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Indikátor megnevezése
CO22 A közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten (szám)
Indikátor definíciója
A 2014. szeptemberben, az Európai Bizottság által kiadott, a Kohéziós Politika ESZA monitoring és értékelési tevékenységéhez kapcsolódó iránymutatásnak megfelelően: „A nemzeti, regionális és helyi intézményi kapacitás növelése és a hatékony közigazgatás érdekében nyújtott ESZA-támogatás.”
Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe
történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás
és a jó kormányzás megvalósítása.
Projektnek a kedvezményezettel megkötött (megkezdhető) támogatási szerződés minősül, függetlenül a
projekt komponenseinek és projektelemeinek számától, és az abban részt vevő közigazgatási szervek számától. Csak azok a projektek számíthatók egynek, amelyek különböző műveletek keretében kerülnek
végrehajtásra.
Művelet alatt a KÖFOP Irányító Hatósága konstrukció szintet ért.
A 1304/2013/EU (ESZA) rendelet I. mellékletében szereplő, a szervezetekre vonatkozó közös indikátorok
egyike.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
Különböző műveletek keretében végrehajtott projektek száma összesen, melynek számítási módja a
KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók számtani összege. Amen-nyiben egy projekt támogatási szerződése a kedvezményezettnek felróható okból (szerződésszegés, támogató szerződéstől történő elállása), nem pedig a szerződésben rögzített határozott idő lejárta miatt veszti hatályát, akkor az értéke 0.
Igazoló dokumentumok


EUPR alapján a megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező projektek és a lezárt projektek
nyilvántartása.
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Indikátor megnevezése
O-1.2 A szervezetfejlesztési közigazgatási projektek száma (db) (OP szint) / Szervezetfejlesztéssel
érintett szervezetek száma (db) (projekt szint)
Indikátor definíciója
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett új működési modellre
való átállást finanszírozó projektek száma.
Szervezetfejlesztés alatt értünk minden olyan tevékenységet, amely vagy a szervezeti struktúra vagy a
szervezeti kultúra, esetleg a szervezetrendszerben dolgozó humánerőforrás kompetenciájában, hozzáállásában céloz meg változást az új működési modellre való áttérés érdekében. Ennek alapján nem ide sorolandók az előzetes felmérések, az előkészítési, nyomonkövetési, stb. projektek.
Csak azok a projektek számíthatók egynek, amelyek különböző műveletek keretében kerülnek végrehajtásra.
Művelet alatt a KÖFOP Irányító Hatósága konstrukció szintet ért.
Az indikátor vonatkozásában a területi megbontás (fejlett vagy kevésbé fejlett régió) értelmezhető.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett új működési modellre való
átállást, illetve ezen átállások miatt szükséges szervezeti struktúrát vagy szervezeti kultúrát érintő változásokhoz kapcsolódó képzések megvalósítását finanszírozó projektek száma összesen.
Új működési modell alatt az átfutási idő vagy az ügyintéző ügyintézésre fordított idejének csökkenését
és/vagy a korábbinál nagyobb részben intézhető elektronikusan intézhető eljárást értjük.
A KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók keretében szervezetfejlesztést teljesítő konstrukciók számtani összege.
Igazoló dokumentumok




