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Egyéb észrevétel
A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával. Az elmúlt EU tervezési ciklusokban is aktívan vettünk részt a tervezési folyamatokban, a
programok monitoringjában és értékelésében, illetve pályázatok megvalósításában. Koordináljuk a Zöld Régiók Hálózatát, amely kifejezetten a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
A dokumentumban megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja.
Amennyiben a tervezők elfogadják a prioritástengelyekhez küldött javaslatainkat tartalmilag, szívesen segítünk a szöveg szerinti módosítások megfogalmazásában, illetve a
támogatási konstrukció tervezetek környezeti szempontú véleményezésében.
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). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink egyrésze más téren is hasznosítható.
Még a tervezési szakaszban meg kell teremteni az összhangot a nemzeti környezeti stratégiákkal
A környezetvédelemi szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai
Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az
egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a környezetvédelem és a klímaváltozás
elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen minden operatív program.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
Intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság 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.
Emellett 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.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek az OP technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.
Partnerek bevonása a tervezésbe
Sajnos az operatív programok során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket (a VP kivételével). 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 tervezések lezárása során éppen ezért különösen tekintettel kell lenni a horizontális partnerek véleményére. Emellett 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.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
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.
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Általános javaslat
JAVASLAT 1. – az EFOP forrásai növelése
Kevésnek tartjuk az EFOP-ra allokált összeget, tekintettel a feladatok nagyságára és arra is, hogy a jelenlegi periódusban a TÁMOP, ÁROP és TIOP nagyobb arányban részesült
az NSRK-ból. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a TÁMOP egyes feladatait a GINOP tartalmazza most.

P1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén

JAVASLAT 1. – energiahatékonysági, klímaalkalmazkodási, környezeti kiválasztási szempontok infrafejlesztéseknél
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés
(pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését,
amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha). Ezen felül különösen szociális és
egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
Javasoljuk ezeknek a szempontoknak a megjelenítését a kiválasztási szempontoknál is.
JAVASLAT 2. – az energiaszegénység elleni fellépés speciális programokkal
A szegénységben élők egyik legnagyobb problémája a rezsi számlák, benne a fűtési és elektromos energia költségek relatíve magas volta. A lakhatási feltételekkel kapcsolatos
beruházásoknál így különösen oda kell figyelni az energiatakarékosságra. Az előbbi pontnál említettük már, hogy javasoljuk preferálni a helyi anyagokat használó alternatív
technológiákat. Ezen technológiák előnye, hogy bár korszerűek, de közel állnak a tradicionális építési technikákhoz, például a roma lakosság hagyományaihoz. Javasoljuk olyan
komplex projektek elősegítését és támogatását, amelyek a szegénységben élő embereket vonják be a beruházások végrehajtásába éppen ilyen technológiák használatára való
képzés, vállalkozási jellegű programok által. Így a jövedelemtermelés, munkához jutás szempontjai is érvényesíthetőek az energiahatékonysági célok mellett.
A beruházások mellett a leszakadó rétegek számára az energiaügyekkel kapcsolatos speciális tudatformáló, közösségi, szociális programok indítása is javasolt.
JAVASLAT 3. – környezeti ügyekkel foglalkozó civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése
A 38. oldalon található, „5. Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése” intézkedésnél a humanitárius szervezetek mellett javasoljuk megnevezni a környezeti tanácsadással,
kampányokkal foglalkozó szervezeteket is, mint kedvezményezetteket. A fenntartható és megújulásra képes közösségek nem képzelhetők el környezeti ügyekkel foglalkozó
szervezetek nélkül, akik lakossági tanácsadást, kampányokat folytatnak, részben a szegénységben élőket sújtó környezeti problémák megoldása érdekében.

P 2. Befogadó társadalom
JAVASLAT 1. – a környezeti demokrácia kérdéseinek megjelenítése
Javasoljuk, hogy az aktív közösségi partnerségek fejlesztése részben foglalják bele a környezeti konfliktusokkal való foglalkozást, a környezeti demokrácia kérdéseit. A környezeti
konfliktusok elszenvedői sok esetben a hátrányos helyzetben élők, akik egyrészt rosszabb érdekérvényesítők, másrészt kevésbé mobilak, hogy például egy helyi környezeti
probléma elől más helyre költözzenek. A környezeti ügyek egyébként is a helyi közösségszervezés egyik kiinduló pontjai sok esetben.
JAVASLAT 2. – természet- és környezetvédelem az önkéntességben
Javasoljuk, hogy a 46. oldalon ne csak az egészségfejlesztést jelenítse meg a dokumentum, mint az önkéntesség területét, hanem a természet- és környezetvédelmi
önkéntességet is. Ez egyrészt összhangba hozza a dokumentumot az alapok közös szabályaival foglalkozó EU rendelet 8. cikkelyével, másrészt az előző javaslatban leírtak
szerint a szegénysége elleni küzdelemhez is hozzájárul.
JAVASLAT 3. – az egésztudatosság növelésének szélesebb értelmezése
A lakosság egészséges életmóddal kapcsolatos tudatfejlesztése témaköreibe kérjük belefoglalni az egészséges táplálkozással kapcsolatos szemléletformálást (ez a mostani
periódusban is támogatható tevékenység), illetve az egészségkárosító környezeti hatásokkal kapcsolatos ügyeket (például vegyszerek használata, levegőtisztasággal és zajjal
kapcsolatos kérdések).
JAVASLAT 4. - Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel az alacsony CO2 gazdaság terén
A jelenlegi EU rendelet kifejezetten támogatja, hogy ESZA források is járuljanak hozzá az alacsony széndioxid tartalmú gazdaságra való átmenethez. Ez például azt jelenti, hogy a
lakások és intézmények szigetelésével, energiahatékonyságával foglalkozó gazdasági szektorban helye lehet a szegénységben élőknek speciális technológiák nyújtotta
szolgáltatásokkal. Kérjük a másodnyersanyag felhasználás mellett ezt a témát, mint lehetséges példát megjeleníteni. Lásd még részletesen az 1. prioritáshoz írt második
javaslatunkat.

P 3. infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
JAVASLAT 1. – energiahatékonysági, klímaalkalmazkodási, környezeti kiválasztási szempontok infrafejlesztéseknél
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés
(pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését,
amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha). Ezen felül fontos, hogy a
klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
Javasoljuk ezeknek a szempontoknak a megjelenítését a kiválasztási szempontoknál is.

P 4. Gyarapodó tudástőke
JAVASLAT 1. – környezettudatosság az egész életen át tartó tanulásban
Kérjük, hogy a 87. oldalon olvasható, „Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás
eszközeivel” alintézkedés tartalmazza a környezettudatosságot, környezetkultúrát is, mint témát, illetve a kedvezményezettek között legyenek ott a környezetkultúrával foglalkozó
civil szervezetek is.
JAVASLAT 2. – környezettudatosság a felsőoktatásban
A 92. oldalon olvasható, „Közvetlen részvételt növelő beavatkozások - a felsőoktatásba való bejutást és bentmaradást támogató egyéni szükségletekre alapozott intézményi
hallgatói szolgáltatások fejlesztése” részhez javasoljuk a környezettudatosságot is beilleszteni a sport mellé.

P 5. Jó állam
JAVASLAT 1. – társadalmi részvétellel kapcsolatos programok
A prioritásból hiányoljuk a társadalmi részvétellel, civil szervezetek kormányzati és önkormányzati döntésekbe való bevonásával kapcsolatos tevékenységeket. Szükség lenne a
kormányzati szektor képzésére, szemléletformálására és a civil szektor kapacitásainak, együttműködésének fejlesztésére is. Különösen fontos a két szektor együttműködésének
erősítése. Ilyen program létezik a jelenlegi ÁROP-ban is, ezért nem értjük miért nincs a tervekben benne.

JAVASLAT 2. – a kormányzat felkészítése a horizontális ügyek integrációjára
A kormányzatban, hatóságoknál dolgozók jelentős részének nincs mélyebb tudása a fenntartható fejlődés, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkóztatás ügyeiről. Sajnos
szemléleti, attitűd hiányosságok is vannak az említett témák terén. Szükség lenne a kormányzati szektor szemléletformálására és olyan intézményrendszeri megoldások
kidolgozására, amelyek a fenti célokat horizontálisan integrálják a kormányzati munkába. Javasoljuk ilyen program, alintézkedés indítását tekintettel az EU rendelet 7. és 8.
cikkelyére.
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Elemzésünk az Operatív Program oktatásfejlesztést tárgyaló tartalmaira fókuszál, ezen belül különösen a következőkre:
• A tervezett infrastrukturális beruházások (Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében.)
• 19. intézkedés: A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése.
• 20. intézkedés: A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az uniós stratégia belső kohéziója
Az EU stratégia épít a megelőző tervezési ciklusok célrendszerére, egyértelmű a kontinuitás a tervezési ciklusok között. Ezért a 2014-2020-as dokumentum is harmonizál a 2004től, Magyarország csatlakozásától érvényes hazai oktatásfejlesztési célokkal. Sőt az eddigiekhez képest közvetlenebb módon fogalmazza meg a közoktatás szerepére, fejlesztési
irányaira vonatkozó, a tagországokra is érvényes elvárásokat, feladatokat. Ezért is különösen indokolt az EFOP tervezésekor a HEFOP és TÁMOP programok oktatás fejlesztésére
gyakorolt hatásainak gondos, kritikus elemzése, és az ezekben a programokban képződött értékek megerősítése, kiterjesztése.

Múlt nélküli EFOP
Bár az EFOP tesz kötelező utalásokat az előzményekre, az annyira marginális, súlytalan, hogy összességében valójában egy „múlt nélküli stratégiával” állunk szemben.
Megfogalmazásai talán csak a PISA eredmények vonatkozásában markánsak. A hazai lemorzsolódási indikátorok kedvező alakulása sincs alátámasztva, az anyag csupán a tény
megállapítására szorítkozik. Leginkább a pedagógiai módszertan és az intézményfejlesztés szükségleteiről, tartalmairól szóló fejezetek utalnak a 2007-2013 között létrehozott
tartalmak létezésére, továbbfejlesztésének szükségességére, az adaptáció folytatására. Mindezeket azonban az OP messze nem súlyán kezelve, inkább csak jelzés szinten
említi. Az „oktatási programcsomag”, az „IPR”, a „Szolgáltatói kosár” vagy a „referencia intézmények” kifejezések elvétve, vagy egyáltalán nem szerepelnek a szövegben.

Szerepzavar
Ezt a szűkszavúságot, az önreflexió hiányát szerepzavarként értelmezzük. 2010-től ugyanis az oktatás irányítási rendszerének, tartalmi szabályozásának radikális átszabásával a
kormányzat a kommunikációban illegitimként jelenítette meg e fejlesztések célrendszerét. A törekvések irányát, lehetséges eredményeit is tagadta a szaktárca, sőt másfél évnyi
pangás tette zárójelbe, esetenként állította meg a TÁMOP közoktatás fejlesztési folyamatait. A „kompetenciafejlesztés” hiábavalóságáról szóló terméketlen vita elbizonytalanította
a fejlesztésekben résztvevőket. Most újra kell pozícionálnia magát az OP-t képviselő kormányzatnak, és ezt a törést megújulásként, vagy kontinuitásként kell bemutatnia.
A tervezési dokumentum köz- és felsőoktatás fejlesztését szolgáló része tehát kettős – gyakran egymásnak ellentmondó – célrendszernek kíván megfelelni, ezért szinte
lehetetlenre vállalkozik.
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Mást mond és mást cselekszik
Az első célrendszer: azonosulás a közösségi modernizációval
Harmonizációra törekszik az EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája című dokumentumban foglaltakkal, valamint megfelelni szándékozik az
EU hazánkra vonatkozó országspecifikus ajánlásainak. Különösen meggyőző szövegegységek írják le a minőségi közoktatáshoz és felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférés
iránti elkötelezettséget, a szociokulturális és szegénységi hátrányok csökkentésének biztosítására teendő erőfeszítéseket. Szakmai megalapozottság van a közoktatás egyes
diszfunkcióinak elemzése mögött. Egészen halvány vonalakban megjelenik a 2007-2013 közötti, most záruló időszak továbbvihető tapasztalatainak és eredményeinek
megfogalmazása is. (A PISA eredmények javulása, a Biztos Kezdet Házak hálózatának kiépülése, a pedagógiai módszertan fejlesztésének korszerű iránya. Az egyeduralkodó
tananyagközpontú szemléletről és gyakorlatról a tanulás és tanuló központú gyakorlat irányába tett lépések, stb.) Szövegek utalnak a komplex intézményfejlesztés szükséges
voltára, az iskolák inkluzív, tanulóközpontú, szolgáltatói szerepének kiterjesztésére, társadalmasítására. Sok esetben nem marad el a tényekre alapozó helyzetértékelés, a hiteles
érvelés. Határozott elköteleződés olvasható ki a felsőoktatás hallgatói arányainak bővítésére és nyitottságának, jobb elérhetőségének biztosítására is.
A második célrendszer: az állami irányítás konszolidációja
Ezzel a fent jellemzett helyzetelemzéssel ellentétesen ható törekvés fogalmazódik meg a dokumentum más részeiben: a kormányzat által végrehajtott radikális átalakítási
folyamatok következtében beállt változás konszolidálása. Erre kívánja a döntő mértékben hiányzó forrásokat biztosítani a tervezet, bőven áldozva a hatalmas központi bürokrácia
alapfeladatainak finanszírozására is. Bár ez utóbbi az OP tervezési elvei szerint nem lehet támogatott feladat, mentő körülményként szolgálhatna az a remény, hogy a
konszolidálódó irányítási rendszer motorja lesz a stratégia sikeres érvényesítésének.
De nem szolgálhat magyarázatul. Számos tényező hatásának megfontolása alapján kijelentjük, hogy rendkívül nagy az esélye annak, hogy a még nem konszolidált új
köznevelési rendszer és tartalmi szabályozás nem lehet képes szolgálni az itt kitűzött modernizációs célok java részét. Ez az átalakítási folyamat ugyanis – mint azt a HAT
folyamatosan dokumentálta – már a 2007-2013-as fejlesztési szakasz céljainak elérése ellen hatott, és annak részeredményeit is rendkívül negatívan érintette, néhány esetben
szinte teljes mértékben megsemmisítette. Most pedig ez a gyakorlat szembe kerül a tervezési alapul szolgáló, tematikus közösségi célokkal és a maga által leírt stratégiai
feladatokkal is.
Mi lehet ennek a belső küzdelemnek az eredménye?

A tervezési dokumentum alapján elinduló fejlesztési munka és implementációs folyamat előbb-utóbb szétveti a központosított, túlsúlyosan államivá tett közoktatás irányítás és a
merev tartalomszabályzás avítt szerkezetét? Abbamarad az akarnok rendteremtés a felsőoktatásban? Lesz tapasztalás, lesz saját sikerélmény, és az állam jobb belátásra tér,
beengedi a szakmai szempontokat a fejlesztési folyamat döntő fontosságú részleteibe? Lesz mindenek ellenére intézményi autonómia és minőségfejlesztés, lesz hálózati
tanulás, az alulteljesítő intézmények számára hatékony megsegítés?
Vagy ezek a források alkalmasak lesznek a hatalmas apparátus kiépítésére, az egész napos iskola díszleteinek berendezésére, tornaterem építésre valamint a szaktárca kirovóbehajtó ellenőrzési rendszerének létrehozására? A maga által írt, megpályázott, elnyert és megvalósított pályázatok világának beüzemelésére?
Az EFOP olvasói előtt nyitva maradnak ezeket a kérdések. És ez halvány optimizmusra ad okot.
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„Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében”
A dokumentum az infrastruktúra fejlesztés egyik fő irányát jelentő duális szakképzés, a felsőfokú szakképzés tanműhelyi, gyakorlóhelyi fejlesztéseit helyezi előtérbe, és megemlíti,
de nem kellő hangsúllyal a kollégiumfejlesztést, különösen a felsőoktatásban. Pedig a nyitott felsőoktatás kulcskérdései között szerepel a diákok mobilitásának biztosítása.
Miután a tervezet érvel a Közép-magyarországi Régió bevonása mellett annak kisugárzó hatása miatt, az egyetlen kiemelt projektként definiálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Campusának fejlesztését. Tartunk a nyilvánvaló aránytalanságtól, attól, hogy a „Ludovika Projekt” leköti a felsőoktatási infrastruktúra-fejlesztésre szánható keretek reálisnál
messze nagyobb arányát. A felsőoktatási intézmények másutt hangsúlyosan megjelenített K+F+I szerepét és a hazánk kitörési pontjaiként említett szakmaterületek forrásigényét
a közszolgálati-rendvédelmi szerep országos kisugárzása nem fogja kiváltani.

Javaslataink:
1. A kollégiumi hálózat erőteljes fejlesztése, az erre szánt források arányának megemelése
2. A Közszolgálati Egyetem fejlesztésével járó forráselosztás aránytalanságának jelentős mérséklése
3. A K+F+I kitörési pontok és a külföldi diákokat vonzó területek erőteljesebb fejlesztését lehetővé tevő forrás allokáció
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A közoktatási infrastruktúrafejlesztést az állami fenntartó a pályázati logika kiiktatásával, központosítással, „normatív akarattal” tervezi megvalósítani és csak remélhető, hogy a
szektorsemlegesség elve valamilyen formában megjelenik ebben a gondolkodási logikában:
2007-2013-as tervezési időszak fontos tapasztalata, hogy részletes kereslet- és kapacitás felmérés alapján az így beazonosítható problématérképekre alapozott célzott,
normative típusú finanszírozási rendszer keretében támogassuk a fejlesztéseket a köznevelési rendszer helyi, egységes elvárás rendszerét képviselő tankerületek szakmai
felügyelete mellett.
Bár valóban lehettek és voltak a lezárulóban lévő fejlesztési időszaknak kevéssé átgondolt, a tényekre, demográfiai folyamatokra és szükségletekre a kellőnél kevesebb figyelmet
fordító fejlesztései, ám sokkal inkább a sokkal inkább megalapozott folyamatok seregét lehet itt felsorolni: az önkormányzatoknak társulniuk, kooperálniuk kellett az egyenlő
hozzáférés és a költséghatékony működés érdekében, mélyreható döntéseket hoztak meg a gyermeklétszám csökkenését és a modernizációs célokat figyelembe véve. Ilyen
példa a Dél-Dunántúl közoktatási infrastruktúrafejlesztési projektjeinek döntő része is. A kormányzat azonban 2012-13-ban ezeket a kistérségi, mikrotérségi integrált
fejlesztéseket semmibe véve, a fenntartási szakaszra sem ügyelve választotta szét hatalmi szóval, a törvény erejével a természetes módon egybetartozó térségi nevelési-oktatási
intézményrendszert, hogy aztán az EFOP időszakában a kizárólagos állami tervezés és utasítás uralja el a forrásfelhasználást, normatíve.
A következő fejlesztési ciklus forrásaiból kizárni szándékozik a tervező azokat az intézményeket, amelyek 2007 és 2013 között részesültek ERFA forrásokban. Ez a mechanikus
elhatárolás azonban csak abban az esetben elfogadható, ha az ESZA típusú pályázatok azon kedvezményezettjeit nem számolja ide, amelyek az ERFA átjárhatóság alapján
néhány százalékos ERFA típusú eszközbeszerzésre voltak jogosultak. Ezek az intézmények ezres nagyságrendben léteznek, és legfeljebb 1-5 milliós nagyságrendű ilyen
forrásokat kötöttek le. Nem lenne szerencsés ebből az okból kizárni pl. SNI fejlesztő eszközöket beszerző pályázók százait a tornaterem építési, átfogó korszerűsítést jelentő
pályázatokból.

Javaslataink:
• A kereslet- és kapacitás felmérés alapján létrejött problématérképekre alapozott központi tervezés során vonják be a helyi érdekelteket a döntéshozatalba.
• Hosszabb távon az állam adja vissza az intézmények fenntartását önkormányzati fenntartásba, az önkormányzatok társulásainak.
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A pályázatok elkészítésének és a fejlesztő szolgáltatások biztosításának is zárt, állami vagy állam által vezérelt logikája kirekeszti a fejlesztés világából a független, piaci
szereplőket. Ezzel, a sokat emlegetett korrupciós veszélyek és tények ürügyén, évtizedes tapasztalatot, tudástőkét, innovációt tart távol a közoktatás-fejlesztés világától. Így tehát
mértéktelenül felduzzasztja az állami, állam által fizetett alkalmazotti szférát (KLIK, Széchenyi Programiroda), az államhoz közel engedett szolgáltatási környezetben zárt klientúrát
épít ki, elzárja az iskola világát a saját innováció lehetőségétől. A tankerületi vezetők lesznek az innovátorok. Az iskola, melynek egyik elsődleges célja a gyermekek vállalkozói
attitűdjének fejlesztése (lásd még: innovatív unió), adatszolgáltató szervezeti egység lesz, amelyre „vonatkozik” a pályázat. Az irányító (IH) és Közreműködő Szervezet funkciói
bekerülnek a szaktárca alá. Zárt, külső kontrollt nélkülöző világ ez, létrejötte felerősítheti azokat az anomáliákat, melyeket ma is tapasztalunk: a KLIK magához rendeli a TÁMOP
szolgáltatói funkcióit, az így visszavont, „államosított” források elszámolhatóságával kapcsolatban felmerülő kérdésekre nincsenek válaszok. Fenyeget a visszafizetés veszélye, és
az IH vagy a KSZ gyenge annak a nyilvánvaló ténynek az érdemi figyelembe vételére, hogy az eljárás a hazai és EU jogi környezetben szabálytalan. A pályázati források
felhasználása megakad, veszélyeztetve az annyit emlegetett jó pályázói teljesítést.

Javaslataink:

1. A szaktárca hagyja érvényesülni a vállalkozói logikát és felhalmozott innovációs tapasztalatot a pályázatkészítés, megvalósítás, a szolgáltatások terén, igazítsa ehhez a
jogszabályi környezetet.
2. A kormányzat az EFOP forrásai segítségével erősítse meg saját pályázói támogató rendszerét (pl. a Széchenyi Programiroda), hogy a kevéssé innovatív intézmények is
képesek legyenek a pályázatok elkészítésére, végrehajtására.
3. Az EFOP keretében szülessen olyan konstrukció, amely az iskolák mindegyikének lehetőséget biztosít arra, hogy felkészüljön a pályázati projektek tervezésében való
részvételre és azok megvalósításra. Ide értve az alulteljesítő intézményeket is.
4. Az kormányzat erősítse meg az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet függetlenségét, ezzel segítse elő eredendő szerepük betöltését.
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„A köznevelés átalakításának fő céljai az oktatás, nevelés eredményességének javítása (versenyképes tudás, oktatási egyenlőtlenségek mérséklése), a köznevelés
minőségének (hatékony és befogadó köznevelési rendszer) és struktúrájának megújítása és a minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése.” –
kétségtelenül fontos és üdvözlendő cél. Azonban ez az EU kompatibilis elvárás abban a törvényalkotási és központi szabályozó közegben fogalmazódik meg, mely a befogadó,
adaptív, inkluzív pedagógia eszközrendszerét tönkreteszi: nem vesz tudomást az egyéni fejlesztés, a differenciálás feladatairól; szélsőségesen szabályozó központi- és
kerettanterveket vezet be, a tankönyvi választékot pedig ehhez igazítva szűkíti, központosítja; visszatér a hazai közoktatás kudarcos hétköznapjaihoz: tananyag központú
módszertant erőltet a tanulás-, tanuló központú módszertan helyébe. Teszi ezt abban a fejlesztési környezetben, amely 2004 óta tetemes EU támogatással produkált fejlődést a
módszertani kultúrában, hozott létre kompetenciafejlesztő programokat, és amelynek – más okok mellett – szerepe volt a PISA mérések eredményeinek szerény, de pozitív
elmozdulásában. A mérések 2009-ig lassú javulást mutattak az alulteljesítők arányának csökkenésében is.
Visszás ez a regresszív állami közoktatás irányítási folyamat az OP által megfogalmazott cél a korai iskolaszakasztól folyamatos tehetséggondozás szempontjából is. Figyelmen
kívül hagyja ugyanis az európai és hazai tanuláselméleti és tanulás-szervezési modernizációs tendenciákat, kutatásokat, jó gyakorlatokat.

Javaslatunk:
A szaktárca vizsgálja felül a tartalmi szabályozás rendszerét, és állítsa az EFOP által megjelölt, szakmai konszenzuson alapuló célok szolgálatába (kerettantervi szabályzás, NAT,
taneszközök).

A befogadó és méltányos köznevelési rendszer elérését szolgáló infrastrukturális beruházásokat tárgyaló szakasz indokló szövege jól, pontosan fogalmazza meg a veszélyeket
és célokat. Pl: „A fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a befogadó köznevelési rendszer megteremtéséhez, nem támogatható olyan beruházás, amely szegregációt eredményező
oktatás-szervezési gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet. Támogatniuk kell a korai szelekció és a szabad iskolaválasztás oktatási esélyegyenlőségre gyakorolt
negatív hatásainak elkerülését, az elkülönítő oktatásszervezés megelőzését, megakadályozását és felszámolását (…)”
Az EU stratégiájával összhangban megfogalmazott, a felsőoktatásban tanulók arányainak növeléséről szóló fejezetek hitelét és a célok elérhetőségét megkérdőjelezi a kormány
jelenlegi gyakorlata: forráskivonás, durva korlátozás és kiszámíthatatlan továbbtanulási felvételi rendszer. Az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét az elmúlt két évben a
szélsőségig szűkítették. A hazánk által az OP szerint vállalandó korosztályi növekedés alapjai az utóbbi évtizedben képződtek és két éve erodálódnak. Hazánk a cél elérése
esetén sem fogja biztosítani a felzárkózást az EU átlaghoz az EU 2020-as stratégia és a hazai indikátorok összehasonlítása alapján:
Év Magyarország EU átlag
Felsőoktatási képesítéssel rendelkezők aránya a 30-34 évesek korosztályában 2011 28,1% 34.6%
Az EU 2020 programban megfogalmazott célkitűzés 2020 30,3% 40,0%
A célkitűzés eléréséhez szükséges növekedés 2011-2020 2,2%pont 3,5%pont
(Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország; 2012. július)
Ebből az következik, hogy a masszív kormányzati kommunikáció helyett, mely a túlzott felsőoktatási expanziót kárhoztatja, majd bizonyos területeken radikálisan szűkíti a
támogatott helyek számát, a felsőoktatás nyitottságát és közfinanszírozását egyaránt erősíteni kell. Hiszen a tendencia alapján a 2020-ig tartó időszakban egyenesen az átlagtól
történő leszakadás időszaka következik. Ez pedig szögesen ellentétes az OP tervezési célokkal, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási mobilizációja tekintetében.
Helyes út a természettudományos, mérnöki pályák vonzerejének növelése a felsőoktatásban. A ma tapasztalható szűkítő-válogató állami beavatkozás tarthatatlan, és az OP
alapján ez a magatartás 2014-től változni fog.

Javaslataink:
1. Az intézmények befogadóképességének fejlesztése és korszerűsítése az EFOP és társ OP-k eszközeivel, ezáltal az állam által támogatott felsőoktatási férőhelyek számának
növelése.
2. A kormány teremtse meg az egységes tanárképzés jogszabályi feltételeit, és az ehhez szükséges forrásokat tervezze az OP-ban.
3. Az EFOP bázisán legyen erőteljes a pozitív kommunikáció a társadalom, az érintett szülők és tanulók körében a felsőoktatásnak az ország fejlődésében betöltött szerepéről
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19. intézkedés: A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése
Az intézkedés helyzetelemző részei jelentős mértékben tükrözik a szakmai konszenzust. Megítélésünk szerint helyesek az iskola, az oktatás-képzés társadalmasítására tett
törekvések, melyek azonban a 20. intézkedésnek szinte egészét jelentik, és arányaikat tekintve túlzottnak tűnnek.
Ugyanakkor rendre előtérbe kerül az államvezérelt, végletekig központosított fejlesztési, fejlesztés támogató, végrehajtó és szolgáltató rendszer (rendszerhiba) apológiája. A
források teljességgel indokolatlanul nagy része kerül az államosított oktatás „beüzemelésére”, a működés biztosítására. Az indikátorok nem árulnak el szinte semmi konkrétumot
az allokációk mértékéről, és a hivatali apparátus elszívó erejét csak sejteni lehet.
A lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének előmozdítását célzó beavatkozások között szerepel a „szükséges tartalmi-tantervi és
módszertani ismeretek kialakítása” megfogalmazás. Újra le kell írnunk: ilyen ismeretek, leginkább pedig a puszta ismereten túlmutató komplex eljárások léteznek a hazai
gyakorlatban: kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok, diszkriminációt csökkentő bázis iskolai, referencia intézményi hálózatok, stb. Ezek szerepéről a kormányzat és az
OP szinte teljes mértékben megfeledkezik. (A HEFOP, TÁMOP fejlesztések sikeres megoldásait implementáló intézmények, szakemberek, hálózatok, műhelyek rendszeréről van
itt szó.) A TÁMOP 3.1.7-es pályázat kedvezményezettjei azok a referencia intézmény jelöltek, melyek egy éve várnak az általuk teljesített szolgáltatói felkészültség elismerésére. A

TÁMOP Szolgáltatói kosár/Iskolatáska elnevezésű digitális platform közoktatási jó gyakorlatainak létéről az OP-nak nem lehet megfeledkeznie. Az adaptáció, implementáció
feladatait azonban jól érzékelhetően jelzi az OP.
Az OP nem foglalkozik a korai iskolaelhagyás és az iskolaszerkezet, szakképzési szerkezet kapcsolatával. A korai iskolaelhagyás csökkentéséhez az iskolarendszer olyan
átalakítására van szükség, amely nem kényszerít pályaérettség, a lehetőségek ismerete nélkül szakma- és életútválasztásra.

