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1. SZAKASZ: AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉSRE VONATKOZÓ UNIÓS STRATÉGIÁHOZ ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI
KOHÉZIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ STRATÉGIA
1.1. Az operatív program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való hozzájárulására vonatkozó
stratégia
1.1.1. A program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához és a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való hozzájárulására vonatkozó stratégiájának ismertetése

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükségletea modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reformprogram célkitűzéseinek
elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése
nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program keretében tervezi a
közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit végrehajtani.
Az operatív program 1. és 2. prioritása a közigazgatási fejlesztéseket, 3. és 4. prioritása a közszolgáltatási fejlesztéseket fedi le. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB
alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai
segítségnyújtás forrásoknak.
A TERVEZETT KÖZIGAZGATÁSI FEJLESZTÉSEK STRATÉGIAI MEGALAPOZOTTSÁGA
Az operatív program prioritási tengely fejezeteinél kifejtettfejlesztési szükségletekilleszkednek a közigazgatás fejlesztését meghatározó stratégiai környezethez, amelyet a következő dokumentumok
határoznak meg:


Magyarországi Partnerségi Megállapodása;



Magyary Program 2014-2020;



Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020.



országspecifikus ajánlások és Nemzeti Reformprogram.

A Partnerségi Megállapodás több tematikus céljához is hozzájárulnak a tervezett fejlesztések:
1. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása (EU tematikus cél 2);
2. Intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (EU tematikus cél 11).
A Partnerségi Megállapodás egyik releváns célja az Intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (EU tematikus cél 11). Ez a tematikus cél és a keretében tervezett fejlesztések elsősorban
a közigazgatás szervezetfejlesztési, szervezési, humánkapacitás-fejlesztési feladataira fókuszálnak.
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A célhoz kapcsolódó fejlesztési szükségletek között megjelenik az ügyfélszolgálati ügyviteli infrastruktúra fejlesztése is.
A Partnerségi Megállapodás a tematikus célhoz kapcsolódóan többek között a következőket határozza meg ágazati fejlesztési igényként (problématerületként):


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



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



Az ügyfélszolgálati infrastruktúra fejlesztése.



Szervezeti és humánerőforrás-fejlesztés az e-közigazgatás fejlesztése érdekében.



Területiközigazgatási infrastruktúra megújítása.

A tematikus célkitűzés teljesítésével elérni kívánt eredmények között a Partnerségi Megállapodás
külön kiemeli a közigazgatás elektronizálásával kapcsolatos fejlesztések fontosságát, hangsúlyozva
az elektronizáltközigazgatási szolgáltatások számának növelését és az e-közigazgatási szolgáltatások használatának lakossági és vállalkozások körében történő növelését.
A Partnerségi Megállapodás külön célt szentel az információs és kommunikációs technológiákhoz
való hozzáférés, a technológiák használatának és a minőség javításának (EU tematikus cél 2). Ennek
keretében kiemeli a közszféra infokommunikációs fejlesztésekkel kapcsolatos kihívásait: ez alapján 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 (pl. e-közigazgatás) elektronizálása.
A Partnerségi Megállapodás kiemeli a fejlesztések által érintett fontosabb tématerületek között az
elektronikus közigazgatás és e-közszolgáltatások infrastruktúrájának javítását.A tematikus cél teljesítésével elérni kívánt eredmények meghatározásánál megjelenik a lehető legteljesebb körű távoli ügyintézés és e-szolgáltatások igénybevehetőségének megteremtése, bővítése a közigazgatásban és az
ágazati intézményrendszerben is.
AMagyary Program 2014-2020 kiemelt célja az egyszerűsítés és hatékonyságnövelés, 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 Magyary Program a2014-2020-as közigazgatási stratégiában megfogalmazott jövőképébenezzel
összhangban olyan közigazgatást képzel el, amely


a közjót szolgáló, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el;



eljárási rendje korszerű, ügyfélbarát, következetes és átlátható lesz;



szervezete fenntarthatóan és eredményesen működő, valamint kiszámíthatóan szolgáltató és
minden érintett számára elérhető rendszerré válik;



személyi állományát nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált közszolgák alkotják.

AMagyary Program szerint folytatni kell a közigazgatás szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív korlátok csökkentését, meg kell erősíteni a közigazgatás személyi állományát és az elekt-
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ronikus közigazgatás kiépítését elősegítő környezetet.
A Magyary Program 2014-2020 szerint a közigazgatásban egyre erőteljesebben jelenik meg a gazdaságossági és eredményességi elvárás, amely a racionalizálás felé mutat a szervezés és a szervezet folytonos tökéletesítésének, az adminisztráció javításának kényszere által.
A Magyary Program a SWOT-elemzés eredményeképpen a következő, KÖFOP szempontjából releváns intézkedéseket definiálja:


Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése;



Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása;



A közigazgatás személyi állományának fejlesztése;



Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése.

A Program célul tűzi ki azt, hogy a közigazgatási szervezet ésszerűsítése a 2014-2020-as tervezési
időszakban is folytatódjon, továbbra is a szervezetrendszer hatékonyabb átalakítását, és az egyes
szervek belső működése hatékonyságának növelését megcélozva (szervezetfejlesztés). Területi szinten át kell tekinteni a további integrálás lehetőségeit, amelynek lényege a még a kormányhivatalokon
kívül működő 15 területi államigazgatási szerv működésének áttekintése, és ennek alapján az egyes
államigazgatási szerveknek a kormányhivatalokba történő integrálása.
Az ésszerűsítés másik irányát a 2010-2013 közötti időszakhoz hasonlóan az átalakított szervezetrendszer egyes elemei, a közigazgatási szervek belső működésének a hatékonyabbá tétele képezi.
Ebből adódóan indokolt a korábbi szervezetfejlesztési programok továbbvitele, a lehetséges
kedvezményezetti kör kibővítése.
A közigazgatás rendszerszintű újrastrukturálása, illetőleg a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok felállítását követő működési tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az államigazgatás korszerűsítésével összefüggő intézkedések között kiemelt létjogosultsága van a központi közigazgatás kiemelt
jelentőségű fejlesztései mellett a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalaik
szervezete folyamatostovábbfejlesztésének. A legfontosabb intézkedések ennek megfelelően az
átfogó, akár rendszerszintű hatékonyságjavulást célzó központi közigazgatási szervezet- és működésfejlesztések végrehajtása, valamint az egyenszilárdságú kormányhivatalok és járási hivatalok
kialakítása, a szervezeti működésük ésszerűsítése:
Ezek az intézkedések hozzájárulnak a hatékonyabban, egyszerűbben és olcsóbban működő közigazgatás kialakításához, amely mind az állampolgárok, mind a vállalkozások számára számos előnyt
tartalmaz a mindennapi életük, működésük során.
A Magyary Program is fontos feladatként tekint a közigazgatási szolgáltatások elektronizálására. A
Program célként nevesíti a hatékony szolgáltatások lehetőségének a kínálati oldalon történő megteremtését, valamint a felhasználóbarát elektronikus szolgáltatások kifejlesztését és bevezetését. Az
elektronikus ügyintézésben rejlő lehetőségek kiaknázását. A fejlesztések eredményeképpen egységes, minden digitális platformon hozzáférhető e-közigazgatási szolgáltatásoknak kell létrejönniük.
A Magyary Program KÖFOP szempontból releváns utolsó fókuszpontja a közigazgatás személyi
állományának fejlesztése, ennek keretében pedig a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozók
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kompetenciafejlesztése. A Program szerint a kompetenciafejlesztés területén kiemelt szerepet kell
biztosítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára az alap-, és közszolgálati továbbképzési funkcióinak erősítésével. A Program meghatározza az Egyetem, mint képzési és tudásközpont következő
időszakra tervezett feladatait is:
Az NKE tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi fejlesztési irányok határozhatók meg:


A képzési igényeinek felmérése és differenciált továbbképzési programok fejlesztése, illetve
megvalósítása.



A közigazgatási munkaköri és képesítési rendszer változó képzési igényeit követő és
kiszolgáló felsőfokú és továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása.



A közszolgálati tisztviselők idegen nyelvi és szaknyelvi továbbképzésének fejlesztése.



A területi (megyei) közszolgálati továbbképzési - és előmeneteli vizsga központok (e-tanulási
pontok) kialakítása.



A köztisztviselők, különösen az önkormányzati és önálló szabályozó szervek specifikus
képzési és fejlesztési igényeit szolgáló tudásközpont fejlesztése.



A közszolgálati vezetői karrier fejlesztési igényeit szolgáló képzési programok fejlesztése és
megvalósítása.



A közszolgálati továbbképzési oktatástechnológiai és tanulásmódszertani fejlesztés.



A közszolgálati integrált közös hivatásrendi szakmai gyakorlat a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőfokú képzési területen.



A közszolgálati továbbképzés országos
képzéstámogatási környezetének fejlesztése.

minőségirányítási,

programfejlesztési

és

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (NIS) külön pillért szentel a digitális állammal és
ennek keretében az e-közigazgatással és kormányzati informatikával kapcsolatos fejlesztéseknek
(Digitális Állam pillér). A NIS a SWOT elemzésben meghatározott gyengeségekre és lehetőségekre
reagálva átfogó célként nevesíti a kormányzat és a közigazgatás működését stabil és biztonságos
informatikai háttérrel történő támogatását, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak,
illetve a lakosságot és vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és
nyilvános hozzáférhetővé tételét.
A NIS a fentiekkel összhangban megfogalmazza a Digitális állam pillérrel, és ennek keretében az eközigazgatással kapcsolatos konkrét célokat is a 2014-2020-as tervezési időszakra. Ezek között kiemeli az elektronikus közigazgatás fejlesztésének folytatását, az online elérhető szolgáltatások körének bővítését:


2018-ra váljon lehetővé, hogy az állampolgárok és a vállalkozások valamennyi közigazgatási
ügyüket elektronikusan intézhessék;



2014-ben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2012. és 2013. évi módosításaival, illetve végrehajtási rendeleteivel összhangban - váljon elérhetővé valamennyi, az állam által kötelezően
nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz).
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A NIS jogi szabályozási környezet rendezését követően a következő évek feladataként írja elő az
elektronikus szolgáltatások infrastrukturális hátterének (informatikai, back-office) biztosítását, az eközigazgatási szolgáltatások fejlesztését és megfelelő szintű összekapcsolását, a lehető legteljesebb
interoperabilitás mellett. Az intézkedések között meghatározza a KÖFOP szempontjából is releváns
következő feladatokat:


A közigazgatási belső folyamatokat és az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat támogató informatikai háttér biztosítása, ennek keretében az intézmények belső folyamatait és
szolgáltatásait támogató informatikai háttér biztosítása, és a területi közigazgatás működését
támogató informatikai háttér fejlesztése, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(szeüsz) bevezetéséhez szükséges háttérfejlesztések összehangolása.



Az interoperabilitás biztosításához szükséges fejlesztések elvégzése (pl. átjárhatósághoz
szükséges jogszabályi háttér biztosítása, elektronikus azonosítás és hitelesítés rendszerének
kialakítása, stb.).



Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése, ennek keretében felhasználóbarát, gyors és kényelmes elektronikus (G2B, G2C) szolgáltatások bevezetése, lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások elektronizálása
(beleértve az állam által kötelezően nyújtandó, illetve piaci alapon is elérhető szeüsz-ök
rendszerének kialakítását), A területi közigazgatás szolgáltatási és ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása (Kormányhivatalok, járási hivatalok, szakigazgatási hivatalok, kormányablakok).

A fenti stratégiai kontextust erősíti a Bizottság országspecifikus ajánlása a közigazgatás korszerűsítésének fontosságáról. A Nemzeti Reformprogram a 2014-2020-as időtáv vonatkozásában pedig az
alábbi beavatkozási területeket jelöli meg prioritásként az ajánlás végrehajtásához kapcsolódóan:


a kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok szervezeti fejlesztése és a területi közigazgatás működésének racionalizálása,



közszolgálati életpálya-modell: továbbképzési-és vizsgarendszer fejlesztések.

A TERVEZETT KÖZSZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSEK STRATÉGIAI MEGALAPOZOTTSÁGA
A hármas, négyes prioritási tengelyfejlesztéseinek stratégiai környezetét a következő dokumentumok
határozzák meg:


Köznevelés fejlesztési Stratégia;



Semmelweis Terv;



Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2011-2020.

A köznevelési ágazat 2014-20-as fejlesztési irányait meghatározó Köznevelés-fejlesztési Stratégia a
megvalósításban résztvevő csoportként hivatkozza a nonprofit fenntartású köznevelési intézményeket, amelyek számára azonban célirányos támogatásra van szükség ahhoz, hogy közszolgáltatási
tevékenységükhöz kötődő feladat-ellátási képességeik tekintetében azonos szervezeti, működési,
módszertani és infrastrukturális feltételekhez jussanak, mint az állami fenntartás kiszámíthatóságá-
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nak előnyeit adott esetben hosszú évtizedek óta élvező intézmények.
Az egészségügyi rendszer megújítását szolgáló stratégia, a Semmelweis Terv is kitér a nonprofit
szereplők szerepvállalására, amely hozzájárulás az ellátás biztosításához.
A Semmelweis Terv megállapítja, hogy a nonprofit szervezetek„intézményeik alulfinanszírozása és
sorozatos diszkriminálása miatt bizalmukat az egészségügyi ellátásban való részvételre az elmúlt
évtizedekben nagyrészt elvesztették. Ennek mielőbbi visszaszerzésére kell törekedni, mert az ezen
szervezetekben rejlő energiatartalékok az egészségügyi közellátásban jól hasznosíthatók.”
„Az egyházakat a meglévő infrastruktúrájuk, az országot mélyen átszövő hálózatos szerkezetük, tradíciójuk, kultúrájuk és diakóniai-karitatív szemléletük valamint magas bizalmi indexük alkalmassá
teszi a költséghatékony és eredményes egészségszervezési megoldásokban való még aktívabb
részvételre. Így az állami egészségügy érdeke, hogy egyebek mellett a rehabilitációs és krónikus
betegek ellátásában, a hospice rendszerben, a prevencióban, a szenvedélybetegek ellátásában, a
lelkigondozásban, az otthonápolásban, valamint az oktatás, szociális ellátás és egészségügy határterületein az egyházak és intézményeik szerepe jelentős mértékben növekedjék.”
A Semmelweis Terv célként hivatkozza továbbá az otthoni szakápolást, hospice ellátást és szociális
gondozást végző civil és egyházi szervezetek munkájának szorosabb integrációjának elősegítését is.
A szociális terület fejlesztéseit meghatározó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020 is
kiemeli a non-profit közösségi fenntartású szervezetek hozzáadott értékét a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatásában:
„Az egyházak által végzett projektek közül külön is említést érdemel néhány mintaértékű kezdeményezés. A teljesség igénye nélkül ezek közé tartozik az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat,vagy a
roma nők iskolai és munkaerőpiaci hátrányainak csökkentését célzó esztergomi ferences gimnáziumi
kezdeményezés, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat, a kazincbarcikai Don Bosco Szakképző Iskola, a Református Egyház által működtetett hátrányos helyzetűeket célzó szűrőbuszos program, vagy a gyermekvédelem területén komoly integráló hatást elérő egyházi kezdeményezés, a
keresztény cigány családok bevonása a nevelőszülői hálózatba. Az egyházak is észrevették, hogy
egyre nagyobb az igény a kicsi (2-3 éves) gyermekekkel való foglalkozásra különösen a hátrányos
helyzetű településeken, így is segítve a korai felzárkózásukat, ugyanakkor segítve a fiatal édesanyákat az életvezetésükben, gyermeknevelésben, foglalkoztatásban.
A nagy egyházi hátterű, számos civil önkéntes segítővel működő és egész szociális intézményhálózatot fönntartó segítő szervezetek, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vagy az Ökumenikus Szeretetszolgálat ugyancsak aktív és megbízható együttműködő partnerei lehetnek a felzárkózási politikának helyi és országos szinten egyaránt.”
A KÖFOP a közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseit a prioritási tengelyeknél bemutatott szükségletekre, és fent szerepeltetett stratégiai fejlesztési célokra alapozva alakítottuk ki.
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1. táblázat: A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának indokolása

Kiválasztott tematikus
célkitűzés
1303/2013/EU RENDELET 9 cikk szerint
2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a
javítása;

Kiválasztott beruházási prioritás

A kiválasztás indokolása


2: prioritás: 1301/2013/EU RENDELET
5 cikk 2.c az e-kormányzás, az e- 
tanulás, az e-befogadás, az e- kultúra
és
az
e-egészségügy
ikt- 
alkalmazásainak megerősítése


A közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége
Magyarországi Partnerségi Megállapodása
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia
2014-2020 releváns céljai
Magyary Program 2014-2020
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Kiválasztott tematikus
célkitűzés
1303/2013/EU RENDELET 9 cikk szerint
11) a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi
kapacitásának javítása
és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

Kiválasztott beruházási prioritás


1. prioritás: 1304/2013/EU RENDELET
3 cikk d) i) 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

A közigazgatási kompetencia központi
fejlesztésének feltételei megteremtésének szükségessége,



A közigazgatási kompetenciák fejlesztésének szükségessége



A Partnerségi Megállapodás releváns
céljai



A Magyary program 2014-2020 releváns céljai



A Nemzeti Reform Program releváns
céljai



A közösségi fenntartású közszolgáltatások iránti igények növekedése és
ezért a kapacitásfejlesztés szükségessége;



A közösségek által biztosított hozzáadott értékben rejlő potenciál kihasználása



A humán erőforrások és munkaszervezési módszerek fejlesztésének szükségessége



Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási
Stratégia 2011-2020 releváns céljai



Semmelweis Terv;

3. prioritás: 1304/2013/EU RENDELET
3 cikk d) ii) : az oktatással, az egész
életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a
foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt
kapacitásának kiépítése többek között
a nemzeti, regionális és helyi szintű
reformok ösztönzését szolgáló ágazati
és területi paktumok révén.
4. prioritás: 1301/2013/EU RENDELET
5 cikk 11, a hatóságok és az érintettek
intézményi kapacitásának növelése és
eredményes közigazgatás kialakítása
az ERFA feladatainak végrehajtásához
kapcsolódó közigazgatási rendszerek
és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának
megerősítése által.

1.2.