Költségvetési szervek, 100%-os állami tulajdonú vállalatok, önkormányzatok (kedvezményezett)
esetén a szervezetet, működést, valamint tevékenységet szabályozó normatív utasítás száma
(egyéb szervezetszabályozó eszköze).
Módosított/új kedvezményezetti szervezet/szervezeti egység létrehozása esetén az SZMSZ/alapító
okirat vagy egyéb szabályozó eszköz szövege.
Valamennyi projekt esetében, amennyiben a szervezetfejlesztéshez kapcsolódik képzés, akkor annak alátámasztó dokumentumai.
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Indikátor megnevezése
O-1.3 Az újraszervezett eljárások száma (db)
Indikátor definíciója
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett új működési modellre
(átfutási ideje vagy az ügyintéző ügyintézésre fordított ideje csökken és/vagy a korábbinál nagyobb részben
intézhető elektronikusan) való átállás keretében egyszerűsített, egységesített, átalakított közigazgatási
eljárások száma.
Eljárás alatt a következőt értjük: A közhatalmat gyakorló szerv jogszabályban meghatározott hatáskörébe
tartozó kérelemre, bejelentésre vagy hivatalból induló azon folyamat, melynek keretében olyan döntés meghozatalára jogosult, amely más szerv vagy személy számára jogot vagy kötelezettséget keletkeztet, tiltást ír
elő vagy jogsértést állapít meg.
Automatikus döntéshozatal, illetve döntést nem igénylő eljárás is eljárásnak számít, amennyiben jogot vagy
kötelezettséget keletkeztet, tiltást ír elő vagy jogsértést állapít meg.
Bejelentésre induló folyamat esetén a bejelentés megtörténtét, annak közhatalmat gyakorló szervnél történő
regisztrálását / nyilvántartásba vételét, és az erre vonatkozó, bejelentő részére történő visszajelzést igazolni
szükséges a folyamat azonosítása, indikátor értékbe történő beszámítása érdekében. A bejelentés regisztrálásának / nyilvántartásba vételének, a bejelentő részére történő visszajelzésnek a módját az adott eljárásra vonatkozó jogszabálynak, szabályzatnak, egyéb előírásnak megfelelő módon is lehetséges igazolni.
Új vagy régi eljárás: Új eljárásnak tekintjük azon eljárást, amely a fejlesztést megelőzően nem létezett.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
A projekt által, a definícióban rögzített alapvetések mentén, valamennyi módosított, egyszerűsített vagy
elektronizált közigazgatási eljárás összesített értéke.
Újraszervezett eljárásnak tekintjük a projekt által újonnan létrehozott közigazgatási eljárást is.
A KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók keretében újraszervezett
eljárások számtani összege.
Igazoló dokumentumok