Javaslataink:
1. Az EFOP minden tervezési elem során vegye számba az adott tárgyban releváns előzményeket, építve azokra.
2. A HEFOP és TÁMOP fejlesztési szakaszokban megvalósult és bevált eszközök, tartalmak, eljárások disszeminációjához valamint további implementációjához. tervezzen
fejlesztési és pályázati forrásokat.
3. Szerepeljen A 19. intézkedés kiemelt területei között a hálózati, horizontális tanulás biztosítása, tekintettel a felkészült intézményekre, szakemberekre, a kialakult
kezdeményezésekre és eszközökre (például referencia intézmények, bázis intézmények, a Szolgáltatói kosár/Iskolatáska digitális platform tartalmai, szakemberek és szolgáltató
szervezetek).
4. Szerepeljen az intézkedések között az iskolaszerkezet átalakításával kapcsolatos kutatások, valamint a szakmatanulás megalapozását a szakképzés elkülönülése nélkül
lehetővé tevő alternatív oktatási megoldások és az alternatív szakképzési módszerek támogatása

Az SNI gyermekek, tanulók sikeres inkluzív, oktatása-nevelése céljából „a gyógypedagógiai intézmények együttnevelést támogató szerepének erősítése a tanulók többségi
iskolákban történő felkészítésének és az együttnevelésben részt vevők folyamatos támogatása érdekében” alapvető fontosságú cél. Ezzel direkt ellentétes folyamatnak vagyunk
tanúi 2013-ban. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények megerősödését és szerepbővítését a 2004-2011 közötti fejlesztési folyamatban tetemes EU források
tették lehetővé, munkájuk kifejezett eredményeket hozott, önszerveződő hálózattá alakultak. A jelenlegi kormányzati ciklusban is konzorciumi, partnerhálózati feladatokat
láttak/látnak el pályázati úton (TÁMOP 3.4.2, 3.1.6). Ám az EGYMI funkciókat az állam a törvény erejével szedte darabokra, a helyben kialakult kapcsolatrendszerek tönkremennek,
a pályázók alig képesek lezárni munkájukat, egyes nyertesek visszaadják a projektet. A többségi, együttnevelésre nyitott intézmények elveszítik mentoraikat. A szervezeti kultúrát
nem lehet központi hatalom útján „előírni”, nagy kár az uniós pénzekért, melyek itt, most mennek veszendőbe. Csak az intézmények rugalmassága teszi lehetővé a részleges
kármentést. De a kár itt mégis bekövetkezett: a diszfunkcióból adódóan ezres nagyságrendű a szeptember óta ellátatlan gyermekek száma.

Javaslataink:
1. Az EGYMI intézmények integrált szolgáltatási rendszerének helyreállítása, a hálózat megerősítése
2. További pályázati konstrukciók tervezése az inklúzió pedagógiájának és szervezeti kultúrájának kialakítására a többségi intézményekben
3. Az EFOP forrásaira támaszkodva a támogató szolgáltatások fenntartható rendszerének fejlesztése a többségi intézmények számára
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Nahalka István Hálózat a Tanszabadságért
Egyéb észrevétel
Az „új tartalmi szabályzók által meghatározott tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszer továbbfejlesztését,
működtetését” ígérő megfogalmazás lehetővé teszi azt az értelmezést, hogy van kontinuitás. Az EU 2006-os kulcskompetenciák és az ezeket adaptáló NAT alapján elindult
fejlesztések eredményeinek felhasználása, továbbfejlesztése, a felkészített szakemberek tudás tőkéjének és innováció iránti nyitottságának felhasználása eredményre vezethet.
Az „egységes tanulói teljesítmény értékelési standardok kidolgozását” a létező és jól működő Országos kompetenciamérés szükségtelenné teszi; annak továbbfejlesztése
érdekében (pl. természettudományos kompetenciák mérése) viszont indokolt lehet a forrás allokáció. „A hazai és nemzetközi teljesítménymérések rendszerbe integrálása”
nemzeti szinten nem értelmezhető, nem tudni, hogy ez csak a megfogalmazás, vagy a koncepció hibája.

Javaslataink:
1. A vonatkozó szöveg pontosabb kifejtése
2. Az Országos kompetenciamérés értékeinek megőrzése és forrás biztosítása a továbbfejlesztés érdekében

„A tehetséggondozás rendszerének kialakítása” nem lehet zöldmezős fejlesztés, hiszen e terület jelentős előzményekkel és eredményekkel, egész horizontális hálózattal bír,
aminek kiépülése jórészt uniós források segítségével történt. (Elkeserítő és jogilag is problematikus, ahogyan a kormányzat 2012-ben erre a területre pályázatot írt ki
indokolatlanul alacsony forrás kerettel (TÁMOP 3.4.3-11), majd az óriási érdeklődés, az iskolák hatalmas pályázati munkája dacára lényegében nem hirdetett eredményt.)
A „diákok életpálya nyomonkövetési rendszerének felállítása” megfogalmazás azt sejteti, hogy ilyen rendszer nem jött létre. Ez nem igaz, említhetjük akár az Educatio Nonprofit
Kft., akár a munkaügyi szervezet részéről nem több, mint 5 éven belül, és szintén uniós forrás felhasználásával elvégzett munkát. Ha ezek eredményei alkalmatlanok lennének a
továbbfejlesztésre, az visszafizetési kötelezettséget róna Magyarországra. A folytatás, bevezetés lehet itt a megfelelő cél.

Javaslataink:
1. A vonatkozó szöveg mélyebb kifejtése.
2. Az EFOP e tervezési elem során is vegye számba az adott tárgyban releváns előzményeket, építve azokra (pl. tehetségpontok, hálózat, pályakövetési rendszerekkel kapcsolatos
munkálatok eredményei).

„A köznevelési ágazat és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében” tartalmú
rész a dokumentumban fontos területeket nevez meg, amelyek ágazati szintű, központi fejlesztése indokolt. Azonban megfogalmazásának tökéletes elnagyoltsága és a „tényeken
alapuló szakpolitika” hiánya azt indokolja, hogy az EMMI által irányított közigazgatási hivatalok és más szervezetek finanszírozási forrásainak biztosítását lássuk benne (KLIK, OH.
OFI, EDUCATIO). Ami csupán abban a kontextusban problematikus, hogy a szaktárca ezeken a formációkon kívül egyáltalán nem tekinti partnernek a létező szolgáltatási
rendszer szereplőit, dacára annak, hogy ezek zömmel mikro- és kisvállalkozások, melyek levegőhöz juttatása amúgy elsőrendű kormányzati, valamint uniós cél. Az EMMI is tesz
kivételt néhány szigorúan kiválasztott és kiválasztandó, de nem szakmai alapon megmért partnerével. Ezt lehet ma tényeken alapuló szakpolitikai gyakorlatként tapasztalni.

Javaslataink:
1. A szövegekben jelölt feladatok mélyebb és konkrétabb kifejtetése és a tervezett megvalósítói körök megnevezése szükséges.
2. A nem állami szolgáltatók bevonása a fejlesztések megvalósításába.
3. Határozott lépések a transzparens, szektor- és szolgáltató semleges beszerzési gyakorlat irányába.

2013. december 17. 13:59

Nahalka István Hálózat a Tanszabadságért
Egyéb észrevétel
20. intézkedés: A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül
E pontban egyszerre fejtjük ki álláspontunkat az „1. A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal”, valamint „2. A köznevelés
eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal” című fejezetek tartalmáról
A tanórai folyamatok kerettantervi túlszabályozottságával szemben itt tér nyílik a kompenzációra, a szakköri, kutató diák tevékenységekre, és tér nyílhatna a bátrabb iskolák
számára a projekt alapú oktatás bevezetésére. Csakhogy a központi tartalmi szabályozás drillje nem teszi lehetővé ennek a nyitott, az iskola világán túli kompetenciákat
becsatornázó tematika- és eszközrendszernek a beillesztését. Ha mégis: félreolvastuk a kerettanterveket. Jó terepet kínál azonban a két alintézkedés az egész napos iskolában
rejlő értékek kifejlesztésére és szocializációs feladatok ellátására, a tehetséggondozás, esélyteremtés, valamint a pályaorientáció szempontjából. Ez sem lebecsülendő. Az
egész csomag olyan látszatot kelt, mintha a tanulás komoly alkalmain túl az értékes szabadidő eltöltésére hivatott színes programlehetőségekről beszélnénk. Ez a tervezési
forma alapvető félreértésen alapszik: a tanulás főidejében lenne szükséges a mereven 45 perces foglalkozások rendjét fellazító, projektpedagógiát, kutató, felfedeztető
módszertant természetesen integráló időkereteket biztosítani. Az alintézkedés e helyett az elavult formákat egészíti ki a szülői házat pótló kulturális minták adásával, délután. A
második esély formációk, így a tanodák támogatása a legfontosabb eleme ennek az alintézkedésnek, de nem itt látjuk a helyét.

Javaslataink:
1. A szaktárca vizsgálja felül az érvényes kerettantervi szabályzást, tegye lehetővé a tanítás fő idejében, az alapkurrikulum szintjén is az itt felsorolt értékek érvényesülését.
2. Ennek az alintézkedésnek a tartalmi elemei társuljanak az OP által fejlesztendő formális tanulási formákhoz is.
3. A második esély típúsú kezdeményezések, így legfőképp a tanodák fejlesztési programja kapjon kiemelt fejezetet és részletesebb kifejtést az OP-ban.
4. A 2012-ben elindult TÁMOP 3.1.4-es pályázati konstrukciót mint kapcsolódó tapasztalatot ne társítsa a program ide, mert csak a pályáztatás körülményei ismertek,
költséghatékonyságáról és megvalósulásról nincs még érdemi tapasztalat.

3. Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel
A célrendszer megjelenítse az OP-ban elismerésre ad okot. A célcsoportok igazán rászoruló rétegeinek elérése véleményünk szerint leginkább integrált fejlesztési környezetben
hatásos. A TÁMOP 5.1.1 pályázatok kistérségi, mikrotérségi szintű komplex beavatkozásai is ilyen példák lehetnek. Ez a konstrukció itt nem szerepel a 2007-13-as tapasztalatok
felsorolásában, de az OP-ban másutt igen.
A formális, informális tanulás elismerése, a korábban szerzett és a jelenleg megszerezhető végzettségek megfeleltetése, a validáció rendkívül fontos feladat, amelynek
elvégzésével komoly késésben van az ország. (Lásd még a tárgyhoz kapcsolódóan: Európai Képzési Keretrendszer, Országos Képzési Keretrendszer, az erről hosszú évekkel
ezelőtt hazánk által aláírt megállapodás, és a munkálatok megkezdése a Nemzeti Szakképzési Intézet koordinációjával.)
A felnőttképzési támogatások hatékonyságát nagymértékben csökkentette, hogy megfelelő információs rendszer és tanácsadás híján mind a képzésekhez való hozzáférés, mind
a képzés kiválasztása általában esetleges volt. Hatékony felnőttképzés elképzelhetetlen az életút-támogató pályaorientáció szektorokon átnyúló, többszintű rendszerének
kiépítése nélkül.

Javaslataink:
1. A felnőttek társadalmi integrációját és munkaerőpiaci visszatérését segítő képzések, felkészítések lehetőség szerint ágyazódjanak be integrált területfejlesztési programokba.
Elsősorban komplex beavatkozások részeiként jelenjenek meg. A képzésbe való bevonást megfelelő információs és tanácsadó rendszer kell, hogy segítse.
2. Ennek a fejezetnek reflektálnia kell a nem formális, informális tanulás validációjának tárgyában történt fejlesztésekre, azok státusára, és ott kell kezdeni a forrástervezést, ahol
a félbe maradt folyamatok azt indokolják.

2013. december 17. 13:59

Nahalka István Hálózat a Tanszabadságért
Egyéb észrevétel
PÉNZÜGYI FORRÁSOK

A főként a 10. tematikus célra (Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba) jutó forrás az OP készítői szerint elegendő az EU 2020 Stratégiában
foglalt célok teljesítéséhez. (A korai iskolaelhagyás csökkentése és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése.) Miután azonban maga a tervezési dokumentum
is – megfelelve az EU stratégiának – komplex beavatkozásokat ígér a korai fejlesztéstől a munkaerőpiaci átmenetig, ezek a források hét év távlatában inkább szűkösek. Nem
osztjuk azt a közelmúltban hangoztatott kormányzati aggályt, hogy a közoktatás képtelen a jelentős források jó befogadására. Nem csupán a 2012-ben kiírt – adott esetben
célszerűtlen (TÁMOP 3.1.4/2012) – pályázatok, vagy a tehetségpályázatok hatalmas várakozó listái bizonyítják ennek az ellenkezőjét.

Javaslataink:
1. A megoldás a társ célokra és programokra biztosított forrásokkal elérhető szinergikus hatások kiaknázása. A lehatárolás kötelmének biztosítása mellett legalább ennyire
fontos a komplexitás biztosítása, az integrált tervezés. Lehetőséget kínál erre a szakképzés fejlesztésére, a szegénység csökkentésére szolgáló, a területfejlesztést célzó leendő
konstrukciók együttes modernizációs erejének kihasználása.
2. Szükségesnek ítéljük a rendelkezésre álló forráskeret 15-20%-os megemelését.
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Nahalka István Hálózat a Tanszabadságért
Egyéb észrevétel
AZ EFOP ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT ELVEK GYAKORLATBA ÜLTETÉSÉNEK FŐBB AKADÁLYAI, MELYEK A KORMÁNYZAT ÁGAZATI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL
ELHÁRÍTHATÓK
Összefoglaljuk, melyek azok a legfőbb akadályok, amelyek az elvont szövegezés szintjén jól megfogalmazott célok érvényesülését lehetetlenné teszik:
• Az iskolák elvesztették autonómiájukat.
• A vezetőket megfosztották fontos szerepeiktől.

• A HÍD programmal párhuzamosan 16 évre csökkentett iskolakötelezettségi korhatár.
• A szakképzés rendszerének rövid távú célokhoz rendelése.
• A szakiskolákban a közismereti oktatásra fordítható idő radikális csökkentése
• A végletesen hierarchizált irányítási rendszer, a központosítás.
• Az állam által kézben tartott pedagógus kar.
• A nevelési problémák kriminalizálása.
• A merev, nem kimenet vezérelt kerettantervi szabályozás
• A vállalkozói szemlélet és a kkv-k kiszorítása a szolgáltatások „piacáról”.
• Törekvés az uniós célokkal ellentétes állami forrásfelhasználásra.
• A pályáztatás és a pályázat írás állami centralizációja, a szaktárcába olvasztandó, kontroll nélküli irányító és közreműködő hatóság.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
1. Az MKIK támogatja, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források mintegy 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztési célokra használják fel. Ezt az arányt az összes
forrásra kellene vonatkoztatni, így a vidékfejlesztési programot is figyelembe kellene venni. Az uniós források felhasználásában olyan folyamatokat kell beindítani, hogy ne csak az
elért eredmény legyen az országé, hanem a kivitelezés haszna is a magyar vállalkozókat gazdagítsa. Itt érdekütközésre lehet számítani a fejlettebb tagállamokkal, amelyek
alapvetően a technológiaimportot eredményező beruházásban érdekeltek.
2. A kifejezetten gazdaságfejlesztési tartalmú célok mellett a többinél is léteznek olyan szegmensek, amelyek gazdaságfejlesztési vonzatúak - ezeket is meg kell ragadni és
koordinálni kell őket. A célok megvalósítása széles körű eszközrendszert feltételez - pályázati kiírásokat, pénzügyi instrumentumokat (kamattámogatás, garanciaalapok) stb.
Fontos elem, hogy a korábban domináns vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is szervesen beépülnek a forrás-felhasználási rendszerbe.
3. A 2020-ra vonatkozó hazai célkitűzések túlságosan ambiciózusak, visszafogottabban kellene tervezni.
Az ország teherbíró képességét jelentősen megterheli az, hogy elérjük a 2020-ban mindenkitől elvárt EU részcélokat (foglalkoztatás, megújuló energiák). Kezdeményezni kellene
ezért, hogy 3-4 éves haladékot kapjon az ország. Az adósságcsökkentési feladaton túl indokként felhozható, hogy egy ehhez kellő erőforrásokban (szél, vízi energia stb.)
szűkölködő országban a megújulók arányának a növelése fajlagosan sokkal nagyobb terhet jelent, a foglalkoztatásban pedig Magyarország indult szinte a legalacsonyabb
szintről.
Az EU programokban azzal kellene számolni, hogy sikerül elérni 3-4 év halasztást, de emellett elő kellene készíteni olyan programokat, amelyek – elutasító, merev EU
magatartás esetén – a megújuló energiával kapcsolatos vagy direktebb foglalkoztatási statisztikát növelő részcélok gyorsabb teljesítésére juttatnak forrást más részcélok
elhagyása árán.
4. Az operatív programok összeállítása hatalmas munkát jelentett, figyelemre méltó eredménnyel. Az uniós előírások figyelembevétele, hivatkozási alapként való kezelése nagyon
megnehezítette a munkát és a véleményezést is.
Ezért javasoljuk, hogy az egyes operatív programokról készüljön „magyar változat” is, amelyikben a 2014-2020 közötti tervezési időszakra szóló célok, eszközök és források
leírása, ütköztetése, tehát maga a szűken vett program szerepelne, és amely a Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verzióját csak követi, de a kapcsolódó szövegeket elhagyja.
Jelen változatában gyakorlatilag alig hámozható ki, hogy mit tartalmaznak az operatív programok, de ami a komolyabb probléma, hogyan lesznek az intézkedések stb. átültethetők
a pályázatok nyelvére.
A „magyar” változatban meg lehetne oldani a hazai tervek, intézkedési programok és az intézményrendszer integrálását is, hogy a következő tervezési időszakban ne ismétlődjék
meg az a gyakorlat, miszerint túlságosan sok célterület van, ami a felhasználható források elaprózásával jár, csökkentve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Emellett
kikerülnének az ismétlések, amelyek jelenleg szép számmal fordulnak elő, és nagyon megnehezítik az áttekintést.
Átláthatóbbak lennének a programok, ha a mostani számozás helyett pl. prioritásonként újrainduló, illetve azok alábontott sorszámozásával látnák el az egyes intézkedéseket.
Ekkor már önmagában a számozás orientálná az olvasót.
A programok áttekinthetőségét nehezíti az intézkedések hierarchia-szint struktúrája. Az intézkedések – alintézkedések–– beavatkozási irányok – programok struktúrája, azok
elnevezése stb. nehezen követhető.
5. A tisztánlátás érdekében az azonos vagy egymáshoz közelálló célterületek szerint is meg kellene határozni a források felhasználását, az operatív programok
keresztmetszetében, illetve az operatív programokon belül (például foglalkoztatás – munkahelyteremtés, külső finanszírozás javítása, KKV-k versenyképességének fokozása innováció - területfejlesztés stb.).
6. Az uniós források felhasználásában csak akkor lehet javulást elérni a 2014-2020 közötti időszakban, ha a célok/célkitűzések/intézkedések/beavatkozások összehangolása és
összpontosítása mellett a felhasználást szolgáló pályázati rendszer megújul. Ehhez arra van szükség, hogy
o a különböző szintű akciótervek – kiírások - programok átfedéseit kiküszöböljék;
o a GINOP és a TOP programhoz egy közreműködő és irányító hatóságot rendeljenek, átlátható és gyors bírálati rendszert teremtsenek;
o legyen lehetőség a munkahelymegőrző támogatások kihasználására az olyan GINOP és TOP pályázatok esetében, ahol a konstrukción belül nem támogatnak személyi jellegű
kiadásokat;
o legyen kiváltható a biztosítéknyújtási kötelezettség valamilyen díjfizetéssel, a kamarai garanciaszervezet helytállásával, hogy a vállalkozások ne záródjanak ki egy-egy pályázati
lehetőségből;
o a belső intézményrendszert egyszerűsítsék, és a feltételek csak a brüsszeli minimum teljesítésére szorítkozzanak;
o a pályázatokat és az elszámolást a lehető legegyszerűbb formában írják ki, illetve írják elő;
o 50 M Ft értékhatárig a pályázatok kezelése a KAVOSZ Zrt. és az MKIK feladata legyen, koordinálva a Széchenyi-kártya program elemeivel (különösen a támogatást
megelőlegező és az önerő kiegészítő hitelkonstrukció);
o a pályázók a kiírt feltételek teljesítésével gyakorlatilag automatikusan váljanak a támogatás alanyává;
o olyan pályázati konstrukciókat alakítsanak ki, amelyek koncentráltan a célok megvalósítását segítik, könnyen és gyorsan hozzáférhetők, nem tartalmaznak nehezen érthető és
nehezen teljesíthető feltételeket;
o legyenek olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében a KAVOSZ Zrt. szerint egyszerre több célra (eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés stb.) lehetne pályázni kevesebb kiírással gyorsabb lebonyolítás nagyobb átláthatósággal;
o biztosítsák a gyors és megfelelően reagáló jogorvoslati lehetőséget (betekintés a pályázatokba, ill. szakmai bírálatokba);
o egyablakos kamarai pályázatbeadás legyen úgy, hogy a kamarai ügyfélszolgálat akár elektronikusan (területi kamarák online hálózatban), akár papíralapon alakilag ellenőrizze
a pályázat beadását. Minél előbb meg kell oldani a pályázatok elektronikus kezelését (beadástól az elbírálásig);
o az egyszerűsítés és a gyorsítás érdekében minél több normatív alapú pályázat legyen (problémáival együtt jó példa volt a kombinált mikrohitel);
o a bírálati és értékelési rendszer átlátható és értékelhető legyen, a pontozások és szöveges értékelések szempontjai kapjanak nyilvánosságot; a foglalkoztatás növelése ne
legyen kötelezettség, azt legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel kelljen rögzíteni, ne legyen a szankcionálás alapja;
o az egyszerűség és az átláthatóság jegyében a pályázatoknál egy típusú fejlesztést lehetőség szerint egy prioritás, egy intézkedés alapján lehessen támogatni, finanszírozni;
o tegyék lehetővé azon vállalkozások számára, amelyeknél a beszállítói tevékenység fenntartásához, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez már a 2014. évi pályázatok
megjelenése előtt szükség van termelésbővítő beruházások elindítására, hogy azok a 2013. évi pályázati kiírások szabályai szerint saját kockázatukra adhassanak be előzetes
pályázatokat, hogy így a 2014. évi pályázatok megjelenése előtt szükségessé váló gépvásárlások ne minősüljenek megkezdett beruházásnak
o a területi kamarai hálózatra építve javítsák a tanácsadást, előtérbe helyezve a szakszerűséget és a személyességet;
o csökkentsék a pályázati kiírást követő módosításokat. El kell érni, hogy a beadást megelőző utolsó héten már ne lehessen módosítani a feltételeket;
o csökkenjen az átfutási idő - például mire megszületik a döntés az árajánlatok érvényessége sok esetben már régen lejár;
o a keretek jobb kihasználása érdekében alkalmazzák a KAVOSZ javaslata szerinti túlvállalást a pályázatok kiírásánál - vagyis a tapasztalatok alapján várhatóan visszajövő
pénzek szintjét is vegyék figyelembe, így számos fejlesztés korábban megvalósulhatna;
o biztosítsák az elszámolási rendszer rugalmasságát - a feltételek teljesítése esetén a fizetés is teljesüljön;

