikátor-, és vezetői információs rendszer) 
fejlesztése, és működtetése; 

 a teljesítménykeret nyomon követése; 

 koordinációs Operatív Program végrehajtása; 

 kapcsolattartás az EU Bizottságával,  

 kapcsolattartás az EIB-bel. 
A központi koordinációs szervet támogatja egy minden programra kiterjedő központi monitoring 
bizottság. Az egységes döntéshozatalt szolgálja a jelenlegi időszakban működő Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybiztosság (NFK) vagy az NFK funkcióit továbbvivő utódtestület. 

Összhang az EU vidékfejlesztési és halászati fejlesztési politikájának forrásaival 
A vidékfejlesztési (EMVA) és halászati (ETHA) alap programjainak tervezése és végrehajtása a VM 
felelősségben zajlik, de Központi koordináció e programok tervezésére és végrehajtása is kiterjed: 
o Tervezéskoordinációs mechanizmusok biztosítják a programozás összhangját. A Partnerségi 

Megállapodás és az operatív programok tervezésének koordinációja (NGM) kiterjed az EMVA és 
ETHA programokra is. Az e programokért felelős tárca (VM) szintén bevonja a többi OP felelős 
szaktárcáit az EMVA és az ETHA tervezési munkacsoportokba. A tervezés területi szintű 
összehangolása megyei szinten is biztosított. A közös tervezést az NGM és a VM módszertanilag 
közösen támogatja. 

o Az EU vidékfejlesztési politikája a 11-ből 10 tematikus célkitűzést támogat (ezért is szerepel az 
1.1.2-es fejezetben 10 tematikus célnál is az agráriumra és a vidékfejlesztésre vonatkozó 
helyzetértékelési kiegészítés), halászati fejlesztési politikája pedig 11-ből 3 tematikus cél 
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keretében tervez beavatkozásokat (a 3., a 6. és a 8. 13). Ezért tematikus összhangot is biztosítani 
kell a magyarországi SA, KA, EMVA és ETHA támogatási rendszerek között. Ennek elvei az 
alábbiak: 
o a vidékies térségek fejlesztése érdekében az összes ESB Alapot fel kell használni, azt 

mindegyik program támogatja. Az SA és KA operatív programok egyaránt foglalkoznak agár- 
és élelmiszeripari, valamint közvetlen vidékfejlesztési hatású fejlesztésekkel. Mindez az SA és 
KA, valamint az EMVA és ETHA programok komplementer felhasználását jelenti: 
 A vidékies térségekben és az agrárszektorban a vállalkozási (pénzügyi eszközök is), K+F+I, 

IKT, közlekedési, energetikai, agrárközigazgatási fejlesztések alapvető támogatását a SA 
biztosítják. A vízgazdálkodás a KA finanszírozásban valósul meg. 

 Az EMVA a vidéki térségek és az agrárgazdálkodás fejlődése szempontjából kiemelt 
tématerületre összpontosítja erőforrásait. 

Az alapok integrációjának kiemelt területei: 
 A vidéki szegénység elleni küzdelemben: a befogadás és társadalmi integráció a vidékies térségekben. A 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek (szinte kivétel nélkül vidékies kistérségek), egy több SA alapú OP által támogatott 
ITI szolgálja a térségek befogadási, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési többletforrásait és akcióit (ld. 3.1.5-ös fejezet). 
Ehhez járulnak az EMVA fejlesztések, különösen a helyi kezdeményezésű EMVA finanszírozású CLLD közösségek 
fejlesztései (ezek a városi – jellemzően kisvárosi – központ bevonása esetén SA kiegészítő forrásokból is részesülhetnek, 
ld. 3.1.1.) A kistérségekbe a decentralizált gazdaságfejlesztés felelőseinek (megyék, kisváros-térségek) döntései 
függvényében további források érkezhetnek, közeledésfejlesztésre, településfejlesztésre, foglalkoztatásra is. 
 A klímaváltozási felkészülés és vízgazdálkodás: A KA nagyléptékű vízrendezési projektjeihez a gazdák saját vízi 
infrastruktúra fejlesztési és adaptív gazdálkodást és kompenzációt szolgáló támogatásai kapcsolódhatnak. 

Az SA és KA támogatásokon kívüli EMVA fejlesztési fókuszok a 2014–20-as időszakban: 
 a mezőgazdasági vállalkozások támogatása: mezőgazdasági termékek termelése; a mezőgazdasági termékek 
forgalomba hozatala (SA támogatás is lehetséges); mezőgazdasági termékfeldolgozás mezőgazdasági termékké kisebb 
léptékű projektek (SA-ból a jelentős projektek); mezőgazdasági termékfeldolgozás nem mezőgazdasági termékké; 
energiafelhasználás-hatékonyság növelése, szénmegkötés; öntözéshez kapcsolódó fejlesztések; fenntartható 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és halászati megoldások támogatása; tájvédelem, erőforrás-megőrzés, erőforrás-
hatékony agrártermelés és halászat; fiatal gazdák. 
 nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása: mezőgazdasági termékek termelése; mezőgazdasági termékek 
forgalomba hozatala (SA támogatás is lehetséges); 
 mezőgazdasági vállalkozások K+F kapacitásokkal való együttműködései 
 agrárvállalkozások kapcsolódó IKT fejlesztési és IKSZT 
 mezőgazdasági utak, nem kistérségi jelentőségű, falvak közötti összekötő utak 
 on-farm energetika (kedvezményezett bevételének min. 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik)  
 vidékies térségekben falusi és agrárturizmus kisléptékű fejlesztései 
 rövid térségi élelmiszer láncok kialakítása (SA támogatás is lehetséges); 
 életképes vidéki települések, helyi közösségek fejlesztése komplex programok támogatásával (CLLD-k keretében) 

o A közösségvezérelt helyi fejlesztésekben (CLLD) bizonyos körülmények között elképzelhető 
közös EMVA és a SA finanszírozás (erről ld. az 3.1.1-es fejezetet). 

o A vidékfejlesztési és halgazdálkodási programok végrehajtási rendszere a megújuló központilag 
koordinált, és miniszteriális szinten decentralizált intézményrendszer része lesz, a szükséges 
önállósággal, de az alábbi integrációs irányokat lehetővé téve: 
o a különböző alapok területileg dekoncentrált intézményeinek szervezése (jelenlegi 

közreműködő szervezeti funkciók) tegye lehetővé az egyablakos ügyintézést (különösen a 
többalapos finanszírozás, a CLLD esetében). 

o A központi koordináción feladatként a második pillér eljárásrendjei összehangolására 
kerülnek. 

o A programok monitoring rendszereit is össze kell hangolni közös kulcsindikátorokkal, és a 
monitoring információs rendszerek közötti rendszerszerű adatcserével, amely támogatja a 
többalapos finanszírozást és kiszűri a projektek kettős finanszírozását. Így lehetővé válik az 
összes ESB alap átfogó előrehaladásának nyomon követése is. 

o A KAP két pillére közötti átcsoportosítást nem tervezett. Ugyanakkor a KAP 1. és 2. pillére 
közötti kapcsolat biztosított a zöldítés és az agrárberuházások tekintetében. A beruházások 

                                                           
13 Az ETHA és többi alap közötti integráció és koordináció tematikus orientációját segíti majd a Bizottság Kék növekedésről szóló 
közleményében megfogalmazott releváns üzenetek (COM/2012/494 final) érvényesítése. 
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esetében a közvetlen kifizetések jövedelemstabilizáló hatása elegendő likviditást és garanciát 
jelent a hitelpiac felé. 

(A térségileg integrált eszközök együttműködési lehetőségeivel, továbbá a végrehajtás 
megerősítésének és egyszerűsítésének, valamint az elektronikus adatcserének a közös elveivel más 
fejezetek foglalkoznak.) 

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUDRS) érvényesítésének koordinációja 
Az EUDRS nemzeti koordinációja és a nemzetközi koordinációba való magyarországi bekapcsolódás a 
központi koordinációs feladatok része. Külön tervezési mechanizmus biztosítja az EUDRS 
érvényesítését Magyarország tagállami és uniós forrásainak tervezése során. A tagállami és ETE 
programok előkészítése és végrehajtása a stratégia felelős szervei által meghozott döntésekre 
figyelemmel zajlik, szükség esetén a stratégia testületeivel (a Tematikus Koordinációs Testületekkel 
/Steering Groups/ vagy a Budapesti Duna Kontakt Ponttal), illetve az érintett EUDRS országokkal 
konzultálva. A tervezés tematikus összehangolásának alapját az EUDRS akcióterve és útitervei 
képezik. A javaslatok több szintű összehangolása és EUDRS szempontú monitoringja érdekében az 
EUDRS kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és munkaszervezete részt vesz a 2014-
2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódó tárcaközi munkacsoportban, az operatív programok 
munkacsoport ülésein. Emellett az ágazati államtitkárságok programozóinak részvételével EUDRS 
Tárcaközi Almunkacsoport ülések is zajlanak operatív programonként. A koordinációt a végrehajtás 
során is biztosítani kell (ennek kialakítása az intézményrendszer kialakításának keretében történik). 
Az EUDRS koordináció a Magyarországi EMVA és az ETHA tervezésre is kiterjed. 

Összhang más uniós forrásokkal 
A programozás és a megvalósítás szakaszában biztosítani kell az ESB alapok magyarországi 
támogatásainak más uniós politikákkal való összhangját is. A tervezés jelenlegi szakaszában 
azonosítható fontosabb kapcsolatok: 
o A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan a HORIZONT 

2020-hoz kötődő kapcsolatok a legfontosabbak. A gazdaságfejlesztési OP támogatja a HORIZONT 
2020 potenciális magyarországi résztvevőinek felkészítését, a szinergiát közvetlenül biztosítja az 
intézményi kiválóságra építő erős KFI kapacitásfejlesztés. A tervezett intézkedések az 
elkészítendő ERA stratégia domináns eszközeiként is megjelennek majd. 

o A Magyarországra érkező SA, KA, EMVA és ETHA források, valamint az EU LIFE programjának 
közös finanszírozásában integrált beavatkozások valósulnak meg, a Natura 2000 Priorizált 
Intézkedési Terv fejlesztési elképzelései mentén. Ennek érdekében a KEHOP-ra, valamint az 
EMVA és ETHA programokra kiterjedő koordinációs mechanizmusokat kell kialakítani. 

o A Magyarországra jutó CEF források szolgálják a TEN-T törzshálózattal kapcsolatos fejlesztéseket. 
E források szerepet kapnak a fenntartható közlekedési formák (vasút) további erősítésében is (az 
ez irányban elkötelezett hazai KA finanszírozású fejlesztéseket kiegészítve). 

o A leginkább rászoruló személyeket támogató Fund for European Aid to the most Deprived (FEAD) 
eszköz fontos kiegészítést jelent a hátrányos helyzetű népességet sújtó szegénység elleni 
beavatkozások diverzifikálására. 

o A Youth Employment Initiative (YEI) kapcsán alapvető feladat a kapcsolódó, szintén az inaktívakat 
és a munkanélküli fiatalok problematikáját megcélzó ESZA forrásokkal való maximális szinergia 
megteremtése, a megvalósításban részt vevő különböző OP beavatkozások és a YEI támogatása 
között. 

o Koordinációt igényel még az Marie-Curie, ERASMUS for all, Kreatív Európa (oktatási akciókkal), a 
COSME (KKV versenyképességi hálózatosodási akciókkal), a Social change for innovation 
(befogadási és foglalkoztatási akciókkal), az ENI, a Belügyi programok (MMA és BBA) (különösen 
ETE programok esetében) és az ESB alapok magyarországi programjainak megvalósítása. 