A kiválasztás indokolása

Az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége
A munkamódszerek korszerűsítésének
szükségessége

A forráselosztás indokolása

Az egyes tematikus célkitűzések, adott esetben a beruházási prioritások számára nyújtott összeg
(azaz uniós támogatás) indokolása, a tematikus koncentráció követelményével összhangban, az előzetes értékelés figyelembevételével.
Az operatív program forrásai kéttematikus cél között oszlanak meg.
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A leghangsúlyosabb szerepet ( 458 218 508 EUR támogatás) a tizenegyes tematikus célkitűzést (a
hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás) tervezte be a KÖFOP, tekintettel arra, hogy a KÖFOP egyik fő célja a szolgáltató
közigazgatás és a közszolgáltatások kialakítása. A tematikus célkitűzés keretében a közigazgatás,
illetve a kiemelt humán közszolgáltatások szervezeti fejlesztése, folyamatok egyszerűsítése fog megvalósulni.
A közigazgatás megújítása ma már elképzelhetetlen az informatikai megoldások alkalmazása, illetve
korszerűsítése nélkül. Ezért az operatív program jelentős fejlesztést tervez a folyamatok fejlesztéséhez
kapcsolódó informatikai fejlesztések területén is (200 460 590 EUR támogatás). forrással a második
tematikus célkitűzés (az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása)
keretében.
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2. táblázat: Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése

Prioritási tengely

Alap

1

Uniós tá2
mogatás
(€)

1. A szolgáltató közigazgatás
szervezési feltételeinek fejlesztése

Az operatív programhoz nyújtott öszszes uniós támoga3
tás részaránya

4

ESZA
1303/2013/EU RENDELET
9 cikk 11

293 027 589
2. A szolgáltató közigazgatás
infrastruktúra feltételeinek fejlesztése

Tematikus célkitűzés

1303/2013/EU RENDELET
9 cikk 2

1

ERFA, Kohéziós Alap, ESZA vagy Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

2

Összes uniós támogatás (ideértve a fő allokációt és az eredményességi tartalékot)

3

Információ alaponként és prioritási tengelyenként.

4

A tematikus célkitűzés címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).

5

A beruházási prioritás címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).

1304/2013/EU
RENDELET 3 cikk
d) i)

1.1.
Ügyfélközpontú
közigazgatás
1.2. Kompetens közigazgatási állomány

34,39%

ERFA

200 460 590

Beruházási
5
prioritások

A beruházási
prioritáshoz kapcsolódó egyedi
célkitűzések

23,52%

1301/2013/EU
RENDELET 5 cikk
2.c

2.1. Korszerű közigazgatási ügyintézés

Közös és
programspecifikus
eredménymutatók,
amelyekre célértéket határoztak meg


a program elhagyásának időpontjában
képesítést
szerző
résztvevők



a
szakigazgatási
rendszerek futtatására alkalmas végpontok aránya a területi közigazgatásban

a szakigazgatási rendszerek futtatására alkalmas végpontok aránya a
területi közigazgatásban
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Prioritási tengely

Alap

1

Uniós tá2
mogatás
(€)

3.A közszolgáltatási innováció
erősítése

ESZA

100 237 208
4. A közszolgáltatási innováció
erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek fejlesztése

5. Technikai segítségnyújtás

Az operatív programhoz nyújtott öszszes uniós támoga3
tás részaránya

Beruházási
5
prioritások

4

64 953 711

7,62%

193 449 129

22,70%

Közös és
programspecifikus
eredménymutatók,
amelyekre célértéket határoztak meg

1303/2013/EU RENDELET
9 cikk 11

1304/2013/EU
RENDELET 3 cikk
d) ii)

3.1.
A
közösségi
fenntartású
humán
közszolgáltatások
innovációjának erősítése

The
number
of
institutionswhichimpleme
nted
a
tooltoimprovethequality of
service

1303/2013/EU RENDELET
9 cikk 11

1301/2013/EU
RENDELET 5 cikk
11

4.1. A közszolgáltatási
innováció
erősítéséhez szükséges infrastruktúra
feltételek
fejlesztése

Users’
satisfactionwithpublicgoo
ds and services (OECD)

Technikai segítségnyújtás

-

-

-

11,76%

ERFA

Kohéziós Alap

Tematikus célkitűzés

A beruházási
prioritáshoz kapcsolódó egyedi
célkitűzések
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2. SZAKASZ: PRIORITÁSI TENGELYEK

6

2.A.1. Prioritási tengely: A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése
A közigazgatás fejlesztése tervezési időszakokon átívelő komplex feladat. Bár a korábbi tervezési
időszakban komoly előrelépések történtek az ügyfélközpontú, eredményes közigazgatás megteremtése irányába, a lakosság és vállalkozások korszerű, ügyfélközpontú kiszolgálása, a feladatok hatékony ellátása érdekében további fejlesztések szükségesek.
Az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége
Bár az előző tervezési ciklusban érezhető javulás történt a lakosságot és vállalkozásokat érintő közigazgatási szolgáltatásokhoz, illetve hatósági feladatokhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentése területén, az adminisztratív terhek szintje még mindig olyan magas szintű, amely korlátozza a gazdaság
7
növekedési potenciálját . A közigazgatás megújítását célul kitűző Magyary Program 2014-2020 a
témakörben példaképpen az üzleti tevékenységet korlátozó bürokrácia mértékét mérő felmérést hivatkozza: ennek megfelelően bár a vállalkozások versenyképességét elősegítő szabályozás színvonala magasabb a környező országok többségénél, az üzleti tevékenységet korlátozó bürokrácia mértéke mutatóban lényegesen elmaradunk az EU15 ország csoporttól, és több közép-európai országtól
is.

6

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja

7

DELOITTE [2010]: Áttekintő vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes köréről,
illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes felmérések elkészítése. Deloitte Zrt.
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Az üzleti tevékenységet korlátozó bürokrácia mértéke
(IMD WCY felmérés 0-tól 10-ig indexálva)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2008
Magyarország
Csehország

2009

2010
Ausztria
Németország

2011
Horvátország
Lengyelország

Forrás: © IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995 - 2012

A munkamódszerek korszerűsítésének szükségessége
Az ügyfelek közigazgatási ügyeinek jelentős része a kormányhivatali rendszer kialakításával – az
adózással, közteher beszedéssel kapcsolatos ügyeket nem számítva – a területi közigazgatás szintjén jelentkezik (kb. 16 millió ügy/év). Amíg az adóigazgatás az elmúlt évtizedben jelentős lépéseket
tett a hatékonyság növeléséhez szükséges elektronizálásra (cégek, egyéni vállalkozók adatközlései
már csak elektronikusan történhetnek, megjelent a teljesen automatizált kapcsolat a pénztárgépek
hálózatba kötésével), a közigazgatás egyes területei több évtizede szinte változás nélkül alkalmazott
munkamódszerrel és igazgatásszervezési technológiával működnek, dominánsan papír alapon,ráadásul a központi irattározás megoldatlan problémái mellett, ami gyakorlatilag kizárja a hatékonyság érdemi javítását.
Felismerve e terület rendkívüli elmaradottságát a 2010-2014 közötti időszakban a kormányzat átalakította a jogszabályi hátteret alkalmassá téve az új technológiai megoldásokra való áttérést (módosított Ket.), és megkezdte a szervezeti, irányítási háttér átalakítását mind központi, mind pedig területi
szinten (pl. kormányhivatali rendszer). Emellett megkezdődött az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás megújítása, valamint a hagyományos és korszerű (elektronikus) ügyintézési forma közötti
átjáró funkció (kormányablak rendszer) kialakítása.
A szervezeti struktúra konszolidálásának szükségessége
2010-től jelentős mértékben átalakult részben a központi, részben a területi közigazgatás szervezeti
háttere. A 20 db megyei (fővárosi) kormányhivatalokhoz került 19 eddig külön-külön működő
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dekoncentrált (területi) szakigazgatási szerv (ÁNTSZ, földhivatal. egészségbiztosító stb.), megteremtve ezzel a hatékonyabb, integráltabb és egységesebb működési modell kialakításának esélyét.
Kialakításra kerültek a járási hivatalok (198 db), és elkezdődött az új integrált ügyfélszolgálati helyek,
a kormányablakok kialakítása (tervezetten 364 db), ezzel egy több, mint 32.000 főt foglalkoztató,
egységesen irányítható szervezetrendszer jött létre, amely meghatározó a közigazgatási feladatok
kiszolgálásában. A kormányhivatalok és járási hivatalok kialakítása révén a hazai közigazgatásban
egyre nagyobb mérvű területi integráció valósul meg.
A közigazgatás szervezeti megújításának legfontosabb irányát a területileg is fókuszált ügyfélkiszolgálás képezi. E területi integráció a polgárok (ügyfelek) számára mindenekelőtt az egyablakos ügyintézés mind szélesebb ügykörre történő kiterjesztésében válik kézzelfoghatóvá. A megújított közigazgatási rendszer a kormányablakokon keresztül biztosítja az ügyfelek számára, hogy a korábban széttagolt, párhuzamosan működő területi szervek irodái helyett minél több ügytípusra kiterjedően egy
helyen lehessen ügyeit intézni, például ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal, nyugdíjjal, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket bonyolítani, családi pótlékot, gyest igényelni vagy általános tájékoztatást kérni. Az egyablakos ügyintézés gyakorlati lehetőségeinek megteremtése a jelenleg zajló közigazgatási reform egyik leginkább forrás- és munkaigényes eleme.
A központi és területi közigazgatás megújítása érdekében tett eddigi lépések csak lehetőséget teremtenek a továbblépésre, a széles körben érzékelhető eredményekhez további fejlesztések szükségesek. Az új szervezetrendszer központi és területi kontextusának működésében még nem használható ki megfelelően a potenciális szinergia, a kormányablakok elvi „híd” funkciója a hagyományos
és a korszerű formák között még a szakigazgatási oldal felkészületlensége miatt nehézkes. Az IT
háttér fejlesztése is csak az első, nagyvonalú lépéseket tudta megtenni, sem a teljeskörűsége nem
biztosított, sem az ügyintézés harmonizálása, a szükséges specifikus támogatása még nem jött létre.
A közigazgatás fejlesztésében a központi és a területi közigazgatás egyaránt érintett, mert a területi
közigazgatás ügyfélszolgálati funkcióinál megjelenített folyamatok egységességét, szakmai megfelelőségét és hatékonyságát a szakigazgatás központi szervezeti egységei biztosíthatják.
A központi közigazgatás szervezeti rendszerének fejlesztése
A szervezeti hatékonyság területén jelentős fejlesztési potenciál található még a központi közigazgatáson belül. A minisztériumok, minisztériumi háttérszervezetek, országos szakigazgatási hivatalok
munkaszervezési módszerei sok tekintetben több évtizeddel korábban kialakult gyakorlatból táplálkoznak. A közigazgatás megújítása nem képzelhető el anélkül, hogy az irányítást ellátó központi
közigazgatásban is folyamatosan megújuljanak a munkaszervezési, vezetési eljárások. Ezért a központi közigazgatás területén jelentős szükség van szervezet-, működés- és folyamatfejlesztésekre.
A közigazgatás kompetenciák fejlesztésének szükségessége
Az adminisztratív terhek csökkentésének, a közigazgatás hatékonyságnövelésének, ügyfélorientáltságának egyik alapvető feltétele a kompetens, korszerű tudású közigazgatási állomány rendelkezésre állása is. A korszerű menedzsment módszereket, korszerűsített folyamatokat csak akkor
alkalmazására kiképzett, kommunikációs, vezetési, együttműködési készségek terén is felkészült
szakemberek tudják kihasználni.
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A közigazgatásban az elmúlt tervezési időszak ÁROP-ból támogatott fejlesztései több példaértékű
megoldást hoztak a szervezetfejlesztés, képességfejlesztés terén, de ezek a vonatkozó ex-post érté8
kelés szerint nem tudtak széles körben elterjedni, szigetszerű fejlesztések maradtak. A vállalati szférában már rutinszerűen alkalmazott korszerű menedzsment eszköztár alkalmazása a közigazgatási
szférában csak ritkán lelhető fel.
Ugyanakkor az elmúlt években kialakultak a közigazgatás szervezeti kultúrájának, kompetenciájának
megújítását biztosító eszköztár alapjai.
Az előző tervezési ciklusban megvalósult a közigazgatási kompetenciafejlesztés közszolgálati életpályára épülő stratégiai megalapozása. A Kormány elfogadta a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletet, megalapozva ezzel a közszolgálati továbbképzések és vezetőképzések közigazgatási életpályával összhangban történő megvalósítását.
2012. január 1-én megkezdte működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az Egyetem a magyar
közigazgatás, közszolgálat kompetenciafejlesztésének, utánpótlás-biztosításának és tudásmegosztásának központja, és ennél a szerepénél fogva kritikus tényező a kompetens, korszerű tudású közigazgatási állomány létrehozásában. Feladata többek között a kb. 100.000 közszolgálatban érintett
dolgozó továbbképzéseinek lebonyolítása.
Ezáltal létrejött egy olyan országos képzési rendszer, amely alkalmas lehet a közigazgatásban kialakult szervezeti kultúra átalakításának támogatására, és a jó szervezési gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztésére.
Ahhoz, hogy az új képzési rendszer elérje célját, szükség van a korszerű szervezési, és menedzsment módszerek integrálására a közigazgatás képzési rendszerébe és a képzések számának jelentős bővítésére.
A közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége
A közigazgatási szolgáltatások elérése, ügyfél-orientáltságának javítása terén a tapasztalatok szerint
jelentős áttörést lehet elérni a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásával is, ahogy ezt több
EKOP projekt példáján is lehet látni. A szolgáltatások elektronizálásával, a digitális állam kialakításával, illetve a kialakítás alapfeltételeivel kapcsolatban a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 20142020 és a Partnerségi Megállapodás helyzetfelmérése számos fontos, a szükségletekre utaló megállapítást tartalmaz:


Uniós összevetésben a magyar lakossági e-közigazgatási szolgáltatások kínálata átlag alatti,
az Eurostat rendelkezésre álló legfrissebb adatai szerint 2010-ben a lakosságnak nyújtott
elektronikus szolgáltatások 77%-a volt elérhető Magyarországon teljesen online módon. E
listán hazánk a vizsgált 31 ország közül 2010-ben 19. helyet foglalta el.)



Az e-közigazgatási szolgáltatások 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 (KIM,
2013).

8

AAM Tanácsadó Zrt., [2012] Az Államreform Operatív Program 2007-2010 között megvalósított szervezetfejlesztési célú fejlesztéseinek értékelése
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Alacsony az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kihasználtsága: a helyzetfelmérésben
hivatkozott jelentés 19 (a korábbi 20 uniós kötelezően nyújtandó e-közigazgatási szolgáltatásokkal nagymértékű átfedést mutató) kormányzati szolgáltatás használatát vizsgálva arra a
megállapításra jutott, hogy a magyar használati adatok közel 40%-kal mutatnak alacsonyabb
értéket, mint az európai átlag. Magyarország ezzel a mutatóval európai összesítésben 32 ország közül a 30. helyen végzett.



A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 keretében elkészített SWOT elemzés
számos további, releváns gyengeséget megfogalmaz az e-közigazgatással alapfeltételét jelentő közigazgatási informatikával kapcsolatban is. Ez alapján,
o

a vidéki közintézmények körében alacsony a nagy sávszélességű internethozzáférés,

o

a területi közigazgatásban pedig még nem valósult meg az IT infrastruktúra és működés konszolidációja,

o

korábbi fejlesztések nem helyeztek kellő hangsúlyt az interoperabilitásra, így sok a
szigetszerű fejlesztés, amelyek esetében az integráció jelentős költséggel járhat,

o

a közigazgatási informatikai eszközpark általában elavultnak tekinthető.

Ugyanakkor az elmúlt évtized fejlesztései révén mára megteremtődtek az e-közigazgatási szolgáltatások elterjedésének alapvető feltételei:


Kialakult az elektronikus közigazgatási szolgáltatások iránti felhasználói igény: az uniós átlag
közeli a lakossági, azt kétszeresen meghaladó a vállalkozói aktivitás mérhető ezen a téren.
2011-ben a 16-74 év közötti korosztály 38 százalékának volt valamilyen online kapcsolata
közintézményekkel, ami csak 3 százalékpontos lemaradás az EU27 átlagához képest. Az
EU átlagával lényegében megegyező és az állampolgári használatot több mint kétszeresen
meghaladta a vállalkozói aktivitás, bár ez elsősorban a jogszabályi előírásoknak tudható be,
és nem a vállalkozói online tudatosságnak, vagy az e-közszolgáltatásokkal szembeni pozitív
attitűdnek.



A korábbi tervezési ciklusok fejlesztésének eredményeképpen javult az e-közigazgatás jogszabályi megalapozottsága: az e-közigazgatás új törvényi szabályozása (új KET és végrehajtási rendeletei) színvonalasabb, egyszerűbben használható, logikusabb e-kormányzati
szolgáltatások bevezetését teszik lehetővé. A KET végrehajtási rendeletei rendezték az eügyintézéssel kapcsolatos fogalmak használatát, rendelkeztek az elektronikus ügyintézést
felügyelő szervezet létrehozásáról, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról
(szeüsz-ök), az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, illetve kijelölték a végrehajtásban fő felelős szervezeteket.



Az állam újszerű formában biztosítja az iratkezelést, az elektronikus hitelesítést, a hagyományos, papír alapú és az elektronikus iratok közötti konverziót. Az elektronikus ügyintézés
színvonalát, minimális informatikai és biztonsági, adatvédelmi kritériumait az Elektronikus
Ügyintézési Felügyelet hivatott biztosítani, ahol az eddigi szolgáltatásaikat lényegi változtatások nélkül a szolgáltatók kötelesek bejelenteni, és az új szolgáltatásokat engedélyeztethetik.