o a bíráló bizottságokban biztosítsák a kamarai részvételt;
o a pályázati kiírásban vegyék figyelembe a pályázó vállalkozás méretét is, preferálják a nehéz helyzetben lévő mikrovállalkozásokat úgy, hogy számukra a támogatási intenzitás
érje el akár a 60-80%-ot.
o az ötezer fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozások ne legyenek kizárva a pályázatokból, támogatásokból (KAVOSZ javaslat), ehhez
csak a vonatkozó jogszabályt [136/2008 (X. 18.) FVM rendelet] és az operatív programok vonatkozó pontjait kellene módosítani;
o a leszakadó térségekben megvalósuló beruházások támogatási intenzitása is legalább 60%-os legyen, hogy ezzel érvényesüljön az elmaradott térségek felzárkóztatása a
források felhasználásánál;
o a felzárkózás meggyorsítása érdekében a forráselosztásnál a támogatási intenzitást a fejlettségi szinthez igazítsák;
o támogatási lehetőséget biztosítsanak azoknak a közepes méretű cégeknek, amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak;
o a nagyobb, több százmillió Ft támogatási összegű pályázatokból ne zárják ki az egyéni vállalkozásokat (van olyan egyéni vállalkozás, amelynek 2013. évi árbevétele várhatóan 5
Mrd Ft lesz és közel 250 főt foglalkoztat);
o az előleg-lehívási lehetőséget általánosan biztosítsák minden pályázatnál (az utófinanszírozás a KKV-knál megnehezíti vagy ellehetetleníti a pályázati részvételt). Az előleg járjon
automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámolhatnak, de göngyölítve viszik magukkal tovább a fejlesztés befejezéséig - a
Széchenyi-kártya alkalmas erre is;
o fejlesszék a támogatásokat közvetítő szervezeteket, ésszerűsítsék a közvetítő rendszert, szűntessék meg a párhuzamosságokat.
7. A KKV-k akkor tudják kihasználni a 2014-2020 közötti pályázati lehetőségeket, ha határozottan javul finanszírozhatóságuk, fedezeti hátterük.
Ennek biztosításában érdemi szerepet kell kapnia az MKIK által létrehozni javasolt garanciaszervezetnek. A jelenleg működő három – MNB növekedési hitelprogramjában
szereplő - garanciaintézmény nem elégséges a feladat ellátásához.
A kamarai garanciaszervezet alapvető feladata a Magyarországon az agráriumon kívül működő mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásának garanciális
instrumentumokkal való előmozdítása, vagyis állami viszontgaranciával különféle pénzügyi tevékenységekre kezesség vállalása (garanciák nyújtása).
Támogatjuk a KAVOSZ Zrt.-nek a faktoringra vonatkozó elgondolását. A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas faktoring-alap versenysemleges módon tudná
ösztönözni a faktorcégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert tudna kialakítani, ahol minden cég egységes
feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna követelése ellenértékéhez. Ha ez a folyamat beindul, akkor egyfelől jelentős lesz a multiplikációs hatása, másfelől
felgyorsítja a lelassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
Általános érvényű a GINOP-ban szereplő megállapítás: „A magyar KKV szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően alultőkésítettek, ami nagy kockázatot jelent
számukra, különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. Kiemelt jelentőségű célunk ezért (és eszközünk is egyben), hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak
hozzá a fejlesztéseikhez és működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.” E probléma kezelését nagyban megkönnyítené a garanciarendszer javasolt
kibővítése.
8. Mindegyik operatív programban kiemelten indokolt kezelni a vállalkozóvá válást, a vállalkozások export képességének javítását, s a vállalkozások továbbképzését,
felkészültségét szolgáló programok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló beruházások, rendezvények, programsorozatok támogatását.
9. Az ITI eszközzel kellene biztosítani az operatív programok között az átjárhatóságot, az összetett és kombinálható finanszírozást. Ez a lehetőség még kevéssé körvonalazódik, a
véglegesítésnél ezt ki kell fejteni, különös tekintettel a kapcsolódásokra.
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1. Az EFOP részesedése a teljes 7 éves támogatási keretből 10%. A hasonló célokat megfogalmazó TÁMOP és a TIOP részesedése 2007-2013 között meghaladta a 20%-ot.
Ugyanakkor nincs szó jelentős csökkenésről, mivel a foglalkoztatásra való felkészítés, mint cél nagy keretet kap a GINOP mellett még a vidékfejlesztési, területfejlesztési operatív
programban is. Ez már eleve felveti a szétaprózódás veszélyét, a célok kevéssé hatékony megvalósulását.
2. Maga az EFOP elégé szerteágazó - három területen kívánnak előrelépést elérni. A legtöbb forrást a „befogadás segítése” célra szánnak. Ezt szolgálja a keret 52%-a
közvetlenül, az infrastrukturális háttér megteremtésével pedig további 23%. A másik célcsoport a tudástőke gyarapítás (23%). A harmadik célcsoport a jó kormányzás (keret 4%a).
3. A befogadó programról általánosságban azt lehet mondani, hogy a 2007-20013 közötti program hasonló operatív programjához képest a színvonala gyengébb . Valószínűleg
ennek az „átszerkesztés” a fő oka. Amelyik célok, intézkedések valamelyest is konkrétabbak vagy gyorsabban eredményt hozóak voltak a foglalkoztatásban, azokat más operatív
programba kerültek át. Ami itt maradt, az csak egy szociális feladattömeg, aminek igazából nagyon gyéren vagy csak nagyon hosszú távon (gyerekek oktatása, képzése)
körvonalazódik a hozama a foglalkoztatás szempontjából.
A „befogadás” céljairól és az azt szolgáló intézkedésekről tulajdonképpen csak egy átfogó társadalmi programba beleillesztve lehetne igazából ítéletet mondani. Olyan
programról, amelyik nem csak arról ír, hogy a jelen helyzet ezért meg azért rossz, hanem elsődlegesen arról, mit akar elérni, milyen időhorizonton, milyen ráfordítással, és ebből
egy 7 éves szakaszba mit és miért érdemes belevenni. A társadalmi programba való beágyazás esetén látható lenne, hogy mi van a mérleg két serpenyőjében. Egyrészt az
ország, az állam segíti az együttműködő családokat, a közösségeket a felemelkedés útján - de mit kap ezért cserébe közbiztonság, a jövőbeli munkavállalás stb. tekintetében.
Másrészt akkor a program területi, időbeli megvalósításakor ésszerűen lehetne súlyozni.
A változás lehetősége a fiatalok kezében van. Óriási dilemma, hogy adott anyagi, szervezési stb. ráfordítás mellett pár éves horizonton azt a megoldást válasszuk-e, hogy például
egy Miskolc környéki telep gyerekeit színvonalas iskolába vigyük, ami elvileg nagyobb és biztosabb eredménnyel jár, mintha a Cserehát közepén fekvő telepre járnak ki a tanítók.
Az igazi kérdés azonban az, hogy mi van a vidék népességmegtartó erejével. Sikerül-e a visszatéréshez / ottmaradáshoz vonzó környezetet, munkalehetőséget teremteni? Ez a
kérdés természetesen akkor is felvetődik, ha a településen folyik az oktatás
Lehet, hogy a mostani forma az EU roma stratégiájába jól beleillik, de az ország társadalmi-gazdasági fejlesztési céljaihoz is kellőképp igazítani kellene.
A cél lényegében két kultúra „egymáshoz csiszolódása” lehet, ebben a folyamatban azonban bármiféle kapkodás, átgondolatlanság megbosszulja magát. Az bizonyos, hogy a
fiatal korosztály esetén lehet a legnagyobb esély a romák integrálására. Ennek viszont egyik fő útja a gyerekek integrált nevelése és oktatása, ami általában új környezetbe
helyezést jelent. A gyermekek mellett a családok támogatásáról, ha úgy tetszik neveléséről sem szabad elfelejtkezni, különben a felnövő ifjúság elveszti gyökereit. Meg kell
birkózni a lakhatással, a felnőttképzéssel, a tartós munkahelyek megteremtésével, az óvodáztatással, a napközivel, a nyelvoktatással, a kollégiumi elhelyezéssel. Mindezeket a
problémákat az EFOP keretei között is jelezni, kezelni kellene.
Az eredmények eléréséhez a sokszor kisebb súlyúnak látszó problémákat is meg kell oldani. Fontos például, az arányok megfelelő kialakítása.
A tapasztalatok szerint, ha a hátrányos helyzetű tanulók aránya egy-egy osztályban 30% felett van, az mindkét csoport fejlődését gátolja. Ilyen esetekben inkább a célzott
felzárkóztatás/előkészítés járhat sikerrel, valamint az érintett oktatók képzése, a jó gyakorlatok terjesztése.
Másik helyes és fontos cél a roma nők munkába való bevonása. A munkára nevelés, orientálódás szempontjából a család hatása igen erős. A segélyezésnél ezért sok esetben
a családot kellene alapnak tekinteni, bizonyos hozzáállást is elvárva a segély folyósítása esetén. A fiatal roma nők munkakeresése nagyobb lenne, ha az édesanyjuk erre jobban
orientálná őket. Megfontolandó ezért, hogy egy bizonyos kor (pl. 40-45 év felett) a nők segélyezésekor szemponttá tegyék azt, hogy a leánygyermekük dolgozik-e. Magasabb
segélyt adva azoknak, akiknek a leánygyereke részt vesz valamilyen foglalkoztatásban.
Fontos cél a gyerekek megfelelő élelmezése és testmozgása. Megfontolandó, hogy a mai pénzbeli juttatások helyett több természetbeni juttatás legyen – pl. a családi pótlék
helyett iskolai étkezés és élelmiszerjegy. Ettől fejlettebb országok (USA) sem idegenkednek. Helyeselhető a „tornaterem építési és testnevelésóra” program a kisiskolákban.
Célként fogalmazódik meg a korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra történő csökkentése 2020-ig, de az ehhez szükséges források egyelőre meglehetősen bizonytalanok.
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4. Egyetértünk azzal, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése céljából fejleszteni kívánják az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi,

valamint rehabilitációs célú infrastruktúrát. A legtöbb problémával küzdő, legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények felzárkóztatását infrastrukturális feltételeik javításával
segítik.
A telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált csoportok esetében a programnak egyes esetekben lakhatási feltételek javítása is a része lenne - megszervezve a
telep rehabilitációját, végső esetben akár a telep felszámolására is sor kerülhetne.
Az új vagy felújított lakások területe 25 ezer m2 lenne, a jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma 1400. Ez nagy eredmény lenne, de látni kell, hogy ez csepp a
tengerben és a szegénységben élők számára aligha jelent megoldást.
5. A foglalkoztathatóság fejlesztésének a célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása, a
munkavállalásukat gátló alapvető problémák elhárítása. A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek számára az abban újra megjelenéshez az
elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtást, tanácsadást, mentorálást, munkatapasztalat szerzést kívánnak biztosítani. A megváltozott munkaképességű
emberek foglalkozási rehabilitációjának célja az egyén megmaradt munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a munkaerő-piacra, erre fokozott figyelmet kell fordítani.
Ezekkel a célokkal csak egyet lehet érteni. Megvalósításuk folyamán az anyagiak mellett hatalmas türelemre és kitartásra is szükség lesz. Nagyon fontos a teendők időbeli és
források szerinti ütemezése.
A munkaerőpiacra való alkalmasságot erősítő programokon túl a foglalkoztatásba ágyazott képzési programokat kívánnak indítani, amelyek romák, elsősorban roma nők
foglalkoztatását segítik, kiemelten a közszolgáltatók területén.
A fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedését segíti a közösségi kulcskompetenciák fejlesztése - a Nemzeti Ifjúsági Stratégia alapján cél a fiatalok társadalmi
aktivitásának növelése, az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése közvetlen programok támogatásával. A hátrányos
helyzetből induló gyermekek esélyeinek növelése érdekében a gyermek fejlődési szakaszait követve egyénre szabott beavatkozásokkal kell segíteni a problémák kezelését.
6. A területi leszakadási folyamatok megállítása a területi hátrányok mérséklését célozza. A beindítandó integrált programmal elért térségeken kívül támogatni kell a települési
leszakadási lejtő elején, illetve a legmélyén lévő településeket is a gazdasági, társadalmi hátrányaik enyhítésében. Az intézkedés egyik alprogramját képezik a többi között olyan
komplex telep-programok, melyek a mélyszegénységben élő családok, kiemelten romák, valamint a szegregált élethelyzetben élő marginalizált csoportok integrációját segítik.
Munkahelyet teremtő szociális vállalkozásokkal kívánja segíteni a hátrányos helyzetű rétegek helyzetét a számukra az egyik intézkedés. A hátrányok enyhítését szolgálja a
szociális gazdaság fejlesztésén keresztül a helyi adottságokra épülő újszerű modellek bevezetése is (szociális boltok, adományboltok stb.). Be kellene mutatni, hogy a
közmunkának milyen szerepet szánnak, vélhetően a jövőben is számolni kell ezzel a lehetőséggel. A közmunka elismertségét fokozná, ha díjazása legalább nettó a legkisebb
nyugdíj 2,5-szerese lenne
A romák társadalmi befogadását segítő programok minden prioritáson belül jelentős szerepet kapnak. Célszerű lenne áttekinteni és értékelni, hogy az előző operatív
programokban mérhetően melyek voltak a hasznos programok a romák támogatására, melyek nem, és azokat a módszereket előtérbe helyezni, amelyek bizonyíthatóan javították
a romák beilleszkedését.
7. A tudástőke gyarapítás célja az oktatás, felsőoktatás fejlesztése. Ehhez képest az összege 7 év alatt együttesen 200 Mrd Ft) nem tekinthető túl magasnak. Igaz, hogy a most
záruló hétéves ciklusban az egészségüggyel együtt volt két külön operatív programjuk, amivel az intézményi fejlesztések iránti igények zömét feltehetően teljesíteni tudták.
Emellett - sajnos - az oktatás mennyiségileg fokozatosan zsugorodó ágazat. A közoktatásban a gyermekszám miatt, a felsőoktatásban pedig a túlméretezettség ésszerű
visszafogása miatt.
8. Egyetértünk azzal, hogy a felsőoktatás esetében a gazdaság igényeihez jobban alkalmazkodó szerkezet és tananyag mellett a K+F folyamatokba való jobb bekapcsolódásra
helyezik a hangsúlyt. Rá kell mutatni azonban, hogy a megoldás kulcsa a mikéntekben rejlik majd - azaz később derül rá fény, hogy mi valósul meg a célkitűzésekből.
Mindjárt itt van egy valóban fontos célkitűzés, hogy a hátrányos helyzetűek közül is sokan érjék el a felsőoktatást és azt eredményesen el is tudják végezni. Ennek eléréséhez nem
egyszerűen anyagiakra van szükség, az igény felébresztésétől kezdve - és ezt a családban is! - a beilleszkedés-felzárkózás-elfogadtatás hármasát is elő kell segíteni, ezért is
fontos a mentor-hálózat működtetése.
9. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása is nagyon fontos, ez már szélesebb kört érint, nemcsak a hátrányos helyzetűeket, a cél az egyenlőtlenségek
csökkentése. A mainál sokkal nagyobb figyelmet kívánnak szentelni a tanulói előrehaladás és az iskolai kudarcok nyomon követésének, a két végső cél, a korai iskolaelhagyás
csökkentése és az egyéni versenyképesség növelése végett.
A köznevelés fejlesztésére irányuló programokba 20 ezer hátrányos helyzetű tanuló (ebből roma tanuló 10 ezer) bevonása önmagában jelentős célkitűzés, azonban a merítési
kör számosságához képest növelést igényel.
A tehetséggondozási programokban viszont a cél a tanulói életpálya nyomon követése a közneveléstől a munkaerő-piaci kilépésig.
A programban megjelenik a nyelvtanítás erősítése. A cél fontos, de nem kellene abszolutizálni. Van aki, tízszeres időráfordítással sem képes elsajátítani egy idegen nyelvet, de
ettől még nagyon jó szakember lehet belőle, csak olyan területet kell választania, ahol a multik mellett magyar cégek is vannak.
Felismert szükségszerűségnek tekinthető, hogy a felsőoktatást a gazdaság igényeinek megfelelően kell átalakítani - ezt az MKIK régebben szorgalmazza. Ehhez javítani kell a
felsőoktatás és a munkaerő-piac között a kapcsolatokat és az információáramlást, amiben jó eszköz a képzés- és tartalomfejlesztés, a vállalati együttműködésen alapuló duális
képzések megalapozása és fejlesztése, a célzott képzési programok indítása és lebonyolítása. Fontos cél a nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás, bár ezek a folyamatok
egyelőre főleg magánkezdeményezésekre indulnak el. Állami ösztöndíjakkal is segíteni kellene, hogy minél több tehetséges hallgató külföldön vehessen részt 1-2 évig
képzésben.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
10. Jó irány, hogy a kutatásban az ún. intelligens szakosodás stratégiájához kapcsolódva a felfedező kutatások feltételrendszerének javítását és a K+F+I rendszer humán
megalapozásának fejlesztését, az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelését célozzák meg. Fontos az oktatás – kutatás – innováció „tudásháromszög” létrehozása,
illetve működtetése.
11. Helyeseljük, hogy növelik a nemzetközileg versenyképes alapkutatási projektek támogatását, hogy erősíteni kívánják a nemzetközi kutatástechnológiai kapcsolatokat, hogy
bővítik a tudományos és felsőoktatási tartalmakhoz való hozzáférés lehetőségeit. A tudományos utánpótlás javításának fontos eszköze a versenyképes jövedelem, de a kutatás
nemzetközi normáknak megfelelő feltételei legalább ilyen fontosak a jövő kutató generációi számára.
12. Hiányoljuk, hogy nem esik szó arról, hogy a „bolognai torzó” jelen formában való fennmaradására lehet-e számítani. Ha igen, az nem lenne túl szerencsés, mert a 3 év a
képzések zömében ahhoz nem elég, hogy a szakmában jó tudásanyaggal el tudjanak helyezkedni a fiatalok. És nagy hányadban vannak olyanok, akik eleve évekig frusztráltak,
amiatt mert „master” képzést szerettek volna kapni, de 3 év után e nélkül kell munkába állniuk.
13. A jó kormányzás céljának a minél teljesebb megvalósítására előirányzott 100 Mrd Ft valószínűleg nem sok a tennivalókhoz képest. Az is igaz, hogy itt a pénznél fontosabb a
feladatok helyes meghatározása, a számonkérés és a jó szervezés - ezek jelentik a kulcsot a változáshoz.
14. A rugalmas, jó reakcióképességű közigazgatás kialakításának valóban az az útja, hogy növeljék a közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságát, ésszerűsítsék a
hatósági eljárásokat és fejlesszék a közigazgatás személyi állományát.
Egy teljesítménymutatót emelnek ki, az adminisztrációs terhek 15%-os csökkentését. A lakossági és vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése tartalmi deregulációt és az
eljárások adminisztrációs terheinek teljes körű felülvizsgálatát és csökkentését jelenti a programban. Célszerű lenne egy független bizottságot létrehozni, amelyik értékelné az
induláskori állapotot és a menet közbeni haladást. Annál is inkább mert a „rendeletileg megoldjuk” hozzáállás 3-4 éve erős a kormányzatban, ami új és új adminisztrációs
többletterheket szokott eredményezni.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Tisztelettel megkaptam az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program (EFOP) 3.0 külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt változatát és annak szakmai
véleményezésére irányuló felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.

1. Általános észrevételeink az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program háttérben hagy olyan összefüggéseket, mint amilyen például az Ős-Dráva Program. A Kormány 1242/2012. (VII.17.) Korm.
határozatában nevesíti az ún. Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát
egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban. A Program megközelítőleg 25
milliárd forint nagyságrendű és több eleme érintett az EFOP prioritásai által.
A Kormány 1242/2012. (VII.17.) Korm. határozata alapján kiemelt kormányzati célként jelöli meg a programot és felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztés támogatása kerüljön
bevezetésre az Európai Unió 2014-2020-as tervezési és programozási időszakra vonatkozó releváns Operatív Programba.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt kormányprogram – nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban. Véleményünk szerint az Ős-Dráva
Program alábbi projektelemei illeszkednek az EFOP 3.0. számú tervezetében megfogalmazott prioritásokhoz és fókuszterületekhez, javasoljuk ezek figyelembe vételét az EFOP
további tervezése során:

VI. Humánerőforrás-fejlesztés tervezése Szociális gazdasággal és civil szervezeti kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos programok
Szociális felzárkóztatási programok
Közfoglalkoztatatás és a közfoglalkoztatotti rendszer továbbvitele
Vállalkozóvá válás elősegítése, képzések
Oktatás-nevelés és képzés a tájgazdálkodás alapjainak elsajátításáért; prevenció
Hálózatszerű, egyénre szabott, munkaerő-piaci felkészítést célzó alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás mentori és képzési tevékenységekkel;
Ős-Dráva Program megvalósítását illetve közösségfejlesztést célzó további egyéni és csoportos programok kidolgozása és megvalósítása, a fenntartható tájgazdálkodást és az
öngondoskodást segítő környezettudatos gazdálkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozásáért és erősítésért.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a fogalomjegyzék hiányára, ami egyes esetekben megnehezíti az operatív program értelmezését. Így például a dokumentumból nem derül ki
pontosan, hogy mit értenek „leszakadó településeken, településrészeken”. Kérjük, szíveskedjenek a dokumentumot a fogalomjegyzékkel kiegészíteni.
A dokumentum átvizsgálása során tapasztalható, hogy sok esetben a „kidolgozás alatt” megfogalmazás szerepel. Egyes esetekben az adatforrás megjelölése pontatlan, néhol
frissebb adatok is rendelkezésre állnak a programban megjelölteknél.
A program nyelvezete, fogalmazása helyenként nehezen érthető, sok következetlen és bonyolult megfogalmazást tartalmaz. Ez egyszerűbb szóhasználattal, egyszerűbb nyelvtani
és közgazdasági megfogalmazásokkal megoldató lenne.
2. Részletes észrevételeink az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan:
Az operatív program 119. oldalán kezdődő pénzügyi tervében található táblázatokban csak a prioritástengelyek kerülnek feltüntetésre. Az intézkedési és beavatkozási szintig való
lebontás nélkül nem állapítható meg a költségvetési tervezet forrásallokációjának megfelelősége. Ezen kívül az összegek csak Euróban vannak feltüntetve, kérjük, azok Forintban
való megadását is.
Egy jóléti állam tekintetében az EFOP jelenlegi munkaváltozatában szereplő ERFA és ESZA források megosztása megfelelő lenne, de véleményünk szerint jelen helyzetben
Magyarország tekintetében az infrastrukturális beruházások, az oktatásba, készségekbe és az intézményi kapacitásokba való beruházás sokkal fontosabb nemzeti érdek, mint az
ESZA típusú fejlesztések, ezért javasoljuk az uniós támogatások elosztásának átgondolását.
A 33. oldal „Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése” kezdetű bekezdésnél a szolgáltatásokhoz való alapvető hozzáférést akadályozó tényezőket nem kezelik a
tervezett intézkedések. A járóbeteg-ellátás infrastruktúrájának fejlesztése és a szűrőprogramok nem fogják biztosítani a kis- és zsáktelepüléseken, tanyán élők, minimál
jövedelemmel, vagy azzal sem rendelkező betegek számára, hogy rendszeresen igénybe tudják venni a szakorvosi ellátást.
Ezen kívül a háziorvosi és gyermekorvosi praxisokat, a védőnői szolgáltatást és egészségfejlesztési irodákat, valamint a mentőszolgálatot és a közösségi lelki egészséget sem
nevesít konkrét intézkedésként a tervezet. (Ez az előző verzióban konkrét felsorolás formájában szerepelt az Operatív Programban.)
Az EFOP tervezet „aktív befogadás” célkitűzés intézkedései nem fedik le teljesen az aktív befogadás politikájának Európai Bizottság által ajánlott beavatkozási területeit, így
például hiányzik a hátrányos helyzetű csoportok foglakoztathatóságának/foglalkoztatási rátájának javítása, minimáljövedelmi rendszerek javítása, aktív munkaerő-piaci politikák
és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, tehát a gazdasági aktivitás elősegítése. Ha a leszakadó társadalmi csoportokat célzó intézkedések eszközrendszere
hiányos marad, az EFOP fejlesztései olyan konstrukciókhoz és projektekhez vezetnek, amelyek illeszkednek ugyan a „felzárkóztatás” filozófiájához, de nem teremtenek valós
esélyt a (mély) szegénységből való kitörésre.
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A 43. oldalon szereplő 6. „A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása” című intézkedés esetén javasoljuk,
hogy a konkrét intézkedések ne kizárólag a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett célcsoportok képzését foglalják magukba, hanem ezen célcsoportok garantált munkához jutását
és megadott időintervallumon belüli foglalkoztatását is biztosítsák.
A 44. oldalon található számozott felsorolás a fontossági sorrendre enged következtetni, kérjük más jelölés vagy szimbólum használatát.
A dokumentumra általános érvényű megállapítás, hogy a diszkrimináció valóban a roma kisebbséggel szemben a legerősebb és legkiterjedtebb Magyarországon, de számos
más társadalmi csoportot is jelentősen érint, pl. fogyatékkal élők, migránsok, hajléktalanok, melyről nem, vagy csak egyes esetekben tesz említést a tervezet.
A kulturális befogadást erősítő, interkulturális és közösségi programok hatékony eszközei a társadalmi befogadásnak, szemléletformálásnak, de véleményünk szerint a
diszkrimináció elleni küzdelemhez nem elégségesek. Az EFOP társadalmi befogadás prioritás intézkedéseit szükséges kiegészíteni a diszkrimináció elleni fellépést hatékonyan
támogató eszközökkel, mint pl a jog- és érdekvédelem támogatása, az érintettek tudatosságának erősítése, a jogérvényesítés hatékonyságának emelése stb.
A dokumentum 47. oldalán a roma származású és jelentősen elmaradottak körében amellett, hogy kultúrájukat nem befolyásolva, de az egészségkultúra és az alapvető higiénés
szükségletek fejlesztésénél kellene kezdeni. Ehhez a védőnői hálózat, a háziorvosok mellett dolgozó körzeti közösségi ápolók további megerősítésére, valamint új
szakmaterületek pl. dietetikusok, dentálhigiénás szakemberek lakóközösségi alkalmazásra, valamint az oktatási intézmények további fejlesztésére (iskola egészségügy), a
munkahelyek támogatására (foglalkozás egészségügy) van szükséges.
Az óvodai, valamint az iskolai tanórai kereteken kívüli foglalkozásokat át kell hatnia az egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tartalmak koncentrált feldolgozásának a
gyerekek, tanulók személyiségének és a helyi közösségek fejlesztése, valamint a tanulási kudarcok kezelése érdekében. Ez azonban nincs összhangban a beavatkozási
célcsoporttal (12-29 év közötti fiatalok). Kérjük ennek összhangjának megteremtését!
A 49. oldal „10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás elősegítése” című fejezetben a tartalom és
a cím véleményünk szerint nincs összhangban egymással, mivel az idősek tevékeny életmódjáról nem tesz említést ez a szakasz.
A program prioritásai elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatói utánpótlás megerősítésére koncentrálnak. A mélyszegénységben élő

családok, valamint a szegregált élethelyzetben élő csoportok felzárkóztatása, integrációja során hatékony beavatkozást jelent a felsőfokú oktatás erősítése helyett a középfokú
szakképzés vagy a gazdaság igényeire reagálni képes képzés, átképzés támogatása, így biztosítva számukra a foglalkoztathatóvá válást. Kérjük, a felsőoktatás preferálása
helyett a Program a szakképzésre helyezze a hangsúlyt!
Véleményünk szerint a 61. oldalon hangsúlyosabb szerepet kellene kapnia a devianciák elleni harcnak a fiatalok körében. Szükséges a már devianciával küzdő fiatalok
leszoktatási programjainak nagyobb rétegekre kiterjesztése, a prevenció erősítése.
Sem a technikai segítségnyújtási (TA) tengely, sem az EFOP egyéb intézkedései nem tartalmaznak konkrét tervet a hátrányos helyzetű csoportok illetve azokat képviselő,
kapacitáshiányos szervezetek szisztematikus fejlesztésére, projekttámogató rendszer felállítására. Mindezek együttes biztosítása lenne szükséges a mélyszegénységben élő, és
különösen a romákat célzó fejlesztési források eredményes felhasználásához.
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Simon Éva, elnök, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete
Egyéb észrevétel
Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) számára az alábbi tevekénységek tekintetében szükségesnek tartjuk a pályázati lehetőségek biztosítását:
1. telephelyfejlesztés, vásárlás, bérlés támogatása
2. szakmai kiadványok – oktatási segédanyagok, szakmai tájékoztató anyagok, szótárak, idegen nyelvű kiadványok és ezek fordításának támogatása
3. informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés
4. marketing (weblap, szakmai tájékoztatók szervezése, nyomtatott anyagok, videofelvételek)
5. alkalmazott támogatás
6. szakmai képzés és továbbképzés tagok vagy szakmai partnerek számára, on-line képzés kialakítása és on-line tanfolyamok támogatása (terembérlet, eszközbérlet, szoftver,
szervezési költségek, oktatási anyag elkészítésének támogatása)
7. szakmai minőségi rendszerek és szabványok népszerűsítése
8. szakmai konferencia támogatása, on-line szakmai konferencia támogatása
9. tanácsadási tevékenység támogatása – regisztráció biztosítása
10. egységes, saját belső szakmai minőségi követelményrendszer kialakításának (szakmai anyagok elkészítése, kiadása, tanácsadás és minősítési rendszer bevezetésének
költségei – szoftver, dologi, marketing) támogatása
11. saját védjegy bevezetésének támogatása
12. innovációs támogatás – új rendszerek, új szoftverek, új termékek, egyéb innováció
Javasolt, hogy a pályázati felhívások között a kis összegű, 1-20 millió forint közötti támogatási összeget nyújtó pályázati kiírások is megjelenjenek.
Cégek és civil szervezetek számára az alábbi tevékenységek tekintetében szükségesnek tartjuk a pályázati lehetőségek biztosítását:
1. szabvány szerinti tanúsítás támogatása, minőségirányítási rendszerek bevezetésének tanúsítása. Ennek keretében lehetőséget kellene biztosítani a konzorciumi formában
történő pályáztatásra, a civil szervezetek saját tagjaik részére történő pályázati lehetőségek biztosítása érdekében
2. szabványok honosítási költségének támogatása – MSZT-nél megrendelt honosítás és a szabványok MFE tagnál megrendelt fordítási költségeinek támogatása.
3. export támogatás és marketing támogatás összekötése az MFE tagcégeknél történő ellenőrizhető fordítással (lásd tanácsadói regisztráció) - civil szervezetek tagjainak akár
konzorciális formában
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Becsó Zsolt , Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Egyéb észrevétel
Nógrád megye társadalma, főleg annak keleti részén, jelentős mértékben elszegényedett, depresszióban él. Ez az állapot visszaveti a tervezett gazdaságfejlesztési
beavatkozások sikerét, ezért mindenképpen átfogó, lehetőség szerint egyedi kezelést kíván. A TOP tervezett tématerületei meglehetősen „soft” beavatkozásokra adnak
lehetőséget. Ilyen program megvalósításának kereteit az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban látjuk. A programdokumentum előszavában is megfogalmazott
beavatkozási logika mentén szeretnénk az OP tervezői felé javaslattal élni egy ITI vagy más formájú nógrádi területi program megvalósítására, melynek három pillérét a mentális,
a szociális és a fizikális egészség képezi. Az átfogó társadalmi program nem kizárólag a leghátrányosabb helyzetű megyei térségeket érintené, mivel a társadalmi problémákat
és azok hatásait nem lehet járásokra/kistérségekre lehatárolni. A program megvalósításában fontos stratégiai partnerünk a Semmelweis Egyetem, amely kutatásaihoz és a
problémák kezeléséhez kiváló terepnek tartja a kétpólusú Nógrádot. A mentális és szociális egészség helyreállításához állnak rendelkezésre olyan, TÁMOP által már támogatott
modellszerű megoldások, amelyek kiterjeszthetők széles célcsoportokra. Ezek eredményeit szintén szeretnénk ebbe a területi programba becsatornázni. Az EFOP tervezőit
javaslatunkkal 2014 januárjában megkeressük.
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
Az operatív program helyesen állapítja meg, hogy a szegénység elleni küzdelem összetett, nagy fejlesztési igényű kihívás, amit csak több operatív program tud csak együttesen
megoldani, ez kedvezően értékelendő állítás. Ezért speciális foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési eszközök szükségesek a leghátrányosabb helyzetű térségekben, ehhez az
általánostól eltérő megközelítés szükséges. Végső soron egy területileg integrált felzárkóztatási programra is javaslatot tesz, melyet maximálisan támogatunk. A komplex
program magába foglalna EFOP-, VP-, GINOP- és TOP-finanszírozta tevékenységeket is.
Prioritási tengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások szerint az alábbi szakmai hozzászólásokkal élünk.
1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
Nagyra értékeljük a Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal elnevezésű intézkedést.
A társadalmi befogadás – tartozzon az majd bármely prioritás alá – kiterjesztése javasolt a szomszédos országok és a hazai nemzetiségek, etnikumok mindegyike irányába.
Interetnikus párbeszédet erősítő beavatkozásokat javaslunk. Fokozottabban kell alapozni a hazai és külföldi nemzetiségek hídszerepére, illetve a Kárpát-medence kulturális
sokszínűségére is integrált programok építhetők. A mentális határok oldása érdekében fontos a people-to-people beavatkozások támogatása, a közös kulturális és egyéb
rendezvények (pl. oktatási célú diákcsereprogramok) szervezése, a közös örökséggondozás.
2. prioritás: Befogadó társadalom
Külön ki kell emelni a Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai című intézkedést, amelyet ezúton is üdvözlünk. A
szegénység elleni harc határon átnyúló módon is meg kell, hogy valósuljon.
Az alacsony jövedelmű, rossz szociális, lakhatási körülményekkel rendelkező csoportok leszakadásának megfékezése, a gyakran szegregált környezetben, határ mentén,
kistelepüléseken, gyenge elérhetőséggel bíró vidékeken élő deprivált lakosság támogatása, az életminőségben lévő elfogadhatatlan mértékű különbségek csökkentése is
részét kell, képezze az operatív programnak.
Bevett módszer ún. poverty mapping nevű társadalomtudományi térképezés. A szegénységi térképek elkészítése és felhasználása számos fejlesztéspolitikai beavatkozásra
hatással van. Ez magába foglalja a beruházások és szolgáltatások telephelyválasztását, terület- és településfejlesztési tervek létrehozását, a pénzügyi (nem csak szociális
juttatások) támogatások elosztását. Szinte első ránézésre kirajzolódik a tervezők és döntéshozók számára, mely területekre célszerű fókuszálni a szegénység elleni
beavatkozásokat. Ezáltal a szűkös erőforrások célirányosan és hatékonyan integrálhatóak a szegénységgel leginkább érintett településekre, térségekre.