A korábbi programozási ciklusokhoz hasonlóan, a 2014–2020-as időszak fejlesztései során is szükség 
lesz az EIB finanszírozási eszközeire. 
A fenti alapokkal és forrásokkal való koordináció az érintett OP végrehajtási feladatainak és a 
központi koordinációs feladatoknak a része. 
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2.2 Az addicionalitási szabályok követése 

Expenditure of the General 
Government as a share of 
GDP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P51 4,8 4,8 1,8 1,9 2,2 2,2 2,3 

The table contains only preliminary data. We reserve the possibility to modify the data during the 
negotiations of the Partnership Agreement and also to differ from the convergence programme at a 
later stage before finalizing the PA, if in our view there is a need to update the data concerning 2014-
2016. 

A 2016. évre jelzett bruttó állóeszköz-felhalmozás jelentősen alacsonyabb értéke (1,8%), illetve a 
teljes periódusra vetített kb. 2,5%-os átlag a következő tényadatokkal magyarázható: 

 2016-ra a 2007-2013-as időszak jelentős nagyságú kifizetései az n+2-es szabálynak 
köszönhetően befejeződnek; 

 2014-2020 között az n+2 szabályozást felváltja az n+3 szabályozás, így a kifizetések időkerete 
megnövekedik. Ez azt jelenti, hogy a 2014-2020-as időszakban a kifizetések mennyisége 
csökken; 

 a teljes magyar kohéziós keret kb. 20%-kal kevesebb lesz, mint a 2007-2013-as időszak 
kerete; 

 2014-2020 között a magyar kohéziós keret sokkal jelentősebb része fog közvetlen 
gazdaságfejlesztésre koncentrálódni az előző időszakhoz képest (20%%→60%), ahol a 
kedvezményezettek nem kormányzati szereplők; 

 a két programozási ciklus esetében alkalmazott különböző felülvizsgálati módszertanoktól 
függetlenül a 2007-2013 közötti bruttó állóeszköz-felhalmozás átlagának (amely 
referenciaértékként szolgál 2014-2020-ra) pontosítása várható. Ennek oka a folytatódó 
európai és magyarországi gazdasági válsághelyzet (amely már a mid-term értékelések idején 
is fennállt) és ez természetesen befolyásolja a 2014-2020-as érték alakulását. 

Az OP-ok és prioritásaik közötti pénzügyi allokáció, ennek éves bontása és a végső 
kedvezményezettek típusainak meghatározása még nem került véglegesítésre, így a bruttó 
állóeszköz-felhalmozás értékének meghatározására jelenleg még csak előzetes becslés adható. 

2.3 Az ex-ante kondicionalitások teljesítésének összefoglalása 

A 2014-2020-as időszak strukturális és kohéziós politikájára vonatkozó szabályozás szerint a 
tagállamoknak a programok elfogadásához, illetve annak érdekében, hogy a Bizottság ezek forrásait a 
folyósítsa, előre meghatározott tematikus célonkénti illetve horizontális eredményességi feltételeket 
(ex-ante kondicionalitásokat) kell teljesíteni. Erre a források hatékony felhasználásának előzetes 
feltételei megteremtése érdekében van szükség a Bizottság álláspontja szerint. 
A kondicionalitások a PM sablon szerkezeti bontásának megfelelő, áttekintő táblázatokban kerülnek 
bemutatása. 

Az áttekintő táblázatok csak angol nyelven, a Partnerségi Megállapodás angol nyelvű változatában 
találhatók meg. 
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2.4 A fejlesztési teljesítmények átfogó mérésének módszertana és folyamata 

A teljesítménykeret kialakítása szorosan kötődik a végrehajtási rendszer kialakításához. A 
végrehajtási rendszer kialakítása, a kapcsolódó vizsgálatok lefolytatása jelenleg még zajlik, 2013. nyár 
végére várhatóak az első, nem előzetes eredményei. Az alábbiakban az eddigi eredmények alapján 
kialakított előzetes eredmények olvashatók. 

A Performance Framework kiinduló helyzete: 
A teljesítménykeret nyomon követésének alapvető feltétele a hiteles és megfelelő adatellátás. Ennek 
érdekében a következő időszakban javítani kell a monitoring szakmai előrehaladási 
adatszolgáltatásán (indikátorok), jelenleg ugyanis a monitoring eljárások és a kapcsolódó informatikai 
rendszer elsősorban pénzügyi és eljárásrendi fókuszáltságú. 

A Performance Framework kialakításnak lépései és felelőssége: 

 A teljesítménykerethez kapcsolódó mechanizmusok működtetése a központi koordinációs 
feladatellátás részét képezi (a következő időszak a központi koordinációt Miniszterelnökség (ME) 
látja el). 

 A tervezés koordinációja részéről a programok elkészítése során meg kell alkotni a 
kulcsindikátorok minden programra kiterjedő rendszerét, különös tekintettel a teljesítménykeret 
részét képező indikátorokra. 2013 őszén az egyes programok tervezői számára ezzel kapcsolatos 
útmutatást kell kibocsátani, és annak betartását ellenőrizni kell. (A következő időszak központi 
koordinációját ellátó ME együttműködik az OP tervezést koordináló Nemzetgazdasági 
Minisztériummal, a feladatot támogatják az OP-k ex ante értékelései is.) 

 2013/14-ben a végrehajtási intézményrendszer kapacitásaiban külön erre a célra kiadott 
képzésekkel és szabályzattal biztosítani kell, hogy az adatok rendszerszerű gyűjtése és rögzítése 
projekt- és programszinten egyaránt megvalósuljon. 

 Az adatszolgáltatásra a kedvezményezetteket is fel kell készíteni (az egyes kedvezményezetti 
csoportok igényeinek megfelelő formában: útmutatókkal, képzésekkel). 

 Az adatok gyűjtését, rögzítését és összesítését informatikai fejlesztésekkel is támogatni kell, a 
létező elektronikus adatcsere rendszereinek továbbfejlesztésével (ld. monitoring információs 
rendszerek a 4. fejezetben). 

A Performance Framework mechanizmusai: 

 A teljesítménykerethez kapcsolódó előrehaladás értékelése a központi és a programonkénti 
monitoring bizottságok egyik állandó és kiemelt feladata lesz. 

 A központi koordinációs szervnek külön eljárásrendet kell kidolgoznia az előrehaladás rendszeres 
bemutatásra és az előrehaladási problémák esetén a szükséges beavatkozások végrehajtására.  

 A teljesítménytartalék felhasználásának szabályait – a jelenleg is formálódó uniós szintű 
szabályozásoknak megfelelően – szintén külön eljárásrendben kell rögzíteni, a hazai 
szabályozásoknak megfelelően. 

 A Performance Framework teljesülés legfontosabb mérföldkövei a 2014 – 20-as időszakban: 
(1) Magyarország 2016-ban és 2017-ben korai figyelmeztetés célú teljesülési önvizsgálatot tervez; 
(2) 2018-ban az éles éves jelentés a teljesüléshez kapcsolódóan. 

2.5 Az adminisztratív kapacitások megerősítése 

A fejlesztések hatékonyságának és hozzáadott értékének növelése érdekében a következő időszak 
végrehajtását egy megújult intézményrendszer támogatja. Ezzel összhangban meg kell erősíteni a 
kedvezményezettek felkészítését is, hogy alkalmasak legyenek a támogatások fogadására és 
eredményes felhasználására. Az átalakulás irányairól és lépéseiről több Kormánydöntés is született 
(legutóbb 2013. június 25-én).  
A kapacitásfejlesztés feladatai jelenleg már zajlanak, a most működő rendszer vizsgálata folyamatban 
van. A vizsgálat eredményei alapján, tervezetten 2013 nyár végéig, ill. 2013. év végéig (részleteket ld. 
lentebb), kerülnek kidolgozásra a főbb intézményi és eljárásrendszeri kérdések. Az alábbiakban 
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összefoglaljuk az eddig meghozott kormánydöntéseket, és a vizsgálatok eddigi eredményei alapján 
azonosítható szakmai feladatokat. 

A megújuló intézményrendszer stabil és tervezett átmenete – elvek és lépések: 
Az intézményi megújulás az alábbi alapelveket követi: 

 Az új intézményrendszerben érvényesülnie kell a szakpolitika alkotásért felelős tárcák tervezési 
és irányítási felelősségének: 
o a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) kerül a GINOP, a VEKOP és a TOP irányítóhatósága, 
o a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) kerül a KEHOP és a KOP irányítóhatósága, 
o az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerül az EFOP irányítóhatósága. 

 Ezzel egy időben szükség van azokra a hatékony központi koordinációs funkciókra, amelyek 
biztosítják az intézményrendszer egységes, jól koordinált működését: a Miniszterelnökséghez 
(ME) kerül a KOOP irányítóhatósága. 

 A folytonosság elvére épül, nem veszélyezteti a 2007–2013-as programciklus végrehajtását és 
eredményeit, valamint épít tapasztalataira. Ennek érdekében konkrét lépésekre is sor kerül: a 
2014–20-as időszakban a jelenlegi intézményrendszeri humánkapacitások és kompetenciák 
megtartása érdekében Karrier Programot szükséges kidolgozni az intézményrendszerben dolgozók 
részére (felelős: ME, az IH-kat irányító minisztériumok bevonásával). 

A központi koordinációs funkciók megújításáról, és a teljes megújítás koordinálása: 

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2014. január 1-től az ME irányítása alatt működik. 

 A jelenlegi időszak központi koordinációs feladatait ellátó intézményrendszert az ME keretein 
belül kell kialakítani. 

 2014. január 1-ig tartó időszak az átmenetét (a központi koordináció funkciók és szervezeti 
felépítése; intézményrendszeri és eljárásrendi kérdések) egy változáskezelési projekt kezeli 
(felelős: ME), amelybe bevonásra kerül az NGM, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az NFÜ, az NFM. 

Az irányítóhatósági funkciók megújítása: 

 A 2014-2020 közötti programok irányító hatóságai (IH) a jelenlegi fejlesztési periódus Irányító 
Hatóságainak bázisán állnak fel, és 2014. január 1-jétől a szakpolitikáért felelős ágazatai tárcák 
irányítása alá kerülnek (ld. fentebb). Szakmai függetlenségük megőrzése céljából közvetlenül a 
szakminiszter irányítása alá kerülnek elhelyezésre, minisztériumonként egységes 
intézményszervezési megoldásokra törekedve. Innentől kezdve az IH-k felelnek majd mind a 
jelenlegi időszak végrehajtásáért és lezárásáért, mind a következő időszak tervezésért és 
végrehajtásáért, valamint az intézményrendszerének felállításáért. Az ehhez szükséges 
rendszerleírásokat és akkreditációkat még ebben az évben le kell folytatni.  