A fentiek alapján indokolt az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatások körének bővítése,
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az elérési módok korszerűsítése.
Összefoglalva megállapítható, hogy a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében összehangolt módon fejleszteni kell a szervezetrendszert, a működésmódot, a közizgatásban dolgozók
ismereteit, és kompetenciáit, valamint a kompetencia fejlesztéséhez, illetve a korszerű szervezési
módszerek alkalmazásához szükséges infrastruktúrát is.
Ezzel összhangban az első prioritási tengely legfontosabb fókuszpontja a központi és a területi közigazgatási szervezetrendszer és közigazgatási szolgáltatások fejlesztése. Ennek része a közigazgatási szervezetrendszer előző tervezési időszakban megkezdett racionalizálásának folytatása, az
eljárások, folyamatok ésszerűsítése, a szolgáltatások elérésének kiterjesztése és a közigazgatásban
dolgozók képzése a területi közigazgatás számára új folyamatokra. A fejlesztés tervezetten azokra a
folyamatokra fókuszál, amelyek ésszerűsítése az ügyfelek, érintett polgárok számára közvetlenül
érzékelhető hasznokat hozhat, vagy az ügyintézés időtartamának csökkentése révén, vagy az ügyintézési lehetőségek kiterjesztése révén.
Szervezet, működés- és folyamatfejlesztés kiemelten fókuszál a közigazgatás központi szervezeteire. Egyrészt ez szükséges lesz a területi közigazgatás ügyintézési, szolgáltatási lehetőségeinek kiterjesztéséhez, hiszen az ügyintézési folyamatok jelentős mértékbendetermináltak a központi egységeket által is. Másrészt olyan szervezet, és folyamatfejlesztési projektek finanszírozását is tervezzük,
amelyek a központi közigazgatáson belül példaértékű menedzsment, és munkaszervezési módszereket valósítanak meg, illetve közvetlenül az ügyfelek számára érzékelhető hasznokat hordoznak az
ügyintézés átfutási idejének csökkentése és minőségi javulása révén.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartásban sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani a hatékony (elektronikus, ennek részeként a telefonos) formák elterjesztésére. Több felmérés igazolta, hogy a személyes
kapcsolattartásnál lényegesen olcsóbb a telefonos ügyintézés, és annál is jelentősen olcsóbb az
elektronikus ügyintézés. Ennek megfelelően a telefonos, elektronikus ügyintézési formák terjesztésével az ügyfeleket az újabb, kényelmesebb és költségtakarékosabb ügyintézési formák felé tereljük.
Az elmúlt években átalakított jogszabályi környezet lehetővé teszi az e-közigazgatás új alapokra
helyezését, új, infokommunikációs eszközökkel támogatott, egyszerűbb, gyorsabb szolgáltatások
kialakítását. Ezen túl, megteremtődtek az e-közigazgatási infrastruktúra alapelemei, és elindult az
eljárások elektronizálása. Ennek megfelelően, a prioritás a fenti a fejlesztési intézkedések kiegészítéseként hangsúlyt helyez az informatikai támogatás fejlesztésére, és a szolgáltatások elektronizálására.
Ennek megfelelően, a közigazgatás belső működésében az operatív program támogatásával bővíteni
tervezzük az elektronikus kommunikáció alkalmazását. A források hatékony felhasználása érdekében az elektronikus ügyintézés fejlesztését azokon a területeken tervezzük, ahol ez közvetlenül,
szinergikus módon támogatja az operatív program által finanszírozott szervezet-, működés- és folyamatfejlesztést, vagy ahol az informatikai megoldás (illetve annak fejlesztése) az ügyfelek számára
közvetlenül érzékelhető előnyt jelent az átfutási idő csökkenése révén.
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A fenti fejlesztések logikus folytatását képezik az Államreform Operatív Program megkezdett szervezetfejlesztési, és egyszerűsítési beavatkozásainak.
Az ÁROP fejlesztések értékelési tapasztalatai alapján az új szervezeti, működési, folyamat és informatikai megoldások csak akkor tudják érdemben kifejteni pozitív hatásukat, ha felkészült és befogadó személyi állomány veszi azokat alkalmazásba. Megfelelő felkészültség mellett a közigazgatásban
dolgozók is képesek lehetnek egyes fejlesztések kivitelezésére, és mindenképpen jelentős szerepük
lesz az eredmények fenntartásában. Ezért kiemelt módon tervezzük támogatni a közigazgatási kompetencia fejlesztését.
A közigazgatási kompetencia javítását leghatékonyabb módon a közigazgatás már működő felsőoktatási és felnőttképzési rendszerének fejlesztése szolgálhatja, ahogy erre a 2007-2013 időszak hasonló célú fejlesztéseiről készített értékelés is rávilágított. Ezért a prioritási tengely a kompetenciafejlesztés fókuszába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bázisán kialakított Közszolgálati Kompetenciaközpont kialakítását, és a képzések volumenének jelentős növeléséthelyezi. A Kompetenciaközpont
egyszerre biztosítja a közigazgatási kompetenciafolyamatos megújítását, az utánpótlás biztosítását,
és a továbbképzések révén a közigazgatásban dolgozók folyamatos kompetenciafejlesztését, hozzájárulva a közigazgatási jó gyakorlatok, módszerek disszeminációjához.
Várakozásunk szerint a prioritás tengely támogatásai révén, összhang mentén megvalósított szervezet-, folyamat-, és informatikai fejlesztések révén javulni fog a közigazgatás szolgáltatási minősége,
elsősorban a következő kimenetek elérésével:


új ügyintézési lehetőségek válnak elérhetővé a központi és területi közigazgatásban;



a szolgáltatások rendelkezésre állásának rugalmassága nő: az elektronikus szolgáltatásokat
a személyes ügyfélszolgálatok nyitva tartási idejétől jelentősen nagyobb időablakban lehet
igénybe venni.



a lakosság és vállalkozások közigazgatási szolgáltatásokkal, hatósági eljárásokkal kapcsolatos költsége, és ezzel együtt az eljárások átfutási ideje csökken (adminisztratív terhek csökkenése).



az erőforrások hatékony gazdálkodását elősegítő korszerű menedzsment módszerek kerülnek bevezetésre széles körben.

A tervezett fejlesztések révén a prioritási tengely a következő eredmények eléréséhez járul hozzá:


a magasabb szolgáltatási színvonalnak és ügyfélközpontú, rugalmas rendelkezésre állásnak
köszönhetően az ügyfelek (lakosság, vállalkozások) közigazgatással, közigazgatási szolgáltatásokkal (és köztük az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokkal) kapcsolatos elégedettsége nő.



az elérhető elektronikus közigazgatási szolgáltatások bővítésnek köszönhetően nő az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat használó ügyfelek (lakosság, vállalkozások) aránya.



a változásokhoz való gyorsabb alkalmazkodás (jogszabályi módosulások átvezetésének át-
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futási ideje csökken);


a korszerűsített menedzsment és vezetési megoldások révén hatékonyabb erőforrás felhasználás valósul meg a fejlesztéssel érintett szervezetekben;



a közigazgatási szolgáltatások minőségének és kiszámíthatóságának növelésejavítja a vállalkozások versenyképességét, és ezen keresztül elősegíti a fenntartható magyar gazdaság
kialakítását.

A fentiek következtében az 1. prioritás a 1304/2013/EU rendelet 3. cikk d) i pontja szerinti beruházási
prioritást támogatja. Ennek keretében két egyedi célkitűzést tűz ki, amelyeket kettő-kettő intézkedés
szolgál.
1.1. egyedi célkitűzés: Ügyfélközpontú közigazgatás
1.1.1. Intézkedés: Szervezet-és folyamatfejlesztés
1.2.1. Intézkedés: Elektronikus ügyintézés kibővítése
1.2. egyedi célkitűzés: Kompetens közigazgatási állomány
1.2.1. Intézkedés: Központi Közigazgatási Kompetenciaközpont fejlesztése
1.2.2. Intézkedés: Közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése.

Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása
A prioritási tengely a"11, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának
javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik,
ugyanakkor a az IKT-hoz való hozzáférés révén a 2. tematikus célkitűzéshez kapcsolódó fejlesztések révén további szinergiákat állíthatók elő. Az informatikai fejlesztések csak a kapcsolódó folyamatok racionalizálásával érhetik el eredményeiket, a szervezetre, működésmódra vonatkozó fejlesztések hatékonyságát megsokszorozhatják a megfelelően implementált informatikai megoldások.
A fejlesztések egy részéhez célterületen kívüli finanszírozást fogunk igénybe venni, mert a középmagyarországi régiótaz országos térszerkezetben, és a közlekedési infrastruktúrában betöltött szerepe miatt az országos fejlesztések jelentős mértékben érinteni fogják.

A prioritási tengely azonosítója

1.

A prioritási tengely címe

A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén

Nem releváns
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történik.
A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ESZA

Régiókategória

Fejlett, kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

Teljes költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

Nem releváns

2.A.1.1. 1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i szerinti beruházási prioritás
2.A.1.1.1.

Egyedi célkitűzés: Ügyfélközpontú közigazgatás

Azonosító

A.1.1.1

Egyedi célkitűzés

Ügyfélközpontú közigazgatás

A tagállam által az uniós
támogatással
elérni
kívánt eredmények

A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás alapját egy olyan hatékony
közigazgatási szervezetrendszer jelenti, amelyazon túl, hogy csökkenti a
közigazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek adminisztratív terheit és a
kapcsolattartás széles lehetőségeivel biztosítja a szolgáltatások kényelmes elérését és magas színvonalát, képes feladatait a rendelkezésre álló
erőforrások költséghatékony felhasználása mellett biztosítani.
2010 és 2013 között a közigazgatási szervezetrendszer jelentős átalakuláson ment keresztül. A változás egyrészről a szervezetrendszer struktúráját, másrészről a szerkezeti változásokból eredően a feladatok, hatáskörök ésszerűsítését, végezetül pedig az egyes szervek belső működésének
hatékonyabbá tételét érintette. Ami a szervezetrendszer átalakítását illeti,
számos központi közigazgatási fejlesztés, átalakítás mellett területi szinten felállításra kerültek a fővárosi, megyei kormányhivatalok, továbbá a
járási hivatalok, amelyekbe több szakigazgatási szerv integrálódott.
Az átalakítás nem ért véget az előző tervezési időszak végével, a szervezetrendszer átszervezése, működési hatékonyságának javítása, az eljárások egyszerűsítése, valamint a szervezetrendszer által nyújtott szolgálta-
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tások fejlesztése tovább folytatódik a 2014-2020-as tervezési ciklusban is.
A tapasztalatok szerint jelentős fejlesztési és továbbfejlesztési potenciált
képviselnek a központi közigazgatás szervezetei is.
A közigazgatási rendszer átalakításának részét képezi a közigazgatási
eljárások folyamatos fejlesztése, újragondolása, annak érdekében, hogy a
hivatalokban az ügyintézés egyszerű, gyors és gazdaságos, valamint
mindinkább ügyfélközpontú és ügyfélbarát legyen.
Mint a legnagyobb fejlesztési potenciált képviselő eszközök egyikére, a
célkitűzés kiterjed a szolgáltatások elektronizálásában rejlő lehetőségek
kiaknázására is. Az elektronikus eljárások és az elektronikus ügyintézés
feltételeinek megteremtése jelentős hatással van a szolgáltatások minőségére és az ügyfelek elégedettségére, a vállalkozások adminisztratív
terheinek csökkentése révén pedig az ország versenyképességre. Az eközigazgatással kapcsolatos fejlesztések így jól kiegészítik szervezet- és
működésfejlesztéssel kapcsolatos törekvéseket.
A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

A tervezett fejlesztéseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:


a projektek vagy az ügyfelek elégedettségét közvetlenül javító
eredményeket kell elérniük, vagy számszerűsíthető eredményt
kell felmutatniuk az erőforrás-kihasználás hatékonyságának fejlesztésében.



a projektek kapcsán kötelező olyan komponenst betervezni,
amely a megvalósított módszertan és az elért eredmények
disszeminációját biztosítja a Kompetens közigazgatási állomány
célkitűzés intézkedéseihez kapcsolódó módon.



informatikai fejlesztés csak kapcsolódó szervezet-, működés-, illetve folyamatfejlesztéssel együtt támogatható, a két fejlesztés
szinergiájának biztosítása esetén.



a projekteknek építeniük kell a már megvalósított ÁROP, EKOP
projektek releváns tapasztalataira, eredményeire.

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.1.1. Intézkedés: Szervezet-és folyamatfejlesztés
A közigazgatási szervezetrendszer és folyamatok fejlesztése – a Magyary Program 2014-2020
iránymutatása alapján – komplex képességfejlesztési intézkedések keretében, szervezetfejlesztési,
informatikai fejlesztési, infrastruktúra-fejlesztési és a szolgáltatást nyújtó szervezetrendszer emberi
erőforrásainak fejlesztését célzó intézkedések együttes, összehangolt megvalósításával a 20142020-as tervezési időszakban is folytatódik. A Magyary Program 2014-2020 alapján a területi közigazgatás átalakításának egyik legfontosabb célja a közigazgatási szolgáltatások igénybevételének
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egyszerűsítése.
A közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének és a közigazgatási szervezet hatékony működésének
előfeltétele a központi és a területi közigazgatási szervezet (fővárosi és megyei kormányhivatalok,
járási hivatalaik) előző tervezési ciklusban megkezdett átalakításának folytatása, komplex szervezetfejlesztése.
A 2014-2020-as tervezési időszak tervezett fejlesztéseiennek megfelelően kiterjednek a központi
közigazgatás intézményi, szervezeti köre mellett,a kormányhivatalon kívüli területi államigazgatási
szervek kormányhivatalba történő integrálásának megvalósítására, a horizontális, azaz kormányhivatalon belüli, szakigazgatási szervek közötti belső, funkcionális területeket érintő integráció erősítésére,a központi és területi közigazgatási eljárások hatékonyságának javítását, az eljárások egyszerűsítését, gyorsítását célzó intézkedésekre, valamintaz előző tervezési ciklusban elvégzett fejlesztések
következtében módosult működés finomhangolására.
A fejlesztések megvalósításakor felhasználásra kerülnek az előző tervezési időszak ÁROP szervezetfejlesztési projektjein feltárt jó gyakorlatok is.
A fejlesztések egyik eszköze az egyszerű, ügyfélközpontú ügyintézést biztosító integrált ügyfélszolgálatok kiterjesztése. Az intézkedéshez kapcsolódóan bővül az integrált ügyfélszolgálatok száma, az
ügyfélszolgálatoknál elintézhető ügyek köre, javul rendelkezésre álló fizikai infrastruktúra, és az ügyfélszolgálatok infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága (a fizikai infrastruktúra fejlesztése,
IKT fejlesztések).Az intézkedés része az integrált ügyfélszolgálatok szolgáltatásainak átalakítása
úgy, hogy azok a konkrét élethelyzetekhez, problémákhoz kapcsolódóan átfogó, komplex megoldásokat kínáljanak az ügyfeleknek.Az integrált ügyfélszolgálatok az ügykörök átvételével mentesítik az
érintett közigazgatási szervezetek, hatóságok ügyfélszolgálataitaz ügyfelek kiszolgálásával járó terhektől, a saját ügyfélszolgálatok fenntartásának költségétől.
A szervezetfejlesztés kiterjed mind a központi, mind a területi közigazgatásra. Kiemelt fókusz egyrészt a központi és területi közigazgatás szereplői által közösen működtetettigazgatási és szolgáltatási folyamatok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok, másrészt kifejezetten az erőforrások hatékony
felhasználását célzó fejlesztések végrehajtása. Utóbbiak esetében tervezetten korszerű menedzsment és szervezési módszerek bevezetésére, szervezeti újrastrukturálásra kerül sor, építve az
ÁROP-ból támogatott korábbi projektek jó gyakorlatainak kiterjesztésére.
A szervezetfejlesztésnek kiemelt része lesz a csalás és korrupcióellenes intézkedés. Ennek keretében az országspecifikus ajánlásokkal összhangban Magyarország a korrupció és csalás megelőzősét szolgáló funkciók megerősítését tervezi. A cél érdekében kialakításra kerülnek olyan új eljárások,
amelyek dedikált célja lesz az ESB alapokkal kapcsolatos csalások, illetve korrupciógyanús ügyek
felderítése, megelőzése. A feladatot az Ellenőrző Hatósággal, és az érintett szervezetek belső ellenőrzési funkcióival együttműködve fogja ellátni az új mechanizmus.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő
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Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek

2.A.1.1.1.2. Intézkedés: Az elektronikus ügyintézés bővítése
A közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének, és ezzel együtt a hatékony működtetésre, illetve a
lakosság és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentésére vonatkozó igények teljesítésének
másik eszköze a szolgáltatások elektronizálása. A jól kialakított e-közigazgatási szolgáltatások valamennyi érintett (állam, vállalkozások, lakosság) számára előnyösek, a fejlesztések versenyképességre, esélyegyenlőségre és életminőségre gyakorolt hatása egyaránt pozitív.
Az intézkedés célja a kínálati oldalon megteremteni a hatékony szolgáltatások lehetőségét felhasználóbarát, minden digitális platformon hozzáférhető, magas szintű és korszerű lakossági és vállalati
elektronikus szolgáltatások kifejlesztésével és bevezetésével. Az elektronikus szolgáltatások fejlesztése keretében támogatni kívánjuk az ügyintézéshez, ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz közvetlenül kapcsolódó (pl. időpont-foglalási, ügykövetési, elektronikus számlázási, ügyfél-tájékoztatási,
nyilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési rendszerek, elektronikus azonosításhoz
és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések, stb.) és az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azok előfeltételét jelentő informatikai fejlesztéseket is.
Utóbbinak megfelelően, az intézkedés – az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának előfeltételeként – magában foglalja a közigazgatás belső folyamatainak, így az alaptevékenységi, hatósági folyamatoknak, valamint a támogató folyamatok (pl. ügyiratkezelés, gazdálkodási
folyamatok, stb.) informatikai támogatását, illetve ezeket támogató informatikai rendszerek fejlesztését is. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások csak akkor tudnak hozzájárulni a hatékonyságnövekedéshez és az ügyfélközpontúság növeléséhez, ha azokat az ügyfelek kihasználják. Ennél
fogva, az intézkedésnek része az elektronikus közigazgatási szolgáltatások disszeminációja a lakosság és vállalkozások körében, azaz a szolgáltatások létezésének és előnyeinek megismertetése a
célközönséggel.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek

2.A.1.1.2.

Egyedi célkitűzés: Kompetens, korszerű tudású közigazgatásiállomány létrehozása

Azonosító

1.2

Egyedi célkitűzés

Kompetens közigazgatásiállomány

A tagállam által az uniós
támogatással
elérni
kívánt eredmények

A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás, és egyben a közigazgatással
kapcsolatos előző pontokban felsorolt fejlesztések eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a megfelelő tudású, képességű emberi erőforrás rendelkezésre állása.Ennek megfelelően, hangsúlyt kell fektetni azon
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kompetenciák, képességek, készségek fejlesztésére, amelyek segítségével a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkája eredményesebb,
hatékonyabb és ezzel együtt az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala
magasabb lehet.
A kompetenciafejlesztés alapvető eszköze a közigazgatási továbbképzési
és vezetőképzési rendszer továbbfejlesztése, intézményrendszerének
megerősítése. Akompetenciafejlesztés területén kiemelt szerep illeti a
magyar közigazgatási kompetenciafejlesztés csúcsintézményét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, és az ennek a bázisán létrehozni tervezett
Közigazgatási Kompetenciaközpontot. A Közszolgálati Kompetenciaközpont kialakításának legfontosabb céljai az alábbiak:


a közszolgálati alapképzés, mesterképzés, valamint továbbképzés és vezetőképzés megerősítése, fejlesztése;



a közigazgatással, közigazgatás-fejlesztéssel, menedzsmenttel,
kapcsolatos releváns ismeretek, módszerek, tapasztalatok, jó
gyakorlatok összegyűjtése és disszeminálása;



az Európai Unió tudásmegosztáson alapuló közszolgálati integrációjának intézményesített elősegítése;



a magyar közigazgatás és az EU adminisztráció számára speciálisan képzett utánpótlás biztosítása.