Eljárások részletezése táblázat, melyet a projekt zárásakor is szükséges benyújtani.
Új/újraszervezett eljárást szabályozó dokumentum(ok), ügymenet leírása, amennyiben az eljáráshoz képzés tartozik, akkor a képzés alátámasztó dokumentumai.
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Indikátor megnevezése
O-1.4 Elektronikusan újraszervezett eljárások száma (db)
Indikátor definíciója
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett új működési modellre való
átállás keretében (azaz az újraszervezett eljárások közül azok, amelyek) elektronizált (elektronikusan
indítható vagy elintézhető) közigazgatási eljárások száma.
Az újraszervezett eljárásnak a részhalmaza az elektronikusan újraszervezett eljárás.
Az elektronizáltsági szint meghatározása kapcsán az elektronikusan indítható, azaz a 3. szint és az elektronikusan elintézhető, azaz a 4. vagy 5. szint értelmezendő.
3. szint: „Kétirányú interakció”
A közigazgatási szerv honlapján a dokumentumokat ki lehet tölteni online, a kitöltés ellenőrzése is megtörténik ilyenkor, illetve a letöltött dokumentumokat azonosítási eljárás mellett vissza is lehet küldeni elektronikus formában (űrlapok visszaküldéséhez és fogadásához az elektronikus aláírás alkalmazására van szükség, ugyanakkor lakossági bejelentésekhez elegendő egyéb digitális azonosítás, pl.: regisztráció). Interaktivitást növelő szolgáltatások is segítik a felhasználók tájékozódását, például: kérdezés, visszacsatolás lehetősége, online segítségnyújtás, fórum.
Az ügy indításához (intézéséhez, okmányok leadásához) személyes megjelenés nem szükséges, de az
ügyhöz kapcsolódó közigazgatási irat (igazolvány, határozat stb.) átvétele, valamint a kapcsolódó illetékvagy díjfizetés hagyományos úton történik.
4. szint: „Tranzakció”
Teljes körű elektronikus ügyintézés (ide értve a döntés közlését, a kézbesítést és a fizetést is), amely azt
jelenti, hogy az elektronikusan visszaküldött dokumentumok (pl.: űrlapok) feldolgozása is automatikusan
történik. Megvalósul a dokumentumok, ügymenetek elektronikus nyomon követése, lehetővé válik az illetékek, díjak elektronikus úton történő befizetése. Ennek feltétele egyrészt az elektronikus aláírás széles körű
elterjedése, másrészt, hogy olyan integrált rendszer jöjjön létre, amely hatékonyan kapcsolja össze a közigazgatás front-office (kapcsolat az ügyféllel) és back-office (háttérben működő, az ügyintéző munkáját támogató) rendszereit.
5. szint: „Perszonalizáció”
A 4. szint kiegészítése az ügyfél maximális bevonásával. Személyre szabott, ügyfél-központú, automatizált
és proaktív szolgáltatások.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
Új működési modellre való átállás keretében elektronizált közigazgatási eljárások száma összesen.
Új működési modell alatt az átfutási idő vagy az ügyintéző ügyintézésre fordított idejének csökkenését
és/vagy a korábbinál nagyobb részben elektronikusan intézhető eljárást értjük.
A KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók keretében elektronikusan
újraszervezett eljárások számtani összege.
Igazoló dokumentumok
„Az újraszervezett eljárások száma” indikátor teljesülését igazoló dokumentumokon túl az alábbiak:
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Az éles rendszerből készített képernyőképekkel ellátott kitöltési útmutató, felhasználói kézikönyv a
back- és front-office, valamint az ügyfelek számára.
Az éles rendszerből készített képernyőfotó / képernyőfelvétel az elérhető elektronikus űrlapok, formanyomtatványok webhelyéről.
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Indikátor megnevezése
O-1.5 A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó háttérműveleti (belső) folyamatok száma (db)
Indikátor definíciója
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett új működési modellre való
átállás keretében átalakított folyamatok száma.
Folyamat alatt értendő „egy vagy több tevékenység, amely értéket növel úgy, hogy egy bemenetkészletet
átalakít a kimenetek készletévé (javakká vagy szolgáltatásokká) egy más személy (a vevő, illetve felhasználó) számára, emberek, módszerek és eszközök kombinációjával”. A tudományos megfogalmazás alapján a
KÖFOP értelmezésben a folyamat kezdő pontja egy másik entitástól (szervezettől, ügyféltől) érkező információ/dokumentum, végpontja pedig egy másik entitás (szervezet, ügyfél) számára küldött információ/dokumentum.
Jellemzően egy eljáráshoz egy belső folyamat társítható. Minden eljárásnak minimum egy belső folyamata (szervezeten belül a több alfolyamat egynek tekintendő) kell, hogy legyen.
„A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó háttérműveleti (belső) folyamatok száma” indikátor vállalása abban
az esetben lehetséges, ha ahhoz újraszervezett vagy elektronikusan újraszervezett vagy elektronikusan
elindítható eljárás kapcsolódik.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
A közigazgatási működés hatékonyságát javítandó projektek keretében elvégzett, új működési modellre
való átállás keretében átalakított folyamatok száma összesen.
A KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók keretében felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó háttérműveletet teljesítő belső folyamatok számtani összege.
Igazoló dokumentumok


Az újraszervezett eljárások száma indikátor alátámasztására, igazolására szolgáló dokumentumokkal megegyező. Az ügymenet leírásnak kötelezően tartalmaznia kell az eljárás során részt vevő összes entitást (folyamatba építve), hiszen csak így lehet megtudni a belső folyamatok pontos
számát.
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Indikátor megnevezése
O-1.6 Elektronikus szolgáltatást használó projektek száma (db) (OP) / Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma (db) (projekt)
Indikátor definíciója
Azon projektek száma, amelyek keretében szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) fejleszt (beleértve azt, hogy új vagy már létező szolgáltatást fejleszt, továbbfejleszt), vagy a
fejlesztést követően használ.
A SZEÜSZ a valamilyen formában azonosítható elektronikus ügyintézési szolgáltatások közül az, amelyre
az állam szabályokat határoz meg (s egyben ellenőrzési rendszerébe bevonja). A SZEÜSZ-ök az elektronikus közigazgatás építőkövei, olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások és háttérrendszerek, amelyekből a legbonyolultabb ügytípusok elektronikus változata is kialakítható. SZEÜSZ-nek tekintjük a központi elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ-ök) is, melyekről az állam köteles gondoskodni ezért kizárólag az állam nyújthatja.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
A bázisérték kötelezően 0.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
Azon projektek száma összesen, amelyek keretében SZEÜSZ-t fejlesztenek (beleértve azt, hogy új vagy
már létező szolgáltatást fejlesztenek, továbbfejlesztenek), vagy a fejlesztést követően használnak.
A KÖFOP-1.0.0 keretfelhívásban nevesített megkezdhető támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt
projektek és a KÖFOP 1. prioritásán megjelent pályázatos konstrukciók keretében elektronikus
szolgáltatást használó, fejlesztő konstrukciók számtani összege.
Igazoló dokumentumok