 2013 nyarán a jelenlegi IH-k szervezetén belül kizárólag a 2014-20-as felkészüléssel, tervezéssel 
foglalkozó munkaszervezetek állnak fel, a fogadó szaktárcák szakmai és humán iránymutatásainak 
megfelelően (felelős: NFM az ME iránymutatásával, IH-kat irányító minisztériumok bevonásával). 

 Az IH-kat átvevő minisztériumokban munkaszervezet áll fel a 2014. január 1-i átvétel 
előkészítésére (felelős: az IH-kat irányító minisztériumok az ME iránymutatásával). 

A közreműködő szervezeti funkciók kialakítása: 

 A 2014-2020-as európai uniós programok végrehajtásában kijelölésre kerülő közreműködő 
szervezetek 2014. január 1-től az IH-kat irányító minisztériumok irányítása alá kerülnek. 

 A regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei 
önkormányzatok irányítása alá kerülnek. 

A kapacitások megerősítése – megalapozó vizsgálatok: 
Az intézményrendszer megújításának munkálatai jelenleg is zajlanak. A jelenlegi intézményrendszer 
kapacitásainak megerősítését egy jelenleg folyamatban lévő részletes vizsgálat alapozza meg. A 
vizsgálatok és az azok alapján felálló eljárás- és intézményrendszeri elképzelések 2013 nyár végéig 
készülnek el. A vizsgálat kiterjed a jelenlegi intézményrendszerben meglévő szakmai, személyes és 
intézményi kompetenciák és működési hatékonyságuk felmérésére, értékelésére; a jelenlegi 
intézményrendszerben meglévő kapacitások, erőforrások bemutatására, továbbá kihasználtságuk 
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elemzésére; a jelenlegi intézményrendszerben jól, hatékonyan és kevésbé, vagy nem megfelelően 
működő szervezeti együttműködések bemutatására; a jelenlegi intézményrendszerről kialakult kép 
értékelésére, a véleményeket befolyásoló tényezők bemutatása, elemzésére. A vizsgálat során 
javaslat születik az átmenet biztosítására, a folyamat hatásainak elemzése; az új intézményrendszer 
hatékony működéséhez szükséges legfontosabb kompetenciák megerősítésére, esetlegesen 
felmerülő új kapacitások kiépítésére. Az eddigiekben azonosított eredmények és az ezek alapján 
kialakítható kapacitásépítési elvek az alábbiakban olvashatók. 

A jelenlegi kapacitások helyzete 

 kedvező kiinduló helyzetek: 
o kedvező szabályossági megfelelőség; 
o SA és KA esetében kedvező egységes, összességében monitoring tapasztalat; 
o magasfokú elektronizáltság; 
o releváns értékelések az előrehaladásról. 

 erősítendő: 
o egységes jogértelmezés, jogorvoslatok és eljárásrend, koordináltabb közbeszerzési gyakorlat; 
o bürokratikus terhek csökkentése; 
o szakpolitikai összhang, minisztériumi kompetenciák; 
o a szakmai előrehaladás nyomon követése (indikátorok); 
o integrált kezdeményezések megvalósításának támogatása; 
o kedvezményezettek felkészítése, szakmai és adminisztratív támogatása, szolgáltató szemlélet. 

Az intézmény és eljárásrend kialakításának elvei 

 Az új struktúrák a meglévő szakmai kapacitásokra építenek, de nem vonnak el erőforrást a futó 
programok zökkenőmentes zárásától és a kifizetések abszorpciójának biztosításától; 

 El kell kerülni a teljes intézményrendszeren belüli párhuzamosságokat, a 2007–2013-as és a 
megújult intézményrendszer szinergiáit ki kell használni; 

 Az intézményrendszert alkalmassá kell tenni az újszerű integrációs és pénzügyi eszközök 
kezelésére, valamint a kiemelt fejlesztések előkészítéstől a kivitelezésig tartó menedzselésére. 

 Ki kell alakítani az adminisztráció szolgáltatás- és problémamegoldás-orientált ösztönzőit. 

 A végrehajtó intézményi kapacitásokat fel kell készíteni arra, hogy az adminisztráción túl 
szakmailag is támogassa a fejlesztéseket, nyomon kövesse és értékelje a teljesítményeket. 

 Olyan eljárásrend kialakítása, amely biztosítja az egyes alapok eljárásrendjeinek összehangolását 
(a sajátosságok biztosítása mellett), kiterjedve a vidékfejlesztési támogatások szakmai céljának, 
tartalmára is. A többszintű, a projektek minőségének javítását célzó visszacsatolást nyújtó és a 
szakmai mérlegelésnek nagyobb teret adó döntéshozatal bevezetése. 

 A 2014–2020-as időszakban, a hét év során fokozatosan növekedni fog a visszatérítendő 
támogatások aránya és az ezt szolgáló pénzügyi eszközök (pl. hitelalapok, kockázati tőkealapok) 
alkalmazása. Tovább működnek a már felállt kedvező eredményeket hozó rendszerek, de az 
intézményrendszert és a kedvezményezetteket fel kell készíteni a pénzügyi eszközök kiterjedtebb 
használatára, igénybevételére. 

A kedvezményezettek felkészítésének elvei 

 A helyi piaci igényeket és kapacitásokat figyelembe vevő projektgenerálás és a pályázatokon való 
részvétel ösztönzése, segítése a végrehajtó intézményrendszer szolgáltatásaként, szervezett 
projekt-előkészítési kezdeményezések (a korábbi tapasztalatok felhasználásával); 

 A projektvégrehajtás szakmai és adminisztratív támogatásának megerősítése (pl. projektdoktori 
szolgáltatás) a visszalépések megelőzése érdekében; 

 A kedvezményezettek felkészítésének kiemelt célcsoportjai és tevékenységei: 
o A területi szereplőket (megyék, nagyvárosok, kisvárosok, jelenlegi LEADER közösségek) fel kell 

készíteni új fejlesztési programjaik kidolgozására, majd az új területi integrációs eszközök (ITI, 
CLLD) és a több alapos finanszírozás felhasználásának tervezésére és megvalósítására, 
kapacitásaik megerősítésével, módszertani támogatással, tervezésük koordinációjával; 
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o A közszféra nagy fejlesztéseinek projektgazdáit fel kell készíteni az uniós támogatások 
fogadására és felhasználására, képzésekkel, minősítésekkel, intézményfejlesztéssel. 

o A 2014–2020-as támogatásainak felhasználása gazdaságfejlesztési fókuszú, ezért lényeges a 
gazdasági szereplők felkészítése is a források fogadására. 

A kapacitás megerősítés főbb lépései 

 2014. júniusig: az új területi szereplők felkészítésének biztosítása (ld. 3. fejezetben) (tervezés, 
projektfejlesztés, végrehajtási szerepkörök) – a folyamat már megkezdődött (megyék: 2012 
június; nagyvárások: 2013. április); 

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

 2014. nyár végéig a főbb intézmény és eljárásrendi lépések, köztük az intézményi kapacitások és 
a kedvezményezettek felkészítésének további lépéseinek kidolgozása és akciótervezése (ennek 
előzetes elveit ld. fentebb részletesen) az ún. változáskezelő projekt keretében (ld. az 
intézményrendszer megújításának lépéseinél); 

 2014. szeptember 1-től: az akcióterv megvalósítása. 

2.6 Az adminisztratív terhek csökkentése 

Az egyszerűsítést és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentését az alábbi 
fázisokban és az alábbi elvek szerint kell megvalósítani. A lenti elvek mentén foganatosított 
intézkedéseket az adminisztrációs terhek jelenleg folyó vizsgálatának eredményei alapozzák meg. Az 
intézkedéseket a végrehajtási rendszer kialakítása során foganatosítandóak: az intézmény- és 
eszközrendszer felállításában, az eljárásrendek kidolgozásában és mindezek szabályozási 
környezetének kialakításában. Az intézkedések kidolgozásáért és végrehajtásáért a központi 
koordinációs szervezet egységes irányítása mellett az egyes program IH-ai felelnek. 

A projektek kiválasztási szakaszában: 

 A jelentős költségű és időigényes pályázat alapú kiválasztást fókuszálni kell a valóban verseny 
alapú kiválasztást igénylő területekre (pl. egyes K+F+I területek, tehetséggondozás, 
versenyszféra). 

 A közszféra fejlesztéseinek kiválasztásában a szakmailag megalapozott szakpolitikai döntések 
kerüljenek előtérbe a jelentős adminisztrációs terhekkel járó és a szükségleteket nem minden 
esetben tükröző pályázati kiválasztással szemben. (E szakpolitikailag megalapozottan kiválasztott 
projekteket a megvalósíthatóság ellenőrzését szolgáló egyszerű, célirányos regisztráció útján 
fogadja be a végrehajtás.) (Innovatív témákban továbbra is indokolt lehet a pályázat.) 

 A programalapú támogatások (pl. versenyképességi és tervszerződések) és a kapcsolódó 
tárgyalásos eljárásokat be kell vezetni különösen a térségi és kiemelt ágazati fejlesztésekben. 

 A kedvezményezettek felé kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és 
implementálási eljárásokat erőteljesebben kell alkalmazni (pl. többfordulós pályázatok, normatív 
támogatások, global grant, fund of funds, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő 
támogatások). 

 A támogatási döntést megelőzően a potenciális kedvezményezettektől megkövetelt 
adminisztratív elvárásokat a minimumra kell szorítani. (pl. kevesebb igazolás, a 
kedvezményezettek köznyilvántartásokban tárolt adatainak bekérését a végrehajtó 
intézményrendszer intézze a kedvezményezett helyett, a pályázatírás (ill. támogatásra való 
jelentkezés) adminisztratív terhének átvállalása a végrehajtó intézményrendszer részéről). 

 A potenciális kedvezményezettek számára kiszámítható támogatási ablakok, az évek között előre 
és nyilvánosan ütemezett, a támogatási igények lehetőleg folyamatos benyújtását szolgáló 
forrásallokációs tervezéssel. 

 Az útmutatók és a sablonok továbbfejlesztése szolgálja a kedvezményezettek projekt-
előkészítéssel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeinek könnyítését. 
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Projektmegvalósítási szakasz: 

 A kedvezményezetteket érintő adminisztratív terhek csökkentése a pályázati folyamatok 
felgyorsulását eredményező pénzügyi könnyítések: önerő biztosítása, előfinanszírozás, 
egyszerűsített költségelszámolás és kifizetés révén érendő el, valamint könnyített hitelfelvétellel 
állami garanciavállalás mellett. 

 A kedvezményezetteket érintő adminisztratív terhek csökkentését a pályázati folyamatok 
felgyorsulását eredményező adminisztratív könnyítések: a közbeszerzési eljárások elhúzódó 
ellenőrzési folyamatának racionalizálása, teljesítésigazolások számának csökkentése 
(projektgazda vagy intézményrendszer által megbízott műszaki ellenőrök, kamarák bevonása), 
előrehaladás bemutatásának egyszerűsítése (pl. féléves jelentések, kifizetési kérelmekhez 
kapcsolódó időszaki beszámolók rendszerének újragondolása). 