A megújított tudásbázis egyben beépül majd a nappali képzésbe is, amely
az új közigazgatási életpályamodellnek megfelelően azonos szakmai alapokat biztosít a köz-, ill. kormánytisztviselőknek, valamint a rendészeti és
a honvédelmi képzésében résztvevőknek.
A Kompetens, korszerű tudású közigazgatásiállomány egyedi célkitűzés
egyik fókusza tehát a Közszolgálati Kompetenciaközpont fejlesztése, és
ennek keretében a képzésfejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a tananyagfejlesztés.
Ugyancsak prioritásként jelentkezik a képzési programok aktualizálása,
valamint a költséghatékony e-learning, távoktatási, e-vizsgáztatási, stb.
továbbképzési programok szélesebb körű bevezetése.
Az egyedi célkitűzés másik fókusza a közigazgatásban dolgozók – digitális kompetenciák fejlesztését, korszerű menedzsment eszközök, jó gyakorlatok elterjesztését célzó – továbbképzéseinek megvalósítása.
A közigazgatási tudástőke fejlesztése, megőrzése a formális képzéseken
túl aktív tudásmenedzsment tevékenységet is igényel az egyes intézményeknél. Ezért közigazgatási ösztöndíjrendszer kialakítását, és működtetését tervezzük. Az ösztöndíjakon keresztül azokat a kiemelkedő tudású
szakembereket fogja a program támogatni, akik az adott szakterületen
egyedi tudással bírnak, és hajlandóak, illetve képesek is a tudásátadásában közreműködni.
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Az intézmények közötti információáramlás fokozása érdekében az ösztöndíjrendszert egy tapasztalatcsere program is ki fogja egészíteni,
amelynek keretében kiemelt tudású, képességű közigazgatási középvezetők
időszakosan
más
szervezetekhez
kerülnek
áthelyezésre
interimpozicióba.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása



a tervezett tematika összhangja a kompetencia fejlesztési igényekkel;



a tervezett fejlesztés által biztosított közvetlen, illetve közvetett elérés.

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.2.1. Intézkedés: A Közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése
A Kompetens, korszerű tudású közigazgatásiállomány egyedi célkitűzés egyik fókusza tehát a Közszolgálati Kompetenciaközpont fejlesztése, és ennek keretében a képzésfejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a tananyag, és módszertani fejlesztés. Ugyancsak cél a meglévő képzési programok aktualizálása, valamint a költségvetési forrásokat kímélő e-learning, távoktatási, e-vizsgáztatási, stb. továbbképzési programok szélesebb körű bevezetése.
Fejlesztési irány a kormányzat által előírt kötelező programok kidolgozása és az ilyen típusú képzési
és továbbképzési programok szervezése, valamint a közszolgálati életpályák bevezetésével összefüggő, a három hivatásrendet (kormánytisztviselők, rendőrök, katonák) egyaránt érintő szakmai
(ágazati, hatósági, stb.) érintő képzések, tananyagfejlesztések, és az oktatás szervezése.
Az operatív program keretében az NKE tevékenységéhez kapcsolódóan - aMagyary Program 20142020-szal összhangban – a közigazgatásban dolgozók képzésének módszertani fejlesztését kívánjuk támogatni. A módszertani fejlesztés kiterjed a közigazgatási munkaköri és képesítési rendszer
változó képzési igényeit követő és kiszolgáló felsőfokú és továbbképzési programok fejlesztésére
(beleértve a közigazgatásban dolgozók szakmai, szaknyelvi továbbképzéseit, valamint a közszolgálati vezetői karrier fejlesztési igényeit szolgáló képzési programokat), a képzéseket nyújtó szervezetrendszer fejlesztésére (pl. területi továbbképzési - és vizsgaközpontok, tudásközpontok), a minőségirányítási, programfejlesztési és képzéstámogatási környezet fejlesztésére, valamint a kapcsolódó
oktatástechnológiai és tanulás-módszertani fejlesztésekre.
A fejlesztések fontos részét képezi továbbá a nemzetközi együttműködések elősegítését, a jó gyakorlatok megosztását lehetővé tevő rendszeres fórumok megteremtése a környező tagállamokkal.
Tekintettel az országspecifikus ajánlásokra, és a közösségi jogszabályi elvárásokra a tananyagfejlesztés ki fog terjedni legalább a következő területekre:


a korrupció megelőzéséhez, felszámolásához kapcsolódó ismeretek;



a kormányzati beavatkozások előzetes hatásvizsgálatának módszertana;



a partnerség elvének érvényesítése a szabályozás, illetve fejlesztések során;
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a versenyt ösztönző technikák a közbeszerzés során;



zöld közbeszerzés képzés;



a fenntarthatóság elvének érvényesítése a közigazgatásban;



a diszkriminációmentesség, és esélyegyenlősé elvének érvényesítése a közigazgatásban.



korszerű szervezet-, folyamatfejlesztési módszertanok a közigazgatásban.

A fenti intézkedések végrehajtása alapvető előfeltétele a közigazgatásban dolgozók kompetenciafejlesztésének (és az ehhez kapcsolódó konkrét képzési tevékenységnek), és ezen keresztül jelentős
pozitív hatással van a közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatási színvonalra és ügyfél-elégedettségre.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatásban dolgozók.

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek

2.A.1.1.2.2. Intézkedés: A közigazgatásban dolgozók kompetenciafejlesztése
A Kompetens, korszerű tudású közigazgatási állomány egyedi célkitűzéshez kapcsolódó kiemelt
feladat a közigazgatás-fejlesztéshez (elsősorban a közigazgatási szervezeteket érintő szervezetfejlesztéshez) kapcsolódó továbbképzések, módszertani felkészítések, vezetőképzések szervezése és
tartása a közigazgatásban dolgozók számára. Az intézkedés szorosan kapcsolódik a
2.A.1.1.2.1Intézkedés: pontban írt intézkedéshez.
Az ÁROP-ból finanszírozott szervezetfejlesztési programok értékelése megmutatta, hogy számos,
egyedi jó gyakorlat alakult ki a támogatott intézményeknél, de ezek nem váltak széles körben elterjedtté a közigazgatásban. A támogatott egyedi projektek tapasztalatai bizonyították, hogy az elérhető
hatékonyságfejlesztési eszközök közül melyek eredményesek a magyar közigazgatásban,
megalapozvaezzel a további fejlesztések módszertani hátterét. Az intézkedés egyik fókuszpontja
ennek megfelelően, hogy segítse a közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok, korszerű
szervezetfejlesztési és projektmenedzsment módszerek széles körű elterjesztését a közigazgatásban. A jó gyakorlatok terjesztése keretében a hagyományos tantermi oktatásokon kívül gyakorlatorientált, „on-the-job” tréningek, tudásátadás megvalósítását is, továbbá a tudásmenedzsmentet szolgáló ösztöndíjak működtetését tervezzük támogatni.
Az intézkedés másik fókuszpontja a közigazgatási digitális kompetenciák fejlesztése összhangban a
közigazgatás elektronizálásával kapcsolatos célkitűzésekkel. Az elmúlt években az e-közigazgatási
szolgáltatások fejlesztését célzó projektek jellemzően informatikai fókuszúak voltak, és nem fordítottak kellő hangsúlyt az e-közigazgatási szolgáltatások nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők felkészítésére.A digitális kompetenciák és a tudatosság kérdése releváns, sőt kiemelt probléma
a közigazgatáson belül is: számos rendszer készül a közigazgatásban dolgozóknak, melyek csak
megfelelő használattal érhetik el a kívánt hatást, miközben a kínálat oldali rendszerek pontos ismerete is elengedhetetlen a kívánt minőségű szolgáltatásnyújtáshoz. A területen belül lényeges feladat az
IT-biztonság és az ezzel kapcsolatos tudatosság fejlesztése is.
Az intézkedés célcsoportját azok a közszolgálati tisztviselők, kormánytisztviselők, és egyéb alkalma-
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zottak alkotják, akik valamilyen módon részt vesznek az elektronikus közszolgáltatások körének kialakításában, a szolgáltatások feltételrendszerének biztosításában, a szolgáltatások fejlesztésében
és elérhetővé tételében, illetve az igénybe vételük ösztönzésében, támogatásában, ezáltal hatással
vannak a fejlesztések minél jobb kihasználtságára és a megtérülésére.
Az intézkedés kiterjed továbbá az ügyfélszolgálatok (integrált ügyfélszolgálat, innovatív közigazgatási
szolgáltató rendszerek) kiterjesztésével kapcsolatos képzésekre, továbbképzésekre is.
Az intézkedés alapvető előfeltétele az ügyfélszolgálatok, illetve elektronikus szolgáltatások kiterjesztésének, és ezzel együtt a közigazgatási szolgáltatások egyszerűbb elérhetőségénekés a közigazgatási szolgáltatási színvonal javításának. A közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos képzések a korszerű, kipróbált módszerek elterjesztésével hozzájárulnak a közigazgatási hatékonyságnövelési célok
(költséghatékony működés, csökkenő adminisztratív terhek) megvalósításához.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatásban dolgozók.

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési intézmények
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1. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként)

Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória

Célérték
F

1.1

Felsőfokú
(ISCED3)
vagy
posztszekunder (ISCED4) végzettséggel rendelkező résztvevők

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

1.2

A közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek
száma nemzeti, regionális vagy helyi
szinten

db

ESZA

Kevésbé fejlett

N

Adatforrás
Ö

Kedvezményeze
tti adatszolgáltatás

A beszámolás
gyakoriság

Évente

Évente

2. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási
9
prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

9

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja
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Azonosító

Mutató

Régiókategória

A mutató
mértékegysége

A célmeghatározáshoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisérték
F

Ö

N

A bázisérték és célérték mértékegysége

Célérték

Bázisév

F

10

N

Ö

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

(2023)

1.1

A program elhagyásának
időpontjában
képesítést
szerző
résztvevők

kevésbé fejlett

fő

Nem releváns

-

-

-

fő

2013

-

-

növekvő

Monitoring

Évente

1.2

A szakigazgatási rendszerek
futtatására
alkalmas
végpontok
száma a területi közigazgatásban

Kevésbé fejlett

db

Nem releváns

-

-

-

fő

2013

-

-

növekvő

Monitoring

Évente

10

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;
aprogramspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek
megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.A.2. Prioritási tengely: A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése
Az 1-es prioritásban az ügyintézés elektronizálást célzó fejlesztések igénylik az informatikai megoldásokat kiszolgáló központi és területi informatikai infrastruktúra (pl.: szerverek, hálózati elemek) és
a végpontok IT eszközeinek (pl.: desktop számítógépek, hálózati elemek) megújítását is.
A fentiek következtében a prioritási tengelya5 cikk 2.c beruházási prioritáshoz illeszkedik
A 1301/2013/EU rendelet 5 cikk 2.cberuházási prioritás.
2.1. egyedi célkitűzés: Korszerű közigazgatási ügyintézés
2.1.1. Intézkedés: Korszerű IKT megoldások a közigazgatásban

Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása
A prioritási tengely a 2 .IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása
kapcsolódik
A fejlesztések egy részéhez célterületen kívüli finanszírozást fogunk igénybe venni, mert a középmagyarországi régiót az országos térszerkezetben, és a közlekedési infrastruktúrában betöltött szerepe miatt az országos fejlesztések jelentős mértékben érintetni fogják.

A prioritási tengely azonosítója

2.

A prioritási tengely címe

A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ERFA
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Régiókategória

Fejlett, és kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

Teljes költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

Nem releváns

2.A.2.1. 1301/2013/EU RENDELET 5 cikk 10 szerinti beruházási prioritás

2.A.2.1.1.

Egyedi célkitűzés: Korszerű és fenntartható közigazgatási ügyintézés

Azonosító

2.1

Egyedi célkitűzés

Korszerű közigazgatási ügyintézés

A tagállam által az uniós
támogatással
elérni
kívánt eredmények

Az 1-es prioritásban az ügyintézés elektronizálást célzó fejlesztések
igénylik az informatikai megoldásokat kiszolgáló központi és területi informatikai infrastruktúra (pl.: szerverek, hálózati elemek) és a végpontok IT
eszközeinek (pl.: desktop számítógépek, hálózati elemek) megújítását is.
Az egyedi célkitűzés keretében ezeket a fejlesztéseket fogjuk megvalósítani, szoros együttműködésben az 1. prioritásban tervezett szoftverfejlesztéssel.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

A műveletek kiválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe
venni:


a projekteknek az egyes prioritás keretében támogatott szervezet, folyamatfejlesztéshez kell kapcsolódnia, lehetőséget biztosítva
az infrastruktúra átalakításával a szinergiák kihasználására.



a projekteknek kötelező olyan komponenst végrehajtania, amelynek a célja az elért eredmények disszeminációja.

Nem tervezzük pénzügyi eszközök alkalmazását.

2.A.2.1.1.1. Intézkedés: A korszerű IKT megoldások a közigazgatásban
Korszerű közigazgatási ügyintézés elképzelhetetlen kiszámítható és stabil infrastrukturális és informatikai háttér kialakítása nélkül. Ennek keretében a cél a fejlesztésekben érintett központi, és területi
közigazgatási szervek (integrált ügyfélszolgálatok, innovatív közigazgatási szolgáltatási rendszerek)
informatikai infrastruktúrájának, IKT eszközeinek fejlesztése.
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Az egyes prioritásban tervezett az elektronikus ügyintézés lehetőségét bővítő fejlesztések szükségszerű velejárója továbbá az informatikai hardverállomány korszerűsítése is. Ez egyrészt kiterjed a
központi szerverinfrastruktúrára, másrészt a végpontok felhasználóit segítő infrastruktúra elemekre
(desktop, perifériák), valamint az összeköttetést biztosító hálózati elemekre.
A várt hatásokat az 1. prioritás megfelelő intézkedéseinél mutattuk be.
Területi kihatás

Kevésbé fejlett régiók

Beavatkozások célcsoportja

A központi és a területi közigazgatási szervezetek.

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek
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1. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória
(adott esetben)

Célérték (2023)

Adatforrás

Évente

Monitoring
2.1.

A korszerűsített munkaállomások
száma

db

ERFA

Kevésbé fejlett

2. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
Azonosító
2.1

Mutató
A szakigazgatási rendszerek futtatására
alkalmas végpontok száma a területi közigazgatásban

Mértékegység
db

A beszámolás gyakorisága

Régiókategória (adott esetben)
Kevésbé fejlett

11

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

12

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.

Bázisérték
-

Bázisév
2013

11

Célérték
Növekvő

12

(2023)

Adatforrás
Monitoring

A beszámolás gyakorisága
Évente
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2.A.3. Prioritási tengely: A közszolgáltatási innováció erősítése
Magyarországon a rendszerváltozást követően a demokratikus államrend és a piacgazdaság feltételeinek létrejöttével a korábban szinte kizárólag állami feladatnak számító közszolgáltatások területén megjelentek, illetve részben újraéledtek a közösségi fenntartású, non-profit szervezetek. Az elmúlt évtizedek tapasztalata megmutatta, hogy a közösségi fenntartású közszolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények az állam azonos célú és tevékenységű intézményeihez viszonyítva lényegesen innovatívabb szervezési és működési megoldások alkalmazásávalképesek részben jobb minőségű, részben pedig másfajta igényeket kiszolgáló szolgáltatást létrehozni és nyújtani. A közösségi
fenntartású, nem profitorientált közszolgáltató szervezetek a státuszukból adódó rugalmasságuknak
és adaptivitási képességeiknek köszönhetően képesek olyan innovatív, együttműködést erősítő
szervezési és működési eszközök, megoldások létrehozására, amelyek a korábbi közszolgáltatási
gyakorlatot meghaladóan bővíthetik az ügyfelek hozzáférési lehetőségeit, valamint a közszolgáltatást
nyújtók és a közszolgáltatások közötti szinergiák hatékonyabb kihasználásával javíthatják a közszolgáltatások minőségét, valamint költséghatékonyságát. Fontos, hogy az innovációhoz, az új közszolgáltatás-szervezési és működtetési megoldások kialakulásához, ösztönzéséhez megfelelő feltételrendszer jöjjön létre a fejlesztéspolitika vonatkozó beavatkozásainak eredményeként annak érdekében, hogy az így kialakult modellek, módszerek példaként szolgáljanak az érintett közszolgáltatási
területek átfogó, rendszerszintű továbbfejlesztéséhez, folyamatos megújításához.
A közösségi alapon szerveződő, non profit közszolgáltatók statisztikailag is kimutathatóan növekvő
száma igazolja, hogy a társadalom jelentős része számára ezen intézmények szolgáltatásai már mai
is előnyt és preferenciát jelenítenek az állam által nyújtott közszolgáltatásokhoz képest akár a köznevelés, a szociális vagy az egészségügyi ellátás területén.
Ezért a közigazgatás megújítása mellett Magyarország Kormánya a közfeladat ellátás területén – a
hagyományokra és a bővülő tendenciákra is tekintettel – a 2014-2020-as időszakban hangsúlyt kíván
helyezni a közösségi alapon szerveződő, non-profit szervezetekben rejlő közszolgáltatási és innovációs potenciál, képesség fejlesztéspolitikai eszközökkel történő megerősítésére, az valamint innovatív, példaértékűközszolgáltatás-szervezési és működési megoldások létrehozásának ösztönzésére.
Tekintettel a non-profit szférát jellemző tendenciákra, a 2014-2020 időszakban a közszolgáltatások
közül a humán közszolgáltatások, azon belül is a köznevelési, egészségügyi és szociális szolgáltatások területén azonosítható a legnagyobb potenciál a non-profit szervezetek közszolgáltatási képességeinek innovatív szervezési és működtetési megoldások kifejlesztésével történő megerősítésére,
mert ezeken a területeken már a korábbi évtizedek kedvező tapasztalatai megteremtették a pozitív
hatások, eredmények maximalizálásához elengedhetetlenül fontos befogadó társadalmi közeget.
A közösségi fenntartású közszolgáltatások iránti igények növekedése
A tapasztalatok szerint megfelelő állami ösztönzők mellett a közösségekre támaszkodó non-profit
szervezetek a központosított állami rendszerekhez képest több innovatív szervezési és együttműködési megoldást alkalmazva hatékonyabban, eredményesebben képesek egyes közfeladatokat ellátni.
Az egyházi és civil non-profit közszolgáltatók legnagyobb hagyománya és térnyerése a humán közszolgáltatások, azon belül is leginkább a köznevelési, egészségügyi és szociális ellátó rendszerben
tapasztalható. Például az egyházi iskolák száma a 2011-12-es tanévre a korábbi évhez képest mintegy 25%-kal nőtt meg.
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A közösségek által biztosított hozzáadott értékben rejlő potenciál kihasználása
A közösségek által non-profit alapon fenntartott egyes intézmények a közszolgáltatás-nyújtáshoz
kapcsolódóan másfajta eszközöket alkalmazva, a tapasztalatok szerint eredményesebben, és hatékonyabban látnak el bizonyosközfeladatokat. Jó példaként említhetőek a közösségek (pl.: civil egyesületek, gyülekezetek, alapítványok) által fenntartott köznevelési intézmények, amelyek arányukat
meghaladó eredményekkel szerepelnek a különböző diszciplínákat felölelő tanulmányi versenyeken,
vagy éppen kórházak, melyek – a Semmelweis Terv helyzetmeghatározás, rendszerdiagnosztika
fejezetében feltártak szerint - , „jelentős hozzáadott értékkel (holisztikus szemlélet, lelkigondozás,
önkéntesmunka, stb.) teljesítik gyógyító feladataikat.”
Felmérések szerint az állami intézményeknél jellemzően nagyobb elfogadottsággal rendelkeznek a
közösségi fenntartású iskolák a szülök között, így a gyermekek lexikális tudást építő oktatásán túl
lényegesen hatékonyabbak a személyes, interperszonális képességek, a különböző készségek fejlesztése, valamint a szülő-tanár együttműködés terén. Az egyházi és civil szervezetek, illetve önkormányzatok által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények szolgáltatásai (pl. kórházi és
szakorvosi ellátás, otthoni szakápolás, hospice ellátás és szociális gondozás) iráni társadalmi igények dinamikus növekedésének oka – a vonatkozó felmérések tapasztalata szerint – elsősorban az
emberközpontú, lélektani szükségletekre is fókuszáló szolgáltatási attitűd, mely az állami rendszerekben, azok sajátosságaiból következően korlátozottan fejleszthető. Az iskolákat, egészségügyi és
szociális intézményeket fenntartó közösségek ereje, innovációs és együttműködési képessége olyan
lehetőséget, hozzáadott értéket képvisel, amelyet nem lehet a központosított állami rendszerben
szokványos módszerekkel biztosítani, ugyanakkor célszerű az abban rejlő fejlesztési potenciálra
építeni.
Ez a kapcsolati háló a tapasztalatok szerint nagy segítséget jelent a társadalom tudatosságának
növelésében, elsősorban az egészségnevelés és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek terjesztésében.
A közösségi fenntartású intézmények további jellemzője, hogy a közösségi működésből fakadóan
intenzívebb az együttműködés a szolgáltatást igénybevevők és az intézmények között, így a szemléletformálás (különös tekintettel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos iskolai szemléletformálásra)
fokozottan érvényesül a közösségi fenntartású intézmények esetében, ezért az ilyen intézményekben végrehajtott szemléletformálással járó, innovatív fejlesztések társadalmi haszna magasabb.
A közösségi fenntartású intézmények jellemzően nyitottabbak az új módszertanok, innovatív nevelési, képzési, gyógyítási és gondozási eszközök létrehozása és alkalmazása iránt. Az itt kialakult jó
gyakorlatok, innovatív szervezési és működési megoldások, közszolgáltatások összehangolását
segítő együttműködések, valamint a hozzáférés lehetőségeit szélesítő eszközökdisszeminációja
alapja lehet a közszolgáltatások teljes rendszeretovábbfejlesztésének.
A humán erőforrások és munkaszervezési módszerek fejlesztésének szükségessége
A közösségek nagyobb szerepvállalását, szervezési és működési megoldásokat érintő innovációs,
együttműködéseket ösztönző tevékenységét a közszolgáltatások terén ugyanakkor korlátozza az,
hogy a non-profit jellegből fakadóan nem tudnak tőkét biztosítani a szolgáltatási volumen növelésé-
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re,újfajta megoldások létrehozására és bevezetésére, ugyanakkor az állami normatívák csak a működési költségeket fedezik. Ezért még olyan esetekben is problémát jelent az ilyen szervezetek számára új tevékenységek elindítása, innovatív szervezési és működési eszközök alkalmazásba vétele,
illetve szélesebb körű megismertetése, amikor erre mind a helyi társadalom, mind a korábbi fenntartó
részéről meg van az igény.
A szükséges új szervezési, menedzsment kapacitások költségeit a fejlesztések időszakára támogatásként szükséges biztosítani ahhoz, hogy a közösségi fenntartású közszolgáltató intézmények köre
bővülhessen.
Az újfajta közszolgáltatás-szervezési és működtetési megoldások létrehozása, bevezetése, illetve a
volumennövekedés kihívások elé is állítja a szervezeteket és a fenntartó közösségeket, amelyek
leküzdéséhez célzott szervezet és működésfejlesztésre is szükségük van.
Az infrastruktúra fejlesztésének szükségessége
A közösségi fenntartású közszolgáltatást nyújtók innovációs és adaptivitási képességének nagyobb
térnyerését, kihasználhatóságát korlátozza a szolgáltatásokhoz felhasználható infrastruktúra rossz
állapota is. A humán közszolgáltatások épületállományának életkora magas, így még a megfelelő
karbantartás mellett is ma már korszerűtlennek tekinthetőek. Energetikai minőségük gyenge, amely
miatt fenntartásuk jelentős forrást von el az innovatív fejlesztések elől, gyengítve a szolgáltatások
hosszú távú fenntarthatóságát és a folyamatosan változó társadalmi kihívásokra történő reagálás
képességét.
Az épületállomány jelentős része korlátozza a közszolgáltatás minőségének növelését, az újfajta
szervezési megoldások bevezethetőségét is, főleg az egészségügy és a köznevelés terén. Az
egészségügy terén a tagolt kubatúrájú épületek nehezítik a munkaszervezést és a hatékony logisztikai rendszerek kialakítását, a köznevelési intézmények többségéből pedig hiányoznak a sport és
közösségi tevékenységekhez szükséges létesítmények.
A fenti szükségletekre és a stratégiai célokra tekintettel a KÖFOP támogatásával ösztönözni kívánjuk
a közösségi hátterű, non-profit szervezetek közszolgáltatások szervezésével és működtetésével
kapcsolatos innovációs tevékenységének erősítését, valamint az együttműködéseken alapuló szinergiák hatékonyabb kihasználását elsősorban a minőség javítása és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségeinek szélesítése céljából. Támogatni kívánjuk a közösségi fenntartású közszolgáltatók ez irányú szerepvállalását a köznevelésben, egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, és a kiemelt közszolgáltatásokat nyújtó intézményekben kialakult innovatív gyakorlatok elterjesztését. Ennek érdekében, az érintett intézményekkel kapcsolatos komplex fejlesztéseket tervezünk megvalósítani. A fejlesztések legfontosabb fókuszpontjai:


módszertani fejlesztések,korszerű módszerek meghonosítása



szervezetfejlesztés az intézményi teljesítmény javítása érdekében



kapacitásfejlesztés az innovatív megoldások kialakítása, disszeminációja érdekében



kompetenciafejlesztés a közösségi fenntartású kiemelt közszolgáltatásokban érintett intézményekben dolgozók körében;



a fenntartható életvitellel kapcsolatos információk átadását tudatosság növelését célzó kép-
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zések, módszerek fejlesztése, kialakítása;


disszeminációs tevékenységek, kiterjesztve az állami intézményekben dolgozókra is.

Ahogyan a Partnerségi Megállapodás helyzetfelmérése is megállapítja, a közszolgáltatások 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 programok nem lehetnek sikeresek.
A fenti célok érdekében a prioritás egy beruházási prioritást támogat [1304/2013/EU rendelet 3. cikk
d) ii)]. A beruházási prioritásra vonatkozóan egyetlen, közös egyedi cél azonosítható, amelyhez két
intézkedéstípus járul hozzá.
3.1, egyedi célkitűzés: A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások innovációjának erősítése
3.1.1. Intézkedés: A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások szervezési és humán erőforrás feltételeinek fejlesztése
3.1.2. Intézkedés: Közösségi fenntartású intézmények kompetencia és kapacitásfejlesztése
Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása
Nem releváns
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A prioritási tengely azonosítója

3.

A prioritási tengely címe

A közszolgáltatási innováció erősítése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ESZA

Régiókategória

Kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

Teljes költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

Nem releváns

2.A.3.1. 1304/2013/EU RENDELET 3 cikk C) iv szerinti beruházási prioritás

2.A.3.1.1.
erősítése

Egyedi célkitűzés: A közösségi fenn-tartású humán közszolgáltatások innovációjának

Azonosító

3.1

Egyedi célkitűzés

A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások innovációjának erősítése

A tagállam által az uniós
támogatással
elérni
kívánt eredmények

A tervezett fejlesztés célja a kiemelt közszolgáltatások (köznevelési,
egészségügyi, szociális) színvonalának javítása a tisztán állami fenntartású intézményeknél rugalmasabb, adaptívabb módszerekkel működő közösségi fenntartású intézmények közszolgáltatásokba, azok innovatív
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fejlesztésébetörténő fokozott bevonásával.
A fejlesztések elsődleges célja a közösségi fenntartású intézmények képességeinek – módszertani fejlesztéssel, kompetenciafejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel, szolgáltatásfejlesztésseltörténő – bővítése annak érdekében, hogy a kiemelt közszolgáltatások szervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó feladatokból a jelenleginél nagyobb részt tudjanak vállalni.
Az egyedi célkitűzés keretében végrehajtandó intézkedésektől az alábbi
eredményeket várjuk:

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



Szolgáltatási színvonal javulása (pl. köznevelési intézmények
esetében tanulmányi eredmények javulása, felsőoktatásba felvételt nyert tanulók arányának javulása, stb.);



Közösségi fenntartású közszolgáltatóknál ügyfélként megjelenő
állampolgárok arányának növekedése;



Azügyfelek általános elégedettsége a magyar közszolgáltatásokkal, illetve ezen belül a közösségi fenntartású intézményekkel
kapcsolatban javul;



A fiatalok szerepvállalása és társadalmi felelősségvállalása nő az
önkéntesség terjedésével.



A kedvezményezettek innovációs potenciálja



Humán közszolgáltatás nyújtása területén példaértékű, modellértékű tartalom



A disszeminációs komponens megléte a projektjavaslatban

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.3.1.1.1. Intézkedés: Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szervezési és humán erőforrás feltételeinek fejlesztése
A közösségi fenntartású kiemelt közszolgáltatást végző intézmények újszerű szervezési és működtetési megoldások, eszközök létrehozásának lehetőségét biztosító innovációs képességének kihasználásához, valamint magas szolgáltatási színvonalának biztosításához alapvető feltétel a szervezetek
hatékony működése. Ezzel összhangban, az intézkedés keretében a prioritási tengelyben érintett
intézmények célirányos szervezetfejlesztését, szolgáltatásfejlesztését tervezzük támogatni.
A szervezetfejlesztés végrehajtásifókuszában az intézmény helyzetének komplex, átfogó felmérésén
túl aszolgáltatások, működési struktúra, folyamatok, feladatok ésszerűsítése, hatékonyságnövelése,
illetve korábban nem működő folyamatok, funkciók kialakítása áll alábbi fő tevékenységekre, általános működési területekre vonatkozóan:


Vezetés, célkitűzés;



Információáramlás, kommunikáció;
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Fenntartható gazdálkodási folyamatok;



Közszolgáltatási alaptevékenységekhez kapcsolódó folyamatok;



Feladat-, hatáskör és felelősség-megosztás;



Munkaszervezés;



Döntés-előkészítés, döntéshozatal;



Kapcsolatok, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés;



Teljesítménymérés, értékelés és motiváció;



Minőségmenedzsment, a folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata.

Az intézkedés részét képezik a végrehajtott innovatív fejlesztésekkel, átalakításokkal kapcsolatos
változásmenedzsment tevékenységek is.
A szervezetfejlesztési programokkal kapcsolatban elvárás, hogy a fenti területeket minél nagyobb
arányban lefedjék. A konkrét szervezetfejlesztési, innovatív közszolgáltatás- szervezési és működtetés-fejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához részben felhasználhatók a közigazgatási
szervezetfejlesztési programok (2007-2013 és 2014-2020 tervezési ciklus) során eredményesen
alkalmazott egyesmódszertanok.
Az intézkedésnek része a szervezetfejlesztési, innovatív szolgáltatásfejlesztési programok tapasztalatainak disszeminálása közösségi és állami fenntartású intézményeknek, annak érdekében, hogy a
fejlesztések eredményei a támogatásban nem részesülő intézményeknél is hasznosulhassanak.
Az intézmények szervezetfejlesztését célzó intézkedéseket azok eredményességének fokozása
érdekében az egyedi célkitűzés keretében megfogalmazott egyéb intézkedésekkel együttesen,
komplex programként kell végrehajtani.
Területi kihatás

Kevésbé fejlett régiók

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatást igénybevevő ügyfelek

Lehetséges kedvezményezettek

Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást
végző intézmények

2.A.3.1.1.2. Intézkedés:Közösségi fenntartású intézmények kompetencia és kapacitásfejlesztése
A támogatásban érintett közösségi fenntartású intézmények magas színvonalú működésének legfontosabb feltétele a korszerű ismeretekkel rendelkező, kompetens emberi erőforrás rendelkezésre
állása. Ennek megfelelően, az intézmények innovatív közszolgáltatás szervezési és működtetési
tevékenysége eredményességének, szolgáltatási színvonalának példaértékű javításáért tett intézkedések egyik fókuszpontja a közösségi fenntartású intézményekben dolgozók széleskörű módszertani
újításra és együttműködésre hangsúlyt helyezőkompetenciafejlesztése.
A kompetencia fejlesztés mellett támogatni kívánjuk a kapacitások célzott fejlesztését is a tervezett
újítások és volumenváltozások miatt a közszolgáltatóknál várhatóan fellépő átmeneti finanszírozási
problémák áthidalása érdekében.
Az intézmények szervezetfejlesztését célzó intézkedéseket azok eredményességének fokozása
érdekében az egyedi célkitűzés keretében megfogalmazott egyéb intézkedésekkel együttesen,
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komplex programként kell végrehajtani.
Területi kihatás

Kevésbé fejlett régiók

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatást igénybevevő ügyfelek

Lehetséges kedvezményezettek

Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást
végző intézmények
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1. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként)
Mutató

Azonosító
3.1

Mértékegy
ség

A szociális partnerek vagy nem kormányzati
szervezetek által teljesen vagy részben végrehajtott projektek száma

db

Alap

Régiókategória

Célérték
F

ESZA

Adatforrás
Ö

N

Kevésbé fejlett

A beszámolás
gyakoriság
Évente

Monitoring

2. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruhá13
zási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

Azonosító

3.1.

13

Mutató

A
szolgáltatásminőségének
javításátcélzómegoldást

Régiókategória

A mutató mértékegysége

A célmeghatározáshoz használt közös kimeneti mutató

Kevésbé fejlett

darab

Nem releváns

Bázisérték
F N
-

-

Ö
-

A bázisérték
és célérték
mértékegysége

Bázisév

fő

2013

Célérték
(2023)

14

F

N

Ö

-

-

Növekvő

Adatforrás
Monitoring

A beszámolás
gyakorisága
Évente

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

14

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;
aprogramspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek
megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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megvalósítóintézmények
száma
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2.A.4. Prioritási tengely: A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek
fejlesztése
A közigazgatás megújítása mellett, a közfeladat ellátás területén – a hagyományokra és a bővülő
tendenciákra is tekintettel – hangsúlyt kell helyezni a közösségi alapon szerveződő, non-profit szervezetekben rejlő innovációs, illetve rendszerszintű megújítási irányokat meghatározni képes potenciál kihasználásra.
Ahogyan a Partnerségi Megállapodás helyzetfelmérése is megállapítja, 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 szolgáltatási színvonal elérését célzó programok nem lehetnek sikeresek.
Ennek megfelelően, a 4. sz. prioritási tengely keretében a fejlesztés kiterjed a kiemelt közszolgáltatások területén újszerű szervezési és működési megoldásokat létrehozó és alkalmazó közösségi
fenntartású, non profitintézmények infrastrukturális fejlesztésére is. A kiemelt közszolgáltatást nyújtó
intézmények épületállománya jellemzően már nem alkalmas a korszerű oktatási módszerek alkalmazására (pl.: IKT eszközök hiánya, stb.) és nem felel meg a fenntarthatóság feltételeinek sem. Ezért a
4. prioritási tengely ERFA forrásának segítségével a 3. prioritási tengely fejlesztéseihez kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztést tervezünk. A prioritás fókuszában a korszerű közszolgáltatás nyújtási módszerek, eszközök alkalmazásához szükséges fejlesztések (pl.: IKT eszközök, stb.), valamint a fenntarthatóságot előremozdító, további példaértékű fejlesztések (pl.: épületenergetikai korszerűsítés,
stb.) lesznek.
A korábbi tapasztalatok alátámasztják, hogy a támogatni kívánt intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának újszerű szervezési és működtetési módszerek alkalmazásával történő növelése
leghatékonyabban akkor működhet, ha a fejlesztések olyan komplex fejlesztési programokként kerülnek végrehajtásra, amelyek a különböző fejlesztési területeket, fókuszpontokat integráltan kezelik.
Ennek megfelelően a prioritási tengely keretében cél olyan fejlesztések támogatása, amelyek szervezetfejlesztési, tartalomfejlesztési, kompetenciafejlesztési és infrastruktúrafejlesztési elemeket egyaránt tartalmaznak.
A fenti célok érdekében a prioritás egy beruházási prioritást támogat (1301/2013/EU rendelet 5 cikk
11). A beruházási prioritásra vonatkozóan egyetlen, közös egyedi cél azonosítható, amelyhez két
intézkedéstípus járul hozzá.
4.1, egyedi célkitűzés: A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek
fejlesztése
4.1.1. Intézkedés: Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatási célú épületeinek korszerűsítése
4.1.2. Intézkedés: A közösségi fenntartású kiemelt közszolgáltatást végző intézmények IKT és oktatási infrastruktúrájának korszerűsítése

Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának indokolása
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Nem releváns

A prioritási tengely azonosítója

4.

A prioritási tengely címe

A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges
infrastruk-túra feltételek fejlesztése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ERFA

Régiókategória

Kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

Teljes költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

Nem releváns

2.A.4.1. 1301/2013/EU RENDELET 5 cikk 10 szerinti beruházási prioritás
2.A.4.1.1. Egyedi célkitűzés: A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások infrastruktúra feltételeinek fejlesztése
Azonosító

4.1

Egyedi célkitűzés

A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások infrastruktúra feltételeinek fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással
elérni

Az innovatívközszolgáltatási módszerek és megoldások létrehozásához,
bevezetéséhez, a hozzáférés biztosításához, illetve az egyes közszolgál-
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kívánt eredmények

tatások közötti lehetséges szinergiák hatékony kihasználásához és ezzel
együtt az általános közszolgáltatásiszínvonal növeléséhez elengedhetetlenül szükséges a támogatni tervezett intézményi kör infrastrukturális feltételeinek megújítása mind kapacitás, mind minőség terén.
A fejlesztések eredményeképpen


megújul és bővül a közszolgáltató intézmények köznevelési,
egészségügyi, illetve szociális feladatok ellátásához szükséges
felszereltsége;



javul az intézmények IKT eszközökkel és a szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó korszerű műszaki eszközökkel történő ellátottsága;



bővül az intézmények szolgáltatási kapacitása (pl. a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó új helyiségek kialakítása);



korszerűsödik a közszolgáltatási funkciókat befogadó épületek infrastruktúrája (épületek komplex felújítása, energetikai korszerűsítés).

