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Farkas István
Egyéb észrevétel
Általános:
Az operatív program nem hivatkozik - és tartalmában sem épít - a Magyar Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiára. Az NFFS számos
közigazgatással kapcsolatos javaslatot megfogalmaz, amelyeket integrálni kellene az OP-ba.

11.1. Fenntartható fejlődés szakaszhoz:
Javasoljuk, hogy a közigazgatási képzések tematikája tartalmazza az aarhusi egyezmény megvalósításával kapcsolatos tudás és készségek fejlesztését.
Javasoljuk, hogy a közszolgáltatási innováció fejezet a környezetvédő non-profit szervezetek csoportjára is terjedjen ki, és ezt rögzítse a horizontális elvek szakasz.
Javasoljuk, hogy a 11-es horizontális elvek téma minden szakasza tartalmazza a megfelelő tematikájú horizontális partnerekkel való együttműködés megvalósítását.
Dr. Farkas István Tamás
ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Technikai segítségnyújtás c. priorítással kapcsolatos észrevétel
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Sajnos a TA részben kevéssé látszódnak érvényesülni ezek az elvek.
A horizontális célok érvényesülése érdekében az NFÜ tavaly értékelemzési workshopokat szervezett, amely tevékenység az egyes OP-k éves jelentésében is olvasható (lásd pl.
KEOP éves jelentés, 2.1.6.2.1. NSRK szintű előrehaladás – horizontális célok). Javasoljuk, hogy építsék be a workshopok által kidolgozott szakértői javaslatokat a 2014-2020
intézményrendszerbe.
Ennek fényében konkrét javaslataink:

Intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzanak létre az irányító hatóságok operatív programonként egy-egy
horizontális operatív szakmai bizottságot, amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai
környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.

Partnerek bevonása a tervezésbe
Sajnos az operatív programok során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket. A bevonás folytonossága a későbbi szakaszban is sérült, a
decemberben az OP-k tervezeteire beküldött véleményeinkre eddig hivatalos választ nem kaptunk. Ez különösen visszatetsző annak a fényében, hogy az összes csatlakozó
országban Bulgáriától Lengyelországig ott voltak a környezetvédő civilek a tervező munkacsoportokban. Felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára, amelyet az alapokra vonatkozó
közös előírások 5. cikkely-e előír és az említett European Code of Conduct on Partnership kifejt.
Az OP elfogadása utáni területi tervezési folyamatokba, mint ITI és CLLD tervek, pályázati kiírások, programkiegészítő dokumentumok készítése aktívan és kötelezően,
munkacsoport szinten kell bevonni a horizontális partnereket, esetünkben a környezetvédő civil szervezeteket.

Horizontális partnerek kapacitásépítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására.

Horizontális partnerek bevonása a monitoringba és pályázati elbírálásba
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó

esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnereket képviselő személyeket, szervezeteket ne az Irányító Hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.
Aggályosnak látjuk, hogy csak egy Monitoring Bizottság felállítását tervezi a Miniszterelnökség. Hogyan fog megvalósulni így az összes operatív program részletes, átfogó és
megfelelő mélységű monitoringja? Javasoljuk az operatív programonkénti monitoring bizottsági rendszer megvalósítását.
Dr. Farkas István Tamás
ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
A közszolgáltatási innováció erősítése c. priorítással kapcsolatos észrevétel
Az OP szövege szerint:
"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. "