 Önkéntes munka kapcsolódó költségeinek és a saját teljesítés elszámolási lehetőségének bővítése. 

 Az EIB termékeinek igénybevétele. 

 Egyablakos ügyintézés lehetőségének vizsgálata különösen a területi intézményeknél, a teljes 
végrehajtási rendszerre kiterjedően (vidékfejlesztési kapcsolódást is mérlegelve). 

 Eljárásrendek egyszerűsítése és gyorsítása, az uniós szabályozásokból adódó elvárásokon 
túlmutató, a túlzott biztosítékokat kérő bürokratikus előírások átgondolása. 

 A közigazgatási határok nem korlátozhatják a projektek fejlesztését és végrehajtását, e 
határokon átívelő projektekre nem hárulhatnak aránytalanul nagy adminisztratív terhek. 

 Támogatás-elosztásban részt vevő szervezetek (közreműködő szervezetek, LEADER helyi 
akciócsoportok) működési költség elszámolásának egyszerűsítése. 

 A lebonyolítási szabályok lehetőség szerinti állandóságának biztosítása. 

 A megvalósítást közvetlen, gördülékeny és hozzáférhető kapcsolattartás és a 
kedvezményezetteket maximálisan támogató ügyfélszolgálati rendszerek segítsék. 

Intézményrendszerben kezelendő egyszerűsítés, ésszerűsítés: 

 Azonos kedvezményezettel szemben azonos szabályok és eljárásrendek alkalmazása, egységes 
jogszabály-értelmezés minden irányító hatóságnál és más szervezetnél. 

 Projekt- illetve programvégrehajtás esetén lehetőség szerint a lebonyolítási szabályok 
állandóságának biztosítása. 

 Az elektronikus, illetve on-line ügyintézés kiterjesztése illetve a pályázói, valamint a projekt 
adminisztrációs felületek továbbfejlesztése. 

 A projektgenerálást, projektfejlesztést szolgáló előkészítő eljárásokat rendszerbe kell állítani. A 
szakmai hozzáadott értéket növelő visszacsatolási, tanácsadási szakaszokat kell beépíteni az 
eljárásokba. 

 Az eddigiekben alkalmazott ágazati-tematikus lehatárolásokat az integráció lehetőségét 
megteremtve kell kialakítani. A programok, az alapok, és a támogatási konstrukciók egymástól 
való elhatárolásában lehetővé kell tenni a projektalapú lehatárolást is. 

Az adminisztrációs terhek csökkentésének menetrendje: 

 2013 nyarán megtörténik az adminisztratív terhek vizsgálata (a következő időszak központi 
koordinációjának helyet adó Miniszterelnökség felelősségében). 

 2013 nyár végégig elkészül az adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló legfontosabb 
beavatkozások listája összhangban az intézmény- és eljárásrendek tervezésével, valamint a 
performance framework mechanizmusainak kialakításával és az e-adatcsere fejlesztések 
tervezésével. 

 2013. év végéig az ún. változáskezelési projekt (ld. 2.5 fejezet, az intézményrendszer 
megújításának kérdései) keretében kidolgozásra kerül az adminisztrációcsökkentés eljárásrendje, 
ill. egyes témák esetében az IH-k által a későbbiekben tovább dolgozandó eljárásrendi keretek. 

 2013/14-ben megvalósulnak az adminisztrációcsökkentést nagy mértékben szolgáló e-adatcsere 
fejlesztések (ld. 4. fejezetben). 
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3. Integrált területi alapú fejlesztések 

A helyzetelemzés rámutatott, hogy az ország területi adottságai igen sokszínűek, és az országrészek 
között európai összehasonlításban is jelentősek a társadalmi-gazdasági különbségek (a 
magyarországi NUTS3 szint GDP/fő értékeinek szórása a második legnagyobb az EU-ban). A jelenleg 
futó fejlesztési ciklus tapasztalatai alapján a fejlesztések integráltsága még fokozható. E 
tapasztalatok alapján viszont az is látható, hogy a területileg decentralizáltan megvalósuló, a helyi 
szereplők bevonásával és felelősségében zajló fejlesztések előrehaladása kifejezetten kedvező (a 
többi fejlesztéssel való összehasonlításban, ld. a 2007–2013-as regionális operatív programok 
előrehaladását). Ezért a következő programidőszakban is szükség van a területileg integrált 
megközelítések alkalmazására, az EU Területi Agendájában megfogalmazott elvek mentén. A 
fejlesztések intézmény- és eszközrendszerének szolgálnia kell a területi decentralizációt is. A 
következő programozási időszakban a NUTS3 szintű megyék jelentik a területileg decentralizált 
fejlesztések legfontosabb platformját, összhangban a területi közigazgatás közelmúltban lezajlott 
átalakításával. A jelenlegi támogatási időszak értékelései alapján a területi szereplők közötti 
forrásallokáció versenypályáztatásos rendszerétől elmozdulva, a 2014-2020-as időszakban a 
területfejlesztési szereplők előre meghatározott nagyságú forráskerettel rendelkeznek a fejlesztések 
stratégiai szemléletű, térben és időben integrált megvalósítása érdekében. 

A területi alapú fejlesztések egyrészt területi logikájú integrált operatív programokban, másrészt 
ágazati operatív programokban kapnak helyet. Az előbbiek fogadják be a decentralizált területi 
fejlesztéseket (TOP, VEKOP, ld. 1.6-os fejezet). Az utóbbiak központi végrehatásában vagy 
koordinációjában zajlanak az országos jelentőségű területi fejlesztések, egy vagy több OP 
finanszírozásában. A decentralizált és a központi területi fejlesztések azonosításával, valamint a 
területi és ágazati fejlesztések lehatárolásával kapcsolatos előzetes elképzeléseket a 3.1-es fejezet 
bevezetője foglalja össze. 

A területi integrációs megközelítés alkalmazására kedvező lehetőséget kínálnak a 2014-20-as 
programciklus újszerű területi integrációs eszközei, melyek a hazai területfejlesztési programok 
megvalósítása kapcsán is felhasználásra kerülnek. A terület integrációs eszközök alkalmazásának 
részleteit a 3.1-es fejezet alfejezetei rögzítik. 

3.1 Integrált fejlesztések típusai 

A decentralizált területi fejlesztések célja 

A decentralizált területi fejlesztések célja az általános magyarországi fejlesztési fókuszokkal 
összehangolt gazdasági fejlődés elérése. A területileg decentralizált fejlesztések a gazdasági 
fejlődéshez úgy járulnak hozzá, hogy a térségi adottságokra szabottan támogatják a helyi gazdasági 
rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását. (A területi különbségekről, a sokszínű 
területi adottságokról és a helyi gazdaságfejlesztési igényekről ld. a 1.1.4-es fejezetet.) 

Az ágazati és területi fejlesztések lehatárolása 
A tervezés jelenlegi szakaszának előzetes megfontolásai alapján az alábbi szempontok határozzák 
meg a területileg decentralizáltan kezelendő fejlesztések körét: 

- Kisléptékű, helyi és térségi jelentőségű beavatkozások. 
- A szubszidiaritás elve alapján megyei vagy helyi szinten optimálisan kezelhető fejlesztések. 
- Sajátos helyi társadalmi igényekre reagáló fejlesztések. 
- A települési és megyei önkormányzat feladatokhoz és vagyonhoz kapcsolódó fejlesztések. 
- Olyan ágazati fejlesztések, amelyek helyi közösségi alapon eredményesen megvalósíthatók vagy 

nagymértékben függnek a helyi adottságoktól. 
- Lehetővé kell tenni, hogy egyetlen OP keretén belül is megvalósulhasson integrált fejlesztés (szem előtt 

tartva a kettős finanszírozás kizárását, valamint azt a követelményt, hogy hasonló kedvezményezetti kör 
számára hasonló fejlesztésekre csak egy program adjon lehetőséget). 
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A területileg decentralizáltan kezelendő tématerületek indikatív listája az alábbi: 
- helyi és közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések támogatása megyei 

szinten: helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása, helyi termékklaszterek 
kialakítása, helyi piacok újjászervezése, kapcsolódó intézményi környezet fejlesztése; 

- integrált településfejlesztés és a környezeti minőség javítása, az üzleti szereplők számára vonzó települési 
környezet kialakítása, valamint a települések felkészítése a klímaváltozási és demográfiai kihívásokra 
(klímabarát gazdaságfejlesztés, barnamezős és leromlott városi területek rehabilitációja, települési 
környezetfejlesztés, kisléptékű alternatív, közösségi és fenntartható közlekedésfejlesztés); 

- települési és megyei önkormányzati feladatokhoz tartozó közszolgáltatás és közösségi 
infrastruktúrafejlesztés; 

- integrált megyei szintű komplex turisztikai desztinációk és endogén erőforrásokra kisléptékű tematikus 
fejlesztések (megfelelő keresleti megalapozottság és létező együttműködések megléte esetén), 

- megújuló energetika települési, térségi közösségi alapú hasznosítása; 
- Kisléptékű, helyi-térségi jelentőségű, a helyi közszféra vagy a közösségek kezdeményezésében létrejövő 

ESZA alapú kezdeményezések, alapvetően a foglalkoztatást (8. tematikus cél), részben a befogadást (9. 
tematikus cél) támogatva. A decentralizált fejlesztési csomagokban előre meghatározott projekteket 
képeznek, azok ERFA elemeihez csatlakoznak. Végrehajtásuk az Irányító Hatóságok által kidolgozandó 
mechanizmusok szerint viszonyul a hasonló témájú, ágazati OP-kban szereplő beavatkozásokhoz. 
Alapelvként fontos, hogy e projekteknek független, helyi-térségi kezdeményezése legyen, a hasonló témájú 
és célcsoportú ágazati akciókkal való időbeni átfedést el kell kerülni, kivéve, ha a területi akció 
egyértelműen erősíti a kapcsolódó ágazati fejlesztés térségi hatásait. Tárgya lehet: a térségi helyi gazdaság 
fejlesztését szolgáló képzés és szervezés, helyi foglalkoztatási programok és paktumok, társadalmi 
befogadási programok (különösen szociális városrehabilitáció keretében), képzések, ösztöndíjprogramok;

14
 

- térségileg decentralizáltak a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) keretében kezelt témák. 

A lehatárolási kérdések mellett az ágazati és területi programok szinergiájának érvényesítését is 
biztosítani kell. Ezt szolgálja egyrészt a területiség horizontális kezelése (ld. 1.5.4-es fejezet), másrészt 
a TOP-ban kijelölt koordinációs feladatok. Ezek mentén a TOP Irányító Hatóság kialakítja a szinergiát 
biztosító koordinációs mechanizmusokat, különösen az alábbi tematikus célok alá eső fejlesztési 
tematikákban: TC3 KKV versenyképesség, TC8 foglalkoztatás, TC 9 befogadás, TC 4 energia. 

Az országos jelentőségű térségi fejlesztési témaköröket az ágazati operatív programok kezelik. A 
funkcionális szempontból együtt kezelt térségek indikatív jelleggel a következő országos 
térségfejlesztési kezdeményezéseket tartalmazzák: 

- Balaton térség gazdasági versenyképességének helyreállítása (más térségek későbbi döntés alapján); 
- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek foglalkoztatásának bővítése és gazdaságának megerősítése; 
- OFTK-ban nevesített egyes gazdasági növekedési zónák várostérségeinek specializált fejlesztése. 