A poverty mapping keretében meg kell határozni a szegénységi térkép fő célkitűzéseit, és annak illeszkedését a tágabb szervezeti struktúrába. Ide tartozik a jelenlegi és
potenciális érintettek és szereplők beazonosítása, illetve ezt követően annak feltárása, hogyan, mely területeken vonhatóak be a szegénység elleni küzdelembe.
Elsők között egy részletes munkaprogram kidolgozására van szükség. Lényeges elem, hogy a térképezés kilépjen a kutatói szférából, és a forrásallokáció hasznos eszközévé
váljon.
A térképezési tevékenység során lehetőség van egy hálózat létrehozására a szegénységi térképet potenciálisan használók köréből, majd ún. használói csoportok felállítása
következhet.
Javasoljuk ún. szegénységellenes munkacsoportok kialakítását, ahol a jó gyakorlatok megosztására, végső soron a társadalmi befogadást célzó pozitív, modellszerű példák
kidolgozására van lehetőség.
Hangsúlyozzuk, hogy az önkormányzatok és az állam által létrehozott szegénységellenes politikák és programok egymást kiegészítik, hatnak egymásra. A térképek arra is
használhatók, hogy megvizsgálható legyen, más programok és projektek mennyire érintették a szegényeket.
A módszer egyik legnagyobb eredménye magának a konszenzusnak a megteremtése lehet, mely társadalmi párbeszédet indukál a térségi szereplők között.
A szegénységi térkép segítségével elindul egy folyamat, melynek során a szegénység természetének taglalására, egymás megismerésére és a szegénység elleni megoldások
közös keresésére, projektek létrehozására van lehetőség. A térképeknek köszönhetően regionális szinten felkelthető az érdeklődés a szegénység témájában, mely együttes
fellépésre sarkall. 3. prioritás: Infrastrukturális beavatkozások a gyarapodó tudástőke érdekében
A határon átnyúló munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló infrastrukturális háttér fejlesztése nem kellően jelenik meg. A határon átnyúló ingázás kiszolgálása, illetve a határon
átnyúló integrált foglalkoztatási-képzési térségek megteremtése többek között a következőket igényli, melyek fokozottabb megjelenését fontosnak tartjuk.
• Az EURES-hez való hozzáférés javítása, új EURES-T társulások létrehozása, melyek feladata a határon átnyúló ingázással érintett térségek közös kezelése. A meglévő és új
EURES-T-k fejlesztése terén kulcsfontosságú a határ két oldalán fekvő illetékes munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, területi önkormányzatok és munkaügyi hivatalok
együttműködése, a közös kapacitásfejlesztés. Ide tartozó elemek: a társulás honlapjának fejlesztése; on-line tapasztalatcsere; a munkaerő-piaci együttműködő partnerek
számára külső hírek közvetítése stb.
• A munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások erősítése. Kis- és középvállalkozások részére személyes szolgáltatások: egyéni, személyre szabott szolgáltatások, adóügyi,
szociális és munkajogi előírások, támogatási rendszerek, tanácsadás biztosítása, álláspályázatok, munkaközvetítés, vállalkozásfejlesztési tanácsadás, rugalmas munkaerőpiaci képzés, szakmai fórumok.
• Álláskeresők és elhelyezkedni kívánók számára nyújtott szolgáltatások. Állás- és információbörzék, képzési börzék szervezése, lakossági tájékoztató fórumok, munkaerő-piaci
tanácsadás, az információszerzés során az önállóság fejlesztése, pályaválasztási tanácsadás, ifjúsági csereprogramok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása.
• Együttműködés a többi munkaerő-piaci résztvevővel. Meghatározó tevékenységek: a határ menti régióban közös projektek megvalósítása, együttműködési megállapodások
megkötése.
• A társuláson belüli hálózati együttműködés. Az EURES-T tanácsadók számának növelése, ezáltal a szolgáltatások színvonalának emelése, bővítése, on-line tanácsadás
üzemeltetése. Meghatározó tevékenységek: koordinációs és értékelő konferenciák; közös foglalkozási adatbank; személyes kapcsolattartás; workshopok; legjobb gyakorlat
átadása; a munkáltatók ösztönzése, hogy jelentsék be a szabad álláshelyeket, a mobilitást gátló körülmények feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása; a stratégiai
adatgyűjtés és információértékelés koordinálása.
Lehetséges intézkedések az EURES-ek támogatása terén:
a) a szakképzetlen álláskeresők számára képzések szervezése, az állásba kerülés folyamatának támogatása;
b) a tartós munkanélküliek képzése és mentorálása
c) a régióra kiterjedő trendanalízis elkészítése, a megfelelő képzési kínálat kialakítása érdekében.
a) állásbörzék és karrierexpók megrendezése
b) az EURES tájékoztatási rendszerének területi bővítése.
4. prioritás: Gyarapodó tudástőke
Lehetséges új, illetve megerősítendő intézkedési elemek:
• a tágabb térség felmérése a határon átnyúló közös oktatási-képzési és kutatás-fejlesztési együttműködések terén: alapja, hogy egyes magyarországi köz- és felsőoktatási
intézmények jelentős vonzerőt gyakorolnak a határon túli diákságra, illetve az, hogy egyes felsőoktatási központok hasonló profillal vagy összehangolatlan képzési kínálattal
rendelkeznek.
• csereprogramok (ösztöndíjak) megvalósítása a szakképző intézmények diákjai és tanárai között;
• közös szakmai programok, gyárlátogatások szervezése a képző intézmények diákjai és tanárai számára;
• szakmai verseny szervezése a diákok számára.
• ágazati fejlesztési partnerség kialakítása a klaszterek, a kutatási-fejlesztési, valamint a szakképző intézmények részvételével a humán erőforrás fejlesztése végett;
• a nem hagyományos képzések megvalósításának erősítése: a duális képzés kiterjesztése, a KKV szektor vállalatvezetői rétegét célzó (posztgraduális) továbbképzések,
szemináriumok szervezése.
• a kétnyelvűség jegyében hazánkban és a szomszédos országokban fontos lenne a szlovák, román, német stb. nyelv választhatóságának megteremtése, gyakorlatorientált
nyelvtanfolyamat szervezése, mivel a gazdaságban (pl. a turizmusban, a határon átnyúló ingázásban) sokat számít az anyanyelven való kommunikáció lehetősége.
5. prioritás: Jó Állam
Az Európai Területi Társulások, más néven EGTC-k (European Grouping of Territorial Cooperaiton) szerepének erősítésére van szükség. Ezek a társulások jelenleg a
legalkalmasabbak a határon átnyúló tervezés és fejlesztés számára. Segítségükkel a határon átnyúló integrált területi beruházások (ITB-k, angolul ITI-k) megfelelően
menedzselhetők.
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Egyéb észrevétel
• Az EEFOP-ban behatárolt prioritástengelyek és célkitűzések megvalósításának eszközrendszerében a kerékpár és a kerékpározás, mint eszköz szerepet játszhat (nem csak
projektötlet szinten), de építve a terület eredményeire, lehetőségeire, a szinergiák kiaknázására. Ezt elősegítheti a várhatóan 2014 márciusára elkészülő Komplex Kerékpáros
Program és a horizontális, fejlesztési területekbe történő integrálásra koncentráló szakmai javaslatok kidolgozása. Az integráció területei lehetnek pl.: a mobilitás támogatása a
hátrányos helyzetű térségekben, a fizikai aktivitás támogatása, az idős- és családbarát szemléletformálás, életminőség, vagy az LLL célkitűzések támogatása.
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Dr. Fodor Péter, elnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség
Egyéb észrevétel
A programban megfogalmazott hét beavatkozási terület mindegyikében kapjanak jelentős szerepet a könyvtárak a rendszerben elfoglalt helyük és a felhasználóknak nyújtott
szolgáltatásaik révén. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az előző periódusokhoz hasonlóan készüljön egy átfogó stratégia, amely árnyaltan fogalmazza meg a magyar könyvtári
rendszer egészére és az egyes könyvtár típusokra vonatkozó –átfogó és specifikus –célokat és hozzájuk rendelt beavatkozásokat. Az Országos Könyvtári Konferencia (2012.
november 22-23) „Tézisek és Ajánlások” című dokumentumának szerkesztő bizottsága a könyvtárak fejlesztési irányait már az Európai Unió 2020-ig érvényes elvei alapján
állította össze. Ebben világosan megfogalmazódik, hogy a könyvtár az információs/tudástársadalom alapintézménye. A különböző könyvtártípusok a jövőben is eltérő prioritások
mentén meghatározott eltérő feladatokkal nyújtanak összehangolt szolgáltatást a társadalomnak. A technológia fejlődése és bizonyos – hazai és globális- társadalmi folyamatok
következtében az egyes könyvtártípusok szerepe, funkciója ugyan egyre inkább külön válik, de szerepük –pontosan azért mert országos rendszerben működnek-folyamatosan
növekszik.
Kezdeményezzük, hogy az Operatív Program beavatkozásaihoz erőteljesebben rendeljék hozzá a könyvtárakat. A társadalmi kohézió erősítésében és a köznevelés minőségének

fejlesztésében kiemelkedő feladatokat tudnak ellátni a közművelődési, iskolai könyvtárak, míg a tudásgyarapodás és a felsőoktatás színvonalának fejlesztésében a felsőoktatási
és szakkönyvtárak rendelkeznek megfelelő kompetenciákkal.
Észrevételek, javaslatok:
A könyvtár az információs/tudástársadalom alapintézménye, a könyvtári rendszerben elfoglalt helye szerint kiszolgálja/támogatja a települési, az iskolai, a felsőoktatási, a
tudományos kutatási valamint a különböző intézményi és a szakmai közösséget.
A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, miközben tudományos feladatokat is ellátó egységei a kutatási infrastruktúrának is szerves részét
képezik.
A korszerű könyvtár hozzájárul a foglalkozatás területén kitűzött kormányzati cél eléréséhez is, amelyet elsősorban az egész életen át tartó tanulás támogatásával szolgál.
A könyvtárak összetett feladatellátásra képesek. Egyszerre tudják támogatni az egyéni /tanulást/ és a közösségi igényeket.
A közszolgáltatások magas minőségének folyamatos biztosítása érdekében elengedhetetlen a könyvtáros szaktudásában rejlő erőforrás fejlesztése.
A könyvtár a nemzeti innovációs rendszer szereplője, szerves része a nemzeti kutatási infrastruktúrának.
A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények
1. Prioritás: infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
2.A.1.2. A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása, a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése:
A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer közszolgáltatásként, a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés
nélkülözhetetlen bázisa.
2.A.1.4. Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
A könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások társadalmi színtere a helyi közösségek számára a társadalmi élet aktív szereplőjévé válik, speciális
programjaival elősegíti a társadalmi kohézió növelését.
(5) Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért.
Javasolt beavatkozás: A közös munkára, a közös tanulásra kialakított, számítógéppel és internet eléréssel rendelkező, interaktív közösségi programokra alkalmas könyvtári terek
kialakítása, megfelelő családbarát könyvtári környezet kialakítása.
A könyvtárak a társadalmi felzárkóztatás elősegítése érdekében szervezzenenek speciális programokat. a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és
szövegértelmezési képességek fejlesztésére és a minőségi közösségi élet kialakítására.
Lehetséges kedvezményezettek: a könyvtárak is

2. Prioritás: befogadó társadalom
6. Speciális célkitűzés: társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
Cél a társadalmi együttélés, társadalmi párbeszéd erősítése az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésével. A könyvtárak eddig is jelentős szerepet vállaltak a közösségi élelet
segítő programok kialakításával és fokozott figyelmet fordítottak az idősebb generáció aktivitásának fenntartásában. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség több mint 10 éve
szervezi országosan a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” programját, melynek célja, hogy minden társadalmi réteget megismertessen a könyvtárak által nyújtott
művelődési és közösségi lehetőségekről és fejlessze a társadalmi kohéziót. A könyvtár minden önkéntes munka számára ideális tér, legyen az középiskolás diák, munkanélküli,
vagy aktív időskorú állampolgár. A könyvtárak számára természetes közeg a sokszínű együttműködés.
Lehetséges kedvezményezettek: a könyvtárak is.
9. speciális célkitűzés: a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása érdekében az 1. alintézkedés: a fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítása és
kezelése, a korosztályt közvetlenül körülvevő szakmai környezet fejlesztése.
Javasolt beavatkozás: Nem formális és informális képzések fejlesztése elsősorban megyei, fővárosi, városi valamint felsőoktatási könyvtári szinten. Közösségi élet szervezésére
speciális programok a kisebb települési könyvtárakban.
- A könyvtárak továbbra is vállaljanak vezető szerepet az olvasáskultúra fejlesztésében és népszerűsítésében, és működjenek együtt az oktatási, kulturális, szociális és
egészségügyi intézményekkel, a családokkal, civil szervezetekkel, valamint a piaci szereplőkkel.
- A könyvtárak kapcsolódjanak be az e-társadalom alakításához szükséges digitális írás-és olvasáskészség fejlesztésébe.
3. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
Javasolt beavatkozás: Az olvasás népszerűsítése alkalmazkodva a helyi közösségek igényeihez. Országos kampányok és programok szervezése, lebonyolítása más tárcákkal
együttműködve. Az elektronikus/digitális olvasás, információ szerzés oktatására országos programok szervezése (más tárcákkal együttműködve).
- A használók képzésével és IKT laborok működtetésével minél több állampolgárt kell hozzásegíteni a digitális kompetenciák megszerzéséhez és alkalmazásához; digitális
szakadék csökkentése a felzárkózás támogatása érdekében.
- Megvizsgálandó Pest megye és Budapest könyvtári infrastrukturális beruházási helyzete.
4. prioritás: gyarapodó tudástőke
Javasolt beavatkozás: Könyvtári infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése.
- Támogatni kell az egyedi azonosító technológiák elterjedését a könyvtári kölcsönzés automatizálása érdekében.
Javasolt beavatkozás: Szabályozni kell az elektronikus dokumentumok könyvtári szolgáltatásának kérdését: a jogtulajdonosokkal egyeztetve, jogdíjfizetés mellett. A nyílt
hozzáférésű (open access) tartalomszolgáltatás könyvtári erőforrásokkal történő országos kiterjesztése
Javasolt beavatkozás: A K+F+I-hez kapcsolódó könyvtári fejlesztéseket kell elindítani a felsőoktatási technológiai transzfer központok és a vállalati szféra össze kapcsolásával.
Törekedni kell a hálózatépítő és közös projekt generáló tevékenységek kialakítására. A könyvtárakban távsegítséggel/mentorálással támogatott virtuális kutatási és tanulási
környezetet kell kialakítani.
Javasolt beavatkozás: IKT laborok kialakítása felsőoktatási könyvtárak vezetésével, könyvtáros képző intézményeket megyei, fővárosi könyvtárakat is bevonva, alkalmazott
könyvtár-informatikai kutatások folytatása.
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Egyéb észrevétel
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. novemberében Országos Könyvtárügyi Konferenciát hívott össze. Az MKE 2013-ban a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újra összehívta a konferencián működő szekciókat. A Digitális Írástudás szekció, a 2013. november 26-án, Budapesten az Országos
Széchényi Könyvtárban tartott műhelybeszélgetésen áttekintette az operatív programokban a könyvtárak szerepét, megjelenését, és ezzel kapcsolatban a következő
észrevételeket, javaslatokat kívánja tenni.
EFOP
3. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
„A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek átadása érdekében az oktatás minden szintjén meg kell teremteni az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák oktatásának infrastrukturális feltételeit.”
Az idézett bevezető mondat értelmében a felsőoktatási intézmények is beleértendők a fejlesztendő intézményi körbe, de a szöveg további része már leszűkül a közoktatás
intézményrendszerére, és a használt terminológia is a közoktatásban szokásos.
Javasoljuk a szövegrész átfogalmazását oly módon, hogy az az eredeti szándéknak megfelelően értelmezhető legyen az oktatás minden szintjén.
18. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
„felsőoktatás
…Az intézkedés keretében sor kerül a közgyűjteményi és közművelődési intézmények, egyházi és civil szervezetek célirányos infrastrukturális fejlesztésére és eszközök
fejlesztésére, amely alkalmassá teszi őket az ott őrzött tudásvagyon mindenki számára elérhetővé tételére.”
A felsorolt intézményi kör túlságosan tág, ha a szöveg alapján az azokban őrzött tudásagyon mindenki számára történő elérhetővé tétele a célja az infrastrukturális fejlesztésnek.
A közgyűjteményi intézmények kapcsán egyértelmű az őrzött tudásvagyon disszeminálása, viszont nem vagy csak nehezen értelmezhető ez a többi, felsorolásban szereplő
intézmény vonatkozásában. Javasoljuk a szövegrész átfogalmazását, pontosítását.
4. prioritás: gyarapodó tudástőke
Tudományos és felsőoktatási tartalmakhoz való hozzáférés bővítése
„a tudományos és felsőoktatási tartalmak népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek”
Javasoljuk, hogy a népszerűsítés mellé kerüljön be a tudományos és felsőoktatási tartalmak hatékony visszakeresését és etikus módon történő felhasználását támogató
tevékenységek is.

2013. december 16. 11:02

Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
Az EFOP “A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem” tematikus cél, a „2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi
közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása (9.b)” és a „1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (6. prioritási tengely) közösségek szintjén irányított helyi
fejlesztési stratégiák (9. i)” prioritásokon belül az intézkedések kiemelt szempontja a fenntartható környezetjavítás kell, hogy legyen.
Különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés és beruházás szempontjait az „1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) Beruházás az oktatásba,
készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a)” a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának fejlesztése”
nagyprojekt megvalósításánál. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar vagy nemzetközi épületminősítő
rendszer kiemelt kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki a szempontok megvalósulását
figyelemmel kíséri.
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Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A szociális gyermekjóléti intézmények támogatása az egyik legfontosabb célok közé tartozik hazánkban. Szükség van arra, hogy a gyermekekkel a szülők is ott lehessenek,
otthonossá tegyék a helyet, ezért nem csak a gépek korszerűsítése, hanem a bentlakásos épületek felújítása is szükséges.
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Orlóci László
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban koncepció) hangsúlyozza az együttműködési partnerséget az egyetemekkel. A dokumentum fő fejezetei alapján
sorrendben az alábbi megállapításokat teszem:
• A helyzetértékelés alapján megállapítható, hogy a régió/megye fejlettségben nagyon eltérő képet mutat. Ez az eltérés kis távolságokon belül is igen nagymértékű lehet. Ez
jellemző a gödi térségre is. A szomszédos Dunakeszihez képest, mely a sokrétű idetelepült vállalkozások révén fejlett térség, Göd igen elmaradott képet mutat. Infrastrukturális
fejlesztései alacsony szintűek. A gödi önkormányzat fejlesztési tervei erre részletesen kitérnek. (Göd város integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013)
• A beavatkozást igénylő területek meghatározásai a koncepció alapján ezért finomításra szorulnak.
• A terület országos fejlesztési célrendszerbe illesztése feltétlen követelmény. A Duna régió kapcsolat rendszerben betöltött szerepe tisztázandó.
• Göd nem kiemelt vállalkozási terület, „csapágyváros”, de annak közvetlen határán fekszik. Pest megye együtt tervezendő várostérségei közül, a budapesti agglomeráción belül,
a Dunakeszi – Vác körzethez tartozik. Budapest körüli térség részekén együttműködve a főváros sikerességét is szolgálja, Egy intézményen belüli két telephely (budapesti és
gödi) működése ezt jól modellezheti.
• A kulturális és táji sokféleség a humán értéktöbbletet is szolgáltat, a dunakanyari adottságok vonzó rekreációs térséget, jó ökológiai állapotú természeti környezetet jelentenek.
• Együttműködés a helyi önkormányzattal a közös fejlesztések érdekében kiemelt célként említett.
• Kulturális, idegenforgalmi szolgáltatások szerepe a térségben megnövekszik és támogatottá válik.
• A koncepció keretében a Füvészkert és ezen keresztül az ELTE, a márkaépítésének is jó terepe lehet.
• A megye makroregionális tudásközponttá válásának fontos részterülete lehet a Huzella kert.
• A gazdaság és szakképzés kapcsolatához hozzájárulhat azzal, hogy a térségben található szakképző intézetekkel közös fejlesztések valósulhatnak meg. Ez a jelentős helyi
vállalkozások miatt fenntartható tevékenység lehet.
• A megye K+F teljesítményének jelentős részét a mezőgazdasági kutatások jelentik, ezért az egyetemeink között fennálló együttműködést e téren is mélyíteni lehet, tekintettel a
Huzella kert adottságaira és az intézményünk már eddig is folytatott alap- és alkalmazott kutatási témáira (VM Szakmai Szaktanácsadási Központként).
• Mivel a megye közgyűlése az elsők között kíván a Duna stratégiával tervezni, ez a Huzella kert fejlesztésének egy vezérlő elve is lehet.
• 2016 után Pest megye önálló régióvá alakulása esetén, lehetőség nyílik KEOP pályázatok keretében a gyűjteményes kertek, így a Huzella kert megújítására is.
• A régió fejlesztését szolgáló uniós alapok közül az ESZA lehetőséget kínál az oktatás színvonalának emelését szolgáló pályázatokhoz.
• Kiemelt szerepet kap a turizmus, és azon belül az ökoturizmus fejlesztése, az új és meglévő zöldfelületek kialakítása, fejlesztése. A Huzella kert fejlesztésének irányai ezek is

lehetnek, mivel adottságai erre kiválóan alkalmasak. Az egyetem társadalmi szerepvállalásának egy kiváló terepe lehet az ez irányú fejlesztés és tevékenység.

Összességében látható, hogy a tervezett térségi fejlesztési koncepció csak érintőlegesen/járulékosan jelenthet támogatást a felsőoktatási intézmény számára. Azonban ezek a
nem alapfeladatként, de sok esetben közfeladat ellátást jelentő programok lehetőséget teremthetnek az elavult szervezeti egységek megújítására. A részletes koncepció
kialakítását egy, az érdekelt felek képviselői által létrehozandó tárcaközi bizottság végezhetné.

Dr. Orlóci László
igazgató
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Balogh Márton
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Tisztelt Tervezők!
Kijelenthető, hogy az egészségügyi rendszerben a 2007-2013-as tervezési ciklusban megvalósuló beruházásokat követően megalapozott és alátámasztott indokok miatt folytatni
szükséges a fekvőbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztését.
Belátható érdekek miatt az EFOP keretei között kiemelt figyelmet szükséges fordítani a 2014-2020-as időszakban a kórházak infrastrukturális fejlesztéseire.
Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése során kell kiemelten támogatni a szükséges - és a kórházak részéről tervezési szinten jól előkészített - kórházi
infrastrukturális bővítéseket, a kórházi ellátás hiánypótló beruházás jellegű fejlesztéseit, melyek jövőbeni megvalósulásukkal elősegítik a rendszerszintű struktúraváltási és az
intézményi funkcióváltási folyamatokat.
Ennek érdekében tisztelettel kérem, hogy az EFOP vonatkozó prioritásában kedvezményezettként egyértelműen, azonosítható módon jelenjenek meg a fekvőbeteg ellátást végző
kórházak!
A kórházak részére a beavatkozási szinten pontosan kerüljön meghatározásra az ismert és szükséges infrastrukturális fejlesztések, valamint az ezzel legtöbbször együtt járó
eszközbeszerzések is támogatása!
Ennek érdekében egyértelmű és világos célok kerüljenek meghatározásra az egészségügyi rendszer keretén belül a kórházak infrastrukturális és eszközállomány fejlesztése
kapcsán!
Értelemszerűen a fekvőbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztésére jelentős forrásokat szükséges elkülöníteni, melyet kérem, hogy vegyenek figyelembe az EFOP keretének
allokációja során!
A véleményem figyelembevételében bízva, kívánok további sikeres előkészítést Önöknek!
Balogh Márton - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház képviseletében
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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Véleményem szerint ez egy jó megtervezett program, a felsorolt célok között talán a legfontosabb a szegény családokban élő gyermekek lehetőségeinek növelése, egészségügyi
állapotok javítása.
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Husz Ildikó
Egyéb észrevétel
Az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport észrevételei (elsősorban az OP 1. és 2. prioritási tengelyéhez)
Általános észrevételek:
- Az OP célkitűzései rendkívül fontos társadalmi problémákat kívánnak orvosolni. Ehhez képest kérdéses, hogy a tervezett – a jelenleginél alacsonyabb összegű – forrásokkal
milyen mértékben lehetséges a kitűzött célokat elérni.
- Örömmel látjuk, hogy a gyermekszegénység csökkentését szolgáló intézkedések több prioritási tengelyben, intézkedésben és alintézkedésben is megjelennek. Ezen belül
különösen fontosnak tartjuk az elindult kistérségi komplex gyerekesély programok folytatásának biztosítását, amelyről a programban is olvashatunk. Kívánatos, hogy ezek a
jelenleg 2-3 éves programok a jövőben hosszabb időszakra kapjanak lehetőséget az elindult fejlesztések folytatásához, az eredmények kiteljesítéséhez.
- Az anyagban sokszor szóba kerül a komplex programok szükségessége, ennek ellenére a tervezett beavatkozások többsége alapvetően ágazati szemléletű, felépítésű. (pl. a
korai iskolaelhagyás komplex problémája nem csak a köznevelési területre tartozik, mégis csak ott kerül említésre).
- Az OP több helyen nem konzekvens abban a tekintetben, hogy etnikai alapú vagy „színvak” fejlesztéspolitikát kíván-e folytatni (a romákat vagy tágabban a hátrányos helyzetűeket
célozza-e). Elképzelhető olyan is, hogy egyes beavatkozásoknál az egyik, másoknál a másik megközelítés a célszerű, de a választás mögötti érveket érdemes lenne világossá
tenni.