Az egyedi célkitűzés keretében végrehajtandó intézkedésektől az alábbi
eredményeket várjuk: a prioritási tengely és ennek keretében végrehajtott
intézkedések a 2.A.3.1.1Egyedi célkitűzés: egyedi célkitűzésnél meghatározott intézkedésekkel együtt hoznak eredményeket (ezek felsorolását
lásd a hivatkozott fejezetben).
A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



A pályázó innovációs, újítási potenciálja



Humán közszolgáltatás nyújtása területén példaértékű, modellértékű tartalom



A példaértékű tartalom disszeminációját biztosító komponens
megléte

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.4.1.1.1. Intézkedés: Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatási célú épületeinek korszerűsítése
Az intézkedés keretében – az innovatív közszolgáltatás-szervezési és működtetési megoldásokat
létrehozó és alkalmazó kiemelt humán közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális adottságainak és lehetőségeinek komplex felmérését követően – az újszerű és korszerű módszerek bevezetéséhez, és ezzel együtt a szolgáltatási színvonal növeléséhez, illetőleg az ügyfelek általi hozzáférés
lehetőségeinek szélesítéséhez, valamint az egyes közszolgáltatások közötti lehetséges szinergiák
hatékony kihasználásához szükséges alábbi fejlesztések elvégzését tervezzük támogatni:


Építési és műszaki paramétereknek való megfelelés fejlesztése, a szolgáltatási célú épületek
műszaki állapotának javítása;
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Közszolgáltatási célokat szolgáló helyiségek számának bővítése;



Akadálymentesítés, a fogyatékkal élő ügyfeleklehetőségeinek fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében;



Kiemelten a fenntartható fejlődés szemléletének terjesztését célzó fejlesztések.

Területi kihatás

Kevésbé fejlett régiók

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatást igénybevevő ügyfelek

Lehetséges kedvezményezettek

Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást
végző intézmények

2.A.4.1.1.2. Intézkedés: A közösségi fenntartású kiemelt közszolgáltatást végző intézmények IKT és
oktatási infrastruktúrájának korszerűsítése
Az intézkedés keretében – az innovatív közszolgáltatás-szervezési és működtetési megoldásokat
létrehozó és alkalmazó kiemelt humán közszolgáltatást nyújtó intézmények eszközellátottságának
komplex felmérését követően – az újszerű és korszerű módszerek bevezetéséhez, és ezzel együtt a
szolgáltatási színvonal növeléséhez, illetőleg az ügyfelek általi hozzáférés lehetőségeinek szélesítéséhez, valamint az egyes közszolgáltatások közötti lehetséges szinergiák hatékony kihasználásához
szükséges alábbi tárgyi eszközök beszerzését, fejlesztések elvégzését tervezzük támogatni:


A szolgáltatásnyújtáshoz, az intézmények alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
eszközök beszerzése;



A szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése.

Területi kihatás

Kevésbé fejlett régiók

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatást igénybevevő ügyfelek

Lehetséges kedvezményezettek

Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást
végző intézmények
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1. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként)
Azonosító

4.1.

Mutató

A korszerűsített
száma

létesítmények

Mértékegység

db

Alap

ERFA

Régiókategória
(adott esetben)

Célérték (2023)

Adatforrás

Kedvezményezetti adatszolgáltatás

Kevésbé fejlett

2. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)

Azonosító

4.1.

Mutató
A közjavakra és közszolgáltatásokra vonatkozó felhasználói elégedettség

Mértékegység
%

Régiókategória (adott esetben)
Kevésbé fejlett

15

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

16

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.

Bázisérték

-

Bázisév

2012

A beszámolás gyakorisága
Évente

15

Célérték

Növekvő

16

(2023)

Adatforrás

OECD

A beszámolás gyakorisága
Évente
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A technikai segítségnyújtáshoz nem kapcsolódó prioritási tengelyek ismertetése

2.B.

17

2.B.1. Prioritási tengely: Az ESB alapok végrehajtásával kapcsolatos, jogszabályból adódó kötelezettségekhez kapcsolódótechnikai segítségnyújtás
A közösségi jogszabályok, és az országspecifikus ajánlások több olyan kötelezettséget is támasztanak Magyarországgal szemben, amelynek finanszírozásához technikai segítségnyújtás igénybevétele indokolt.
A technikai segítségnyújtás forrás igénybevételével elsősorban a következő végrehajtási funkciókat
fogja Magyarország finanszírozni:


Az Ellenőrző Hatóság működtetése.



A Monitoring Bizottság működtetése.



A kedvezményezetteket támogató kapacitások fejlesztése.



Az e-kohéziós irányelv teljesítésére alkalmas, az egységes eljárásrendet támogató informatikai megoldás fejlesztése és működtetése.



Egy átfogó, a közigazgatás megújuló képzési rendszerébe illeszkedő fejlesztéspolitikai tudásmenedzsment rendszer kialakítása és működtetése.



Az átláthatóságot és a versenyt támogató kommunikációs megoldások kialakítása és működtetése.



A monitoring adatok gyűjtése, feldolgozása.



A támogatott beavatkozások hatásvizsgálata és értékelése.



A helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások utazási és szállás költségeinek biztosítása.



Az EU Bizottsággal, illetve a többi tagországgal való kapcsolattartás kapcsán felmerülő külföldi utazási, szállás, és tolmácsolási, fordítási költségek keretének biztosítása.

A prioritási tengely által biztosított források az ESB alapok gördülékeny, jogszabálykövető és hatékony lebonyolításához fognak hozzájárulni. Az ESB alapok végrehajtás rendszerének finanszírozásából a magyar költségvetés a 2007-2013 időszaknál nagyobb szerepet fog felvállalni, a személyi
jellegű juttatások keretének, és az infrastrukturális feltételek biztosításával.
A következőkben röviden bemutatjuk a finanszírozni kívánt funkciókat.

Ellenőrző Hatóság
A 2014-2020-as programozási periódus ellenőrzési feladatai (rendszervizsgálatok, projektellenőrzé17

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének b) pontja
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sek, és új feladatként számlák éves zárásának ellenőrzése) szintén az EUTAF feladata.
Monitoring Bizottság
A programok közötti szinergiák kezelése érdekében Magyarország a 2014-2020-as időszakban egy
Monitoring Bizottság felállítását tervezi. A Partnerségi Megállapodás szintű Monitoring Bizottság az
OP specifikus, illetve speciális témákra albizottságokat fog felállítani. A technikai segítségnyújtás
felhasználásával a Monitoring Bizottság működési feltételeit tervezzük biztosítani, hogy a jogszabályi
kötelezettségeknek, és a partnerségbe betöltött szerepének a Bizottság maradéktalanul eleget tudjon
tenni.
A kedvezményezetteket támogató kapacitások fejlesztése
A 2007-2014 időszak több értékelése is feltárta, hogy a kedvezményezettek felkészültsége terén is
jelentős hiányosságok vannak Magyarországon. Ezért a technikai segítségnyújtás segítségével bővíteni fogjuk azokat a kapacitásokat a végrehajtó rendszeren belül, amelyek a kedvezményezetteket
tudják segíteni a projektek megvalósítása során. Elsősorban olyan speciális szakértelmet lefedő
kapacitásokat tervezünk finanszírozni, amelyek jellemzően nem állnak rendelkezésre a kedvezményezetteknél, mert csak a nagy volumenű, vagy speciális tematikájú projekteknél szükségesek.
Informatikai megoldások fejlesztése
Terveink között szerepel az e-kohéziós irányelv megvalósítását biztosító informatikai fejlesztések
megvalósítása. A fejlesztések során kiemelt szerepet fog kapni az adminisztratív terhek egyszerűsítése, továbbá az alapok integrált felhasználásához szükséges megoldások bevezetése is.
Fejlesztéspolitikai tudásmenedzsment rendszer kialakítása
A 2007-2013-as időszakot értékelő projektek egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy fejleszteni
kell a fejlesztéspolitikában dolgozók ismereteit az egyes funkciók célrendszeréről, szempontjairól,
illetve javítani kell az együttműködési készségeket. Ehhez jelentős mértékben járulhat hozzá egy
korszerű tudásmenedzsment rendszer, amely az egyes munkakörökhöz előírja a szükséges képzési
követelményeket, illetve biztosítja a szükséges képzéseket, továbbképzéseket. A rendszer része lesz
egy a közigazgatási ösztöndíjak rendszerével összehangolt ösztöndíj rendszer is, amely a módszertani fejlesztéseket, a tudásmegosztást és az együttműködést (pl.: rotáció) fogja preferálni.
Monitoring rendszerek fejlesztése
A 2014-2020-as időszak szigorúbb követelményeire tekintettel fejleszteni kívánjuk a monitoring indi-

|55

kátorok gyűjtésével, elemzésével kapcsolatos funkciókat, elsősorban az adatforrások bővítésével és
az informatikai megoldások fejlesztésével. A fejlesztés célja egyben a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése is.
Hatásvizsgálatok, értékelések
Az új programozási ciklusban a közösségi szabályozással összhangban még nagyobb szerepet szánunk a független értékeléseknek, hatásvizsgálatoknak. Cél a vizsgálatok számának növelése, és
azok eredményességének fejlesztése. Ez egyrészt kapacitásfejlesztést, másrészt a szükséges adatok rendelkezésre állásának fejlesztését igényli.
Az ESB alapok végrehajtását támogató dologi kiadások biztosítása
Az ESB alapok végrehajtása kapcsán felmerülő utazási, szállás, fordítási, tolmácsolási költségek
finanszírozását is technikai segítségnyújtásból tervezzük.
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3. SZAKASZ: FINANSZÍROZÁSI TERV
3.1.

18

Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek

19

17. táblázat: Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek

ESZA

Kevésbé fejlett

ERFA

Kevésbé fejlett

KA

nem releváns

3.2.

33 435
850
49 541
953
25 925
490

0
0
0

34 155
499
50 608
257
26 483
491

0
0
0

34 759
090
51 502
599
26 951
504

Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)

18

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontja

19

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontja

20

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja

0
0
0

35 479
987
52 570
754
27 510
473

0
0
0

36 279
226
53 754
988
28 130
187

0
0
0

37 195
715
55 112
951
28 840
815

15 924
858
23 595
888
0

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2020

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2019

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2018

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2017

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2016

teljesítménytartalé
k

fő allokáció

2015

teljesítménytartalé
k

Régiókategória

Alap

fő allokáció

2014

38 184
076
56 577
408
29 607
169

0
0
0

20
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1. A táblázat a finanszírozási tervet mutatja prioritási tengelyenként.
2. Amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vonatkozik, az uniós támogatásra és a nemzeti önrészre vonatkozó adatokat alaponkénti bontásban, a prioritási
tengelyen belül külön társfinanszírozási aránnyal kell megadni minden egyes alapra.
3. Ha a prioritási tengely egynél több régiókategóriára vonatkozik, az uniós támogatásra és a nemzeti önrészre vonatkozó adatokat régiókategóriánkénti bontásban, a
prioritási tengelyen belül külön társfinanszírozási aránnyal kell megadni minden egyes régiókategóriára.
4. Az EBB-hozzájárulást a prioritási tengely szintjén kell megadni.
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18.A.táblázat: Finanszírozási terv

Pririt
ás

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL

Alap

ESZ
A
ERF
A
ESZ
A
ERF
A
KA

ElszáRégiókamolás
tegória

kevésbé
fejlett
kevésbé
fejlett
kevésbé
fejlett
kevésbé
fejlett
kevésbé
fejlett

teljes
költség
teljes
költség
teljes
költség
teljes
költség
teljes
költség

Uniós
hozzájárulás

Nemzeti
társfinanszírozás

NemÖszNemzeti
zeti
szes
magánközkitámokiadás
adás
gatás

Társfinanszírozási
ráta

EIB

Fő uniós hozzájárulá
s

Fő nemzeti
társfinanszíroz
ás

TeljesítTeljesítménytartalé
ménytartalé
k
nemzeti
k uniós hoztársfinanszízájárulás
rozás

Teljesítménytartalé
k a teljes
uniós hozzájárulás arányában

293 027
589

51 710 751

51 710
751

0

344 738
340

85%

0

275 445
934

48 608 106

17 581 655

3 102 645

6,0

200 460
590

35 375 398

35 375
398

0

235 835
988

85%

0

188 432
955

33 252 874

12 027 635

2 122 524

6,0

100 237
208

17 688 919

17 688
919

0

117 926
127

85%

0

94 222 976

16 627 584

6 014 232

1 061 335

6,0

64 953 711

11 462 420

11 462
420

0

76 416
131

85%

0

61 056 488

10 774 675

3 897 223

687 745

6,0

193 449
129

34 138 082

34 138
082

0

227 587
211

85%

0

193 449
129

34 138 082

0

0

0,0

150 375 570

150 375
570

0

1 002
503 797

0

812 607
481

143 401 321

39 520 746

6 974 249

852 128
227
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18.B. táblázat: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget

Alap

22

Régiókategória

1.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdemény e-zés
számára nyújtott
összeg

NA

2.

Kiegészítő
ESZAtámogatás

Kevésbé
fejlett
régiók

3.

Kiegészítő
ESZAtámogatás

Átmeneti
régiók

21

Az uniós
támogatás számításána
23
k alapja

Uniós
támogatás (a)

A nemzeti önrész indikatív bontása
Nemzeti önrész
(b) = (c) + (d))

Nemzeti közfinanszírozás(c)

Nemzeti magánfinanszírozás(d)

Nem releváns

21

(adott esetben)

Összes finanszírozás

Társfinanszírozási
arány

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e) (2)
100 %

Kitöltendő az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést végrehajtó minden egyes prioritási tengely (prioritási tengely része) esetében.

22

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (a kezdeményezés számára nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) alapnak tekintendő és egyetlen külön soron kell szerepelnie, még akkor is, ha a
prioritási tengely része.
23

Összes elszámolható költség vagy elszámolható közkiadás
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4.

Kiegészítő
ESZAtámogatás

Fejlettebb
régiók

5.

ÖSSZESEN:
Ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményezés
prioritási tengely
[része].

[Egyenlőnek kell
lennie a
3. prioritási tengely [részével]]

6.

Sum
(1:4)

Sum (1:4)

ESZArészarány
a kevésbé fejlett
régiók
esetében
2/sum(2:4
)
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7.

ESZArészarány
az átmeneti régiók esetében
3/sum(2:4
)

8.

ESZArészarány
a fejlettebb régiók esetében
4/sum(2:4
)
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18. C. táblázat:A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint
Prioritási tengely

Alap

25

Régiókategória

Tematikus célkitűzés

Uniós támogatás
(EUR)

24

Nemzeti önrész (EUR)

Összes finanszírozás (EUR)

1

ESZA

Kevésbé fejlett

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk
11

293 027 589

51 710 751

344 738 340

2

ERFA

Kevésbé fejlett

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk 2

200 460 590

35 375 398

235 835 988

3

ESZA

Kevésbé fejlett

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk
11

100 237 208

17 688 919

117 926 127

4

ERFA

Kevésbé fejlett

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk
11

64 953 711

11 462 420

76 416 130

5

KA

193 449 129

34 138 082

227 587 210

Technikai segítségnyújtás

Összesen

19. táblázat: Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege
Prioritási tengely

26

Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó
támogatás indikatív összege (EUR)

Az operatív programhoz rendelt teljes összeg részaránya (%)

Nem releváns
24

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja

25

E táblázat alkalmazásában az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (a kezdeményezés számára nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) alapnak tekintendő.

26

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (5) bekezdése
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Összesen
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4. SZAKASZ: INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS

27

Az integrált területfejlesztési megközelítés ismertetése az operatív program tartalmának és célkitűzéseinek figyelembevételével, tekintettel az partnerségi megállapodásokra, és ismertetve, hogy az
operatív program hogyan járul hozzá céljainak és várt eredményeinek eléréséhez.
A KÖFOP sajátos beavatkozásaira tekintettel sem az ITI, sem a CLLD eszköz alkalmazását
nem ter-vezzük.

4.1.

Közösségvezérelt helyi fejlesztés (adott esetben)

28

Adott esetben a közösségvezérelt helyi fejlesztési eszközök alkalmazásával kapcsolatos megközelítés és az azon területek meghatározása során alkalmazandó elvek, ahol a végrehajtásra sor kerül.
A KÖFOP esetében a közösségvezérelt helyi fejlesztés alkalmazását nem tervezzük.

4.2.

Fenntartható városfejlesztés (adott esetben)

2930

Adott esetben a fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedésekre fordítható ERFAtámogatás indikatív összege, amelyet az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján kell biztosítani, valamint az integrált intézkedésekre juttatott ESZA-támogatás indikatív összege.
Nem releváns.

20. táblázat:A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések – az ERFA- és ESZAtámogatás indikatív összegei

Alap

ERFA- és ESZA-támogatás (indikatív)
(EUR)

Összesen ERFA

Nem releváns

Összesen ESZA

Nem releváns

27

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (3) bekezdése

28

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Az alapból a programhoz
nyújtott teljes összeg részaránya

29

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 289. o.).
30

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének b) pontja; az 1301/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdése
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Összesen
ERFA+ESZA

4.3.

Nem releváns

Integrált területi beruházás (ITI) (adott esetben)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének c) pontja)
Adott esetben (az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett) integrált területi beruházási eszköznek az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti városfejlesztéstől eltérő felhasználásával kapcsolatos megközelítés, és az egyes prioritási tengelyekből származó indikatív
pénzügyi támogatás.
A KÖFOP esetében ITI alkalmazására nem kerül sor.

21. táblázat: A 4.2 pontban említettektől különböző integrált területi beruházáshoz rendelt indikatív
pénzügyi támogatás (aggregált összeg)
Prioritási tengely

Alap

Indikatív pénzügyi támogatás (uniós támogatás) ()

Nem releváns.

Összesen

4.4. A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív program keretében végrehajtott interregionális és transznacionális intézkedésekre vonatkozó rendelkezések
31
(adott esetben)
Az egyes prioritási tengely keretében tervezett Közigazgatási Kompetencia Központ egyik feladata
lesz a közigazgatási jó gyakorlatok gyűjtése, beleértve a külföldi jó gyakorlatokat is. Ennek keretében
szorosabb együttműködést tervezünk a Visegrádi négyek országcsoport releváns szervezeteivel.
Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni.

4.5. A tagállam által azonosított programterület szükségleteire is figyelemmel a program szerint
tervezett beavatkozásoknak a makroregionális stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő straté3233
giákhoz való hozzájárulása (adott esetben)
31

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének d) pontja

32

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének d) pontja

33

Amennyiben a tagállamok és a régiók makroregionális stratégiákban és tengeri medencéket érintő stratégiákban vesznek
részt
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A KÖFOP beavatkozásai nem teszik lehetővé a makroregionáis stratégiákhoz való kapcsolódást.
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5. SZAKASZ: A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK VAGY
A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTÉS LEGNAGYOBB
KOCKÁZATÁVAL SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK EGYEDI SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESET34
BEN)
5.1. A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a kirekesztés által leginkább veszélyeztetett célcsoportok
Nem releváns.

5.2. stratégia a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére és adott esetben a partnerségi megállapodásban meghatározott integrált
megközelítéshez való hozzájárulás
Nem releváns.

34

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének a) pontja
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22. táblázat: Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább érintett földrajzi terüle35
tek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére

Célcsoport/földrajzi
terület

Az integrált
megközelítés
részét képező
tervezett intézkedések fő
típusai

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória

Beruházási
prioritás

Nem releváns.

6. SZAKASZ: SÚLYOS ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYBAN LÉVŐ
36
FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN)
Nem releváns.

35

Amennyiben a program egynél több régiókategóriára vonatkozik, szükséges lehet a kategóriánkénti bontás.

36

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének b) pontja
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7. SZAKASZ: AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS HA37
TÓSÁGOK ÉS SZERVEZETEK, VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE
7.1.