Területileg decentralizált fejlesztések térségei és helye a programstruktúrában és a végrehajtásban 
Területileg decentralizált fejlesztések megvalósítására kerül sor megyei szinten, a megyei jogú 
városok térségeiben, és a kisvárosok térségeiben. 

A megyei önkormányzatok, a kis és nagyvárosi térségek döntéshozó testületei (ez utóbbi később 
kerül meghatározásra) előzetesen ismert forráskeretekre, meghatározott tárgykörű (ld. ágazati 
területi lehatárolások szerint fentebb) programokat készítenek. A TOP fejlesztési forrásainak 
(közvetlenül a megyék kompetenciájában tervezett fejlesztések megvalósítására felhasználva) 
megyék közötti allokációja a felzárkóztatási megközelítés erősítése érdekében a népességarányosság 
mellett a megyék fejlettségi szintjét is egyaránt figyelembe veszi. 

A programozáshoz a kormányzat szakmai-módszertani támogatást nyújt és kapacitásokat biztosít. A 
programok finanszírozását a programról szóló tárgyalásokat követően az irányítóhatóság 
engedélyezi. A megyei és a megyei jogú városok és térségeik integrált fejlesztési csomagjainak 
tervezési és végrehajtási kapacitásépítésére a Kormányzat már jelenleg is forrásokat biztosít. Szintén 

                                                           
14

 A tervezés eddigi területi partnersége során egyöntetűen felmerült a decentralizált ESZA források és tevékenységek szükségessége. 

Magyarország ennek jó gyakorlatát valósította meg a 2004–06-os fejlesztési időszakban. A végrehajtási tapasztalatok szerint e források 
hiánya a 2007–13 között nehezítette az integrált térségfejlesztések kibontakozását. E szakmailag is indokolható integrációs lehetőségnek 
kedveznek a támogatáspolitikai környezet EU szinten kedvező változásai (ld. fokozód térségi integrációs elvárások, multi-fund OP-k). 
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támogatott a CLLD-k újbóli szerveződése (ld. részletesen a CLLD alfejezetben). (a Balaton térségi 
menedzsment támogatásának kialakítása is folyamatban van.) A következő fejlesztési időszakban 
minden decentralizált térségi fejlesztési csomag (benne: a megyei és nagyváros-térségi ITI-k, a CLLD-k 
és a nem ITI/CLLD alapú kisváros-térségi fejlesztések egyaránt) tervezési és fejlesztési kapacitásait 
biztosítani kell. Erre különös gondot kell fordítani a TOP technikai segítségnyújtási keretének 
kialakítása és felhasználása során. 

A megyei önkormányzatok és a nagyvárosi térségek a programjaik végrehajtásában is szerepet 
kapnak (e lehetséges szerepekről ld. a végrehajtási táblázatot az alfejezet végén). 

A területileg decentralizált programok a területi operatív programokban kapnak helyet. A Terület- és 
Településfejlesztési (TOP), valamint a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Programok 
(VEKOP) keretet adnak a megyékre (+főváros) és várostérségekre lebontott forrásnagyságú és 
meghatározott szerkezetű ESZA és ERFA finanszírozású fejlesztési csomagok rögzítésére. A TOP 
beavatkozásai elsősorban a 3., 8., 6. valamint a 4., 9., a VEKOP keretében tervezett fejlesztések pedig 
leginkább az 1., 3., 4., 9. és 10., továbbá a 8. tematikus célokhoz járulnak hozzá. 

A megyei önkormányzatok további feladata, hogy a területükön található térségi jelentőségű 
fejlesztéseket koordinálják, és véleményezés keretében erősítsék az ágazati programok megyéjüket 
érintő tervezett fejlesztéseinek összehangoltságát. Szükség van a nagyszámú felelős területi 
szereplő országos koordinációjára is, amit elsősorban a TOP IH, és azt támogató szakmai szervezetek 
biztosítanak. Az országos koordináció kiemelt feladatai: (1) minden egyes megye és várostérség 
fejlesztéséhez hozzá legyenek rendelve a TOP-nak megfelelő indikátorok és azoknak a TOP sikeres 
megvalósítását szolgáló, megyékre és várostérségekre bontott célértékei, az értékek teljesülését 
ellenőrizni kell; (2) az egyes megyékből, várostérségekből induló, de több térséget érintő 
kezdeményezések elősegítése; (3) az ágazati OP-k területi vagy a TOP témájába vágó ágazati 
fejlesztéseivel való szinergia biztosítása. 

A terület- és településfejlesztési csomagok TOP által finanszírozott átlagos forrásai terület egységenként (INDIKATÍV!) 

Területi szint  
 Fő tematikus 

cél 
Indikatív forrásallokáció (2014-2020) / 
területegység 

Megyei szint (18 megyei ITI)   3, 8 (4, 9) 86,2 millió € (25 Mrd HUF)/ megye  

Megyei jogú városok (MJV) és térségük (22 MJV ITI)   6, 4, 9 (3, 8) 34,48 millió € (10 Mrd HUF)/MJV  

Kisvárosok és térségük (FUA)  
 

6, 4, 9 (3, 8) 
4,14 – 8,1 millió € (1,2 – 2,35 Mrd 
HUF)/kisváros és térsége  

CLLD a városok, kisvárosok helyi közösségei számára (opcionálisan 
vidéki CLLD-kel kombinálva)  

 
9 (technikailag) 2,7 millió € (0,783 Mrd HUF)/CLLD  

 
A területi szereplők tervezés és végrehajtási funkciói a decentralizált térségi fejlesztési csomagok 
esetében az alábbi táblázatban rögzítettek szerint alakulnak (INDIKATÍV!): 

Funkció Megyei önkormányzat Megyei jogú város önkormányzata 

Egyéb városok térségükkel 
(várostérségi egység: a Tftv.-

ben rögzített tervezési-
statisztikai kistérség) 

Programozási 
szerepkör 

- Területfejlesztési koncepció 
- Megyei integrált fejlesztési 
csomag (ITI) 
(beleértve projekteket és a kis 
projekt alap lehetőségét is) 

- Integrált városfejlesztési stratégia 
- Városi, várostérségi integrált területi 
beruházás (ITI) 
(beleértve projekteket és a kis projekt 
alap lehetőségét is) 

Integrált projektcsomag  

Elfogadás 
(támogatási 
döntés) 

Irányító Hatóság az ITI-re vonatkozó 
megyével való tárgyalásos folyamat 
eredményeként 

Irányító Hatóság az ITI-re vonatkozó a 
MJV-vel való tárgyalásos folyamat 
eredményeként 

Irányító Hatóság a városi 
önkormányzat(ok)kal való 
tárgyalásos folyamat 
eredményeként 

Kedvezményezetti 
státusz 

Igen, amely fejlesztések esetében 
ez releváns 

Igen, jellemzően az MJV önkormányzata 
a kedvezményezett  

Igen, jellemzően 
kedvezményezett 
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Funkció Megyei önkormányzat Megyei jogú város önkormányzata 

Egyéb városok térségükkel 
(várostérségi egység: a Tftv.-

ben rögzített tervezési-
statisztikai kistérség) 

Együttdöntés a 
projektek 
kiválasztásában  

Igen 
Igen, amely fejlesztések esetében ez 
releváns 

- 

Monitoring  

Igen, minden a TOP-ban szereplő 
megyei fejlesztés kapcsán (de az 
ágazati OP-k térségben 
megvalósuló fejlesztéseit is 
nyomon követi) 

- - 

Közreműködő 
szervezetek 

munkáját területileg decentralizált 
közreműködő szervezet segíti 
(jelenlegi RFÜ-k bázisán) 

  

3.1.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

A CLLD eszköz segítségével helyi szinten és közösségvezérelt megközelítésben optimálisan kezelhető 
a területi problémák orvoslása és a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható. 
Az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti CLLD eszköz alkalmazása: 

 Egyes kiemelt térségi fejlesztések esetében: 
- Vidékies térségek fejlesztése: vidékies térségek fejlesztése a 2007–2013-as LEADER 

eredményekre és tapasztalatokra alapozva. 
 Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén: helyi szociális 

munka megerősítése; gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint 
élethosszig tartó tanulás; szociális (munkaerő-piaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; 
települési szolgáltatások fejlesztése; fiatalok helyben tartását segítő fejlesztések; 
betelepülést segítő fejlesztések; közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése; közösségi terek fejlesztése; kulturális örökség megőrzés és hasznosítás; 
leszakadó térségek lakossága egészségügyi helyzetének javítása 

 Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén: vállalkozásfejlesztés (mikro és kisvállalkozások 
létrehozásának segítése – inkubáció és hasonló szolgáltatások); helyi termék 
infrastruktúra fejlesztése; helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs 
„bróker” tevékenység, pilot projektek stb.); helyi termelés-fogyasztási rendszerek 
létrehozása, megerősítése; együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; 
turizmus fejlesztése; helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs 
rendszerek; 

 A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén: helyi 
energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati 
lehetőségeinek felmérése); lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; megújuló 
energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; vízvisszatartó gazdálkodás; anti-eróziós 
művelésmódok és tájhasználat; élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése; 

- Várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztésében: Egyes integrált 
városfejlesztési csomagok (ld. 3.1.3-as fejezet) akcióterületeinek településfejlesztésében és 
közösségépítésében. 

 Az ország egész területére kiterjedő érvénnyel: 
- Városi és vidéki közösségek integrált fejlesztése, város-vidék gazdasági, rekreációs, 

közszolgáltatási kapcsolatok fejlesztése. 
- A helyi gazdaság felélesztése a legalacsonyabb területi szinteken: a CLLD megközelítés 

alkalmazása feltárja és a fejlesztések szolgálatába állítja a térségek saját erőforrásait. 
- A helyi közösségépítés az ország egész területén érvényes általános társadalomfejlesztési cél: 

A CLLD eszköz alkalmazásával megerősödnek a felelős, öngondoskodásra és tudatos 
jövőformálásra képes és szolidáris helyi közösségek. 
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A CLLD eszköz alkalmazásának elvei: 

 Az EMVA finanszírozású CLLD-k alkalmazásáról: 
- A VP-ben jelennek meg, a 6. prioritásban. 
- A jelenlegi elképzelések szerint a 15 000 főnél nagyobb lakosságú városokra nem terjed ki. 

 Az SA és finanszírozással (is) rendelkező CLLD-k alkalmazásáról: 
- A területi operatív programok (TOP, VEKOP) önálló ERFA prioritásban kezelik a CLLD alapú 

fejlesztéseket. A TOP-ból finanszírozott CLLD-k a TOP ESZA prioritásából is részesülhetnek. 
- A terület- és településfejlesztési OP-ban szereplő CLLD-k a helyi akciócsoportok szándéka 

(helyi stratégiája) és a központi ágazati elképzelések függvényében város-vidék partnerségen 
alapuló szerveződést és fejlesztéseket valósíthatnak meg, vagy tisztán városi területeken 
alakíthatnak CLLD akciócsoportokat. 