Konkrét intézkedésekhez kapcsolódó észrevételek

2.A.2.3. – 6. intézkedés (foglalkoztathatóság javítása)
Nem vitatható, hogy a szegénységből való kitörés egyik alapeleme a munkához jutás. Az Operatív Programból az derül ki, hogy a foglalkoztatottság legnagyobb kerékkötője az
alacsony foglalkoztathatóság, amelyet képzéssel szükséges orvosolni. Ugyanakkor az anyagban kevés szó esik a tartós munkanélküliek munkalehetőségeinek bővítése
érdekében teendő intézkedésekről. Az sem látható, hogy a szociális gazdaságban létrejött vagy a vállalkozóvá válás elősegítésére indult projektek tapasztalatai beépültek-e a
program tervezésébe. Nem ad választ az OP arra a problémára sem, hogy a kutatások szerint az elsődleges munkaerőpiacon munkát nem találók képességei, képzettségei
gyakran megfelelőek a fekete- és szürkegazdaság keretei között, akik ott rentábilisan foglalkoztathatók. A szűkös munkaerő-kereslet és a fekete/szürkegazdaság problémái
kezelése nélkül kérdéses, hogy az OP-ban szereplő képzések és egyéb intézkedések révén elérhető-e az EU 2020 stratégia 75%-os foglalkoztatási célértéke.
Javasoljuk továbbá, hogy minden foglalkoztathatóságot elősegítő intézkedésnél az output indikátorok ne a képzésben résztvevők számára, hanem a képzés után foglalkoztatásba
kerülők számára vonatkozzanak. (ld. 51. oldal).
2.A.2.3. – 9. intézkedés (gyermekek, fiatalok képességeinek kibontakoztatása)
Nem világos, hogy ebben az intézkedésben miért a fizikai képességek kibontakoztatásán van a hangsúly, egyéb képességek viszont vagy teljesen kimaradnak, vagy alig kerülnek
említésre.
2.A.2.5. - 11. intézkedés (gyermekszegénység csökkentése)
1. alintézkedés: Integrált térségi gyerekprogramok kiterjesztése.
Kívánatos, hogy ezek a jelenleg 2-3 éves programok a jövőben hosszabb időszakra kapjanak lehetőséget az elindult fejlesztések folytatásához, az eredmények kiteljesítéséhez.
Nem világos, hogy mit kell érteni a „programok továbbfejlesztése” kifejezésen: az elindult helyi programok lényegében a jelenlegi feltételek mellett folytathatók, vagy pedig egy
lényegesen átalakuló konstrukcióban lehet majd rájuk pályázni. Ez utóbbi eset veszélyeztetné az eddig elért eredmények fenntarthatóságát.
2. alintézkedés: Kistelepülési gyerekprogramok indítása.
Az alintézkedés a nem csökkenő gyerekszámú településekre céloz, azaz kizárja a csökkenő gyerekszámú településeket. Ugyanakkor egyes településeken éppen az ilyen és
hasonló szolgáltatások hiánya járulhat hozzá a csökkenő gyerekszámhoz azáltal, hogy a gyermekes családok elköltöznek a településről. A szolgáltatások telepítése elősegítheti
a negatív demográfiai tendenciák megállítását, ezért nem a gyermekszám változásának irányához, hanem a gyermekek abszolút számához kellene kötni az alintézkedést. Itt is
fontosnak tartjuk továbbá az egészségügyi prevenció megjelenését (ld. 3. alintézkedés)
3. alintézkedés: Biztos Kezdet szolgáltatások fejlesztése.
Itt is a gyerekek számához javasoljuk kötni az alintézkedést (ld. előző pont). Kívánatosnak tartanánk továbbá, ha a Biztos Kezdet szolgáltatások fejlesztése nem korlátozódna az
1000 fő feletti településekre, hanem pl. kitelepülő szolgáltatások vagy helyi egyéb, koragyerekkorra (is) fókuszáló intézményekben (pl. családi napközik) a Biztos Kezdet szemlélet
elterjesztése révén másutt is elérhető lenne ez a szolgáltatás.

2.A.2.5. – 13. intézkedés (mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának segítése)
1. alintézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása.
Köztudott, hogy a mélyszegénységben élők körében igen magas a végletesen eladósodott családok aránya, ahol gyakori, hogy a közüzemi tartozások miatt nincs villany, gáz,
és/vagy vezetékes víz. A felhalmozódott tartozásokat a családok önerőből kifizetni nem tudják. Adósságkezelési szolgáltatást jelenleg csak a 40 ezernél nagyobb lakosságszámú
települések önkormányzatai kötelesek bevezetni, ugyanakkor a mélyszegények túlnyomó többsége falvakban és (40 ezer fő alatti) kisvárosokban él. Kívánatos lenne a tartozások
rendezésének segítése a kisebb települések esetében is, e nélkül nem képzelhető el a lakhatási feltételek jelentős javítása. Nem egyértelmű, hogy az alintézkedés milyen
konkrét megoldási javaslatokat kínál erre a problémára: csak az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó képzést tervez-e vagy magát a szolgáltatást, és ha ez utóbbi, akkor
pontosan milyen módon tervezi ezt bevezetni a kisebb települések esetében.
2.A.6.5. – 29. intézkedés (társadalmi innováció és transznacionális együttműködések)
1. alintézkedés: társadalmi innováció
Nem világos, hogy a tervezett „Esélypontok” szolgáltatás hogyan tud a már meglévő kezdeményezésekre (pl. a 2.A.1.3.1. prioritásban említett közösségi terek, a Biztos Kezdet
Gyerekházak, tanodák) ráépülni. Alapvető fontosságú, hogy az új szolgáltatás ne a már meglévők – pl. a helyi tanoda – konkurenciájaként jöjjön létre, megosztva ezzel a
potenciális igénybevevők körét. A tervezéshez javasoljuk figyelembe venni – többek között – a TÁMOP 5.2.1. projekt kistérségi gyerekesély programokkal (TÁMOP 5.2.3)
kapcsolatos tapasztalatait a párhuzamos szolgáltatások indításáról.
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Menedék Egyesület
Egyéb észrevétel
A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület fontosnak tartja, hogy az EFOP célcsoportjainak és célkitűzéseinek meghatározásánál megjelenjenek a Magyarországon élő
külföldiek, különös tekintettel a menekült és oltalmazott jogállású személyekre, valamint az EU területén kívülről érkezett, nem magyar anyanyelvű migránsokra. Az EU
állampolgárai, a huzamos tartózkodási jogosultsággal bíró harmadik országbeliek, valamint a menekültek és oltalmazottak a magyar állampolgárokkal azonos jogokat élvezve
mindenképpen potenciális célcsoportjai az EFOP-nak, ezért néhány vonatkozásban fontosnak tartjuk e csoportok nevesítését egyes prioritások meghatározott célkitűzéseinél,
ugyanis tapasztalatunk szerint a szociális, egészségügyi és oktatási intézményrendszerek gyakran nem veszik figyelembe e csoportok speciális szükségleteit. A közoktatásban a
tanköteles korú külföldi gyerekeknek jogállástól függetlenül részt kell venniük, esetükben különösen fontos az eltérő nyelvi és kulturális kompetenciáik miatti hátrány leküzdése
célzott intézkedéseken keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a TÁMOP 3.4.1. programokhoz hasonlóan ebben a ciklusban is legyen célzottan a migráns és migráns hátterű tanulók
iskolai integrációját segítő program, amelyet – a migránsok erős fővárosi koncentrációja miatt – elsősorban a Közép-magyarországi Régióban célszerű megvalósítani. A
felsőoktatási szerkezetátalakítás és minőségi színvonalemelés kapcsán fontosnak találjuk, hogy megjelenik a nemzetköziesedés és hallgatói mobilitás erősítése (93. old.),
javasoljuk ugyanakkor, hogy ezt ne csak a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésével, hanem a külföldi hallgatók beutazását és tartózkodását könnyítő jogi, szociális és kulturális
szolgáltatások és mentorprogramok támogatásával ösztönözzük.
Javasoljuk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok meghatározásánál jelenjen meg a „humanitárius védelmet élvezők” kategóriája, ezzel a magyar állampolgárokkal azonos
jogállású menekültek és oltalmazottak számára is megnyílik a lehetőség az EFOP által támogatott programokban való részvételre, valamint lehetőség nyílik kifejezetten e
csoportok számára esélyegyenlőségi, oktatási, munkerő-piaci és társadalmi felzárkóztatási programok tervezésére és megvalósítására.
Az alábbi helyeken tartjuk különösen fontosnak a migránsok és a humanitárius védelemben részesülők megnevezését:
A 2.A.2.3.1. pontban tárgyalt 6. intézkedésnél (43-44 old.) szükségesnek tartunk egy 7. alintézkedést is, amely a menekültügyi ellátórendszerből kikerülő humanitárius
védelemben részesülő személyek munkaerő-piaci integrációját támogatja komplex foglalkoztatási, szakképzési és mentorálási programmal. A humanitárius védelemben
részesülők területi elhelyezkedése miatt (elsősorban a Fővárosban élnek) az első alintézkedéshez hasonlóan itt is javasoljuk a Közép-magyarországi Régióra való kiterjesztést.
A 2.A.2.3.1. pont 8. intézkedésénél már a címben fontosnak tartjuk megjeleníteni a migránsokat, akik egyébként az 1. és 2. alintézkedés célcsoportjában meg is jelennek.
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Vámos Dóra

Egyéb észrevétel
Jól megtervezett fejlesztési program, részletesen levezetett probléma megoldás lehetőségeivel. Ennek megvalósítására különösen nagy figyelmet kell fordítani, hiszen sokan
még az alapvető ellátásokhoz sem jutnak hozzá, ami nem megengedhető. Különösen a gyermekszegénység megszüntetésére lenne nagy szükség.
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Kiemelt Gyerekesély Program
Egyéb észrevétel
A TÁMOP 5.2.1. Gyerekesély Program észrevételei, javaslatai az EFOP 2014-20-as tervezett tartalmaihoz
Lényegesnek tartjuk kifejezni, hogy a gyermekszegénység csökkentését célzó 25 éves programnak - a 2007-ben országgyűlési határozatként elfogadott „Legyen jobb a
gyermekeknek” Nemzeti Stratégiának a prioritásai – következetesen megjelennek. A Program megkezdett folyamatának továbbvitele a 2014-20-as időszakban jelen van, a
lehetőségek nyitottak az infrastrukturális és tartalmi, szolgáltatásfejlesztések terén is, potenciálisan. Általában véve elmondható és nagyon támogatandó, hogy a szegénység,
ezen belül a gyerekszegénység csökkentés, mint fontos és kiemelt terület jelenik meg a tervezetben. A beavatkozási területek közül a TÁMOP 5.2.1 EU Kiemelt Gyerekesély
Programjának közel 5 éves szakmai – módszertani tapasztalata van az első négy prioritásban. A TÁMOP 5.2.1. program szakmai – módszertani és képzési segítséget nyújt
konzorciumi partnereivel közösen 23 db LHH-s kistérség komplex Gyerekszegénység elleni programjához. Tevékenységei szorosan kapcsolódnak a beavatkozási területekhez.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program 7 beavatkozási területet (prioritást) határoz meg, melyből az első négy a TÁMOP 5.2.3 –as konstrukcióknak is kiemelt területei,
eltérő mértékben és arányban.
- A prioritások és alintézkedések körében az egyes – gyermekszegénység csökkentését (is) célzó programok vizionalizálhatók, ám a konkrét lehetőségek nem teljes körűen
azonosíthatók jelenleg, és a programok közötti szervesebb összekapcsolódást, a párhuzamosságok elkerülését sem lehet jelenleg jól látni. A beavatkozások koordinációs
mechanizmusa, egymásra épülése még kevésbé érzékelhető.
- Pl: 113. oldal / 29. Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések / 1. alintézkedés: a társadalmi innováció terén tervezett beavatkozási irányok: „Esélypontok”.
Jelenleg nem érzékelhető, ez milyen viszonyban, milyen hierarchiában vagy kölcsönös kapcsolatban áll más területtel, illetve magával a Gyerekesély Programmal,
gyermekszegénység mérséklését támogató vagy megindult tevékenységekkel. Nem értelmezhető, hogy milyen „szolgáltatási rendszer fejlesztésével” nyújt majd segítséget a
gyerekekre irányuló esélynyitó programok összehangolásában.
- A TÁMOP 5.2.3–as konstrukciókban megkezdett fejlesztések, hatások erősítésére vonatkozó konkrét utalásokat még kevésbé látunk. Ez utóbbi hangsúlyozása azért különösen
fontos, mert a rövid ideig tartó indításoktól (24-36 hónap) kevés maradandó eredményt lehet várni, viszont a megkezdett fejlesztések további támogatásának elzárásával több kárt
okozhatunk, mint amennyi eredményt elértünk. A gyerekesély programok folytatása kapcsán (is) szükséges előre jeleznünk azt, hogy a TÁMOP és EFOP konstrukciók
illeszkedését biztosítani kell, annak érdekében, hogy a projektszakaszok közt „elvesző” időszakokat kizárjuk, amik veszélyeztetnék a korábbi eredményeket.
- Fontosnak tartjuk, hogy a program építsen az eddigi eredményekre, valamint vegye figyelembe a magyar társadalom ezzel kapcsolatos változásait az elmúlt években.
Javasoljuk az elvileg egymásra épülő (építhető) egymást erősítő beavatkozások szinergiáit, kapcsolatrendszerét megjeleníteni a működés, működtetés, de a fenntartás és
fenntartható hatások szempontjából is. A pályázat területi célzottságánál ezt (is) javasoljuk figyelembe venni. Bár a korábbi pályázatok kistérségi egységeket céloztak, melyek ma
járási (esetenként több járást is magukba foglaló) rendszereknek, illetve település-csoportoknak felelnek meg. Ez különösen a TÁMOP 5.2.3- 09 konstrukciók esetében javasolt
(pl: ifjúsági munka fejlesztése - 48. oldal.)
- Javasoljuk a kistérségek 128. oldalon szereplő besorolásának a megváltozott közigazgatási rendszerhez, és/vagy az elmaradás mértékét jól jelző paraméterek / specifikumok
általi meghatározását, melyek a tényleges hátrányos helyzetűekhez való fejlesztési forráselosztást garantálhatja
- Javasoljuk, hogy a kialakított infrastruktúrák működésének, tartalmi szolgáltatásainak ellátásához nyissanak teret a konstrukciók, illetve azokra építsenek (megfelelő értékelési
kritériumok alapján, a meglévő intézményrendszer és teljesítményeinek vizsgálata alapján, hogy ne diszfunkciókat kezeljenek majd a pályázatok).
- Fontosnak ítéljük és ajánljuk a TÁMOP 5.2.1 Gyerekesély Program által kísért, eddig megvalósult kistérségi fejlesztések tanulságainak, eredményeinek, és tapasztalatainak
felhasználását a 2014-2020-as operatív programok tervezése során. Megfontolandónak tartjuk a kiemelt program szakmai kontroll szerepének erősítését, melyhez jogosítványok,
szankcionálási lehetőségek is kapcsolódnak. Kiemelt területeink az első kettő és a 4. – EFOP-ban is szereplő – prioritás. Ehhez képest a dokumentum, mindössze egyszer tesz
említést a kiemelt projektről, a 31-32. oldalon.
A TÁMOP 5.2.1 Projekt tapasztalatainak bevonása a Szegénység elleni küzdelem, mint beavatkozási területen az alábbiak szerint:
- Közösségi terek, közösségi szociális munka
- Kora gyerekkori fejlesztések és Biztos Kezdet program.
- A szegénység generációk közötti átörökítésének negatív folyamatát a gyermek középpontba állításával kell megszakítani, de a legbőkezűbb támogatások mellett sem lehet
sikerre vinni a kijelölt stratégiai elemeket, ha azok komplexen nem érintik az egész közösség egyidejű felemelését. Átfogó programelemekre van szükség, amelyek nem csak a
gyerekre, roma nőkre, hanem az egész családra irányulnak
- A gyermekek oktatási felzárkóztatásának záloga, a szülők folyamatos képzése, jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása
- Az aktív közösséggé formálódásnak a struktúrái nem teremtődnek önmaguktól, hanem az egészséges szülő-gyermek viszonyon alapozódnak meg, az ezek mentén spontán
kialakuló együttműködési formák, alapozzák meg a szocializáció további tereinek kinyitását.
A TÁMOP 5.2.1. Projekt tapasztalatainak bevonása a Társadalmi kohézió erősítése beavatkozási területen az alábbiak szerint:
- Közösségi szociális munka
- Korai fejlesztés és Biztos Kezdet Gyerekházak (erről csak, mint múltról és mint jelenről tesz említést az operatív programban a jövőről nincs információ)
- Settlementen kívüli és settlementen túli közösségi szociális munka, közösségszervezés, közösségfejlesztés. (A dokumentum csak a jelenlét - settlement típusú közösségi
munkát nevezi meg.)
- A Biztos Kezdet Gyerekházak, mint közösségi színterek (különös tekintettel az operatív programban kiemelten szereplő 1000 fő alatti településeken.)
Szakmaközi hálózatok
Képzések, tréningek, érzékenyítés, szemléletformálás
A TÁMOP 5.2.1. Projekt tapasztalatainak bevonása a köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére beavatkozási területen az
alábbiak szerint:
- Iskolai szociális – közösségi szolgáltatások
- Iskolai szociális munka
- Pályaorientáció (mint a korai iskolaelhagyás megelőzésének egyik eszköze)Ezt e lehetőséget meg sem említi a dokumentum, miközben a középiskolai, szakiskolai
iskolaelhagyást tartja az egyik veszélyes tényezőnek, tendenciának.)
- Szakmaközi együttműködések hálózata (oktatás – szociális- gyermekvédelem – egészségügy – civil társadalom – egyházak.)

- Kulcsfogalmak:- egyenlőtlenségek csökkentése, szelekció visszaszorítása, munkaerő-piacra képzés, hátránykompenzáció, pedagógusok a középpontban, befogadó iskola,
infrastrukturális fejlesztések a Köznevelési Stratégiában is jelen vannak
- Nemzetiségi oktatás minőségének javítása, mérési, értékelési eljárások. El kell dönteni az integráció irányát, például romák esetében, etnikailag homogén intézményhálózat,
vagy etnikailag semleges. Tanárképzésbe beágyazott modellek elterjesztése, például Hejőkeresztúri-modell. Nemzetközi példák: Harlem Children’s Zone program, alkalmazása
- Tanárképzésben roma származású pedagógusok képzésének támogatása.
Továbbá:
- A „Jó állam” megerősítése (15. oldal) többek között, hogy „Általános jelleggel célzottabbá és eredményesebbé kell tenni a társadalmi hátrányok csökkentésére irányuló állami
beavatkozásokat, s javítani a kormányzati beavatkozások nyomon követésére szolgáló eszközrendszert”.
- „Jó állam” beavatkozás területen a civil és lakossági oldal bevonásának elmaradása a befektetésre kerülő uniós és hazai források meg nem térülését, alacsony hatékonyságú
felhasználását fogja eredményezni. A gyermekszegénység elleni komplex programban, vagy valamennyi 100 milliónál nagyobb szociális program esetében legyen kötelező a
célcsoport bevonásával történő közösségi tervezés.
- A TÁMOP 5.2.3 programokban kistérségi Gyerekesély Stratégiák és Cselekvési tervek készültek, készülnek. Ezeket a jogrend nem szabályozza, csakúgy, mint a Gyerekesély
Bizottságot sem.
Javasoljuk ezek bekapcsolását a helyi közpolitikai döntések, fejlesztések, ellenőrzések folyamatába, azokban a térségben ahol a programok futottak, futnak, illetve ott, ahol a
későbbiekben lehetőség lesz pályázni. Nem pályázati plusz forrást javaslunk, csupán, mint opciót ajánljuk, ezzel is erősítve a szinergiákat, a hangsúlyozott hálózati működést,
térségi közösségfejlesztést. Továbbá közelebb hozhatná a leginkább rá- és kiszorultakhoz a véleményezés, beleszólás lehetőségét.
- A korai iskolaelhagyás csökkentése (79.- 80., 81. oldal) a hiányzó jelzőrendszer létrehozását tartalmazza, valamint prevenciós és intervenciós eszközök fejlesztését és
gyakorlatba illesztését szolgálja.
Az iskolai szociális munkát az agresszív viselkedés visszaszorító lehetőségeként definiálja, nem a lemorzsolódáshoz vezető tényleges okcsoport enyhítésére, megszüntetésére
fókuszál.
- Egyelőre nem látszik, hogyan történik majd a lemorzsolódókat kibocsátó intézmények azonosítása, illetve az eredményesség igazolása (célindikátorokon túl), illetve mi lesz a
fenntartási elvárás, monitoring ezen az intézkedési területen?
- Intézmények módszertani fejlesztése történik, esetleg pedagógusok plusz finanszírozása is. Javasoljuk az iskola keretein túli területek és civilek intenzívebb bevonását, az
iskolákat egyéb szakpolitikai – esetleg a finanszírozáson – keresztüli eszközökkel motiválni, szankcionálni.
- A komplex programok mellett legyen központi támogató program, amely a megvalósítás segítése mellett, gyűjti és feldolgozza a keletkező tapasztalatokat (akciókutatás).
A programelemek a kistérségeket célozzák, ugyanakkor a GYEP források célzottan oda kerüljenek, ahol a legnagyobb a baj, ezért meghívásos legyen a pályázat.
- A programok szakmai minősége egy, a központi program által meghatározott szakmai indikátorokkal rendelkező hatásvizsgálat bevezetésével legyen biztosítva.
- A pályázatban megvalósuló szakmai tartalmakhoz ágazatonként készüljön egy közösen elkészített belső, a helyi adottságokhoz illeszkedő standard (pl. szakmai megegyezés az
együttműködők személyéről, háromhavonkénti monitoring előre meghatározott dokumentációrendszerrel (látogatási, fejlesztési napló);
- A közösségfejlesztés fogalmát lassan, de biztosan új tartalomra cserélik ki, ami nem segíti eléggé a szegénység elleni harcot. A felfogás a beavatkozás mélységét, szereplőit a
lokalitásból beszűkíti azzal, hogy a cselekvést és minden bizonnyal a hozzá szükséges jövőbeni forrásokat is a már meglevő, formalizálódott („értéktalapú”) közösségekhez
delegálja. A helyi társadalom többszintű, többszektorú együttműködése, a helyi lakosok képessé tétele nélkül nem valósulhat meg hatékony szegénység elleni program.
- A gyerekszegénység programok esetén - továbbra is - szükséges a komplex megközelítés. A jelenlegi program tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy ez a probléma
mind területi, mind ágazati szinten komplex, valamennyi érintett szakterület bevonásával kezelhető.
- A gyerekszegénység pályázatoknál a koragyerekkori érintettség esetén minden esetben szükséges kiemelten kezelni az egészségügyi kapcsolódást. Fontos az
egészségnevelés, egészségmegőrzés megjelenítése minden egyes programelemben.
- Súlyához, jelentőségéhez képest kevésnek találjuk a gyermekegészségügy megjelenését.
A helyi közösségekre épülő, integrált megközelítést biztosító CLLD eszköz használatával tervezhetőek és megvalósíthatóak olyan programok, amelyek hozzájárulhatnak a
gyerekszegénység csökkentéséhez.
- A gyerekszegénység csökkentése olyan kiemelt cél lehet, melynek érdekében érdemes a városok esetében is az ITI által nyújtott lehetőséggel megteremteni a probléma
komplex kezelését. És erre EFOP forrást is biztosítani.
- A dokumentum alapján úgy látszik, mintha az ITI esetében az EFOP forrásokat koordinációs keretek megteremtésére, együttműködésekre lehetne fordítani. Nagyon fontos
lenne a konkrét fejlesztési programok megvalósításának lehetőségét is megteremteni. Így ugyanis most még nem látható, honnan és hogyan tudnak majd ezeknek a szükséges
humán- és infrastrukturális fejlesztésekre pályázni. Amennyiben a szükséges fejlesztéseket csak egyedi támogatásokból és így (időben és térben) nem összehangoltan tudják
megvalósítani, úgy nagy a veszélye a probléma további fennmaradásának illetve mélyülésének.
- Az ágazatokhoz rendelt források esetében a közszféra szereplői mellett a civil szektor, mint pályázati szereplő bevonásával lehet a társadalmi befogadás problémáját
hatékonyabban kezelni.
- A hosszú távú humánerő gazdálkodásra épüljenek a komplex programok. Lehetőséget kell biztosítani a hiányzó szaktudású emberek képzésére- továbbképzésére. A helyi
szükségletekhez igazodó helyi szakemberek képzésének lehetősége javasolt az OP komplex programjaiban.
- A program követéséhez lehessen beépíteni szakmai mérföldköveket, a hatékonyság vizsgálatának segítésére.
- A szegénység kezelésében nagyobb szerepet kapjon az információs társadalom lehetősége. Az informatikai szemlélet megfelelő irányú formálását kevés szakember tartja
szem előtt. Az ingerszegény környezetet a figyelem irányításával könnyen információs környezetté alakíthatja az a szakember, aki a tanulókkal együtt célzottan használja az
eszközök adta lehetőségeket. Az anyagi lehetőségek korlátjait kitolhatjuk az ilyen irányú szemlélet módosítás elkezdésével. Sajnos eddigi tapasztalat, hogy a kistérségek nem
építették be ezt a fontos tevékenységet önálló elemként a projektbe. Javasoljuk, hogy legyen ez kötelező elem!
- Szükséges lenne a forráskoordináció lehetőségének biztosítása, legalább is deklarálása.
- A gyerekszegénység elleni forrásokat célzottan azokba a kistérségekbe juttassuk el, ahol a gyerekek szegénységi kockázata a legnagyobb.
- Humán programok meghatározása (pontos definíció kidolgozása) fontos lenne.