Fejlesztés, továbbfejlesztés esetén az új vagy módosított szolgáltatást leíró lap. Integráció (beépítés) esetén a csatlakozást igazoló dokumentum, továbbá az ügymenet leírását, a szolgáltatás
élesbe állítását igazoló dokumentum.

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM – INDIKÁTOR ÚTMUTATÓ

8/9

Indikátor megnevezése
R-1.1 Azoknak az eljárásoknak száma, amelyek ügyintézési ideje csökken (db) (projekt)
Indikátor definíciója
A projektek keretében megújított eljárások közül azon eljárások száma, amelyekre az újraszervezés után
felmért átfutási idő – az újraszervezés előtt rögzítettnél – legalább 25%-kal rövidebb.
Minden újraszervezett eljárás ügyintézési idejének csökkennie kell, azonban indikátor szinten a 25, vagy
annál nagyobb százalékos csökkenést szükséges a kedvezményezetteknek vállalnia. A Felhívásban ennek
megfelelően a db és % együtt mozog: azon eljárások számát szükséges megadni az „Azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek ügyintézési ideje csökken” indikátor esetében, ahol min. 25%-os vállalás történik
az ügyintézési idő csökkentésre, máskülönben ez az indikátor érték megegyezne az újraszerezett eljárások
számával.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
Az OP bázisérték 226 db.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
A projektek keretében megújított eljárások közül azon eljárások száma összesen, amelyekre az újraszervezés után felmért átfutási idő – az újraszervezés előtt rögzítettnél – legalább 25%-kal rövidebb.
Igazoló dokumentumok


Eljárások részletezése táblázat, melyet a projekt zárásakor is szükséges benyújtani. A táblázat tartalmazza az érintett eljárásokról a kiindulási és fejlesztést követő tényérték adatokat.
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Indikátor megnevezése
R-1.2 Elektronikusan elindítható eljárások száma (db)
Indikátor definíciója
A felülvizsgált és átszervezett eljárások közül azok száma, amelyek elektronizált eljárás bevezetését eredményezik, tehát személyes jelenlétet nem igényel az eljárás megindítása. Elektronizáltnak akkor tekintjük az
eljárást, amikor az ügyfelek számára ténylegesen megnyílik a lehetőség adott eljárás elektronikus úton történő elindításához. A felülvizsgált és átszervezett eljárások közül azok száma, amelyek legalább 3. szintű
(kétirányú interaktivitás, ahol a dokumentumok, kérelmek letölthetők és benyújthatók) elektronizált eljárás
bevezetését eredményezik.
Indikátor specifikumok
negatív lehet: igen / nem

csak egész szám lehet: igen / nem

Bázisérték (kiinduló érték)
Az OP bázisérték 85 db.
Tényérték (aktuális érték)
Számítási mód
A felülvizsgált és átszervezett eljárások közül azok száma összesen, amelyek legalább 3. szintű elektronizált eljárás bevezetését eredményezik.
Igazoló dokumentumok
„Az újraszervezett eljárások száma” indikátor teljesülését igazoló dokumentumokon túl az alábbiak:



Az éles rendszerből készített képernyőfotó / képernyőfelvétel az elérhető és működő elektronikus
ügyindítás (3. szint) lehetőségéről és az ügymenet leírása.
A TSZ-ben rögzített indikátor vállaláshoz kapcsolódó „eljárások részletezése” táblázatban szereplő
értékekhez képest történő elmozdulást (terv-tény közötti elmozdulás) (legalább 3. szint elérését)
igazoló vezetői nyilatkozat.