- Tematikus célok: CLLD eszköz keretében sokszínű beavatkozások valósíthatók meg a 
tematikus célok szinten mindegyikéhez kapcsolódóan. A fő irányt a helyi gazdaság és 
foglalkoztatás fejlesztése képezi (a többi területi alapú fejlesztéshez hasonlóan), különös 
tekintettel ennek közösségi vonatkozásaira, közösségszervező módszereire és hatásaira (a 
helyi közösségi tudat, az önszervező és öngondoskodó képesség terén). Mindez végső soron 
a társadalmi integrációt és a befogadást is nagymértékben szolgálja, ezért technikailag a 
CLLD-k finanszírozó SA finanszírozású prioritástengelye a 9. tematikus célhoz (befogadás) 
rendelődik (TOP-ban). A CLLD módszer kitűnően alkalmas a sérülékeny, szegénységgel sújtott 
közösségek bevonására, de Magyarországon a CLLD alapú közösségépítés e hátrányos 
helyzetű csoportok közösségein kívül is rendkívül fontos. 

- Az SA és EMVA közös finanszírozású CLLD-k esetén: 
 A város-vidék kapcsolatot megjelenítő CLLD-k kaphatnak többalapos finanszírozást, a 

bevont városi településméretére ez esetben nincs korlátozás. 
 a CLLD közösségek kialakításában szerepet kaphatnak a jelenlegi programciklus LEADER 

közösségei, azok újjászervezésével. 
 A több alap finanszírozta CLLD-k maguk választhatják ki a vezető alapot. 

 ETHA forrás a CLLD-kben: 
- EMVA vagy EMVA/SA alapú CLLD-ket ETHA forrás is finanszírozhat, elsődlegesen azon 

térségekben, ahol a sajátos természeti adottságok miatt a halgazdálkodási ágazat jelen van. 

 CLLD eszköz keretében felhasználható forrásallokáció: 
- TOP (ERFA+ESZA): 7-13 % (ERFA: 87,24%+ ESZA: 12,76%) 
- VP (EMVA): 5-17% 
- MAHOP (ETHA): 3% (a 2014-2020-ban Magyarországon elérhető ETHA forrás értékéről még 

nem született döntés) 
- SA CLLD forrásokról ld. még a 3.1-es fejezet táblázatát. 

 Koordinációs feladatok: 
A közösségvezérelt integrált fejlesztések esetében a megyék feladata: 

– véleményezés keretében erősítsék az ágazati programok megyéjüket érintő tervezett 
fejlesztéseinek összehangoltságát; 

– segítsék a CLLD csoportok közötti földrajzi lehatárolások összehangolását; 
– HACS igény esetén támogassák és segítsék a helyi stratégia megalkotását és végrehajtását; 
– hangolják össze a területükön megvalósuló stratégiákat, annak érdekében, hogy a megye 

területén megvalósuló fejlesztések minél több szinergikus hatást eredményezzenek, 
– a területükön összehangolják a kisvárosi-vidékies térségek közösségvezérelt fejlesztési 

programjait és támogatják az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok megvalósítását. 
A CLLD-k alkalmazása a végrehajtási intézményrendszer kialakításának és a kedvezményezettek 
felkészítésének (ld. a 3.1.-es és a 2.5.-ös fejezetet) fontos tényezője. 

 CLLD megközelítés alkalmazására való felkészülés 
– A várostérségekre fókuszáló fejlesztések esetében új helyi akciócsoportok megalakulására 

lesz szükség. 
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– A LEADER program keretében létrejött helyi akciócsoportok (HACS) felkészítése, és ahol 
releváns, azok újjászervezésére már megkezdődött. A területi újrarendeződésekhez 
kapcsolódó folyamatok kidolgozása 2013 második felében célszerű. 

– A lehatárolások még 2013 során megtörténnek, így a HACS-ok 2014 elejétől már az előkészítő 
támogatásra jogosult szervezetekként kezdhetnek a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
megírásába. 

– A HACS-ok alapos felkészítését tananyagok és módszertani segédletek fogják biztosítani. Ezek 
fókuszában a több alapos finanszírozás miatt sokkal szélesebb és komolyabb, a helyi 
stratégiák megalkotásához és végrehajtásához szükséges tudás átadása áll. A HFS-ek 
kidolgozási fázisa várhatóan 2014 harmadik negyedévéig tartana, az eddigi tapasztalatok 
alapján hozzávetőleg fél éves időtartam szükséges egy minőségi HFS kidolgozásához. 

– A kidolgozott ütemterv alapján a kiválasztást 2014 végéig javasolt lebonyolítani, így biztosítva 
elegendő időt a HFS-ek kidolgozására. 

– A közösségek szerveződését és tervezését az NGM, a VM és más érintett tárcák bevonásával 
módszertanilag és kapacitásokkal is támogatja. 

– A stratégia kidolgozásához a HACS-ok a jogszabály adta lehetőséggel élve igénybe vehetik az 
előkészítő támogatást, ennek részletei még kidolgozásra várnak, minden bizonnyal átalány 
összegek kifizetésére kerül sor. LEADER start-up támogatás igénybevételét jelenleg nem 
tartjuk valószínűnek, de ha lesz ilyen igény, akkor lehetővé tesszük az igénybe vételét. 

3.1.2 Integrált területi beruházások (ITI) 

Az ITI eszköz segítségével Magyarország a területi problémáinak kezelését és a területi fejlődési 
potenciáljainak kihasználását támogatja. Az eszköz használatával lehetővé válik, hogy több alap, akár 
több operatív program is szolgáljon egy-egy integrált térségi beavatkozás-csomagot. Az ITI eszköz 
támogathatja mind a decentralizált területi fejlesztéseket (megyék, nagyvárosok), mind az 
országosan kiemelt, központilag tervezett és végrehajtott vagy koordinált jelentős területfejlesztési 
beavatkozásokat. Az ITI-k alkalmazása is támogatja a fejlesztések Magyarország által kijelölt 
gazdasági növekedési fókuszát, ugyanakkor az eszközzel egyszerűbbé válhat az adott térség gazdasági 
növekedésének alapját képező társadalmi, környezeti vagy infrastrukturális – egy vagy több OP 
beavatkozásaiból származó – kiegészítő fejlesztési elemek megjelenítése. Az ITI-k alkalmazása a 
végrehajtási intézményrendszer kialakításának (ld. egyes végrehajtási funkciók térségi szintre 
helyezése, erről ld. az egyes előzetes elveket a 3.1.-es fejezet bevezetőjében) és a 
kedvezményezettek felkészítésének (ld. erről a 3.1.-es és a 2.5.-ös fejezetet) fontos tényezője. 

Magyarországon a 2014-2020-as időszakban ITI-k kerülnek megvalósításra minden megye 
vonatkozásában, valamint minden megyei jogú város és közvetlen térsége tekintetében. E 
decentralizált fejlesztési csomagok tematikáinak és forráskereteinek legnagyobb részét a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Pest megye fejlesztéseit pedig a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) tartalmazza. A fejlesztési csomagok ERFA és ESZA 
forrásokat integrálnak. 
A delegált kompetenciákról és a forrásokról ld. a 3.1-es fejezet táblázatait. 

A megyék az ITI-k egy sajátos magyarországi alkalmazási lehetőségét adják 
A megyei önkormányzatok előre meghatározott forráskeretű fejlesztési csomagot terveznek, melyek 
ITI formájában valósulnak meg. E megyei integrált fejlesztési csomagok a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), a program jól elkülöníthető, ismert forrásnagyságú 
részeként jelennek meg, Pest- megye fejlesztései pedig a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Programban (VEKOP) kapnak helyet. 

2013 őszén a Kormány és a megyei önkormányzatok stratégiai megállapodást kötnek a 2014-2020 
közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a megyei fejlesztési programokat 
érvényesítő végrehajtásról. 
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A megyei önkormányzatok fejlesztési csomagjaik végrehajtásában is szerepet kapnak. E feladatok 
bizonyos esetekben ágazati forrásokat és koordinációt is igényelnek, ezért egyes ágazati operatív 
programokban is megjelenhetnek. 

Integrált térségi beruházások (ITI) egyéb alkalmazási területei 
Az országos szempont alapján kiemelt, funkcionálisan együtt kezelendő térségek tekintetében 
ágazati központi kezdeményezésű ITI-k is megjelennek egy vagy több ágazathoz kapcsolódóan. 
Indikatív jelleggel három ilyen országos jelentőségű térségi fejlesztési témakör került rögzítésre (ld. 
fentebb, ágazati-területi lehatárolásnál a 3.1-es fejezet bevezetőjében). E térségek ITI csomagjait a 
gazdaságfejlesztési OP (GINOP) ERFA és ESZA forrásai. Speciális, ágazati indíttatású ITI-ként jelenik 
meg továbbá a hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok felzárkóztatását és befogadását 
célzó program az EFOP keretében, mely első sorban ESZA forrásokra épül (ld. részletesen 3.1.5-ös 
fejezet). 

ITI-k létrehozása az ETE programok esetében is szándék, amennyiben az érintett országokkal, határ 
menti megyék megállapodnak összefüggő a több országot érintő összefüggő területek integrált 
fejlesztésében (különös tekintettel a határon átnyúló agglomerálódó városi térségekre). 
(A nagyváros-térségi ITI-kkel a 3.1.3.-es, a felzárkóztatóval a 3.1.5-ös pont foglalkozik bővebben.) 
 

ITI típus 
Finanszírozó OP és 

prioritás 
Tematikus cél 

ITI-k száma 
a típuson belül 

hova delegálhatók 
végrehajtási 

elemek? 

az ITI típus 
lefedi-e az 
országot 

részbeni átfedés 
más ITI-vel 

megyei 
(decentralizált!) 

egyes TOP ERFA és ESZA 
prioritások 

3, 8 (9, 4) 18 db 
megyei 
önkormányzat 

igen 
 MJV várostérség 

 Balaton térség 

nagyváros-
térségi(1) (MJV 
várostérség)  
(decentralizált!) 

egyes TOP ERFA és ESZA 
prioritások 

6, 4 (3, 8, 
9) 

22 db 

megyei jogú város 
(MJV) és térsége 
önkormányzataiból 
álló testület 

nem 
 megyei 

 nagyvárosi 
növekedési zónák 

nagyvárosi 
növekedési 
zónák(2) 
kiemelt ágazati 
fejlesztések (3S) 

GINOP: 

 KKV prior. (ERFA) 

 KFI prior. (ERFA) 

3, 1 
min. 5-7 db 
(azonosítás 
folyamatban) 

(azonosítás 
folyamatban) 

nem 
 megyei ITI-kkel 

 (néhány) MJV 
várostérség 

Balaton 
térsége(3) 
gazdasági 
versenyképessége 
(turizmus és 
diverzifikáció) 

GINOP: 

 KKV prior. (ERFA) 

 foglalkoztatási célú 
gazdaságfejlesztés 
prior. (ERFA) 

3., 8. 