Az EU strukturális és kohéziós alapjaink egyik pillére a fenntartható fejlődés (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 8. cikkely), amelyet integrálni az alapok tervezésébe és
megvalósításába. Ennek fényében javasoljuk, hogy a prioritás intézkedései terjedjenek ki a köznevelési, egészségügyi és szociális szolgáltatások területén dolgozó non-profit
szervezetek mellett a környezetvédelemmel foglalkozó non-profit szervezetekre is, amelyek szintén rendelkeznek a fenti potenciálokkal.
Ezzel teremthető meg az anyag belső koherenciája is, ti. a dokumentum célként határozza meg "a fenntartható életvitellel kapcsolatos információk átadását tudatosság
növelését", amely területen a környezetvédő szervezetek rendelkeznek a legnagyobb kompetenciával.
Dr. Farkas István Tamás
ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A közigazgatás kompetenciák fejlesztésének szükségességével kapcsolatos intézkedéseknél fontos lenne, hogy a társadalmi részvétellel, a civil szervezetekkel való
együttműködéssel, a partnerséggel kapcsolatos készségek is fejlesztésre kerüljenek. Különös tekintettel az Aarhusi Egyezményre, amely a környezettel kapcsolatos ügyek
információs és részvételi kérdéseit szabályozza.
Szükséges a civil oldal kapacitás fejlesztése is ebben a témában, nem csak a közigazgatási dolgozók szemléletének fejlesztése.
Javasoljuk, hogy legyen lehetőség a civil szektor fejlesztésére is ebben a prioritásban.
Dr. Farkas István Tamás,
ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Nagy Péter
A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javaslat a Közigazgatás– és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 2014-2020 c. anyaghoz
Az operatív program, megállapítása szerint, illeszkedik a közigazgatás fejlesztését meghatározó stratégiai környezethez, amelynek egyik meghatározó eleme a „Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia 2014-2020”. A Stratégia 65. oldalán megfogalmazottak szerint:
„jövőképének központi eleme a digitális ökoszisztémának a lakosság, a vállalkozások, a civil szervezetek és a közigazgatás összefogásával megvalósuló, kiegyensúlyozott
fejlődése, amely egyszerre biztosítja
…
a fejlett technológiát képviselő eszközök, alkalmazások és szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges digitális kompetenciák széles körű elsajátításának lehetővé tételét a
társadalom minden tagja számára, … gondoskodva azokról is, akik bármilyen okból kívül maradnak/rekednek az elektronikus szolgáltatások világából (eBefogadás)”
A KÖFOP 19. oldalán, „A közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége” cím alatt az alábbi megállapítás szerepel:
„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.”

Magyarország település-szerkezetének figyelembe vételével megfontolandó lehet, hogy az eBefogadás elvét és a közigazgatási szolgáltatások elektronizálását – kísérletképen –
egyesíteni egyes hátrányos helyzetű, elmaradt és földrajzilag elszigetelt településeken (pl. Ormánságban, kelet Magyarországon) egy „közigazgatás házhoz megy”
kezdeményezéssel. Ennek keretében egy képzett ügyintéző az önkormányzatok kérésére, vagy előre rögzített menetrend szerint a településeket felkeresné, és elektronikus

ügyintézési lehetőséget (szükség esetén az ügyfélnek ehhez segítséget, támogatást) biztosítana. Az ügyintézés helyszínei lehetnek pl. eMagyarország Pontok, Postai Agóra
helyszínek, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, közösségi házak, Teleházak, stb., vagy ahol ilyenek sincsenek, 4G mobil összeköttetéssel ellátott mozgó elérési pontok. A
kezdeményezés hozzájárulhatna az elektronikus ügyintézés disszeminációjához, esetleg érdeklődést válthat ki hasonló szétszórt település szerkezettel, és alacsony internethasználattal rendelkező országban (pl. Görögország, Bulgária, Románia stb.).