- A foglalkoztatás fejlesztésének nemcsak a képzés lehet az eszköze!
- A programok terén nagyobb hangsúly kívánatos a komplexitáson. (Ne egymástól elszigetelt, csak szűk célcsoportot érintő pályázatokra legyen lehetőség.) Jelenjen meg a
komplexitás a kiírásokban
- Komplex programok eredményes programelemeinek folytatása a szükséges értékelések után. (Amennyiben komplex programok nem kerülnek kiírásra) A jelenleg működő
kistérségi programokat folytatni kell, biztosítani kell a jelenleg tartaléklistás 3 térség indítását, és újabb 15-20 kistérséget be kell vonni.
- 53. o. 1. alintézkedés: Integrált térségi gyerekprogramok kiterjesztése. A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére
2007-2013 között elindított kistérségi komplex gyerekesély programok továbbfejlesztése, bővítése, további térségekre való kiterjesztése.
- Jogharmonizáció. (Egyes, az operatív programban is megjelenő beavatkozásokra jelenleg a hatályos törvények szerint nincs lehetőség. Például: A köznevelési törvény tanórán
kívüli foglalkozásra csak pedagógus munkakörben alkalmazott munkatárs esetében ad lehetőséget. 2011. évi CXC. tv. 4 § 5.bek. és 98. § 1. bek.) Lásd: drog prevenció, korai
terhességet megelőző programok, egészségnevelés, egészségmegőrzés, szociális csoportmunka, stb…
- 48. oldalon "A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása" rész erősen szűkít (és pl. az IPR így szerepel csak: "A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos
helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása szempontjából lényeges, hogy a köznevelésben a testnevelés és a fizikai aktivitás
komoly szerephez jusson a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő integrációs célú képesség-kibontakoztató felkészítésben.") – fontos a fizikai aktivitás, de azért ez többről kell,
hogy szóljon. Nem látható pl. a horizontális tanulást segítő módszertani intézkedések oktatási intézmények számára.
- A Biztos Kezdet kapcsán "hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik felkészítése" szerepel – elgondolkodtató, hogy szűkítették a HH kategóriát, nehogy
emiatt kiessenek sokan a programokból
- A kistérségekben igen sok az aprófalvas, zsáktelepülés. A Biztos Kezdet Gyerekházak, de még a kitelepített szolgáltatások sem fedik le ezeket a településeket. Az itt élő 0-3 éves
gyermekek korai képességgondozása megoldatlan. De még az óvodával rendelkező településeken is élő ez a probléma. Fontos volna, hogy azokon a településeken ahol
legalább 5-8, 0-3 éves gyermek él létesüljenek a gyerekek foglalkoztatását segítő intézmények Pl. családi napközi, egységes óvoda-bölcsőde, játszóház
- Az EFOP forráskerete a kitűzött fejlesztési célokkal, kezelendő problémákkal, fejlesztési igényekkel, és a tervezett beavatkozások jelentőségével és várt hosszú távú hatásaival
nincs arányban. A tervezetben nyilvánosságra hozott számok alapján a 2014-2020-as időszakban felére fog csökkenni a humán fejlesztésekre elérhető támogatás aránya a
2007-2013 közötti időszakhoz képest (akkor a TÁMOP és a TIOP részesedése meghaladta a 20%-ot), az EFOP részesedése a teljes 7 éves támogatási keretből mindössze 10
%.
- Az EFOP tervezete szerint az Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzései meg kell jelenjenek minden szakpolitikai területen a társadalmi kohézió erősítése
érdekében. Ezzel szemben a dokumentum nem fejti ki a fejlesztéspolitikai eszközök, valamint a párhuzamosan formálódó szakpolitikák összehangolásának módját, ami
különösen aggályos a társadalmi felzárkóztatás területén.
- A dokumentumban a tervezett fejlesztések cél- és eszközrendszerének kidolgozottsága fejezetenként nagyon eltérő szintű. Vannak prioritások, célok, amelyek keretében a
tervezet majdhogynem konstrukció szintű beavatkozásokat, intézkedés leírásokat tartalmaz (pl. a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató eszközök és
alkalmazások), míg más fejezetek kidolgozatlanok, csak általános társadalmi, fejlesztési célokat definiálnak, a beavatkozások irányának, tervezett eszközeinek meghatározása
nélkül (pl. a diszkrimináció elleni küzdelem, az oktatási szegregáció csökkentése, a köznevelési rendszer méltányosságának növelése, korai iskolaelhagyás csökkentése). Az
EFOP prioritásaihoz tartozó indikátorok, és gyakran az adatforrás megjelölése is pontatlan.
- Az első két tervezési ciklus tapasztalatai egyértelműen megmutatták, hogy különböző OP-k keretei között megvalósuló ágazati beavatkozások összhangja nélkül a fejlesztések
helyben a projektciklust alig élik túl, eredményeik nem fenntarthatóak. Éppen ezért nehezen értelmezhetőek önmagukban az EFOP tervezett foglalkoztathatóságot javító
fejlesztései, tekintve, hogy az ilyen célra allokált források sokkal nagyobb részét a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) programjaira fordítja majd a
kormányzat. A GINOP-nak jelenleg csak egy rövid változata érhető el melyből az OP általános céljai nyilvánvalóak, de a konkrét beavatkozási módszerek és a két OP kapcsolata
nem derül ki. Szükség lenne az összes OP beavatkozás összefüggéseinek, összehangolásának áttekinthető ismertetésére egy-egy célterületen.
- A mélyszegénységben élő közösségeket és a leszakadó kistérségekben és szegregátumokban élőket közvetlenül célzó fejlesztési elképzeléseket kiemelten támogatandónak
tartjuk.
- Az EFOP tervezet „aktív befogadás” célkitűzés intézkedései nem fedik le teljesen az aktív befogadás politikájának Európai Bizottság által ajánlott beavatkozási területeit
(hátrányos helyzetű csoportok foglakoztathatóságának/foglalkoztatási rátájának javítása, minimáljövedelmi rendszerek javítása, aktív munkaerő-piaci politikák és a minőségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása).
- Az EFOP tervezetben nevesített integrált területi beruházás (ITI) komoly lehetőséget jelenthet a leszakadó kistérségek ágazatokon átívelő, átfogó fejlesztési programjának
megvalósítására. A megvalósítói kapacitások, támogató intézményrendszer kapacitásainak előzetes fejlesztése elengedhetetlen feltétele a program megvalósításának.
- A szegregáció csökkentését célzó konkrét köznevelési intézkedések annak ellenére nincsenek az EFOP tervezetében, hogy az Európai Bizottság mind a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiáról alkotott véleményében, mind pedig a 2013-as ország specifikus ajánlásaiban kiemelt feladatként jelölte meg az oktatási szegregáció elleni hatékony
fellépést Magyarország számára.
- A 2004-2013 időszak tapasztalatai alapján - melyeket alátámasztanak a 2007-2013 időszakban készült releváns programértékelések megállapításai - a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok uniós forrásokhoz való hozzáférésének erősítése a forráselosztási rendszer adminisztratív könnyítése, kapacitásfejlesztő intézkedések, valamint a
fejlesztés- és projekttámogató szolgáltatások együttes működtetésével lehetséges. Sem a technikai segítségnyújtási (TA) tengely, sem az EFOP egyéb intézkedései nem
tartalmaznak konkrét tervet a hátrányos helyzetű csoportok illetve azokat képviselő, kapacitáshiányos szervezetek szisztematikus fejlesztésére, projekttámogató rendszer
felállítására. Mindezek együttes biztosítása lenne szükséges a mélyszegénységben élő, és különösen a romákat célzó fejlesztési források eredményes felhasználásához.
- Lehetnek kiváló aktivizáló elemek az EFOP-ban, ha pl. a közfoglalkoztatás rendszere változatlan marad és a minimáljövedelmi rendszert érintő megszorítások, szigorítások
erősödnek, stb … mindez együttesen tovább növelheti a szegények leszakadását.
- Változatlan ágazati fejlesztések mellett minden közösségi ráfordítás azzal a kockázattal jár, hogy az adott projekten túl tartós fejlesztési hatása, rendszer-szintű eredménye nem
lesz
- Az EFOP célrendszer kijelölt dimenziói: például gyerekszegénység csökkentése, romák felzárkózása, szegregált élethelyzetek megszüntetése, mélyszegénységben élők,
hátrányos helyzetűek foglakoztatásának növelése, további komplex struktúrákat feltételez, amelyre a dokumentum nem utal, csupán a szándékolt hatásmechanizmust jelöli ki. A
koncepció a felzárkóztatásra helyezi a hangsúlyt. Egyszerre jelenik meg például a foglakoztatás bővülése, innováció, kohézió, azonban a kitűzött célok, és a hozzákapcsolódó
beavatkozások nem mindig hatnak egy irányba: például a korai iskolai elhagyás csökkentésének szándékolt céljának, alapvetően ellene hat a tankötelezettség korhatárának
leszállítása 16 évre, így a szakpolitikai törvényi keretek ellene hatnak a célrendszer megvalósításának.
- Fontos lenne a stratégiai beavatkozási területek ilyen szempontú újraértékelésére, dimenzionálására. A beavatkozási területeken megvalósuló programokat, nem kellene

mindig újra kezdeni, hanem a hatékonynak mondható projektekre kellene építeni például Biztos Kezdet Program.
- Meg kellene szakítani azt a folyamatot, hogy a viszonylag fejlettebb régiók, több forrásokhoz jutnak, mint a fejletlenebbek. Ehhez újra kell definiálni az egyenlőtlenségek területi
megoszlását, növelni kell, mint például az Észak-magyarországi régió, adszorpciós képességét, a források tekintetében.
- A tervezésnél a hosszú távú szemlélet legyen irányadó. Fontos a folyamatos értékelés, nyomon követés, a hatásmechanizmusok dinamikus vizsgálata. Azért, hogy ne
fordulhasson elő, hogy a leghátrányosabb települések jutnak hozzá a legkevesebb forráshoz, vagy ha hozzájutnak, nem hatékony a felhasználásuk.
- Az OP nem utal az elmúlt két uniós ciklus során felgyülemlett tapasztalatok hasznosítására. Fontos lenne hangsúlyozni a társadalmi összefogás erősítésérét. A tervezési
dokumentumban nincs jelen a társadalom harmadik szektora: a civilek, a helyi közösségi kezdeményezések nem kapnak szerepet, nem látni lesz-e faladatuk és lehetőségük a
fejlesztéseiket megvalósítani. Sőt, jelenleg a lehetőségeik beszűkülése látszik, a terveik elképzeléseik, egyedi megközelítéseik, a civilség nem jelenik meg.
- Hiányként érezzük a komplexitás lehetőségét, hogy olyan fejlesztési projektek jöjjenek lére, melyek hatással lehetnek a hazai nagy működési rendszerekre akár a jogi
szabályozásra, továbbá az összekapcsolódó szakterületeken közös beavatkozásra, pl. a szociális gazdaság-fejlesztés területén, vagy a helyi lehetőségekre alapozott társadalmi
eredményeket produkáló gazdaságfejlesztés.
- Tapasztalati szakértői státusz beépítése: a helyi-közösségi ember, akinek végzettsége lehet nincs, de tudása, gyakorlati ismerete hatékony kapcsolódási pontot jelent az
intézmények (jogi rendszerek) és a célcsoportok (mélyszegénységben élők) közt.
- Köznevelési – közoktatási és hozzá kapcsolódó közszolgáltatási feladatokba kapjanak helyet-szerepet a civil szektor szereplői
- A nagy elosztó rendszerek nem hatékonyak, illetve drágábbak a társadalomban alulról jövő civil feladatátvállalásnál (delegálás), még sincsenek olyan tartalmak, melyek azt
segítenék elő, hogy a hatékonyabb és gazdaságosabb szolgáltatás- és intézmény átadás lehetősége megjelenjen
- Alternatív módszerek nem jelennek meg, a támogató-közösségi kezdeményezések nem szerepelnek fontos tényezőként
- A kirekesztettség mérséklése érdekében az integrációs anti-szegregációs beavatkozások erősítése, azok kontrollja szükséges a társadalmi távolságok csökkentéséhez
A szegénység és a hátrányos helyzet átöröklésének megakadályozása érdekében a hátrányos helyzetű térségekben célként kell kitűzni, hogy minden óvodás korú gyermek járjon
óvodába (ne csak 5 éves kortól) Ehhez biztosítani kell az infrastruktúrát;
- A 27. és 122. oldalon szereplő táblázatok az 1. prioritástengelyre vonatkozóan különböző adatot szerepeltetnek az uniós támogatás mértékét tekintve. A 3. számú táblázat 359,65
millió eurót, míg a 35. számú táblázat 395,65 millió eurót közöl
- „Az EFOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 10,94%-a, 2013-as árakon megközelítőleg 741 milliárd forint.” Az említett összeg a 7 éves időszak
egészére vonatkozik, tehát átlagosan kb. évi ~106 MrdFt-ról beszélhetünk. Véleményünk szerint ez a keretösszeg, ill. a dokumentumban ennek a különböző területekre
meghatározott arányai nem elegendőek annak ellenére, hogy fontos társadalmi igényt, elvárást lenne szükséges kiszolgálniuk.
Köszönettel és üdvözlettel:
TÁMOP-5.2.1 Kiemelt Gyerekesély Program
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Egyéb észrevétel
A Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága megjegyzései:

Az Alzheimer-kórtól és a ráktól félünk a legjobban, mutatják a felmérések.
Míg növekedett a rettegés az agy gyógyíthatatlan megbetegedéseitől, addig csökkent a ráktól, a balesetektől és a szívinfarktustól való félelem.
A hatvanévesek körében nagyobb a demenciától való félelem, mint a ráktól vagy az agyvérzéstől. (http://healthtip.jimdo.com/2013/12/01/survey-german-who-most-fear-of-cancerand-dementia/, http://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/alzheimers-international-survey/)
A demencia leggyakoribb oka az Alzheimer-kór, amely a demencia esetek 70%-át okozza.
Az Alzheimer-kór a XXI. század legkritikusabb demográfiai kihívása. Közegészségügyi és szociális ellátási vészhelyzet előtt áll a világ, azonnali intézkedésekkel kell felkészülni a
pusztító Alzheimer-kórra. A világ kormányainak, beleértve a magyar kormányt is, sürgősen és halaszthatatlanul lépnie kell!
Az Alzheimer-kór és egyéb demenciák nem csak a beteg és családja, szűkebb környezete problémája, hanem össztársadalmi probléma gazdaságilag és szociálisan egyaránt.
A betegség előfordulása közvetlen összefüggést mutat a népesség globális elöregedésével, mivel a magas életkor az Alzheimer-kór legfőbb rizikófaktora. 2050-re a világ
népességéből 1,5 milliárd ember lesz 65 év feletti (ENSZ), illetve 2 milliárd lesz 60 év feletti (WHO).
2010-ben az Európai Unióban már közel 10 millióra (WHO), ebből Magyarországon 250 ezerre tehető az Alzheimer-kórban és más demenciában szenvedő betegek száma, akik
életvitelének minden aspektusát károsan befolyásolja a betegség. A betegségben érintett családtagok száma viszont a betegek számának a többszöröse, akiknek életét
gyökeresen változtatja meg a betegség. A Nemzetközi Alzheimer Társaság 2011. évi adatai szerint a gondozók 40-75%-a jelentős pszichológiai betegséggel, 15-32%-a
depresszióval küzd.
Nemzetközi háttér
1. ENSZ
A demencia ötödikként bekerült az ENSZ Politikai Nyilatkozatába a Nem Fertőző Betegségek (NCD) megelőzéséről és szabályozásáról tartott ENSZ Közgyűlés csúcstalálkozóján
(2011. szept. 19-20.).
Az állam- és kormányfők felismerték, hogy a mentális és neurológiai rendellenességeknek, ideértve az Alzheimer-kórnak és más demenciáknak is, hasonló figyelmet kell
szentelni, mint a cukorbetegségnek, a daganatoknak, a tüdő- és a szív-érrendszeri betegségeknek.

E jelentős előrelépés teszi lehetővé a demencia korai felismerését és megfelelőbb kezelését, a hatékony egészségügyi programokhoz való hozzáférést, valamint a krónikus
ápolási és kockázat-csökkentő programok kidolgozását.
A nemzetek vezetői elismerték, hogy ezen nem fertőző betegségek globális terhei és veszélyei jelentik az egyik legnagyobb kihívást a XXI. század fejlődésére, amelyek
aláaknázzák a szociális és gazdasági fejlődést világszerte.
2. WHO
A 2012. évi Demencia Jelentésében (ápr. 11.) a WHO elismerte a demencia problémájának méretét, összetettségét. A Jelentés felszólítja a kormányokat, a döntéshozókat és
illetékeseket, hogy a demenciát tekintsék kritikus közegészségügyi fontosságúnak és kezeljék kiemelt fontosságú, világméretű közegészségügyi krízisként. (A „Dementia: A
Public Health Priority” letölthető a www.alz.co.uk/WHO-dementia-report és a www.who.int/about/en/ internetes honlapokról.)
A Jelentés irányadó fontosságú áttekintést nyújt a demencia globális hatásairól. A jó klinikai gyakorlatok (best practice) és a kölönböző országokból begyűjtött gyakorlati
esettanulmányok bemutatásán kívül az eddigi legátfogóbb adatokkal szolgál, ideértve az alacsony- és közepes-jövedelmű országok nehezen hozzáférhető statisztikai adatait,
amelyek drámaian hangsúlyozzák, hogy ez valóban egy globális probléma és nem csupán az „ipari társadalmak betegsége”.
A WHO Jelentése szerint 2010-ben 7,7 millió új demencia eset volt, ez négy másodpercenként egy új beteget jelent. Tekintettel a társadalmak globális elöregedési folyamatára
2050-re az újonnan diagnosztizált betegek száma elérheti akár az évi 24.6 millió főt. A betegszámok éves szintű növekedése 2010 és 2050 között várhatóan 16.15 millió fő lesz.
Ez azt jelenti, hogy 646 millió új esetszám lesz az elkövetkező 40 év során, amihez hozzáadódik a jelenlegi 36 millió ismert demens betegszám, hacsak időközben nem találunk
rá megfelelő gyógymódot, vagy olyan kezelést, amely késlelteti a betegség megjelenését vagy lassítja előrehaladását.
Az elkövetkező 40 év során várhatóan 682 millió ember fog Alzheimer-kórban szenvedni! Ez a szám jelentősen magasabb mint Észak-Amerika népessége (542 millió) és
majdnem eléri az európai lakosok számát (738 millió).
3. G8-országok Demencia Csúcstalálkozója
A G8-ak 2013. december 11-én Londonban tartott demencia-csúcstalálkozóján nemzetközi szinten hívták fel a vezetők figyelmét a demencia globális problémaként való
kezelésére. Világszerte felszólították a vezetőket, hogy a demencia kutatást tegyék globális prioritássá: http://bit.ly/18o9RS5
A brit egészségügyi miniszter a demenciát „egyre nagyobb, világméretű kihívásnak” nevezte. A G8-országok csúcstalálkozóján első alkalommal indítottak globális ellentámadást
a demencia világproblémája ellen. A csúcstalálkozó egyedülálló alkalmat teremtett arra, hogy sokkal gyorsabban tegyenek valódi előrelépést, és kétszeres erővel igyekezzenek
hatékony gyógymódokat találni.
A londoni székhelyű Alzheimer's Disease International jelentése szerint világméretű betegségről van szó, és a helyzet romlik. A jövőben drámaian fog emelkedni az idősek
száma, és hatalmas kihívás a politika és a társadalom számára a demenciában szenvedők életkilátásainak javítása.
A csúcstalálkozón elhangzott legújabb adat szerint, az eddigi 36 millióval szemben már 44 millió ember él jelenleg demenciával világszerte, és 2030-ig ez a szám eléri a 76
milliót. Az új statisztikák azt mutatják, hogy az egész világon növekedett a demenciával élők száma. 22%-os a növekedés a 2010-es korábbi becslésekhez képest. Ha ez így
folytatódik, 2050-re Európában 16 millióan lesznek demensek.
4. Alzheimer Világjelentések 2011-2013 (www.alz.co.uk)
A Világjelentések átfogó képet adnak a betegség társadalomra gyakorolt hatásairól.
A jelentések szerint a megelőzésre, kezelésre, gondozásra és kutatásra fordított összeg messze elmarad a más betegségekre szánt összegektől – az Alzheimer-kór sokkal
nagyobb gazdasági hatásai ellenére.
A Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) arra hívja fel a figyelmet, hogy minden országnak szüksége van egy átfogó Demencia Stratégiára, amely a korai diagnózisra és
gyógykezelésre, a gyógyászati és szolgáltatási infrastruktúrák megerősítésére, valamint a kutatások pénzügyi támogatására és elősegítésére összpontosít.
Felszólítja a kormányokat a Nemzeti Demencia Stratégia elkészítésére, annak érdekében, hogy a nemzeti egészségügyi és szociális ellátórendszerek megfelelően kiépüljenek
és megfelelően finanszírozva legyenek. A demencia különböző stádiumaiban lévő embereknek csak a stratégia által lehet biztosítani a jó minőségű, hosszú távú gondozást.
A 2013. évi Jelentés a betegekre és a betegség gondozókra gyakorolt hatására fókuszál.
Kiemeli, hogy a demens betegeknek is joguk van a minőségi betegellátásra, ami a korai, megfelelő diagnózist, a korszerű egészségügyi-szociális ellátást jelenti.
A demens-betegek gondozása hatalmas fizikális-mentális-financiális teher a gondozók számára, ezért a terheik csökkentése érdekében megfelelő támogatást igényelnek az
egészségügyi, szociális, pénzügyi és törvényhozási rendszerektől.
A demenciával élőknek különleges gondozásra van szükségük. Más hosszú távú gondozást igénylő betegekhez képest több személyes gondoskodás, több gondozási idő és
több felügyelet szükséges számukra. Ezek mind nagyobb gondozói létszámot és magasabb költségeket jelentenek.
Már a betegség korai szakaszában szükség van a kezelésre és felügyeletre, és ez a szükséglet az idő előrehaladtával folyamatosan nő, emiatt komplex szervezés, tervezés és
ellenőrzés szükséges. Ahhoz, hogy a demenciával élők minőségi és teljes életet élhessenek arra van szükség, hogy a demencia népegészségügyi prioritás legyen és alapos,
kész tervekkel, stratégiákkal rendelkezzünk.
A Jelentés rávilágít arra, hogy az elöregedő társadalom miatt az “informális” közösségi, családi és baráti gondoskodás önmagában nem fenntartható. A jelentés adatai alapján
közel háromszorosára, a jelenlegi 101 millióról 277 millióra nő 2050-re a gondozásra szoruló idősek száma. Ijesztő adat, de közel felük Alzheimer-kórral vagy más demenciával
fog élni, és ez vezet hamarosan világméretű egészségügyi válsághoz.
A történelem azt mutatja, hogy a jelentős kórképek is kezelhetők és kontrollálhatók kellő politikai akarattal, a szükséges prioritások felállításával és megfelelő anyagi
ráfordítással.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2014-2020 által elérendő célok
A demenciát tekintsék hazánkban is kiemelt egészségügyi prioritásnak.
A demens-betegek mindmáig rendezetlen egészségügyi-szociális helyzetének, komplex gondozásának és ápolásának megoldása érdekében ezúton kérjük, hogy az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2014-2020 keretén belül biztosítsanak és finanszírozzanak minőségi egészségügyi-szociális ellátásokat a demens-betegnek és
gondozóiknak a következők szerint:
1. Ápolási díj: Minden súlyosan fogyatékos Alzheimer-kórban vagy más demenciában szenvedő beteget gondozó hozzátartozónak, aki 8-15 éven keresztül napi 24 órában végzi a
beteg gondozását saját otthonukban, jogos igénye, hogy Ápolási díjat kapjon.
Közismert, hogy az intézményi normatíva minden egyes gondozott személy után kb. havi 70 ezer forint, míg a saját otthonukban ápolt betegek után a gondozó családtagok Ápolási
díjat sem kapnak.
2. Országos Demens Nappali ellátóhálózat (napközi) létrehozása: A demens-betegek részére nincsenek nappali ellátását nyújtó intézmények. Követendő lehet pl. a francia

példa, ahol az egészségügyi miniszter hároméves programot terjesztett elő, amely javítja a betegek életminőségét és csökkenti a hozzátartozók terheit. Az otthon ápolt betegek és
családtagjaik mindennapi életének megkönnyítésére 13 ezer új demens nappali ellátóhelyet is létesítettek. (Párizs, 2004. szept. 15.)
3. Demens gondozó otthonok és demens részlegek: Tekintettel a demens betegek számának növekedésére és az egyre nagyobb számban jelentkező elhelyezési igényre,
szükségesnek látjuk további demens gondozó otthonok és demens részlegek létrehozását és azok finanszírozását a demens-betegek minőségi intézményi ellátásának
biztosítása érdekében.

4. Átmeneti ellátás (2-3 hetes) kórházon vagy szociális intézményen belüli biztosítása egész országra kiterjedően. A demens-betegek részére jelenleg nincsenek átmeneti
ellátását nyújtó intézmények.
5. Háziorvosok demencia-képzése a betegség korai jeleinek felismerésére (tapasztalatunk szerint jelentős az információ hiánya a demenciáról).
6. Általános kórházak és szociális intézmények ápoló-gondozó személyzetének demencia-képzése a betegek emberi méltóságának megfelelő és minőségi ellátása érdekében
(tapasztalatunk szerint jelentős az információ hiánya a demenciáról).
7. Országos Prevenciós Program: Olyan preventív oktató programok és ismeretterjesztő-figyelemfelhívó kampányok finanszírozása (pl. a dán „Nagypapa nem bolond” c. iskolai
oktató programunk 6-9 éves korosztály részére vagy az ausztrál „Törődj az eszeddel is” c. programunk fiatal felnőtteknek vagy „Alzheimer Cafe”-k létrehozása), amelyek arról
tájékoztatják a társadalmat, hogyan csökkenthető a demencia kialakulásának kockázata.
8. Távgondozás fejlesztése: A demens betegek otthoni és intézményi gondozásának technikai eszközökkel történő segítése, támogatása (pl. speciális GPS eszközök a beteg
elkóborlása miatt, vagy az Ápolási Otthonok gondozó személyzetének rendkívül alacsony létszáma miatt kamerás megfigyelőrendszer telepítése a betegek biztonsága
érdekében, vagy a saját otthonában egyedül élő demens-beteg lakásában kamerás megfigyelőrendszer telepítése).
A Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága 1999 óta küzd közösen a Nemzetközi Alzheimer Társasággal és az
Alzheimer Europe-al annak érdekében, hogy tekintsék az Alzheimer-kórt az európai közegészségügy egyik kiemelt kérdésének és kerüljön kidolgozásra egy európai cselekvési
terv, valamint, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) biztosítsa az Alzheimer-kór magasabb nemzeti egészségügyi prioritását.
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Szarka László
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A jelenlegi tervezet szerint kb. 50 milliárd jut széles értelemben vett akadémiai szektorra, ami meglehetősen kevésnek tűnik, de a lehetőségeket tekintve alsó közelítésben talán
elfogadható.
Az EFOP-ban jelenleg kb. 60-40 % a társadalmi felzárkóztatási programokra (közösségépítés stb.) és az oktatásra (köz- és felsőoktatás) fordítható források aránya. Tekintettel a
problémák kívánatos sorrendiségére, azaz az oktatás alapvetőbb jellegére, javasoljuk az arány megfordítását: legalább 60%-ot (de inkább 70%-ot) kellene az oktatásra fordítani.
A 4. prioritástengely (Gyarapodó tudástőke) 21. intézkedés (A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi
színvonalának emelése által) (ESZA) kb. 52 Mrd Ft. A kutatók számának elvárt növelése nem lehet öncélú, és a felsőfokú végzettségűek számának növelése sem lehet az. A
létszámnövelés a fejlesztés és az alkalmazott kutatás terén messzemenően indokolt, de a célfüggvénynek nem a mennyiségi növekedésnek, hanem a minőségi változásnak
kellene lenni. A kutatási humánerőforrás-növelésnek elsősorban a technológiatranszfert érdemes szolgálnia.
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Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Örvendetes, hogy az EFOP 11. intézkedése folytatni és bővíteni kívánja a 2007-2013-as időszakban megkezdett integrált térségi gyerekesély programokat.
Ezzel együtt a szövegezés nem elég egyértelmű, fontosnak tartjuk a pontos megfogalmazást: A TÁMOP 5.2.3 konstrukció 3 hullámában indított projektek folytatása a kistérségi
gyerekprogramokban megszülető stratégiákkal és cselekvési tervekkel összhangban.
Ennyiben az intézkedést – akár a későbbiekben – differenciálni szükséges. A jelenleg futó projektek tartalmaznak előkészítő jellegű tevékenységeket is, ilyen például a
szegregátumokban kötelező jelleggel működtetett közösségi házak köre. Ezek a házak többek között a lakhatási szegregáció oldását szolgálják, sok esetben azonnali választ
adnak számos problémára, de nem azok konzerválásának céljával: egy leendő lakhatási beruházást támogató program előkészületi intézményeként is működnek. Így viszont a
lakhatási mobilitást támogató programoknak számot kell vetniük mind a most futó, mind pedig a későbbiekben induló gyerekesély projektek ilyen jellegű kapcsolódásával:
azokban biztosítani kell a két intézkedés összhangját, a gyerekesély programot megvalósító kistérségek élvezzenek elsőbbséget ebben az esetben.
Az összhang megteremtése más – a Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégiában szereplő további 5 beavatkozási területre különös tekintettel – esetekben is szükséges.
Új kistérségek bevonása kívánatos, de számos kérdést felvet. A lehetséges kedvezményezettek között szerepelnek az „önkormányzatok és társulásaik”. A 2007-13-as időszakban
azért volt logikus a többcélú kistérségi társulásokhoz kötni a komplex gyerekesély programot, mert (1) léteztek a társulások, (2) legtöbbjük azon humán közszolgáltatási
intézmények fenntartójaként is működött, melyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gyerekszegénység elleni küzdelemben. A program éppen azért lett térségi célzású – a
települési helyett – mert a kistérség már egy olyan optimális területi szint, ahol kompenzálhatóak a legelmaradottabb települések kapacitásai. A tömegesen megszűnő kistérségi
társulások miatt felvetődik a kérdés, hogy – mind a még futó, mind a jövőben elkezdődő projektek esetében – ki lehet a legalkalmasabb kedvezményezett egy térségi program
lebonyolítására.
A 2. alintézkedés esetében fontos lenne a területi célzás tisztázása. A térségi programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósulnak meg. Hol fognak a kistelepülési
gyerekprogramok működni?
A Biztos Kezdet szolgáltatások fejlesztését támogató 3. alintézkedés némi fogalomzavarról tanúskodik. A leírásban a legzavaróbb a „felzárkózást segítő programok”. A Biztos
Kezdet Gyerekházak céljai szerteágazóak, de a „felzárkózást segítő programok” nincs közöttük.
Az alintézkedés bemutatásához megfelelőbbnek tartjuk „A Biztos Kezdet Program Alapelvei” c. dokumentumban megfogalmazott leírást:
„A program elsődleges célja lehető legjobb esély biztosítása a készségek-, képességek kibontakozásához, a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a