1 db (kijelölés 
esetén egyéb, 
turisztikai 
vagy egyéb 
karakterű 
térség) 

Balaton Fejlesztési 
Tanács és 
munkaszervezete 

nem 
három megyei ITI-
vel 

leghátrányosabb 
helyzetű 
kistérségek (LHH) 
gazdasági 
felzárkóztatása, 
foglalkoztatása(4) 

GINOP: 

 KKV prior. (ERFA) 

 foglalkoztatási célú 
gazdaságfejlesztés 
prior. (ERFA) (szabad 
vállalkozási zónák) 

 foglalkoztatási prior. 
(ESZA) 

EFOP ESZA prioritásai 

8., 9., 3. 

1 db ITI, 
összefogva a 
célterületeket: 
LHH (SZVZ) és 
EFOP estében 
ezen belüli 
fókusz a 
szegénységi 
térképekkel 

(azonosítás 
folyamatban) 

nem 
a megyei ITI-k 
többségével 

Budapest és 
agglomerációja / 
Pest megye 

(azonosítás folyamatban) 
(azonosítás 
folyamatban) 

(azonosítás 
folyamatban) 

(azonosítás 
folyamatban) 

(azonosítás 
folyamatban) 

(azonosítás 
folyamatban) 

(1) Léptékben a MJV körüli kistérségnek felel meg, a térség kialakításának elveiről ld. a 3.1.3-as fejezet; (2) Eddig azonosított Kecskemét térsége; Szombathely-
Szentgotthárd-Zalaegerszeg térsége, Győr térsége; Miskolc térsége.; (3) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a Balaton Fejlesztési Tanács működési területe; (4) 
GINOP források a Szabad Vállalkozási Zónákba (LHH kistérségekkel egybeesnek) érkeznek, EFOP ezen belül a szegénységi térképek területeire fókuszál. 

3.1.3 Fenntartható várostérségi fejlesztések 

A megyei jogú városok fejlesztési csomagjai (ld. fentebb) - Budapest és agglomerációjának vagy 
Budapest és Pest megye fejlesztései is - nagyrészt ITI keretében valósulnának meg. A városi ITI-k fő 
célja a városok helyi gazdasági szerepköreinek erősítése, a zöld gazdaságra történő átállás 
elősegítése, a fenntartható közlekedés és a városi környezet fejlesztése, és a leromlott városi 
területek komplex megújítása a társadalmi befogadás erősítésével. 
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Jelenleg is folyik a megyei jogú városok és vonzáskörzeteik (várostérségek), valamint Budapest és 
agglomerációja integrált településfejlesztési stratégiájának átdolgozása az Európa 2020, illetve az új 
kohéziós politika céljainak is megfelelően, mely alapját képezi a fenntartható városfejlesztési ITI 
projektcsomagoknak. A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával 
kapcsolatos irányelveket az 1081/2013. (IV. 5) kormányhatározat tartalmazza. 

Ezek a fenntartható városfejlesztést szolgáló ITI-k elsősorban a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP) - Budapest esetében a VEKOP-ban - kapnak helyet. A programokat az OP-
k egyes jól elkülöníthető, ismert forrásnagyságú, ERFA és ESZA finanszírozású prioritási tengelyei 
integrálják. 

A megyei önkormányzatok felelősek a területükön történő fejlesztések koordinációjának 
biztosításáért, ideértve a városfejlesztési intézkedések területi léptékű koordinációját. 

Alap 
Indikatív forrásallokáció a fenntartható 

városfejlesztésre (EUR) 
Az allokáció részaránya az összes 

keretből alaponként (%) 

ERFA (nincs végleges országos allokáció) 6,45% 

ESZA (nincs végleges országos allokáció) 1,67 % 

A delegált kompetenciákról lásd a 3.1-es fejezet táblázatát, egyéb információkat a 3.1.3-as pontban. 

3.1.4 Nemzetközi területi együttműködések fő prioritásterületei 

Összhangban a Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK) stratégiai prioritásaival, magyar oldalról a következő 
fő együttműködési területek támogatása szükséges a területi együttműködés vonatkozásában: 

 a versenyképesség és a foglalkoztatás növelése a határon átnyúló együttműködéssel; 

 a határ menti területi integráció elősegítése, a környezeti, közlekedési, vízügyi, energetikai hálózati 
kapcsolatok erősítésével; 

 intézményi integráció elősegítése és a határ menti közösségek kapcsolatainak javítása. 
Az egyes határ menti és transznacionális programok vonatkozásában a tematikus célok és beruházási 
prioritások kiválasztása a szomszédos országokkal közösen történik. A határ menti programok 
céljainak meghatározásában az OFTK-val összhangban kialakított megyei fejlesztési koncepcióknak 
van kiemelt szerepe. A magyar álláspont szerint lehetővé kell tenni az integrált területi beruházások 
(ITI) eszközének alkalmazását az ETE határ-menti programjaiban. Az ETE programokban az integrált 
területi beruházásokat a lehetőségek szerint Európai Területi Társulások hajthatják végre. 

A transznacionális programok esetében a Duna makroregionális stratégiával való közvetlen 
kapcsolat megteremtése alapvetően meghatározhatja a programszintű célokat. Magyarország 
támogatja, hogy az EUDRS végrehajtásának koordinációjára a vonatkozó ETE transznacionális 
program adjon kereteket. Magyarország szintén támogatja, hogy a transznacionális program teret 
adjon a kisebb léptékű, nem beruházási jellegű EUDRS fejlesztéseknek, míg a jelentősebb fejlesztések 
a tagállami „mainstream” programokban kapjanak helyet. Az SA és KA forrású OP-k mellett az 
összhang és a stratégiához való hozzájárulás biztosításának faladata megjelenik az ETHA (MAHOP) és 
az EMVA (VP) beavatkozási rendszereiben is. 

Magyarországon a nemzeti szintű koordináció biztosítása a magyarországi végrehajtási 
intézményrendszer feladata. Magyarország nagy hangsúlyt fektet a transznacionális programra az 
EUDRS megvalósítását támogató intézményrendszer, valamint az intézmények közötti 
együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében. Fontosak a térségben a környezeti és árvízi 
monitoring- és előrejelző rendszerek (halászati és halgazdálkodási vonatkozások 
figyelembevételével), valamint a megfelelő védekezés kiépítése is. A közös – határokon átnyúló – 
értéket képviselő természeti és kulturális örökség védelmére és fenntartó használatára Magyarország 
számos beavatkozást tervez a makrotérségi partnerországokkal. A Duna Transznacionális Programnak 
a KKV-kat támogató K+F+I kapacitások fejlesztése szempontjából is fontos szerepe van. A Duna 
régióban megvalósuló együttműködéseknek a fenntartható közlekedésfejlesztésben, valamint a 
fenntartható energiaellátás hiányosságainak felszámolásában egyaránt komoly lehetőségei vannak. 

Az EUDRS nem csak a makroregionális programba szánt magyarországi elképzelések kialakítására van 
hatással. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája Magyarország számára is jelentős hozzáadott 
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értéket képviselő cselekvési terveinek, intézkedéseinek meg kell jelenniük a tagállami strukturális és 
kohéziós alapokból finanszírozott programokban is. A sikeres tervezés és megvalósítás érdekében 
Magyarország törekszik a saját és a makrotérség többi tagállamának fejlesztési programjai közötti 
tartalmi összhangra is (ennek tipikus példáját nyújtják a vízrendezési beavatkozások, amelyek csak 
akkor lehetnek sikeresek Magyarországon, ha szomszédos tagországokkal összehangolt akciók 
valósulnak meg). (Magyarország e fejlesztési elemeket, célokat a további nemzetközi egyeztetések 
fényében továbbstrukturálja, illetve a makroregionális érdekeket szem előtt tartva igazítja majd hazai 
tervezéspolitikáját a Stratégia céljaihoz.) 

3.1.5 Hátrányos helyzetű térségek és célcsoportok integrált fejlesztése 

Minden operatív programban érvényesíteni kell a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának 
szempontját, melyre az OP-k tervezése során ki kell térni (ld. a 1.5.4-es fejezetben a területi kohézió 
horizontális célja alatt). A területileg decentralizált fejlesztések térségei közötti forrásmegosztásban 
szempont a felzárkóztatási igény és a társadalmi-gazdasági elmaradottság. Az ilyen helyzetben lévő 
megyék arányosan több forrásból részesülhetnek. 

A leghátrányosabb helyzetű térségek gazdaságfejlesztését, foglalkoztatási problémáinak enyhítését 
és társadalmi integrációját célirányos központi kezdeményezések segítik. E fejlesztéseknek egyes 
ágazati OP-k adnak helyet. A megvalósítás fontos része az egységes tervezési, szakmai-módszertani 
és koordinációs háttér és nyomon követés kiépítése, szakemberek képzése, folyamatos szakmai 
jelenlét biztosítása. Az ITI stratégiájának tervezésért és a végrehajtás delegált feladataiért felelős 
szervezet kijelölése folyamatban van. 

Integrált területi beruházás a leghátrányosabb helyzetű térségek társadalmi integrációs és 
lakhatási hátrányainak felszámolására, foglalkoztatásának és gazdaságának megerősítésére 

Földrajzi lehatárolás: 
A program földrajzi 
értelemben a 
leghátrányosabb helyzetű 
térségekre terjed ki (LAU1). 
Egyes tematikái ezen belül 
eltérő földrajzi 
fókuszterületekkel 
rendelkeznek. A társadalmi 
integrációs beavatkozások 
pontos földrajzi 
lehatárolásához a 
szegénység térképek adnak 
majd iránymutatást, míg a 
gazdaság- és foglalkoztatás-
fejlesztési beavatkozásokhoz 
a szabad vállalkozási zónák 
jogszabályi lehatárolása. 

Szükségletek: 
Az ITI alapvető célja a jövedelmi 
szegénység és más társadalmi-
gazdasági hátrányok okán a 
társadalomból való kiszorulás és a 
hátrányok továbbörökítésének 
elkerülése, ezáltal a társadalmi 
kohézió erősítése. Fontos célja a 
társadalmi felzárkóztatás, a 
gyermekek esélyeinek növelése, 
valamint az érintettek társadalmi és 
munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése. A tartós felzárkózáshoz 
mindenekelőtt működő helyi 
gazdaságra és munkahelyekre van 
szükség. (A leghátrányosabb helyzetű 
térségek helyzetértékelése az 1.1-es 
fejezetben olvasható). 