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Infokommunikációs Szakértő Bizottság véleményével
Nagy Péter
HTE ügyvezető igazgató
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Visontai Ildikó
A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javaslat a KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM-hoz
Javaslom a „ tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások” 4. prioritásának kiegészítését (11.pont - a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás – tematikus célkitűzés megvalósításához.)
hivatkozva a Semmelweis terv népegészségügyre vonatkozó fejezetének K3 pont, 15. alpontnak megfelelően, melynek célkitűzése a járványügyi biztonság megőrzése.
A globalizáció, klímaváltozás és szocioökonómiai változások is szerepet játszanak abban, hogy olyan új és újra felbukkanó fertőző betegségek kórokozói jelennek meg
hazánkban, amelyek korábban illetve az elmúlt évtizedekben nem jelentettek veszélyt Magyarországon. Az Országos Epidemiológia Központ (OEK) referencia laboratóriumai és az
OEK által működtetett Nemzeti Biztonsági Laboratórium felkészültek az egészségügy számára is új kihívást jelentő vírusok, baktériumok, paraziták azonosítására. E
laboratóriumok működése képezi az alapját annak a programnak, mely lehetőséget teremtett a veszélyes kórokozók területén végzett felügyeleti tevékenység folytatására és
fejlesztésére.
Dr Visontai Ildikó
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Molnár Szilárd
Egyéb észrevétel
A kormány gazdaságpolitikájának kiemelt részét képezi a Nemzeti Együttműködés Programban említésre kerülő Kárpát-medencei Gazdasági és Társadalmi Tér kialakítása és
megerősítése. Ennek érdekében a kormány elfogadta – a 2010-2014 közötti és a Kárpát-medencei nyitás szakpolitikai magalapozására – a Wekerle Tervet. A magyar kormány
támogatásával készült el az Erdélyi Mikó Imre Terv, s készülnek az NGM koordinálásában az egyes külhoni magyar nemzeti közösségek rész-tervdokumentumai is. A magyar
nemzeti együttműködés megalapozására készült el a Nemzetpolitikai Stratégia és a Diaszpóra Stratégia.
Magyarország számára a Kárpát-medence különös jelentőséggel bír, hiszen számtalan, eddig kiaknázatlan lehetőséggel és erőforrással rendelkezik, melynek hasznosítása
jelentős előnyökkel jár Magyarország és a környező országok régiói, valamint a külhoni magyar nemzeti közösségek számára egyaránt. Magyarország versenyképessége a
gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszereken keresztül a közép-európai gazdasági térség, valamint a külhoni magyar közösségek társadalmi, gazdasági megerősödésén és
sikerességén is múlik.
2018-ig 1 millió külhoni kapja meg a magyar állampolgárságot, így alapvető fontosságú, hogy számukra, illetve a világban szétszóródott több mint három millió magyar ember
számára elérhetővé, használhatóvá kell tenni a magyarországi közszolgáltatásokat, a határokon túlról is.
Kiemelt lehetőséget kell látni abban, hogy a magyarországi közigazgatási szolgáltatások, oktatási, kulturális és közművelődési tartalmak elérhetővé váljanak a külhoniak
számára, ezeken a területeken érdemi használat alakuljon ki, elsősorban az IKT eszközök felhasználása révén.
Ezt a gondolatiságot jeleníti meg a Digitális Nemzet Fejlesztési Program, mely kimondja, hogy a szétszakadt magyar közösségek újra-egyesítése megtörténhet az internet, IKT
eszközök segítségével.
Nemzetstratégiailag tehát kiemelt fontossággal bírnak azok a most nyíló transznacionális lehetőségek, amelyeket az Európai Unió strukturális alapjai nyújtanak.
A 2014-2020-as programozási időszakban a már hatályba lépett uniós (1301/2013/EU, 1303/2013/EU, 1304/2013/EU és 1305/2013/EU) rendeletek lehetővé teszik olyan
fejlesztési programok és projektek támogatását, amelyek részben, vagy egészben az adott programterületen (tagországon) kívül, de az Európai Unió területén belül valósulnak
meg.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet véleménye szerint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Programban meg kell jelennie a fenti, stratégiai célokat szolgáló
transznacionális fejlesztési lehetőségeknek.
A Partnerségi Megállapodás 1.5.4 pontjával összhangban az operatív program alábbi kiegészítését javasoljuk:
„A fejlesztések nemzetközi és makro-regionális dimenziójának elmélyítése érdekében Magyarország az operatív programokhoz kapcsolódó pénzügyi alapok forrásait igénybe
kívánja venni a programterületen kívüli műveletek és területek országhatáron átívelő, illetve transz-regionális fejlesztéseire is, az alapok felhasználásáról elfogadott uniós
rendeletekben meghatározott módon és mértékig. A programterületen kívüli műveletek és a transz-regionális fejlesztések kiemelten szolgálják az európai, közép-európai
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint a versenyképesség és a fenntarthatóság biztosítását, továbbá az eredményesebb nemzetközi együttműködést és nemzeti
abszorpciót".
Ennek a bekezdésnek az elhelyezése a KÖFOP dokumentum következő fejezeteiben szükséges:
1.1 Stratégia: az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és területi
kohézió eléréséhez.
4.4 Intézkedések interregionális és transznacionális tevékenységek támogatására.
Meglátásunk szerint, a transznacionális együttműködésekben, határokon átnyúló fejlesztésekben megvalósuló projektek programterületre való visszahatásának feltétele is
teljesül. A hatás különösen a magyarországi e-közigazgatási szolgáltatások használatának bővülésével kapcsolatban várható, ami a kialakított hazai e-közigazgatási
szolgáltatások méretgazdaságossági kihasználása miatt is fontos.
Ezért javasoljuk, hogy a KÖFOP-ban is jelenjen meg a programterületen kívüli, a transznacionális jellegű együttműködések és a határokon átnyúló fejlesztések lehetőségének
biztosítása az alábbi elemek révén:

Javasoljuk nevesíteni az OP-n belül a transznacionális együttműködések és a határokon átnyúló fejlesztések lehetőségét az ESZA típusú prioritási tengely esetében korlátlan
mértékben, míg az ERFA típusú prioritási tengely esetében 15% mértékig.
Javasoljuk a transznacionális jellegű együttműködések és a határokon átnyúló fejlesztések lehetőségének biztosítását a KÖFOP 1., 3. és 4. prioritási tengelyek releváns
intézkedéseinél, például
1. az 1. prioritási tengelyében megfogalmazott „A közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége”,
2. a 3. prioritási tengelynél megfogalmazott „A közösségi fenntartású közszolgáltatások iránti igények növekedése” programterületen kívül is,
3. szintén a 3. prioritási tengelynél jelzett „A közösségek által biztosított hozzáadott értékben rejlő potenciál kihasználása” intézkedésnél a transznacionális együttműködések
lehetőségét,
4. illetve „Az infrastruktúra fejlesztésének szükségessége” intézkedésnél a határokon átnyúló fejlesztések lehetőségét,
5. a 4. prioritási tengely keretében, a fejlesztés kiterjed a kiemelt közszolgáltatások területén újszerű szervezési és működési megoldásokat létrehozó és alkalmazó közösségi
fenntartású, non profit intézmények infrastrukturális fejlesztésére, ahol a programterületen kívüli forrásfelhasználás lehetősége szintén releváns.
Ezeknél a prioritási tengelyeknél javasoljuk, hogy a területi kihatásnál jelölésre kerüljön a programterületen kívüli transznacionális együttműködések és határokon átnyúló
fejlesztések lehetősége (például a 2.A.7 pontoknál).
Javasoljuk továbbá, hogy a releváns prioritási tengelyek indikátorainál jelenjen meg a transznacionális együttműködést és a határokon átnyúló fejlesztéseket célzó projektek
száma.
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Egyéb észrevétel
1. Általános észrevétel
Általános észrevételként kívánjuk megjegyezni a KÖFOP vonatkozó prioritásaihoz (3-as és 4-es prioritás), hogy rendkívüli módon leszűkíti az egyébként széles lehetőségeket a
vonatkozó régió besorolás. Azzal, hogy a KMR régió nem támogatható, az egyházi intézményrendszert országos szinten lefedő, komplex szervezetfejlesztést nem tudnánk
megvalósítani. Az egyház speciális szervezeti felépítéséből fakadóan az egységes folyamat ésszerűsítés követelményei nem lennének biztosíthatóak. Kérjük a régió besorolás
átgondolását és a KMR régió támogathatóságát mindegyik tervezett intézkedés esetében.
2. Intézkedésekhez kapcsolódó észrevétel
A Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szervezési és humán erőforrás feltételeinek fejlesztése című intézkedés fő tevékenységei közé javasoljuk
felvenni a folyamat optimalizáláshoz, hatékonyságnöveléshez kapcsolódó belső adatbázis rendszerek, programok kialakítását is. Ennek keretében az intézmények alap
funkciójához kapcsolódó, annak szervezési folyamatait megtámogató és a folyamatok fejlesztésének informatikai leképeződését megjelenítő programok lennének
megvalósíthatóak.
Ezzel párhuzamosan, a Közösségi fenntartású intézmények kompetencia és kapacitásfejlesztése című intézkedésnél szintén indokoltnak látjuk támogathatóvá tenni a
kompetencia fejlesztés informatikai megoldássokkal (pl: online, szakmai munkát támogató felületek létrehozása; tanulmányi programok, interaktív szakmai fórum stb) történő
megvalósítását.