legnagyobb szegénységben élnek. A program hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása országos szinten, amely a szülők partneri
bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi - lehetőleg 3 éves kortól - óvodai
részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.”
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A program jól megtervezett, véleményem szerint a felsorolt célok között prioritást kell, hogy élvezzen a gyermekszegénység csökkentése, az esélyegyenlőség minél szélesebb
körű megteremtése, illetve az egészségi állapot javítása. Ezek ugyanis azok a tényezők, amelyekre építkezni lehet, feltételek a minél minőségibb életszínvonal megteremtéséhez.
A felsőoktatás minőségi javítását támogatom, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a színvonalas felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányosan színvonalas munkahelyet
találjanak, már pályakezdőként.
Illetve: mennyiségi növelés esetén gondoskodni kell a munkahelyek számának növeléséről is!
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Equity Egyesület
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Equity Egyesület véleménye az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) 2014-2020 közoktatást és a kiemelt figyelmet érintő csoportokat érintő fejlesztési programokról.
Szervezetünk az oktatás méltányosságával, esélykiegyenlítő szerepének erősítésével foglalkozik, ezért elsősorban ezen szakpolitikai célokra fókuszálva tekintettük át az anyagot.
Mivel a különböző OP-ok tervezési folyamata minden részletében nem nyilvános, nem látni, hogy milyen mértékben, milyen szisztémával és eljárásrend mellett veszi figyelembe a
tervezésért felelős minisztérium a különböző társadalmi egyeztetés kapcsán kifejtett véleményeket.
Ami az anyag véleményezése során először szembetűnik, hogy közel a felére csökkent ezen operatív program forrása az NFT 1. időszakához képest (TÁMOP – TIOP együtt
meghaladta a 20%-ot), mivel az ún. indikatív forrásallokáció szerint az EFOP részesedése csak 10,94% (1. lábjegyzet), közel negyede a gazdaságfejlesztési programnak.
Az Emberi Erőforrás Operatív Program a közoktatás fejlesztési irányait középtávon meghatározó dokumentum, amely az elkövetkező időszak minden oktatási innovációjának
keretét kijelöli. Kiemelten fontosnak tartjuk ezért, hogy a Program a társadalmi-gazdasági folyamatok és előrejelzések figyelembe vételével bizonyítékokon alapuló, a nemzetközi
és a hazai elemzésekre támaszkodó és komplex megközelítést alkalmazva adjon keretet az időszak fejlesztéseinek.
A partnerségi véleményezés nem ad helyet átfogó elemzésnek, de elengedhetetlennek tartjuk, hogy a javaslataink bevezetéseként röviden utaljunk az azokat megalapozó
tényekre:
Arról, hogy a magyar közoktatási rendszer nem tekinthető méltányosnak – vagyis nem képes az otthonról hozott hátrányok kiegyenlítésére – hosszú idő óta számos elemzés
napvilágot látott, ezekre az anyag is hivatkozik. Itt csak néhány megállapításra utálnánk, amelyek érzékletesen mutatják be a helyzetet:
Az OECD-nek az oktatás méltányosságáról megjelent 2012. évi jelentésében (2. lábjegyzet) szereplő adatok között szerepel az, amely bemutatja, hogy a szövegértés 2. szintje
alatti teljesítmény kockázati tényezői milyen mértékben jellemzik az adott ország oktatási rendszerét (3. lábjegyzet).
Az adatokból látható, hogy az OECD országok közül Magyarországon a legnagyobb az esély arra, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos családi háttérrel
rendelkező tanuló alacsony teljesítményt nyújt az iskolában. Ha megnézzük, hogy a tanulók társadalmi-gazdasági háttere és az iskolai teljesítmény közti kapcsolat milyen
erősségű az OECD országaiban, akkor az látható, hogy a társadalmi-gazdasági státusz 14%-ban a teljesítmény meghatározója az OECD átlag és 26%-ban a magyarországi
helyzet esetében (4. lábjegyzet) .
Az iskolai teljesítmény – és ennek nyomán a munkaerő-piaci státusz – szempontjából meghatározó családi háttér tényének, befolyásoló tényezőjének jelentőségét tovább növeli,
hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók aránya az utóbbi években növekedett, míg a gyereklétszám csökkent (5. lábjegyzet).
A fentiekre tekintettel – ha a fejlesztési dokumentumban rögzített célt -, az eredményesebb és méltányosabb közoktatási rendszer megteremtését el akarja érni a központi
irányítás, úgy az esélyteremtést garantáló intézkedésekre – és azok hatékonyságára – a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni.
Megjegyezzük, hogy az anyag partnerségi egyeztetésre bocsátását követően jelentek meg a 2012. évi PISA felmérés eredményei (6. lábjegyzet) , amelyek a tanulók
teljesítményének romlását és továbbra is a közoktatási rendszer egyenlőtlenségeit tükrözik. A PISA adatokból látszik, hogy az alulteljesítők aránya növekedett, de a családi háttér
tanulói teljesítményekre gyakorolt hatása még ha csak kis mértékben is, de csökkent a 2009. évi méréshez képest – bár az OECD átlagához mérten még mindig magas. Ez arra
enged következtetni, hogy az oktatási rendszer minőségével, hatékonyságával és eredményességével egyaránt problémák vannak. Javasoljuk, hogy az anyag egészüljön ki a
felmérés megállapításaival és az azon alapuló minőségfejlesztést, minőségirányítást szolgáló beavatkozásokkal.
Az anyag „3. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében” kapcsán rögzített célkitűzéseivel – az oktatás eredményességének és minőségének
növelésével, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításával, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésével és a befogadó oktatási rendszer megteremtésével – a fentiekre
figyelemmel egyetértünk, azokat szükséges és megfelelő célkitűzéseknek tartjuk.
Kifejezetten támogatandónak tartjuk a szegregáció elleni fellépés célkitűzését, azt a rögzített szándékot, hogy nem támogathatóak olyan fejlesztések, amelyek az elkülönítő
oktatás-szervezési gyakorlat folytatásához vagy konzerválásához vezetnek.
Ugyancsak előremutató a prioritás azon eleme, hogy az infrastrukturális beruházásokat a tartalmi fejlesztésekkel összehangolt módon kell tervezni és végrehajtani úgy, hogy
azok az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika szempontjainak megfeleljenek. A prioritás alatt megjelenő intézkedéseket a fenti célkitűzések szempontjából tekintettük át.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az intézkedések jelen formájukban nem minden esetben felelnek meg a kitűzött céloknak, egyes esetekben azokkal ellentétes hatást
fejthetnek ki:
A 18. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” cím a) pontjában szereplő intézkedés szerint a beruházásokkal a demográfiailag növekvő
vagy stagnáló népességű településeken lévő intézményeket kell támogatni. Javasoljuk, hogy a település népességén kívül más szempontokat is vegyen figyelembe a fejlesztés,
azokat átfogóbb feltételek mentén határozza meg. Egyrészt a megyei fejlesztési tervek vagy a köznevelés-fejlesztési tervek azért születtek, hogy komplex fejlesztések alapjául
szolgáljanak, másrészt önmagában a település demográfiai növekedése nem elegendő mutató. Ha a cél valóban az oktatás méltányosságának javítása és a szegregáló
oktatás-szervezés megakadályozása, a befogadó nevelés támogatása, akkor az infrastrukturális beruházásokat a helyi és annál tágabb, járási, kistérségi oktatási helyzet – pl.
intézményi struktúra, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának intézmények közötti alakulása, bejáró és eljáró tanulók, sajátos nevelési igényű gyerekek,
tanulók minőségi ellátáshoz történő hozzáférésének lehetőségei, stb. – figyelembevételével kellene tervezni.
Itt jegyezzük meg, hogy az anyag 75. oldalán található kiválasztási kritériumok azzal, hogy intézményi szintre helyezik a szempontok vizsgálatát, a pontos helyzetet torzíthatják,
elfedhetik, illetve a célkitűzésekkel ellentétes eredményt érhetnek el. Ilyen pl., amikor egy intézménynek több településen is vannak tagintézményei vagy amikor a tagintézmények
között mérhető különbségek vannak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát és/vagy az oktatási teljesítményt tekintve, de azt az intézményi szintű
összesített adatok elfedik. Javasoljuk, hogy a kiválasztási kritériumok tagintézményi szintre helyeződjenek (azonos alapfeladatot ellátó tagintézményi szintre), ennek hiányában

olyan intézmény fejlesztése is lehetséges, amely intézményen belül, tagintézményei között elkülöníti a tanulókat.
A specifikus kiválasztási szempontok között szerepel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya intézményi szinten. Az adott intézmény tanulói aránya csak
egyiskolás (egy tagintézményes) település esetén megfelelő, többiskolás település esetén a többi, azonos iskolatípus arányát is vizsgálni kell, ennek hiányában önmagában a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas aránya mint kritérium a szegregáló intézmények támogatását is lehetővé tenné. Hasonlóan az előbbiekben
leírtakhoz, javasoljuk, hogy az arányt ne pusztán intézményi, hanem tagintézményi szinten, többiskolás települések esetén az iskolák közötti arányokat vizsgálva kelljen
meghatározni, illetve azonos évfolyamok párhuzamos osztályai esetében is vizsgálni kelljen az intézményen belüli szegregáció fenntartásának megakadályozása érdekében.
Javasoljuk a célok-intézkedések-kritériumok összehangolását abból a szempontból is, hogy pl. a demográfiai adatok alatt nem jelenik meg az intézkedések szintjén rögzített
növekvő népesség, viszont nem értelmezhető a megjelenő „korai iskolaelhagyók aránya az elmúlt 5 évben”. A korai iskolaelhagyók alatt a 18-24 éves, felső középfokú
végzettséggel nem rendelkező és oktatásban, képzésben nem résztvevő fiatalokat értjük, ilyen adat a közoktatási intézmények vonatkozásában nem releváns.
A 18. alcím b) pontja esetében szükséges lenne figyelembe venni, hogy még mindig sok - és főleg a leghátrányosabb helyzetű térségekben – a leromlott infrastrukturális és
műszaki állagú, a tanulók épségére, egészségére veszélyes épület, ahogy ez a megyei fejlesztési tervekből is kitűnik. A természettudományi, nyelvi és műszaki kompetenciák
fejlesztéséhez szükséges beruházásokon túl szükséges lenne, hogy legalább ilyen hangsúlyos módon jelenjen meg a leromlott épületek felújítása. A specifikus kiválasztási
kritériumok között ugyanakkor a műszaki állapot egyáltalán nem szerepel.
Tekintettel arra, hogy a célkitűzések szerint az infrastrukturális beruházásokat a tartalmi fejlesztésekkel összehangolt módon kell tervezni, elengedhetetlennek tartjuk, hogy a
kiválasztási kritériumok között megjelenjen a tartalmi fejlesztés követelménye, máskülönben a cél megvalósítása nem történik meg.
Megjegyezzük végül, hogy bár a 73. oldal 3. bekezdése szerint három alcélba sorolhatók be a fejlesztések, ezekből csak kettő jelenik meg.
1. „BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási tengely) A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a
koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban (10.b) 13. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése” részhez alábbi
észrevételeket tesszük:
A tervezet nem számol a köznevelési rendszer változásaival, például az állami centralizált, elméletben nagyobb esélykiegyenlítő lehetőséggel rendelkező iskolarendszerrel, illetve
az egyéb fenntartású intézményekkel. Támogatjuk, hogy a tervezet itt kitér arra, hogy a tartalmi fejlesztések esélyegyenlőséget javító célkitűzéseit a beruházásoknak is elő kell
segíteniük, összehangolt módon kell támogatniuk. Javasoljuk, hogy ennél konkrétabban, azaz a TOP-mal összehangoltan, az oktatási és lakhatási deszegregációs programok
együttesen kerüljenek említésre és kezelésre.
A 19. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése” beavatkozás alatt szereplő korai iskolaelhagyás
csökkentése, képzettségi szint növelése és az esélyteremtés javítása intézkedés alatt felsorolt műveletek között elsőként a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése
szerepel.
Az itt felsorolt célkitűzések közül egyetértünk a kisgyermekkori nevelés fejlesztésével, a lemorzsolódás megelőzését szolgáló jelzőrendszer kiépítésével, az alacsonyan teljesítő
intézmények fejlesztésével, a pedagógiai módszertani fejlesztésekkel. Alapvetően elhibázottnak tartjuk azonban azt a megközelítést, mely szerint a korai iskolaelhagyás
megelőzését támogató szociális munkát kizárólag az iskolai agresszió kezelésére kellene bevezetni. Hibásnak tartjuk azt is, hogy tanulói oldalról az agresszió, a „társas
viselkedési formák” elsajátítására koncentrál az anyag, ahelyett, hogy a lemorzsolódás „előszobájának” tekintett hiányzások okainak feltárását és kezelését, az iskolai kudarcok
megakadályozását szolgáló egyéni előrehaladást támogató módszereket, támogató ellátásokat, egyénre szabott tanulói útvonalak biztosítását fejlesztené.
Az Európai Tanács 2009-ben megfogalmazott ajánlásaiban hangsúlyosak voltak az intervenciós, kompenzációs és antiszegregációs politikák kidolgozása, érvényesítése és
bevezetése. Egyes hazai kutatások is alátámasztják, hogy bizonyos szociálpolitikai és köznevelési intézkedések (7. lábjegyzet) kapcsán fennáll annak a veszélye, hogy az EU
2020 stratégiában kitűzött célok elérése megnehezül, bizonyos mutatók tovább romlanak, a fejlesztési programok nem érik el a hatásukat. A tankötelezettség felső határa alatt a
tanulók már több mint 10%-a lemorzsolódik, 2005. és 2010. között továbbá nőtt a sem az oktatási rendszerben, sem a foglalkoztatási rendszerben jelen nem lévő 15-24 évesek
aránya. hiányoljuk, hogy az EFOP ezekkel a veszélyekkel és tényezőkkel nem számol, önmagában a korai iskolaelhagyás kevésbé csökkenthető kompetencia programokkal
Ugyanígy a tanoda programok részletes és tartalmi kormányzati elemzése, nem utolsó sorban a köznevelési rendszerbe történő illeszkedése, stratégiája hiányzik, a tanoda
hálózatok fejlesztési-fenntartási jövőképe mellett.
A befogadó oktatás esetében támogatjuk a sajátos nevelési igényű tanulók befogadó neveléséhez szükséges oktatási rendszer fejlesztését. A felsorolt célokat szükségesnek
tartjuk kiegészíteni ugyanakkor a minőségi ellátáshoz való hozzáférés javításával, tekintettel arra, hogy a különböző sajátos nevelési igényeknek megfelelő fejlesztő neveléshez,
oktatáshoz való hozzáférés még mindig jelentős eltéréseket mutat, a fejlesztés szükségességét az ENSZ is megállapította a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló Egyezmény
végrehajtásának vizsgálata során (8. lábjegyzet).
A 82. oldal „b) A befogadó nevelés támogatása” pont esetében javasoljuk, hogy egy elvárt minimum érték kerüljön meghatározásra. A köznevelés állami kezelésbe vétele nem
járt együtt azzal, hogy az intézmények befogadók legyenek. Bizonyos területeken – mint pl. az autista tanulók integrált oktatása – a tendencia nem javul, az intézményeknek egy
része még mindig elzárkózik az óvodai vagy iskolai nevelésüktől. Javasolt az integráló intézmények személyi és tárgyi kapacitásainak megteremtése és fejlesztése, minimum
standardok meghatározása az OP és a konkrét pályázati kiírások során.
A befogadó oktatás kapcsán hiányoljuk a célkitűzések között szereplő szegregáció elleni fellépést szolgáló intézkedéseket, a szándék megvalósítására nincs utalás.
Az anyag megfogalmazásai alapján a társadalmi sokszínűség mint megbirkózni való probléma jelenik meg, a hátrányos helyzetű tanulók pedig úgy, mint a problémás tanítási
helyzetek okozói (84. old. 2. felsorolás), amely meglehetősen beszédesen ábrázolja az oktatásirányítás átlagtól való eltéréshez való viszonyát. Javasoljuk a szövegrész
átfogalmazását, az jelen formájában nem a befogadó oktatás irányába mutat. Javasoljuk a befogadó oktatás elvárásait rögzítő szakpolitikai dokumentumokat tanulmányozni és
azokból kiindulni: a befogadó oktatás a tanulók erősségeit hangsúlyozó, arra építő, támogató oktatási környezetet jelent, amely a sokszínűségre mint erősségre épít.
2013. december 15.
Equity Egyesület
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8. http://www.tarki-tudok.hu/files/isktam_zaro.pdf
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Tornóczky Mónika
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az EFOP “A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem” tematikus cél, a „2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi
közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása (9.b)” és a „1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (6. prioritási tengely) közösségek szintjén irányított helyi
fejlesztési stratégiák (9. i)” prioritásokon belül az intézkedések kiemelt szempontja a fenntartható környezetjavítás kell, hogy legyen.
Különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés és beruházás szempontjait az „1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) Beruházás az oktatásba,
készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a)” a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának fejlesztése”
nagyprojekt megvalósításánál. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar vagy nemzetközi épületminősítő
rendszer kiemelt kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki a szempontok megvalósulását
figyelemmel kíséri.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Hajnal-Ujhelyi Rita
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte az operatív programhoz kapcsolódó konkrét projektjavaslatait az OP tervezőinek és az illetékes
minisztériumoknak.
Tisztelettel: Hajnal - Ujhelyi Rita, Nyíregyháza MJV Önkormányzata
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Dr. Bényei Andrásné
Egyéb észrevétel
Szükségesnek tartjuk, hogy a CLLD módszertana minél több programra kiterjedjen, hiszen ez biztosítaná és tenné megkerülhetetlenné a civil szervezetek bevonását. Indokoltnak
tartjuk emellett, hogy az állami intézményrendszer fejlesztésénél vehessenek részt autentikus és kompetens, klasszikus civil szervezetek a fejlesztések megvalósításánál,
ugyanis az előző ciklusban ez nagyon kis mértékben valósult meg, holott pl. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásánál, alkalmassá tételének, kompetenciák
fejlesztésénél már több évtizedes gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik a szektor.
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Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének nevében véleményezzük az EFOP 2014-2020-as tervezési időszak stratégiájának tervezetét:
A 2. prioritási tengely (Befogadó társadalom) több intézkedésében megnevezésre kerül a család, mint a társadalom intézménye. Üdvözöljük, hogy külön intézkedés szól a
családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatásáról, a gyermekvállalás elősegítéséről. Egyetértünk azzal, hogy fontos cél a
családok életminőségének javítása, s ezáltal a gyermekvállalás elősegítése a család intézményének megerősítése a családokat segítő közösségek és szolgáltatások
javításával, a generációk közötti szolidaritás erősítésével.
A határon innen és határainkon túl működő családszervezetek tevékenysége mind a 2. prioritás 10. intézkedésének célját segítik elő. Szervezeteink több ezer, a megnevezett
célcsoport közé tartozó taggal rendelkeznek.
A célok prioritásban tervezett megvalósulása érdekében javasoljuk, hogy a következő tervezési időszak támogatott projektjei hosszú távon megvalósulóak legyenek. Úgy
gondoljuk, hogy a 30-36 hónap időintervallumú programok eredményesebbek lehetnek, hiszen biztos alapot nyújtanak a stratégiában megnevezett célok elmélyüléséhez. A civil
szervezetek önkéntes tagjai a támogatott célcsoportok közül kerülnek ki, ezáltal ők állnak legközelebb a megjelölt célokhoz, ezért javasoljuk, hogy a megfogalmazandó
támogatási konstrukciókban prioritást élvezzenek a társadalmi szervezetek programjai.
A több gyermeket nevelő családok speciális helyzete, a népességpolitikára gyakorolt kedvező hatásuk megkívánja, hogy a több gyermeket vállaló családok egy főre eső
jövedelemtől függetlenül célcsoport tagjai legyenek az EFOP keretében priorizált programoknak. Fontosnak tartjuk deklarálni azt, hogy a nagycsaládosság nem jelent egyet a
pénztelenséggel, a nehéz körülmények közötti élettel, éppen ellenkezőleg, több gyermek is bátran vállalható, hiszen a többgyermekesség számos olyan ”előnnyel” bír, amely
nem a kézzel fogható, tárgyiasult értékekre összpontosít, hanem a boldog, kiegyensúlyozott emberi lét mindennapja számára elengedhetetlen. Javasoljuk, hogy a támogatott
programokba hátrányos helyzet megkülönböztetése nélkül legyenek bevonhatóak a családok.
Az Európai Uniós részvétel fontossága miatt javasoljuk azon programok priorizálását, amelyek együttműködés keretében valósulnak meg az EU több országát lefedő működési
területű, családokkal foglalkozó, hazai taggal is rendelkező ernyőszervezetekkel.
A család intézményének népszerűsítése, elfogadottabbá tétele, a szemléletváltás és egyfajta érdekvédelem érdekében a már működő és rengeteg tapasztalattal rendelkező
családszervezetek részvételével olyan információs központok létrehozását javasoljuk, ahol a családot tervező fiatalok, a már családdal rendelkező közép korosztály is megtalálja
könnyedén, de ha úgy gondolják, akkor anonim módon a kérdéseikre a válaszokat. Fontosnak tartjuk az információs központokon keresztül azon fiatal párok elérését is, akik úgy
gondolják, hogy nem szeretnénk gyermeket vállalni, mert élethelyzetük még nem felkészült rá. A családközpontok hatással lehetnek a foglalkoztatásra is, hiszen főállású
alkalmazott jelenlétét kívánják meg.
A 2.A.2.3.5 output indikátorok közé javasoljuk a képzésben résztvevők száma mellett a programokba bevont célcsoporttagok száma indikátort is felvenni. A fent említett célok
megvalósulását szolgáló projektek elsősorban nem a bevontak képzéseken való részvételétől lesznek eredményesek, hanem a közösségi programokon, a műhelymunkákon, a
családközpontok szolgáltatásainak igénybevételén stb. keresztül. A stratégiába mindenképpen olyan indikátorok megnevezését kérjük, amely minden intézkedésre
vonatkoztatható annak érdekében, hogy ne egy-egy típusú megvalósítás vagy célterület legyen majd a programok kialakítása során a legfontosabb szempont (jelenleg a
megnevezett indikátor hatására várhatóan elengedhetetlen lesz, hogy a támogatott projektek képzési elemeket is tartalmazzanak).
A család, mint fogalom megjelenése a tervezési stratégiában kiemelt jelentőségű nemzetünk népesedésének szempontjából, de kérjük, hogy a megjelölt célok hatékony
elérése érdekében a fent említett javaslatainkat is vegyék figyelembe a stratégia véglegesítésekor.
Dr. Szabó Endre elnök
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Dr.Harangozó Judit
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Ébredések Alapítvány és a Közösségi Lelki Egészségfejlesztés Eszmecserék véleményét is tartalmazó hozzászólás:

8. oldal: Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam prioritásban
foglaltakat valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül:
i. a szegénység elleni küzdelem,
ii. a társadalmi kohézió erősítése (társadalmi bizalom, szolidaritás és aktivitás, antidiszkrimináci ó és esélyteremtés,
aaktív közösségek és fiatalok stb.),
iii. érték- és evidencia-alapú egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések,
iv. a köznevelés során a humanizmus és a minőségének fejlesztésee kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére,
csökkentésére,
v. felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
vi. utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben, továbbá
vii. Jó Állam megerősítése.
11. oldal: Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések
A lakosság rossz egészségi állapota kapcsán szükséges a Hungarostudy eredményeinek beemelése. Itt világos összefüggés rajzolódik ki a rossz egészségmutatók és a
mentális és társadalmi környezet mutatói közt. A rossz egészségmutatók összefüggnek az alacsony mentálhigiénés kultúrával is, amely nem csak egyéni szinten, de pl. a
családoknál, a munkahelyeken is hiányos (pl. magas stresszterhelés, stresszkezelési készségek hiánbyosságai).
12. oldal:
A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére
A munkaerő-piacnak munkaképes emberekre van szüksége, olyanokra, akik megfelelően
képzettek, továbbá jó az általános testi, lelki és egészségi állapotuk.
A következő időszak során a humanisztikus értékekre alapozott, minőségi, méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelésen
lesz a hangsúly. A tervezett beavatkozások a megelőzésre, a lemorzsolódást megelőző iskolai
pedagógiai folyamatok megerősítésére és a korai iskolaelhagyás csökkentésére, egyidejűleg a
minőségi köznevelés kialakítására összpontosulnak, ahol kiemelt szerepet kap a pedagógusok
szakmai és szemléleti fejlesztése, kiegészítve az infrastrukturális környezet javításával.
15. o.:
Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében
Vészesen meggyengült a társadalmi intézményrendszer és a kutatás-fejlesztés emberi erőforrása
mind mennyiségileg, mind minőségileg, így csak egy vonzó pályaképre épített személyügyi
politika mentén lehetnek sikeresek a fejlesztések.
Alacsony a közszolgáltatást nyújtó intézmények és a bennük dolgozók társadalmi
megbecsültsége, aminek eredményeként
» az elmaradott térségekben sok a betöltetlen háziorvosi praxis és védőnői körzet, illetve az
egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak létszáma közel 10%-kal alacsonyabb 2009-hez képest, ami együttesen tovább növeli az uniós átlagtól való eddigi jelentős
elmaradásunkat;
» igen alacsony a közszolgáltatást nyúj tó intézményekben dolgozók átlagbére, az Európai
Bizottság számítása szerint a pedagógusok és az egészségügyi foglalkoztatottak reálbére
messze az uniós átlag alatt található; valamint
» a humán szakterületek mindegyikében a 2004 óta megvalósult fejlesztések által le nem fedett
intézményekre jellemző a korszerűtlen, rossz színvonalú és gazdaságosan nem működtethető
eszközök nagy súlya, az elavult, többnyire hierarchikus, a kezdeményezéseket , a hatékonyságot visszafogó intézményi /szervezeti kultúra, valamint hiányzik a minőségi
szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő környezet.
környezet.
15 o:Jó Állam megerősítése
A kormányzati és tágabban vett közigazgatási teljesítmény közvetlenül segíti az üzleti
környezet javítását és a társadalmi beruházások megvalósítását. Ezért kiemelten fontos a
közigazgatási működés hatékonyabbá és eredményesebbé tétele.
Az elemzések alapján megállapítható, hogy az alacsony színvonalú teljesítmény elsődlegesen
az ügyfelek kiszolgálása, a közigazgatási belső folyamatok, valamint az emberi erőforrás
területén meglévő működési zavarok következménye, melyet a 2007-13-as még folyamatban lévő
ÁROP projektek próbálnak javítani. Továbbá csökkenteni szükséges a túlzottan jogias, mereven
bürokratikus, a kliensek szükségleteit és emberi méltóságát gyakran figyelmen kívül hagyó, bázisalapú, hierarchikus és paternalista szemléletet a közigazgatásban.
Magyarország számos reformértékű intézkedést hajtott végre közszolgáltatásai hatékonyságának,
átláthatóságának, a jogalkotás, jogalkalmazás javításának, valamint a közigazgatás és a bírói
kar színvonalának fokozása érdekében. Ugyanakkor a közigazgatás átláthatóságának, ügyfélbarátságának és
hatékonyságának növelése érdekében további erőfeszítésekre van szükség: folytatni kell a
közigazgatás szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív korlátok csökkentését, meg
kell erősíteni a közigazgatás személyi állományát és az elektronikus közigazgatás kiépítését
elősegítő környezetet, valamint korszerűsíteni kell az igazságszolgáltatási infrastruktúrát és
ügyintézést. Általános jelleggel célzottabbá és eredményesebbé kell tenni a társadalmi hátrányok
csökkentésére irányuló állami beavatkozásokat és bánásmódot, s javítani a kormányzati beavatkozások
kvalitatív és kvantitatív nyomonkövetését szolgáló eszközrendszert.
16 oldal, táblázatban:
A 9. tematikus cél alatt javasolt alábbi intézkedést hajtja végre:
- a marginalizált közösségek, beleértve a romák egészségügyi
szükségleteinek kielégítése;
- közegészségügyi és mentálhigiénés intézkedések megtétele olyan kockázati
tényezők csökkentésére, melyekkel megelőzhető a korai