Alapok Tervezett akciók Program 

ERFA szabad vállalkozási zónákon keresztüli 
gazdaságfejlesztés (ERFA): KKV munkahelyteremtés, 
befektetés-ösztönzés, gazdasági infrastruktúrafejlesztés, 
térségi gazdaságmenedzsment, 

GINOP 

ESZA foglalkoztatási intézkedések (ESZA), GINOP 

ESZA  a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 
emberek, beleértve romák képzettségi szintjének 
növelése, egyénre szabott segítségnyújtás, 
készségfejlesztés, képzés, oktatást kiegészítő nem 
formális és informális tanulás, iskolai lemorzsolódás 
elleni fejlesztések (ESZA), 
helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása, társadalmi 
együttélést segítő, közösségépítő, befogadást szolgáló 
programok, helyi esélyegyenlőségi programok 
végrehajtása, az interszektorális és szakmaközi 
együttműködés erősítése a helyi/térségi szereplők 
között, 
szegregátumok felszámolása 

EFOP 

ERFA 
szegregátumok felszámolása 

EFOP 

ITI-n kívüli támogatás => 

ERFA a TOP megyei és várostérségi decentralizált fejlesztési 
csomagjai és CLLD kezdeményezései is kapcsolódhatnak 
a kezdeményezéshez a térségi szereplők saját döntései, 
és valós igényei függvényében (ERFA), 

TOP 

EMVA a VP CLLD kezdeményezései is kapcsolódhatnak a 
kezdeményezéshez a térségi szereplők saját döntései, és 
valós igényei függvényében (pl. szolgálati lakások 
biztosítása) (EMVA) 

VP 

4. A Partnerségi Megállapodás hatékony megvalósítása 

4.1 A végrehajtást támogató elektronikus adatcsere rendszereinek értékelése 

Az elektronikus adatcserét biztosító rendszerek kialakítása a 2014–20-as időszak végrehajtási 
átalakításának részét képezi. A folyamat részeként vizsgálat indult, amely feltárja, hogy a jelenleg 
működő rendszerek mennyiben felelnek meg a következő ciklus elvárásainak.  
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Az e-adatcsere jelenlegi helyzete: 
Jelenleg a következő programmonitoring információs rendszerek szolgálják az elektronikus 
adatcserét: SA és KA alapok: EMIR; EMVA és ETHA: IIER; ETE programok: IMIR.  

A jelenleg működőd rendszerek e-adatkezelése felkészültsége eltérő. Külön ki kell emelni, hogy az 
Európai Bizottság értékelése alapján az SA és KA forrásokat kezelő EMIR rendszer online felülete 
mintaértékű a tagállamok között is. A felület a kedvezményezetti adminisztratív terhek 
csökkentésének kiemelt eszköze. Európai szinten is kiemelkedik a hazai monitoring rendszer az 
interoperabilitás tekintetében. Az uniós fejlesztéspolitikai támogatások monitoring rendszere már 
most is online kapcsolatban áll: 

 A Magyar Államkincstár nemzeti forrásokat kezelő monitoring rendszerével, ahol 
o a kimeneti adat a projekt és kifizetési adatok 
o a bemeneti adat pedig a pályázókra vonatkozó közösségi támogatási adatok 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai, ahol 
o a kimeneti adat az azonosítók  
o a bemeneti adat pedig a köztartozás 

 A Magyar Államkincstár számlakezelési rendszere, ahol 
o a kimeneti adat kifizetési igény 
o a bemeneti adat pedig a banki nyilatkozat (fejlesztés alatt) 

 A Magyar Államkincstár közadat rendszere, ahol  
o a kimeneti adat az azonosítók 
o a bemeneti adat pedig az állami szervek legfontosabb adatai 

 Cégnyilvántartási rendszer, ahol 
o a kimeneti adat az azonosítók 
o a bemeneti adat pedig a magyarországi vállalkozások legfontosabb adatai 

 Földnyilvántartási rendszer (fejlesztés alatt) 

 Jelzálog nyilvántartási rendszer (fejlesztés alatt) 
A támogatási monitoring rendszer és a fenti nyilvántartásokat egy interfész kapcsolja össze. A 
pályázati adatlap kitöltésekor a pályázó legfőbb adatai automatikusan kitöltődnek, akár 
vállalkozásról, akár állami szervről van szó, hiszen az adatok mind a kincstári, mind a vállalati 
regiszterből rendelkezésre állnak egy online kapcsolaton keresztül, így ezeket az adatokat a 
pályázóknak már nem kell begépelniük, ami hiteles adatokat jelent a támogatási intézményrendszer 
számára, időt takarít meg a pályázónak, és csökkenti a gépelési hibák valószínűségét. 

Az eddigi vizsgálati eredmények értékelése alapján megállapítható: 

Eddigi tapasztalatok: 

 A pályázati folyamatok elektronizálása jelen programozási időszakban is kiemelt prioritást 
élvezett, az informatikai  célkitűzések rendszere jelentős összhangot mutatott a Bizottság által 
megfogalmazott alapelvekkel. 

 A jelenlegi időszakban is számos olyan fejlesztés került bevezetésre, mely az egyes pályázati 
folyamatokban, részben, vagy teljesen biztosítja az elektronikus adatcserét a kedvezményezettek 
számára. 

 Az SA és KA források tekintetében, az elektronikus adatcsere rendszerek használata jelen 
időszakban is a folyamatok részét képezi és a vonatkozó szabályozásban markánsan megjelenik.  

 Az elektronikus megoldások használata az adminisztratív terhek szignifikáns csökkenését 
eredményezi.  

Az elektronikus adatcsere rendszerek teljes körű kiépítésének akcióterületei: 

 A folyamatok hatékony megvalósítását támogató szabályozási háttér kialakítása. 

 A célok megvalósításához szükséges informatikai projektek megtervezése.  

 A jelen időszakban bevezetett megoldások tapasztalatainak becsatornázása.  

 A kedvezményezettek célzott tájékoztatása az elektronikus adatcsere tekintetében.  

 Az elektronikus adatcsere rendszerek kiépítéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása.  
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 A növekvő adatmennyiség kezeléséhez szükséges adekvát infrastruktúra kiépítése és a szükséges 
hardware eszközök beszerzése.  

 Felhasználó-barát online és a rendszerbeli felületek kialakítása, mely segíti az elektronikus 
adatcsere hatékony megvalósítását.  

A következő időszak elektronikus adatcsere rendszereinek elvei 
(a folyamatban lévő vizsgálat ld. fentebb alapján véglegesedik): 

 Építeni kell az eddig felhalmozódott kedvező tapasztalatokra, és hatékonyság jegyében a 
fejlesztéseknek a létező rendszerekből induljanak ki. 

 A fejlesztések terjedjenek ki az előzetes vizsgálati eredmények alapján azonosított 
akcióterületekre. 

 A kiépülő rendszer egységes elvek szerunt valósuljon meg a különböző alapok tekintetében, az 
elvárások az ETHA, EMVA, SA és KA alapok kezelését egyaránt szolgálják. 

 Az elektronikus adatcsere biztosítása a központi koordinációs intézményrendszer feladata és 
felelőssége (erről ld. bővebben a 2.5-ös fejezetben). A programok monitoring információs 
rendszere nyújtson bázist az elektronikus adatcsere megvalósításához. 

 Mind a központi koordinációnak, mind az egyes irányító hatóságoknak álljon rendelkezésére 
hiteles és aktuális adat. Az IH-k egymás folyamatairól is tájékozódhassanak. (Az összesítő 
kimutatások fejlesztendők, különösen a szakmai előrehaladás indikátorai esetében) 

 Jelen időszakban a monitoring információs rendszerek architektúrája több esetben is csak 
pénzügyi és projekt-előrehaladási fókuszú. Ezért nem tudja kellően kiszolgálni a szakmai 
előrehaladás (indikátorértékek) nyomon követését, az eredmények lokalizálását. Tekintve, hogy 
ez a következő időszakban kulcsfontosságú, e téren fejlesztésekre van szükség (az 
indikátorrendszer kialakításával teljes összhangban). 

 A szakmai nyomon követésre architektúrájában felkészült rendszerek (pl. EMIR) sok esetben a 
gyenge töltöttségük miatt nem adnak naprakész és hiteles szakmai előrehaladási információkat. 
Jelen ciklus során e téren volt előrelépés, olykor azonban csak az utólagos adatpótlással, amely a 
intézményi és a kedvezményezetti oldalon egyaránt időigényes. E helyzetek ellen a működtetők 
képzésével és a töltöttség motiválásával kell fellépni (mind a programmenedzsmenti, mind a 
kedvezményezetti oldalon). (A pénzügyi és előrehaladási adatokra is igaz.) 

 A következő időszak integrált, prioritásokon és programokon átnyúló komplex beavatkozásainak 
(különösen ITI-k, multifund CLLD-k) nyomon követésére is alkalmassá kell tenni a rendszereket. 
(Ezeket a funkciókat a jelenlegi rendserek nem támogatják.) 

 Az ESB alapok egységesedő tervezése és végrehajtása okán, interfészek kialakításával meg kell 
teremteni az egyes támogatási rendszerek kapcsolatát (e lehetőség egyelőre hiányzik). Ezáltal 
még biztosabban elkerülhető a kettős finanszírozás, valamint mérni és értékelni lehet az 
programok összesített teljesítményét. 

 Biztosítani kell a rendszerek SFC kimenetét. (Erre jó példát nyújt az IMIR jelenlegi gyakorlata.)  

 Az elektronikus adatcserével támogatni kell a programok stratégiai monitoringját, 
nyilvánosságát, átláthatóságát, eredményeik és a teljesítményük kommunikációját is. (Az EMIR, 
különösen a ROP esetében, már jelen ciklusban is nyújtott követendő megoldásokat.) 

 Biztosítani kell, hogy az elektronikus adatcsere jelen lehessen a forrásszerzés teljes folyamatában 
az elektronikus pályázatbenyújtással és jelentéstétellel (csökkentve az adminisztratív terheket a 
kedvezményezettek oldalán). (Az EMIR és az IMIR által haladó elektronikus pályázati rendszerei 
megfelelő alapokat jelentenek.) 

 Könnyebbséget jelent a kedvezményezetteknek, ha a támogatásszerzéshez szükséges adataikat a 
végrehajtó rendszer az információs rendszerén keresztül szerzi be, közhiteles adatbázisokból. 

 A rendszerek támogassák a végrehajtás intézményeinek belső folyamatát is. 

A fentiek elvek alapján jelenleg az alábbi lépések azonosíthatók (kidolgozás folyamatban): 
1. A jelenleg futó monitoring információs rendszerek vizsgálatának lezárása, javaslatok (2013 nyár). 
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2. Az e-adatcsere rendszerkoncepciók kidolgozása (központi és alaponkénti/programonkénti), 
amely kiterjed az eddigi eredmények alapján azonosított akcióterületekre (ld. fentebb) és 
érvényesíti az elveket (ld. fentebb) (2013 ősz). 

3. A különböző támogatási rendszerek (ETHA, EMVA, SA, KA, ETE) jelenlegi és jövőbeli monitoring 
információs rendszerei közötti kapcsolatot biztosító interfészrendszer kidolgozása: 
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR). (EKOP támogatással készül, része a 
hazai támogatások ún. Nemzeti Pályázatkezelő Rendszerének kidolgozása és a feléje való 
kapcsolat biztosítása is.) (2013/2014). 

4. A jelenlegi monitoring információs rendszerek bázisán a következő időszak elvárásainak 
megfelelő rendszerfejlesztések végrehajtása (kiterjedve az előzetes eredmények alapján 
azonosított akcióterületekre, ld. fentebb) (2013 IV. – 2014 I. ne.): 
2.1. Az EMVA és ETHA esetében (IIER) EKOP támogatással már zajlik a fejlesztés. 
2.2. Az SA esetében a jelenégi elképzelések szerint az EMIR továbbfejlesztése valósul meg. 
2.3. Új rendszert kell fejleszteni az ETE programok monitorozására. 

3. Az intézményrendszeri humán erőforrás felkészítése (2014 II. ne.). 