Az érintett hatóságok és szervezetek

38

23. táblázat: Az érintett hatóságok és szervezetek
Hatóság/szervezet

A hatóság/szervezet, osztály
vagy csoport megnevezése

A hatóság/szervezet
vezetője (beosztása vagy
tisztsége)

Irányító Hatóság

Miniszterelnökség

Helyettes államtitkár

Ellenőrző Hatóság

Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság
(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Főigazgató

Igazoló Hatóság

Magyar Államkincstár

elnök

Szerv, amely számára a Bizottság kifizetést eszközöl

Magyar Államkincstár

elnök

7.2.

Partnerek bevonása

39

7.2.1. Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására tett intézkedések és a partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében

Az operatív program partnerségi egyeztetésének folyamata során az alábbi alapelvek
érvényesültek:
–
–
Koordináció – az operatív program társadalmi egyeztetése koordináltan,
a vélemények fogadása meghatározott szempontrendszer szerint, az operatív program
kialakításában résztvevő összes kormányzati szerv bevonásával, strukturáltan történt;
–
Dokumentáció – az egyeztetés lépései, az abban résztvevő partnerek
véleménye dokumentált;
–
Folyamatosság – az operatív program egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve a végleges változat megvitatásáig folyamatosan történt;
–
Visszacsatolás – érdemi dialógus jött létre az észrevételek, javaslatok
strukturált feldolgozása és megválaszolása során;
–
Transzparencia – az operatív program partnerségi egyeztetése az In37

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (5) bekezdése

38

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontja

39

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének c) pontja
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ternet, írott és elektronikus média bevonásával a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett zajlott;
–
Esélyegyenlőség – az operatív program egyeztetésének teljes folyamatában érvényesült az esélyegyenlőség.

–
Az operatív program előkészítése során a partnerek több ponton is szerepet kaptak. Az operatív
program szakmai tartalma (a technikai segítségnyújtás kivételével) az operatív program létrehozása előtt az EFOP és a GINOP részeként került előkészítésre. Az EFOP és a GINOP részeként az érintett szakmai tartalmak széleskörű egyeztetés részei voltak, amely során a partnerek
egyeztetések, workshopok, konferenciák, szöveges véleményezés, illetve on-line kommunikáció
keretében nyilvánítottak véleményt. Az egyeztetés lépéssorozata, és az abban résztvevő partnerek köre a két operatív program tervdokumentumában bemutatásra került.
A KÖFOP kialakítása után a tervezők újra egyeztettek az érintett szakterületek képviselővel a
tervek értelmezése, és az operatív programba történő integrálása kapcsán.
A partnerségi egyeztetések legfontosabb lépéseit a 12.3-as fejezet mutatja be.

7.2.2. Globális támogatások (az ESZA tekintetében, adott esetben)

40

Globális támogatások alkalmazását nem tervezzük.

40

Hivatkozás: az 1304/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése
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7.2.3. Összegek elkülönítése kapacitásépítő tevékenységek számára (az ESZA tekintetében, adott
41
esetben)
Nem releváns, a nem kormányzati szereplők tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tartalmakat
a releváns prioritási tengelyek tartalmazzák.

8. SZAKASZ : AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK KÖZÖTTI, VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ
42
MECHANIZMUSOK
Az alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és más uniós és nemzeti finanszírozási eszközök közötti, valamint az EBBvel történő koordinációt biztosító mechanizmusok, figyelembe véve a közös stratégiai keretben
meghatározott releváns rendelkezéseket.
A különböző finanszírozási források közötti koordinációt a megerősített központi koordinációs
funkció fogja biztosítani, amit a Miniszterelnökség fog betölteni.
A központi koordináció által kidolgozott egységes eljárásrend, különösen annak tervezési lépéssorozata biztosítja azt, hogy a különböző finanszírozási forrásokból tervezett támogatási
konstrukciók összehangolt módon kerüljenek meghirdetésre, illetve végrehajtásra.
Az operatív program szakmai tartalma tekintetében további egyeztetési fórumot biztosít a Monitoring Bizottság.

További koordinációs mechanizmust jelent az, hogy a technikai segítségnyújtás keretek (a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat keretének kivételével) mind a KÖFOP-on belül találhatóak, így a
bérjellegű, illetve dologi költségeken túlmenő fejlesztési, elemzési, értékelési projektek, tevékenységek esetében erősíthető az intézményrendszer integritása. Ez jó hatással lehet a tervezett műveletekre is a különböző Irányító Hatóságok közötti kommunikáció fejlesztése által.

41

Hivatkozás: az 1304/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) és (3) bekezdése

42

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének a) pontja
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9. SZAKASZ: ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER
9.1.

43

Előzetes feltételrendszer

24. táblázat: Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer azonosítása és teljesülésének értékelése

Előzetes feltételrendszer

2.1. Digitális növekedés:
a digitális növekedésre
vonatkozó
stratégiai
szakpolitikai
keret
a
megfizethető, jó minőségű és átjárható magáncélú és közösségi információs és kommunikációs
szolgáltatások serkenté-

43

Prioritási
tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes feltételrendsze
r teljesülése
(igen/nem/
részben)

1, 2

Igen

Kritériumok

— Olyan stratégiai szakpolitikai
keret van érvényben, például az
intelligens specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégián belül, amely tartalmazza:

Kritériumok
teljesülése
(igen/ne
m)

Igen

Hivatkozás44

Az Európai Digitális Menetrendben foglaltakkal összhangban Magyarország egy Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát tervezett (nem a KFI stratégia részeként, de a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Stratégiával összhangban), amely magában foglalja a részletes NGA tervet.
A stratégia négy pillér mentén került kidolgozásra: Digitális infrastruktúra Digitális kompetenciák: Digitális
gazdaság: Digitális állam.
A szélessávú hozzáférésre vonatkozó információkat és az NGA tervet magában foglaló Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) véglegesítése megtörtént. A stratégia kiinduló változata alapján 2013
júliusában tárcaközi egyeztetések kezdődtek. Társadalmi egyeztetés keretében az érintetteknek egy
hónapon keresztül
(2013. augusztus 31-ig) volt lehetőségük
véleményezni
a NIS-t
(http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének b) pontja

44

Hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra vagy más vonatkozó dokumentumokra, ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre vagy bekezdésekre való hivatkozásokat, internetes címekkel vagy a teljes szöveghez való hozzáféréssel együtt

|73

sére és a polgárok,
többek között a lakosság
kiszolgáltatott helyzetben
lévő csoportjai, a vállalkozások és a közigazgatási
szervek
által
történő
használat
növelésére,
beleértve
a
határon
átnyúló kezdeményezéseket.

C3%A9gia%202014-2020.pdf). Ezenfelül államtitkári szinten számos workshop került megrendezésre az
érintett felekkel (piaci, szakmai és civil szervezetek). A társadalmi egyeztetések eredményén alapuló
összegzés és értékelés kidolgozása és stratégiába történő beépítése megtörtént. A társadalmi egyeztetéseket követően a Kormány 2014 február 5-én fogadta el.
A stratégia Kormány által elfogadott változata magyar nyelven elérhető itt:
http://www.kormany.hu/download/b/fd/21000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%
C3%A9gia%202014-2020.pdf
Az OP-k és a stratégia tervezése összehangolt, koordinált formában történt. A releváns OP-kban található
utalás a stratégiára vonatkozóan.
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és a kapcsolódó Zöldkönyv magában foglalja a következőket:
pénzügyi terv, intézkedések rangsorolására vonatkozó információ, részletes SWOT elemzés, alkalmazott
módszertan és adatforrás-lista, ezenfelül a rangsorolási eljárás leírása (beleértve az érintettek bevonására
vonatkozó információkat) – az Európai Digitális Menetrend Eredménytáblájával összhangban.
— az Európai Digitális Menetrend
Eredménytáblájával összhangban
álló SWOT vagy ahhoz hasonló
elemezés segítségével megállapított költségvetési tervezési és
rangsorolási intézkedéseket;

— az IKT keresleti és a kínálati
oldalának kiegyenlítésére vonatkozó elemzés elvégzését;

Igen

— az intézkedések végrehajtásában elért előrehaladás mérésére
szolgáló mutatókat olyan területeken, mint a digitális jártasság, az ebefogadás, az elektronikus hozzá-

Igen

Az IKT keresleti és a kínálati oldalának mélyreható elemzése kidolgozásra és részletes végrehajtása
megtörtént a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia keretében. Az alkalmazott módszertani leírást is
magában foglaló elemzés a releváns társadalmi-gazdasági dimenziókra és az IKT-ra, mint szektorra is
kitér. A stratégia tartalmazza az eredmények összegzését.
Az új stratégia négy pillér mentén került kidolgozásra: digitális kompetenciák, képzés, szélessávú infrastruktúra és hálózatok, digitalis gazdaság és IT szektor, Kormányzati információs technológia, eKormányzati szolgáltatások, e-közszolgáltatások. A stratégia tartalmaz indikátorokat, hogy az egyes
területeken (pl. digitális kompetenciák, e-befogadás, e-hozzáférhetőség és e-egészségügy) mérhető
legyen a fejlődés.
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férhetőség és az EUMSZ 168.
cikkének hatályán belül az eegészségügy
előrehaladása,
amelyek adott esetben összhangban állnak a meglévő vonatkozó
uniós, nemzeti vagy regionális
szintű ágazati stratégiákkal;

11. A hatóságok és az
érdekelt felek intézményi
kapacitá-sának növelése,
és hatékony közigazgatás
(A 9. cikk első bekezdésének 11. pontjában
említettek szerint)
— A tagállam igazgatási
hatékonyságát
erősítő
stratégiai
szakpolitikai
keret megléte, beleértve a
közigazgatás reformját.

1,2

Részben

A Stratégiához kapcsolódó Akcióterv (Zöldkönyv”) tartalmaz továbbá releváns indikátorokat az IKT használat és hatása előrehaladásának mérésére.
(Az indoklást támogató dokumentum címe: Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti
fejlesztési irányairól
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
A
korábban
elfogadott
akcióterv
(http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/digitalis-megujulas-a-magyar-kreativitaskiteljesiteseert) hatásvizsgálata rendelkezésre áll:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: A Digitális Megújulás Cselekvési Terv hatásvizsgálata
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)

- a szükségletek felmérését az
IKT-kapacitásépítés megerősítésére.

Igen

— A tagállam bevezette és elkezdte végrehajtani az állami hatóságai
igazgatási hatékonyságának és
készségeinek fokozására irányuló
stratégiai szakpolitikai keretet az
alábbi elemekkel:

Nem

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) magában foglalja a gyengeségre vonatkozó részletes
elemzést mind a négy fent említett pillér esetében. Ezenfelül tartalmazza azon megteendő és a végrehajtott intézkedések megfelelő leírását, amelyek a közreműködő szervezetek és kedvezményezettek kapacitásának biztosítására vonatkozik annak érdekében, hogy azok ezen intézkedéseket azonosítani tudják és
végre tudják hajtani azokat.
A közigazgatási reform céljait és intézkedéseit a Magyary Program rögzíti.
A Kormányzás egyik meghatározó terméke a Magyary Program, amelynek 11.0 és 12.0-as kiadása a
teljesség igényével, szükség szerint új fogalmakat teremtve vette számba a közigazgatás megújítása
során történeteket és terveket. A magyar Kormány 2010 óta bevezetett számos intézkedése sikeresnek
bizonyult. Ehhez hozzájárult a Kormányzati munka hatékonyságát jelentősen megalapozó Magyary
Program.
A Magyary Program 2020-ig tartó kiterjesztését a Magyary Program 2014-2020 jelenti. A Magyary Program 2014-2020 közigazgatás fejlesztési stratégia előkészítése 2013 áprilisában kezdődött. A Magyary
Programot előkészítő munkacsoportban a közigazgatásért felelős tárca szakfőosztályai képviseltették
magukat. Több munkacsoport ülés keretében történt meg a startégia megalkotása, amely a 2013. december 5-ei közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjén szerepelt.
A Magyary Program 2014-2020-ban megfogalmazott jövőkép alapvetően olyan közigazgatást képzel el,
melyben megbíznak az emberek. Víziónk szerint 2020-ra a közigazgatás önkorlátozóbb, eredményesebb,
az állampolgárok számára elérhetőbb, tisztességesebb és az alkalmazkodóképesebb lesz, amely biztosít-
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ja, hogy a felmerülő kihívásokra és az állampolgári igényekre maradéktalanul képes legyen rezonálni az
állam.
Stratégiai dokumentumok: Magyary Program 11.0, Magyary Program 12.0, Kiadás előtt: Magyary Program 13.0, MagyaryProgramm 2014-2020 (jelenleg egyzetetés alatt, elfogadása 2014 első félévében
várható.).
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Állam pillére illeszkedik a közigazgatás-fejlesztési stratégiához abban a tekintetben, hogy az elektronikus közigazgatás pillér egyes területei tekintetében fogalmaz meg célokat.
A stratégia Kormány által elfogadott változata magyar nyelven elérhető itt:
http://www.kormany.hu/download/b/fd/21000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%
C3%A9gia%202014-2020.pdf
Részletesebb információ Magyarország Nemzeti Reform Programjában található.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.pdf
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca

— a jogi, szervezeti és/vagy
eljárási reformintézkedések elemzését és stratégiai tervezése;

A korábbi Magyary Programok a Kormányzati feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében előírták a
stratégiaalkotás megújítását, s ennek keretében az egységes stratégiai tervezési és monitoring rendszer
kialakítását. A Kormányzati stratégiai tervezési folyamat korábban nem volt szabályozva. Mintegy 20 féle
stratégiai dokumentum elnevezés volt használatban, nem létezett egységesen alkalmazott stratégiaalkotási módszertan, hiányzott a szükséges összhang a stratégiák, valamint a stratégiák és a költségvetés
tervezése között, és esetleges volt a stratégiai dokumentumok tárcaközi egyeztetése, illetve a Kormány
által való elfogadása. Erre alapozva részletes szakértői javaslat készült a stratégiai tervezés és a megvalósítás nyomon követésének rendjére. E munka eredményeként született meg a Kormányzati stratégiai
irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet.
Fontos megjegyezni, hogy a Magyary Program közbenső (2 éves) értékelését nemzetközi szerződés
keretében a világon talán leginkább elismert szakmai szervezet, az OECD végezte, amely értékelésben
kiemelt hangsúlyhelyeződött a Stratégiai irányítás megújítására.
A Magyary Program 2014-2020 nagy hangsúlyt fektet az értékelésre. Számba veszi az eddig elért eredményeket, SWOT analízis alapján azonosítja a lehetséges fejlesztési területeket, célokat és intézkedéseket fogalmaz meg. A Magyary Program 2014-2020-hoz tartozó intéázkedések indikatív forráselosztása,
mérföldkövei ütemezése a Stratégia (MP1420) alapján történő programozásban kerül rögzítésre.
Az OECD értékelése a következő:
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(Az indoklást támogató dokumentum címe: OECD Hungary StrategicPartnershipfor Public Administration
Reform
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Részletesebb információk az alábbi dokumentumban érhetők el:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: kritérium teljesítésének alátámasztását szolgáló kiegészítő
információk
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca

— minőségirányítási rendszerek
kialakítása;

Igen

Magyarországon a költségvetési szektor jelentős alrendszerei (államigazgatás, önKormányzati igazgatás,
rendvédelmi igazgatás) használják a Közös Értékelési Keretrendszert, mint szervezeti önértékelési minőségmenedzsment eszközt. Központilag korábban a Belügyminisztérium, majd a Miniszterelnöki Hivatal,
jelenleg a közigazgatásért felelős tárca (KIM) koordinálja. A KIM KSFHÁT végzi a szoftver központi
adminisztrációját.
A CAF Magyarországon 2003-ban jelentős Kormányzati támogatással került bevezetésre; központi konferenciák, oktatások, tananyagok kerültek kidolgozásra (az akkori Nemzeti Közigazgatási Intézet keretein
belül), valamint az önértékelést támogató CAF szoftver került kialakításra. Ehhez minden közigazgatási
szerv ingyenesen hozzáfér. A honlap a tavalyi évben az 1.2.18. Szervezetfejlesztési programból felújításra került. Elérhetősége:
https://caf.kim.gov.hu
A Szervezetfejlesztési Programunk része a CAF 2013 módszertan elkészítése, ez megtalálható a Kormányzati honlapon:
http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok
A pályázatos projektjeinkben támogatjuk a CAF alkalmazást:
Az ÁROP 1.2.18/A Szervezetfejlesztési a központi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
c. projektben a pályázóknak kötelező bevezetni valamilyen minőségmenedzsment modellt, különös
tekintettel a CAF-ra, amelynek a bevezetésében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal tanácsadói
csapata is segít.
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Az ÁROP 1.A.5. és ÁROP 3.A.2. Szervezetfejlesztés a konvergencia és a Közép-magyarországi régióban
lévő önkormányzatok számára c. projektekben pedig válaszható fejlesztésként tüntetettük fel a CAF
modell bevezetését. Részletes értékelés elérhető itt:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: CAF-hoz kapcsolódó tájékoztató dokumentum
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca

— az igazgatási eljárások egyszerűsítését és racionalizálását célzó
integrált intézkedések;

Nem

Magyarország az EU Versenyképességi Tanács 2008. decemberi ülésén jelentette be, hogy 2012 év
végéig 25%-kal csökkenti az adminisztratív terheket.
A Kormány az adminisztratív terhek csökkentésének érdekében két programot hirdetett meg:
A lakossági adminisztratív terhek csökkentését szolgáló - 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozattal meghirdetett - Magyary Program Egyszerűsítési Programját, amely 228 eljárás egyszerűsítését célozta meg.
A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését szolgáló - 1405/2011.(XI.25.) Korm. határozattal meghirdetett - Egyszerű Állam Programot, amely tíz beavatkozási területen 114 intézkedést fogalmazott meg.
A Magyary Program Egyszerűsítési Programját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, míg az
Egyszerű Állam Programot a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozta ki.
A Magyary Program 2014-2020 az eddigi eredményeken alapulva egy komplex adminisztratív tehercsökkentési csomagot fogalmaz meg, amely épít az eddigi eredményekre és továbbfejleszti az
intéézkedéseket. Kiemelendő, hogy az új tervezési időszakban a vállalkozások és a lakosság adminisztratív terheinek csökkentése mellett új elemként megjelenik a közigazgatás adminisztratív terheinek a csökkentése is. A korábbi feladatmegosztást megtartva a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése
továbbra is a gazdaságfejlesztésért felelős tárca feladata, míg a lakossági, és új elemként megjelenő
közigazgatási adminisztratív terhek csökkentése a közigazgatásért felelős tárca feladata.
Cél a lakossági vállalkozói és a közigazgatási adminisztratív terhek csökkentése oly módon, hogy az
egyik csökkentése nem eredményezheti a másik növekedését. Mindezek mellett célunk, hogy a hazai
jogszabály-előkészítési gyakorlatban minden adminisztratív terhet növelő intézkedést ugyanolyan (adott
esetben kétszeres) mértékű tehercsökkentő intézkedésnek kell ellentételeznie, így megakadályozható a
szabályozási környezet túlburjánzása, az elavult joganyagok „beragadása” (onein-one out (onein-two out)
elv).
Részletes értékelés a következő linken:
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(Az indoklást támogató dokumentum címe: Összefoglaló a Magyary Program Egyszerűsítési Programjáról
és az Egyszerű Állam Programról
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
A MagyaryProgramm 2014-2020 (jelenleg egyzetetés alatt, elfogadása 2014 első félévében várható.).
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca / gazdaságfejlesztésért felelős tárca

— emberi erőforrásokra vonatkozó
stratégiák és szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása az e területen azonosított főbb hiányosságok
tekintetében;

Igen

Az 1336/2011. (X. 14.) számú Kormányhatározat a Kormányzati Személyzeti Stratégiáról biztosítja a
teljesülést.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2011&szam=119
Részletes értékelés a következő linken:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: Összefoglaló a Kormányzati Személyzeti Stratégiáról
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca

— a képességek fejlesztése az
állami hatóságokon belüli szakmai
hierarchia minden szintjén;

Igen

Az 1336/2011. (X. 14.) számú Kormányhatározat a Kormányzati Személyzeti Stratégiáról biztosítja a
teljesülést.http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2011&szam=1
19
Kapcsolódóan a fentiekhez, a részletes értékelés a következő linken érhető el:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: Összefoglaló a Kormányzati Személyzeti Stratégiáról és a
képességfejlesztésről
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca

— a monitoring és értékelési
eljárások és eszközök kialakítása.

Nem

A Magyary Program 2014-2020 (egyeztetés alatt) tartalmaz majd az értékelési és nyomonkövetési rendszerre vonatkozó elemeket, illetve a Magyary Egyszerűsítési Munkacsoport, valamint a
MagyaryNyomonkövetési Munkacsoport munkáját összehangolva, meglévő struktúrára épül rá a
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nyomnkövetés és értékelés rendszere.
(Az indoklást támogató dokumentum címe: Összefoglaló a monitoring rendszerről
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint történik.)
Felelős szervezet: közigazgatásért felelős tárca
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9.2.

Az előzetes feltételrendszer teljesítését szolgáló intézkedések, a felelős szervezetek és az ütemterv ismertetés

25. táblázat:

45

Az alkalmazandó általános előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges intézkedések

Általános előzetes feltételrendszer

Nem teljesült kritériumok

Meghozandó
sek

intézkedé-

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

Az általános előzetes feltételrendszer teljesítésével kapcsolatos információk a Partnerségi Megállapodásban találhatóak meg.

26. táblázat: Az alkalmazandó tematikus előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges intézkedések
Tematikus előzetes feltételrendszer

Nem teljesült kritériumok

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitá-sának növelése, és hatékony
közigazgatás (A 9. cikk első bekezdésének 11.
pontjában említettek szerint)

— A tagállam bevezette és
elkezdte végrehajtani az állami
hatóságai igazgatási hatékonyságának
és
készségeinek
fokozására irányuló stratégiai
szakpolitikai keretet az alábbi
elemekkel:

— A tagállam igazgatási hatékonyságát
erősítő stratégiai szakpolitikai keret megléte,
beleértve a közigazgatás reformját.

Meghozandó
sek

intézkedé-

A Magyary Program 2014-2020
Kormány által történő elfogadása.

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

2014. első félév

közigazgatásért felelős tárca

— a jogi, szervezeti és/vagy
eljárási
reformintézkedések
elemzését és stratégiai tervezése;

45

A 25. és a 26. táblázat csak azokat az alkalmazandó általános és tematikus előzetes feltételrendszereket tartalmazza, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben teljesültek (lásd a 24. táblázatot) az operatív program benyújtása idején.
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— az igazgatási eljárások
egyszerűsítését és racionalizálását célzó integrált intézkedések;

A Magyary Program 2014-2020
Kormány által történő elfogadása.

2014. első félév

közigazgatásért felelős tárca

— a monitoring és értékelési
eljárások és eszközök kialakítása.

Magyary Program 2014-2020 elfogadása

2014. első félév

közigazgatásért felelős tárca

Nyomonkövetési és értékelési rendszer feladatszabás Kormányhatározatban

2014. augusztus vége

közigazgatásért felelős tárca

Nyomonkövetési és értékelési rendszer felállítása

2014. október vége

közigazgatásért felelős tárca
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10. SZAKASZ: A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE

46

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség esetén az
adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések indikatív időkerettel.
A 2014-2020-as időszak végrehajtási intézményrendszerében és eljárásrendjében folytatódik a
kedvezményezettek és a végrehajtási intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében 2007-2013-ban megkezdett folyamat, az eddigi tapasztalatok érvényesítésével.
A vonatkozó vizsgálatok és értékelések47 szerint az adminisztratív nehézségek a korábbi programozási időszakban az alábbi főbb okokra vezethetők vissza, pl.:
– a versenyszellemű támogatási konstrukció, mint az egyedüli kiválasztási eljárás a támogatási konstrukciók túlnyomó többségénél,
– magas a nyilatkozattal kiváltható költséges dokumentumok száma,
– kockázatminimalizálási szándék a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben.
A fenti problémák kiküszöbölésére már a 2007-2013-as időszak folyamán elkezdődtek az adminisztrációs terhek csökkentésére, illetve az eljárási folyamatok gyorsítására irányuló erőfeszítések. Ezek keretében csökkentésre került a pályázathoz bekérhető mellékletek száma, megjelent a pályázatok, beszámolók és értesítések elektronikus benyújtásának, továbbításának lehetősége. A 2014-2020 között tervezett intézkedések illeszkednek a 2007-13 időszak már meghozott intézkedéseinek sorába (pl. bekért nyilatkozatok számának csökkentése, illetve csak
szerződéskötéshez történő bemutatása, a pályázati folyamat részbeni elektronizálása, a kitöltő
programok önellenőrző funkciójának bevezetése stb.).
Alapelvek:
A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló 1731/2013. (X.
11.) Korm. határozatban foglalt alapelvek számos pontja az adminisztratív terhek csökkentésére irányul, melyeket jelen fejezet szempontjából relevánsnak tekintünk.
Szükséges intézkedések:
A Partnerségi Megállapodással összhangban az operatív program tekintetében a következő
intézkedések járulnak hozzá az adminisztratív terhek csökkentéséhez:
a) Projektfejlesztési, pályázati szakasz:
 elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás biztosítása a programok végrehajtása
során;
 a pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott és nyilvános lesz;
 mindenki számára elérhető internetes felület, ügyfélszolgálat, illetve egyéb tájékoztató esz46

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének c) pontja

47

Zárótanulmány „A projektgazdák támogatások megszerzésére és felhasználásával kapcsolatos költségeinek felmérésére”
Záró Értékelési Jelentés a 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak értékeléséről
Záró Értékelési Jelentés a szabályozási kötöttségek értékeléséről
ÚMFT projekt kiválasztási eljárások értékelés zárójelentése
Az ÚMFT közreműködő szervezetei finanszírozási rendszerének (SLA) értékelése
Az Állami Számvevőszék tájékoztatója „A Strukturális Alapok szabályainak egyszerűsítése” című ellenőrzés keretében
feltárt egyszerűsítési javaslatokról
Állami Számvevőszékjelentése:"A nemzetgazdasági tervezés megújítása – Nemzeti igények, uniós követelmények"
„A Jó Kormányzás program keretében a Hétfa Kutatóintézet által készített „Adminisztratív terhek Magyarországon” című
tanulmány
A Új Széchenyi Terv végrehajtását vizsgáló, az AAM Tanácsadó Zrt. által a szabályozási kötöttségekről készített értékelés
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közök csökkentik a pályázatokkal és a követelmények értelmezésével kapcsolatos terheket;
 előnyt élveznek a hosszabb ideig nyitva tartó támogatási ablakok;
 a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív elvárások a szükséges minimumra lesznek
szorítva;
 egyszeri adatbekérés elve érvényesül: a pályázók által megadott adatok, igazolások és
egyéb dokumentumok – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – adatbázisokban
lesznek tárolva;
 az útmutatók és sablonok egyszerűsítése és pontosítása;
 felkészült intézményrendszeri szakértői bázis kialakítása annak érdekében, hogy a projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig segíteni tudjon a pályázóknak.
b) Projekt kiválasztási szakasz
 a közszféra fejlesztései esetén a pályáztatás jelenlegi gyakorlata megszűnik, a projektszelekció egyszerűsített ágazati-szakmai szempontokon alapuló kiválasztási eljárással valósul
meg;
 pályázatalapú kiválasztás a valóban versenyalapú kiválasztást igénylő területeken kerül
alkalmazásra;
 nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a jogosultsági és kiválasztási szempontokat
értékelő objektív mutatók rendszere előre meghatározott és a potenciális pályázók számára
is elérhető lesz.
c) Projektmegvalósítási szakasz
 a kedvezményezettek számára közvetlen, gördülékeny és hozzáférhető kapcsolattartás;
 egyablakos ügyintézés biztosítása;
 pénzügyi könnyítések (önerő biztosítása, előfinanszírozás, állami garanciavállalással megvalósuló könnyített hitelfelvétel);
 pályázati folyamatok felgyorsulását eredményező lépések pl. 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 új rendszere).
Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése az alábbi intézkedések révén
valósul meg:
 a pályázati rendszer elektronizáltságának növelése, az e-adatcsere rendszerek fejlesztése;
 a fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás kerül kialakításra;
 az egyszerűsített kiválasztási eljárás és elszámolási módok alkalmazása.

11. SZAKASZ: HORIZONTÁLIS ELVEK

48

11.1. Fenntartható fejlődés
A művelet kiválasztása során a környezetvédelmi követelmények, az erőforrás-hatékonyság, az
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás, a katasztrófákkal szembeni el48

Hivatkozás : az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (7) bekezdése
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lenálló képesség, valamint a kockázat-megelőzés és -kezelés figyelembevételével hozott konkrét
intézkedések ismertetése.

A fenntarthatóság követelményrendszere átfogó jelleggel minden intézkedés megvalósítása
során megjelenik. Ezen túl a következő intézkedések dedikáltan is hozzájárulnak a fenntartható társadalmi berendezkedés eléréséhez.
Az egyes, kettes prioritás esetében:


a tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan meg kell jeleníteni a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerét, a témába illeszkedő jó gyakorlatok disszeminációjával.



az érintett munkakörökben dolgozók számára kötelező zöld közbeszerzés kurzust
szervezünk.



az ügyvitel szervezési feladatok során célként kell kezelni a papírfelhasználás jelentős
csökkentését.



az informatikai megoldások kidolgozása során célként kell kezelni az ügyintézéshez
szükséges utazási igény jelentős csökkentését.



az informatikai megoldások fejlesztése során kiemelt szempontként kell kezelni a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet.

A hármas, négyes prioritási tengely esetében a tervezett projektek kötelező elemeként fog
megjelenni a támogatott közszolgáltatást érintő éghajlat-változási adaptációs igények felmérése, és a szükséges adaptációs feladatok végrehajtása a projektben. A projektek integráns kötelező eleme lesz az energetikai ráfordítások és a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése.
A technikai segítségnyújtás keretében – a példaértékű jellegre tekintettel -:


kötelezővé tesszük a zöld közbeszerzés alkalmazását.



megvalósítjuk a papírmentes pályázati folyamatot a pályázat benyújtásától, a támogatási döntésig.
o

a finanszírozott intézményekben megvalósítjuk a fajlagos energiafelhasználás
20%-os csökkentését 2020-ig.

11.2. Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség
Az esélyegyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen
megkülönböztetés megakadályozása érdekében a program előkészítése, tervezése és végrehajtá-
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sa és különösen a finanszírozáshoz való hozzájutáshoz és a fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének biztosításához kapcsolódó konkrét intézkedések ismertetése.

A diszkrimináció elkerülése és a hozzáférés biztosítása a KÖFOP beavatkozásainak szerves
részét képezi, és természetesen általános szempontként is megjelenik minden művelet során.
Az első két prioritás tengely esetében a befogadó, diszkriminációmentes közigazgatási gyakorlat kialakítása érdekében


a tervezett képzéseken az adott képzés tematikájához szervesen kapcsolódva tervezzük a kapcsolódó jogszabályi elvárások, és jó gyakorlatok disszeminációját.



a képzésre történő kiválasztás során biztosítani fogjuk a diszkrimináció mentességet.



preferálni fogjuk azokat a képzési eszközöket, amelyek a fogyatékossággal élő személyek számára is biztosítják a képzésekhez történő hozzáférést.



az ügyfelek számára is elérhető informatikai megoldásoknál biztosítjuk a fogyatékossággal élő ügyfelek számára szükséges speciális felületeket;



a projektek között preferálni fogjuk azokat, amelyek biztosítják a teljes körű on-line ügyintézés megvalósítását, ezáltal biztosítva az ügyintézés egyszerűbb formáját a mozgásukban korlátozott ügyfelek számára.

A hármas, négyes prioritási tengely esetében a projektek kötelező elemeként fog megjelenni a
projektek meghatározó tématerületein helyben jelentkező hozzáférhetőségi kihívások felmérése
és kezelése. A projektek megvalósítása során továbbá természetesen biztosítani kell a diszkriminációmentességet is.
A technikai segítségnyújtás felhasználása során is biztosítani fogjuk a diszkriminációmentességet. Ennek érdekében a finanszírozott intézményeknek egyedi felmérést kell végezniük az
esélyegyenlőség tárgykörében, és saját akciótervet kell kidolgozniuk a feltárt kihívások kezelése
érdekében.
11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség
A férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához történő hozzájárulás ismertetése és adott
esetben a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesülésének érdekében hozott intézkedések a
program és a művelet szintjén.

A férfiak és nők közötti egyenlőség biztosítása a KÖFOP esetében a közösségi és hazai jogszabályi kötelezettségeken túlmenő jelentőséget hordoz, hiszen a magyar kormányzat ezzel
az operatív programmal példát mutathat a többi társadalmi szereplőnek a nemek közötti
esélyegyenlőség kezelésében.
Az férfiak és nők közötti egyenlőség biztosítását szolgáló elemeket a 2007-2013-as időszak
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tapasztalatainak figyelembevételével dolgoztuk ki, a hatásosság növelése, és az adminisztratív terhek csökkentésének igényével.
A nemek közötti esélyegyenlőséghez hozzájáruló intézkedések kidolgozása az operatív program intézkedéseinek kidolgozásával párhuzamosan zajlott.
A nemek közötti esélyegyenlőség elvének betartása az operatív program minden intézkedésének végrehajtása során kiemelt szempont lesz majd, de külön intézkedéseket is tervezünk
azoknál a beavatkozásoknál, ahol valamelyik nemhez tartozók hátrányban lehetnek.
A következő célzott intézkedéseket tervezzük.




az első kettő prioritástengely esetében
o

biztosítani fogjuk, hogy a tervezett képzéseken a nők aránya átlagosan nem
lesz kevesebb, mint 40%;

o

a gyermekvállalás miatt passzív státuszú munkavállalók számára is elérhetőek lesznek a tervezett képzések,

o

a képzések időrendjét úgy alakítjuk ki, hogy a kisgyermekes szülők is igénybe
tudják azokat venni,

o

a tervezett ösztöndíj esetében biztosítjuk a nemek közötti díjazottak 40-60%os megoszlását. Külön kiemelt ösztöndíjat hirdetünk meg a közigazgatási vezetői pozíciót betöltő nők számának emelése érdekében,

o

a Közigazgatási Kompetencia Központ megújuló képzési portfóliójában a nemek közötti esélyegyenlőség szempontrendszere a képzések kötelező tartalmi eleme lesz.

a harmadik, negyedik prioritástengely esetében
o



az innovatív közszolgáltatás fejlesztési projektekben kötelező elemként kell
alkalmazni a nemek közötti esélyegyenlőséghez hozzájáruló komponenst.

a technikai segítségnyújtás esetében:
o

külön ösztöndíjat hirdetünk meg az intézményrendszer vezetői pozíciói esetében a nők részarányának növelése érdekében.
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12. SZAKASZ: KÜLÖN ELEMEK
12.1. A programozási időszak alatt végrehajtani tervezett nagyprojektek

49

27. táblázat: A nagyprojektek listája

Projekt

A bejelentés/benyújtás
tervezett dátuma
(év, negyedév)

A végrehajtás
tervezett kezdete
(év, negyedév)

A teljesítés tervezett időpontja
(év, negyedév)

Prioritási tengelyek/beruházási prioritások

Nem releváns.

12.2. Az operatív program eredményességmérési kerete
28. táblázat: Eredményességmérési keret alaponként és régiókategóriánként (összefoglaló táblázat)

12.3. Az operatív program elkészítésében résztvevő érintett partnerek
A következő táblázat a partnerségi folyamat a KÖFOP szempontjából legfontosabb lépéseit mutatja be.

Egyeztetésbe bevont

Dátum

Egyeztetés témaköre

partnerek
EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium
képviseltette magát)

2013.02.04.

EFOP céljai, prioritásai

EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium
képviseltette magát)

2013.04.03.

EFOP 1.0 változatának megvitatása

Magyary Zoltán Közigazgatási Törzsasztal

2013.04.24

GINOP aktuális tervdokumentuma

EFOP partnersége az érintett szakmai szervezetekkel

2013. július
12. és 2013.
augusztus 28.
között

EFOP 2.0 változatának véleményezése

49

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének e) pontja
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Egyeztetésbe bevont

Dátum

Egyeztetés témaköre

partnerek
IVSZ 'MENTA' konferencia

2013.09.12

IVSZ tagok

Az EFOP és a GINOP on-line véleményezése

2013. október
17 és 2013.
november 17
között

A tervdokumentum aktuális
változatai

dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

2014. március
12.

a Ludovika Campus projekt /
Közigazgatási Kompetenciaközpont tervei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért Felelős Államtitkárság képviselőivel

2014. március
13.

a kormányzati IKT fejlesztési
tervek

Dr. Deák Ritával, a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos asszony

2014. március
13.

a kormányablakokhoz kapcsolódó tervezett fejlesztésekkel összefüggésben

A Emberi Erőforrások Minisztériuma Stratégiai Tervezési Koordinációs Főosztály vezetőjével, valamint
az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság képviselőivel

2014. március
14.

Az operatív program szakmai
tartalmát érintő egyes kiemelt
kérdések

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára

2014. március
14.

Egyeztetés a Ludovika Campus projekt / Közigazgatási
Kompetenciaközpont tervei

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkárság, valamint az e-közigazgatásért felelős helyettes
államtitkárság képviselői

2014. március
18.

A közigazgatási fejlesztési
tervei

A kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos által
kijelölt szakértő munkatársak

2014. március
24.

A kormányablakokhoz kapcsolódó tervezett fejlesztések

A Végrehajtás Operatív Program Irányító hatóság
vezetője

2014. március
27.

A Technikai Segítségnyújtást
tartalmazó prioritás terveivel
összefüggő kérdésekről

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda vezető képviselőivel

2014. április 7.

Állami támogatások kérdésköre

|89