halálozás és fogyatékosság
17. oldal, táblázatból:
Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra
vonatkozó nemzeti stratégiát, és
gondoskodjon arról, hogy az oktatási
rendszer minden fiatalnak biztosítsa a
munkaerőpiacra jutáshoz szükséges
ösztönző környezetet, tanulási és életviteli készségeket, szaktudást és képesítéseket.
Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz
való hozzáférést, különösen a romák
számára. Segítse az oktatás különböző
szakaszai közötti, és a munkaerőpiac
felé való átmenetet.
31. oldal:
Az egészséges munkavállalói kör szélesítéséhez szükséges a Semmelwis Tervvel összhangban az
országos és a helyi egészségügyi és népegészségügyi infrastrukturális és humánerőforrás környezet javítása, a
prevenciós kapacitások és szolgáltatások megerősítése, elérhetőbbé tétele, közte a lakosságközeli
alapellátás prevenciós szolgáltatásainak fejlesztése, a megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációját, ápolását és gondozását elősegítő infrastrukturális fejlesztések, továbbá a Nemzeti
Reform Program költségvetési kiadáscsökkentését célzó, az intézmények észerűsítését szolgáló
fejlesztések.
és:
2.A.1.3.1 A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Az intézkedések címei:
1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése
2. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények, szolgáltatások és civel kezdeményezések fejlesztése, bentlakásos
intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
32.oldal
Az intézkedés biztosítja a gyermekszegénység elleni programok infrastrukturális hátterét, többek
között a bevont épületek korszerűsítését, támogatja a gyermek és a fiatalok foglalkoztatására alkalmas
terek, tanulási, valamint játszóhelyek és egészségfejlesztő testmozgást támogató egységek kialakítását.
Segíti a szolgáltatások biztosításához, mobilizálásához, valamint a szülők bevonásához szükséges
infrastrukturális beruházásokat. Elsősorban meglévő – közösségi funkciókat már betöltő – épületekre
alapozott infrastrukturális beruházásokkal lehetővé teszi olyan, a koragyerekkortól kezdve a teljes
gyerek- és ifjúsági korosztály számára hosszú távon működtethető, egyszerű szolgáltatások nyújtását,
amelyek szakemberek bevonásával egészségfejlesztő, szabadidős és felzárkózást segítő célzott
programokat biztosítanak a gyerekeknek. Az előbbiek mellett a megfelelő táplálkozás, ruházat biztosítása mellett a családok segítése, készségfejlesztése, a
gyermekbántalmazás megelőzése nagyon fontos. Nem egészen látjuk reálisnak a magas szintű szolgáltatások biztosíthatóságát az eldugott és leromlott helyeken. Lehet, hogy a
családok által „lehívható”, élelemre, ruházatra, oktatásra, vállalkozásra, stb. használható anyagi támogatás jobban segít.
33 oldal:
Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése az EFOP keretei között – illeszkedve az
egészségügyi ágazati stratégiában (továbbiakban: Egészségügyi Stratégia - ES) meghatározott
prioritásokhoz – elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási
folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások,
illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás leípítést, átalakítást, hálózatba szervezést és esetenként
szükségessé váló bővítését, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási és
népegészségügyi intézmények létrehozását célozza.
Mindez kiterjed a hozzáférésbeli különbségeinek mérséklésére, az ellátás humanisztikus értékeinek ési minőségének növelésére és a
betegelégedettség és –felépülés lehetőségeinek emelésére, valamint a prevenció súlyának növelésére, az egészségszemlélet
változtatásársa, az egyéni felelősség társadalmi elfogadottságának megteremtésére, továbbá a
fekvőbeteg ellátást kiváltó, közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére, az otthoni szakápolási szolgálat
megerősítésére, valamint mozgó szakorvosi szolgálatok kialakítására és a jelenleg meglévő
szolgáltatások (tartós ápolási intézményrendszerek) fejlesztésére. Magában foglalja továbbá a lelki
egészség fejlesztés eszközrendszerének és infrastruktúrájának korszerűsítését, illetve a pszichiátriai gondozói -koordinációs
hálózat és a gondozóintézet infrastruktúrájának, felépülést segítő közösségi gyakorlatának, szervezeti működéséneknek és humánerőforrás-helyzetének fejlesztését, a jelenleg
hiányzó gyermek és ifjúsági
addiktológiai ellátórendszer és evészavar centrum kialakítását, az interszektorális együttműködés
infrastrukturális hátterének és szervezeti kultúrájának fejlesztését, ritka betegség szakértői centrum létrehozását és a korai
fejlesztést szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket.
Mindezt kiegészíti az ITK képes korszerű (tele-) diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése,
létrehozása, rendszerbe csatlakoztatása és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése magában foglalja a bentlakásos intézmények kitagolásának, kiváltásának,
korszerűsítésének folytatását, a befogadó szülőnél történő elhelyezés infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztését,
hiánypótló új intézmények létrehozását, az egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra fejlesztését,
korszerűsítését, a kölcsönzési és augmentív kommunikációs hálózatok fejlesztését, és a kapcsolati
erőszak és emberkereskedelem áldozatai számára biztosított infrastruktúra fejlesztését (beleé rtve a
biztonsági rendszer fejlesztését is). A szakosított szociális ellátások fejlesztése keretében szükséges a
gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése (beleértve a gyakorlati helyek kialakítását is), a krízisellátás
és a közösségi ellátók fejlesztése. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése kiterjed a CRPD ellátási és jogi kultúrájának bevezetésére, a hátrányos
helyzetű vagy fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek, gyógyulófélben lévő
szenvedélybetegek rehabilitációs központjaira és a foglalkozási rehabilitációra.
Területi kihatás: konvergencia régiók- nem csak ezekben a régiókban szükséges
34. oldal:
2.A.1.3.2. Tervezett kiválasztási kritériumok
A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell f
általános kritériumoknak:
költséghatékonynak kell lenniük,
-meg kell felelniük a CRPD előírásoknak és a humanizmus és felépülés értékeinek,

jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak
illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.
Általános visszajelzés: az elmúlt pár oldalon túlzottan technológiai, beavatkozás és infrastruktúrális változásokra koncentráltak a megalkotók, a HR helyzet, az értékkomponensek,
a szervezeti tényezők, stb. háttérben maradnak. Pedig ezek lényegesebbek. Az indikátorok is erre vonatkoznak.
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2. prioritás: befogadó társadalom
2.A.2.1. A prioritási tengely létrehozásának megindoklása, érintve a régiókategóriákat,
tematikus célokat, forrásokat
A befogadó társadalom elnevezésű prioritási tengely kizárólag a 9., a társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tematikus célt fedi le. Ezen belül az alábbi beruházási
prioritásokat érinti:
» aktív befogadás − 9. (d),
» a társadalom peremére szorult közösségek befogadása − 9. (e),
» a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása − 9. (g),
» a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése − 9. (h), valamint
» közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák − 9. (i).
A prioritási tengely kizárólag az Európai Szociális Alapból kerül finanszírozásra.
A prioritási tengelyben a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések is
megjelenhetnek, ha azokról projektszinten objektív adatokkal alátámaszthatóan bizonyítható azok
konvergencia régiókra történő visszahatása.
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) Aktív befogadás (9.d)
2.A.2.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii))
5. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Foglalkoztathatóság fejlesztése
A specifikus cél alapvető feladata a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, beleértve romák
és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának biztosítása, illetve lehetőség
szerint munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése.
6. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
Cél a társadalmi együttélés, a társadalmi párbeszéd erősítése a helyi közösségek fejlesztésével, az
aktív társadalmi szerepvállalás erősítésével, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű személyek
bevonásával a társadalmi folyamatokba és a befogadás elősegítésével, az esélyegyenlőség javításával, célzott tájékoztató, stigmacsökkentő és közösségépítő programokkal,
továbbá a család társadalmi intézményének megerősítésével.
Az eredmények, amelyeket a tagállam az EU támogatásával kíván elérni, tekintettel a
programterületre vonatkozó helyzetre, ahol 2. fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
A hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan inaktív társadalmi csoportok
egy része számára az elsődleges munkaerő-piac jelenleg nem tud megfelelő munkát biztosítani.
Részben mert olyan térségben élnek, ahol nincs elegendő munkahely, részint mert munkaerőként való
alkalmazásukhoz az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, szociális
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munkára, kulcskompetenciáik fejlesztésére, az általános és szakképzéshez való hozzáférésre és a
foglalkoztatásukat gátló legalapvetőbb problémáik megoldására van szükség.
I Az alapvető kompetenciák hiánya gátolja a munkaerő-piacra jutás feltételét jelentő végzettség
megszerzését, ezért szükséges az alapkészségek megerősítése, a tanulásra és foglalkoztatásban
való részvételre való képessé tétel.
II Segíteni kell a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci részvételét munkavégző képességük
és szakmai ismereteik megőrzésével, megújításával, bővítésével. Egyéni fejlesztő tevékenység,
képzés, foglalkoztatásba ágyazott képzés, átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás, speciális
szolgáltatások stb. biztosítása során képessé válnak a munkáltatók igényei szerinti munka
elvégzésére. Az állami és nem állami nagyberuházásokban történő foglalkoztatás is jelentős
foglalkoztatási potenciállal bír, ezért szükséges a nagyberuházások és a magas élőmunka igényű
ágazatok foglalkoztatási igényének, kapcsolódó képzési szükségletének felmérése.
III Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának javítása érdekében
programokat kell indítani a komplex foglalkozási rehabilitáció eszközeivel, javítani kell a szakmai
és módszertani támogatást. Mindekgyik csoportban tudatos antidiszkriminációs intézkeésekre és stigmacsökkentő stratégiákra van szükség. Jelenleg a mentális problémákkal
élők a többi fogyatékos csoportohoz képest is hátrányban vannak a foglalkoztatás terén (is). A jelenlegi rehab. intézményrendszer minden területen a hátrányok újratermelését, ill.
fokozását eredményezi sokszor, mivel a stigmát sokszor fokozza és ez a gyógyulási esélyeket rontja. A betegeinket gyakran meg kell védeni az „intézményes segítségnyújtás”
romboló hatásaitól. A munkáltatók gyakran „összebeszélnek az üzemorvossal”, hogy „szuperálja ki a mentális betegeket”: Jobb gyakorlat elsősorban a multicégeknél van, ahol
belső protokoll rögzíti vsz az eljárásokat és az üzemorvos nincs közvetlenül függő kapcsoaltban a munkáltatóval. Korábban Görögországban láttunk arra példát, hogy a
munkáltató nem nézhette meg szeméylesen a munkavállalót, így csökkentették a bőrszínnel, stb. összefüggő diszkriminációt.
További cél a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése, a helyi
közösséghez és a társadalomhoz tartozás tudatosítása, a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségek
kialakulásának, önfenntartó erejének növelése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.
Növelni kell a hazai civil szektorban foglalkoztatottak és önkéntes munkát vállalók számát. Hozzá kell
segíteni a hazai civil szervezeteket a folyamatos teljesítményértékeléshez, a hálózatosodáshoz és a
bevált módszerek egymás közti átadás-átvételéhez. Cél, hogy a társadalmi aktivitásra nevelés
érdekében növekedjen a fiatalkorú önkéntesek fogadásra alkalmas civil szervezetek száma , továbbá
javuljon a civil szerveztek együttműködési kompetenciája az oktatási, egészségügyi, szociális
területeken tevékenykedő kormányzati és magánszektorba tartozó intézményekkel.
Ösztönözni kell a fiatalok társadalmi integrációját képességeik kibontakoztatásával, befogadó
társadalmi, családi környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével. További cél a nem
hátrányos helyzetű fiatalok önálló életkezdését támogató programok indítása (a hátrányos helyzetű
fiatalok támogatása külön specifikus cél alatt valósul meg tekintettel a speciális igényeikre).
Fenti célokat átfogóan szolgálja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapszolgáltatások
szakmai fejlesztése és a köznevelési intézményekben megvalósítandó, a gyermekjóléti
alapszolgáltatások körébe sorolható új szolgáltatástípus szakmai megalapozása és bevezetése. E
mellett az ifjúsági szervezetek, a fiatalokat segítő információs és tanácsadó szolgálatok, valamint az
ifjúságpolitika terén működő szakmai, civil és egyházi szervezetek fontos szereplői a fiatalok aktív
állampolgárrá válásának, a társadalmi kirekesztettség megakadályozásának.

Cél a családok életminőségének javítása, s ezáltal a gyermekvállalás elősegítése, továbbá az idősek
aktív életmódjának támogatása. A népesedési kihívás sikeres kezelése érdekében cél egyrészt a család
intézményének megerősítése a családokat segítő közösségek és szolgáltatások javításával, a
generációk közötti szolidaritás erősítésével, másrészt az 50 év feletti személyek társdalmi szerepének
megerősítése és az aktivitásuk fenntartása.Minden területen szükséges a humanisztikus intézményi kultúra, szervezet, kommunikáció fejlesztése, a családoknál a szülői
készségek felesztése, az ártalmas hatások kiszűrése, kezelése, az ezekkel kapcsoaltos társadalmi tájékoztatás javítása, a mentálhigiénés munka bővítése.
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7. táblázat: eredmény indikátorok
ID* Indikátor
Régióka
tegória
Mérték
egység
Alap
ul
vett
általá
nos
indik
átor
Bázis
érték
Mérték
egység
a bázis
és
célérté
khez
Bázis
év
Célérték
(2022)
Adat-forrás
Jelentés
gyakoris
ág
1.
6 hónappal a
programból való
kilépést követően
magasabb
munkaerő-piaci
státuszban lévő
résztvevők száma
Kevésbé
fejlett
régiók
fő 0 2013 2000
monito
ring
évente
2.
Programból való
kilépéskor
folglalkoztatott
résztvevők
Kevésbé
fejlett
régiók
fő 0 2013 5000
monito
ring
évente
*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal
2.A.2.3. A beruházási prioritás alatt támogatandó intézkedések (beruházási
prioritásonként)
2.A.2.3.1 A támogatandó intézkedések leírása, valamint azok várható hozzájárulása a
vonatkozó speciális célkitűzésekhez
Intézkedések címei:
6. a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok
foglalkoztathatóságának javítása
7. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése
8. társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, hátrányos helyzetű
személyek, fogyatékossággal élők és romák bevonása, esélyteremtés)
9. a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
10. családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása,
gyermekvállalás elősegítése
6. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok
foglalkoztathatóságának javítása
Az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célja értelmében biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek

körében a foglalkoztatottság aránya érje el a 75%-ot. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltakkal összhangban a munkaerő-piaci szempontból
hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és szegénységben élő emberek
foglakoztathatóságának növelése.
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Az intézkedés célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok
foglalkoztathatóságának javítása, munkavállalásukat gátló alapvető problémák elhárítása, ezen belül:
1. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának célja az egyén
megmaradt munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a munkaerő-piacra. Az egyéni
fejlesztési folyamat keretében a foglalkoztathatóság javításának eszköze a tanácsadás, a csoportos
foglalkozás, a humánszolgáltatás, a képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított
munkahely feltárása, valamint a tartós munkaerő-piaci integráció érdekében nyújtott támogatás
(átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás). A művelet kiterjed a rehabilitációs programot már
sikeresen teljesített, felépülőben lévő drogbetegek munkaerő-piacra történő fokozatos
visszavezetésére is. A sikeres integrációt a visszaesések megelőzésével és mérséklésével az
addiktológiai problémák kezelését célzó, személyre szabott mentorálási programmal és
szakképzéssel kombinált támogatott munkahelyek/munkakörök létrehozása segíti elő az
addiktológiai rehabilitációs intézmény elhagyása után.
Ki kellene terjednie a programnak a munkahelyi lelki egészség-programok kiterjesztésére. Ennek jó európai gyakorlata a British Telecom, ahol a lelkileg egészségesek, a
stresszel élők, valamint a mnetális problémával élők csoportjai számára egyaránt egyszerű stratégiákat dolgoztak ki. A munkahely, mint szervezet jó kommunikációval, a stressz
kiszűrűsűvel, a középvezetők stresszkezelésre való képzésével, az egymásra figyelés szervezeti kultúrájának megvalósításával és a beteg, fogyatékos személyek számára egyéni
szükségleteket számításba vevő munkavállalás kialakításával jelentős versenyképességjavulást is elértek. A mai gyakorlatban a munkáltatók sokszor nem használják elég
értéelmes módon a fogyatékosokat, az integrált foglalkoztatáson belül is szegregáló gyakorlatok vannak jelen, és a rossz vezetői gyakorlatok, rossz kommunikáció sokszor újabb
betegségkockázatokat okoz az egészséges és fogyatékos munkavállaló számára egyaránt. Szükség van érzékenyítő progrmaokra a munkahelyeken a fogyatékosokkal, ezen
belül a mentális problémákkal élőkkel kapcsoaltban egyaránt.
2. Magyarországon nehezen férnek hozzá a munkanélküliek, valamint a munkahelyük
elvesztésében fenyegetett személyek a folyamatos mentorálással támogatott tanulási
lehetőségekhez. A már létrehozott ilyen célú (pl. nyitott tanulási) központok hálózatának
kiterjesztésével biztosítjuk az inaktív személyeknek az igényeikre szabott, a fenntartható
életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő foglalkoztathatóságot javító kompetenciákra irányul
tanulási programokat.
3. A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek számára ahhoz, hogy
eséllyel tudjanak megjelenni a munka világában, többirányú összehangolt beavatkozásra van
szükség: az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra, a
kulturális és társadalmi tőke növelésére, önsegítő képességének erősítésére, mentorálásra,
munkatapasztalat szerzésre és ezen idő alatt megélhetési támogatásra, egyfajta „inkubációra”. Igen, de ez is múlik azon, sikerül-e a segítő szolgáltatásoknak humanisztikus,
személyközpontú fordulatot venni. Jelenleg sok iylen szolgáltatás az emberi méltóság csökkenéséhez és nem fokozódásához vezet, a kliensek korlátozást és
reményvesztettségük fokozódását élik át. A segítő munka non-specifikus, értékkomponenseinek gondozására kell nagy erőt fordítani, ez fontosabb, mint a tárgyi segítség. Itt
megint a segítők felépülés- szemléletű képzése, ezen adottságaiknak monitorozása, a szervezeti kultúra hasonló fejlesztése és monitorozása szükséges. Ennek is vannak jó
gyakorlatai, pl. a kliens-központú szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés egyes önkormányzatoknál, a nemzetközi gyakorlatban a service-responsiveness felmlérőmódszer (WHO),
egyes felépülés-alapú szervezetek a mentális ellátás területén és protokollokban (pl. közösségi pszichiátriai szolgáltatások a szociális ellátásában).
4. A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése érdekében a fogvatartottak munkaerő-piaci és
társadalmi reintegrációját elősegítő egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető program
megvalósítása szükséges.
5. Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése. A romák felzárkózásának
segítése érdekében munkaerő-piaci integrációt támogató programok indítása a közszolgáltatási
hiányszakmákban való foglalkoztatásra. A roma lakoság részarányának növelése a
közszolgáltatásokban segíti a kommunikációt és a romák jobb hozzáférését is a szolgáltatásokhoz.
A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére,
egyénre szabott segítésére, mentorálásra és támogatott foglalkoztatására kerül sor.
6. A támogatott lakhatás és hozzájuk kapcsolódó védett munkahelyek fejlesztésének célja a
rehabilitációs programot már sikeresen teljesített, felépülőben lévő drogbetegek
foglalkoztathatóságának a fejlesztése. A rehabilitációs intézmények tevékenységéhez kapcsolódva
egy mentorálási programmal összekapcsolt speciális ellátási forma kerül kialakításra a
rehabilitációs intézmény elhagyásakor a sikeres integráció céljából.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók, az első alintézkedés esetében országos kihatású programok
kapcsán a Közép-magyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett
csoportok, célzottan romák, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott
munkaképességű személyek és a gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervezetek, költségvetési szervezetek, önkormányzati
intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek, a köznevelésben, a szakképzésben, a
felnőttképzésben és a felsőoktatásban működő intézmények, megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztató gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek
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Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
El kell kerülni a tapasztalt lefölözési hatást, azaz pont a legképzettlenebb, legalacsonyabb státuszú,
mélyszegénységben élők, romák nem kerülnek bevonásra a projekt végrehajtási szempontból
kockázatosnak ítélt voltuk miatt.
TÁMOP 1.1.,TÁMOP 5.3.9, TÁMOP 5.3.1., TÁMOP 5.3.8, és TÁMOP 5.3.10. konstrukciók
TÁMOP 5.6.2, TÁMOP 5.6.3, TÁMOP 5.6.1 konstrukciók
7. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése
Közpolitikai cél, hogy az aktív állampolgárság, az önkéntesség értékké váljon az egyének és a
társadalom számára, továbbá olyan állampolgári kultúra alakuljon ki, amely minden korosztály
számára közvetíti a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi szereplésvállalás elsajátításának
fontosságát. A fiatal korosztály számára az önkéntes munka az első munkatapasztalatok
megszerzésének terepét is jelentheti, így munkaerő-piaci esélyek növelésével közvetve hozzájárul az

Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reform Program foglalkoztatási céljaihoz. Továbbá cél az
értékalapú közösségek fejlesztése, a társadalmi befogadás, illetve társadalmi kohézió erősítése.
Ezen belül három alintézkedés megvalósítását tervezzük. Az önkéntesség fontos fejlesztési területe a fogyatékkal élők és felépült tapasztalati szakértők bevonása (sorstársi
segítés), ehhez kapcsolódó diploma kiadása rövid kézés után, továbbá minden területen kötelezővé kellene tenni e célcsoport foglalkoztatását (pl. minden segítő területen,
kutatásban, oktatásban). Csak akkor érünk el megfelelő antiszkriminációs hatást és szervezeti kultúrát, ha maguk a felhasználók vnnak köztünk és követik nyomon minden
területen és aktivitásban a szervezeti és személyi értékekeket. Vonatkozik ez sztem a romákra is, ha a roma emberke munkavállalását maguk segítik, az eredményesebb lesz…
1. alintézkedés: aktív közösségi partnerségek fejlesztése. A társadalmi befogadási folyamat
csak a közösségekkel folytatott párbeszéden és aktív részvételükön alapulhat. A helyi közélet
szervezésében, a helyi kultúra ápolásában, a helyi igények szakszerű feltárásában és
kielégítésében meghatározó szerepe van a közösségi összefogásnak, a civil és egyházi
szervezetek, szerveződések közösségépítő tevékenységének. Ennek keretében tervezzük a
lakóközösségi programok, lakótelepi információs és szolgáltató irodák fejlesztését, további
elterjesztését, közösségi kezdeményezések támogatását és szakemberek alkalmazását, illetve
közösségfejlesztési módszertan kifejlesztését. Itt is azok közül kellene alkalmazni embereket, akiket akarunk segíteni.
Az intézkedés további célja helyi közösségi konfliktusok megoldásának segítése, illetve a helyi
civil társadalom megerősítése, aktív polgári szerepre való felkészítése. A helyi és/vagy térségi
érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása a helyi szereplők bevonásával és
együttműködésében a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszertanának alkalmazásával
értékalapú társadalmi kohéziót erősítő programok indítása. A közösségfejlesztés érdekében új
lehetőségek, módszerek terjesztése jó gyakorlatok bemutatásával, adaptálásával. A fent jelzett
célok érdekében lehetőség van a közösségfejlesztő programokhoz szükséges eszközigények
kielégítésére. Itt is a helyi szükségletek és erőforrások felmérésével kellene dolgozni és helyi erőket képezni, alkalmazni.
2. alintézkedés: önkéntesség fejlesztése. Az intézkedés célja az önkéntességre és karitatív
tevékenységre való hajlandóság növelése érzékenyítő programok, továbbá népszerűsítő
kampányok szervezésével, valamint az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése és az életpályában, szakmai tapasztalatszerzésben való
elismertetésének támogatása, az önkéntes programok megvalósítását célzó módszertan
megismertetése, illetve szakemberek és önkéntesek képzése, valamint az önkéntesek civil
szervezetekbe, egyházi intézményekbe, önkormányzati és állami intézményekbe, nemzetiségi
önkormányzatokba való bevonásán keresztül a szolgáltatások körének és színvonalának
bővítése. Feladat az intézmények közösségi kezdeményezések befogadására és önkéntesek
fogadására történő felkészítése.
Továbbá cél a fiatalok érdemi önkéntes munkavégzésének erősítése, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű csoportokra és térségekre, illetve a fiatalok és az idősek aktív életének és
széles körű társadalmi részvételének elősegítése. Támogatásra kerül a toborzó munka,
Az önkéntesek képzése is fontos egyes teületeken, így pl mentálhig képzést pl az egyházak közt elindított, az EMMI által koordinált közösségi lelki egészségfejlesztő
eszmecseréken konszenzusosan javasoltak . A mentális problémákkal kapcs. is kell érzékenyítő tréning: a közelmúltban kórházi önkénteseknek tartottam előadást, ahol többen
a mentális problémákat az ördögi megszállásként értelmezték, ez nem biztos, hogy megfelelő segítségnyújtás!
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tanácsadás, csoportos foglalkozás, humánszolgáltatás, képzés és önkéntes munkakör, munkahely
feltárása, fejlesztése.
3. Célunk, hogy minél több állampolgár vegyen részt önkéntes tevékenységben, és az informális, nem
formális tanulási körynezetben olyan kompetenciái fejlődjenek, amelyeket a munkaerőpiaci
szereplők (munkáltatók) ‒ az európai és hazai képesítési keretrendszerekhez igazodóan ‒
érvényesnek, hitelesnek fogadnak el. Az önkéntesség, az aktív polgárság egyik legjellemzőbb
előfordulási színterét a kutatások szerint az egészségfejlesztés, így különösen a fizikai aktivitás
területe jelenti. Cél, hogy az önkéntesek és az önkéntes fogadó szervezetek s záma az
egészségfejlesztés területén is növekedjen, és élő kapcsolat alakuljon ki a fizikai aktivitás
területét szervező civil szektor és a munkaerő-piaci szereplők között.
Területi kihatás: konvergencia régiók és az országos kihatású programok kapcsán a Közép-magyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: gyermekek, fiatalok, tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű
csoportok
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervzetek, önkormányzati intézmények, civil szervezetek,
egyházi szervezetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-3.1.13. és TÁMOP-3.3.15 konstrukciók
TÁMOP 5.5.1., TÁMOP 5.5.2. és TÁMOP 5.5.3 konstrukciók
8. Társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, romák
bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális programok)
Az intézkedés fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése,
valamint a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése. A célt három alintézkedés szolgálja:
1. alintézkedés: hátrányos helyzetű emberek, romák társadalmi integrációjának erősítése
Az Európai Bizottság által kezdeményezett „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális
és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben
megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom
aktív tagjaiként élhetnek. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljaként jelöli ki a
társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom erősítését, a romákkal szembeni diszkrimináció
csökkentését, fontosnak tartva az érintettek, a civil és egyházi szervezetek bevonását és a kétirányú
szemléletformálást.
1. program: hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalása. Roma nők
civil szerveződéseinek támogatása. A halmozódó hátrányok tartós és fenntartható felszámolásának
egyik kulcsa az érintetteknek bevonása a semmit róluk nélkülük elv gyakorlati alkalmazásával.
Alapvető fontosságú ezért a hátrányos helyzetű csoportok, roma nemzetiségű emberek aktív
társadalmi szerepvállalásának erősítése, civil szerveződéseik, nemzetiségi önkormányzataik
fejlesztése. A roma nők többszörös diszkriminációja miatt kiemelt jelentőségű a roma női szervezetek
és együttműködések támogatása és a roma nők közéletben való részvételének erősítése, a bántalmazás-védelem bővítése és az ilyenen átesettek kiemelt mentálhigénés
segítése, gyermekek lelki támogatása, szülői készségfejlesztése, ld pl a traumatizált bevándorlókat segítő Cordelia alapítvány , valamint a holocaust túlélőket segítőjó
gyakorlatát. .
2. program: társadalmi szemléletformálás anti-diszkriminációs programokkal, romák
médiumokban történő foglalkoztatása. A beavatkozás ösztönzi a felzárkózás politika céljait erősítő,

a hátrányos helyzetű embereket, romákat és migránsokat érintő kérdések sztereotípiamentes
médiareprezentációja érdekében műsorok készítését, roma újságírók, médiaszakemberek képzését és
foglalkoztatását a médiatartalmak/publikációk előállításában. A szemléletformálás további eszköze a
roma közösség, a szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok erősítése, valamint a médiát
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érzékenyítő tréningek, kisebbségi médiaprogramok és műsorok támogatása. Szükséges a média
termékeket fogyasztók ösztönzése az aktív segítségnyújtásra és a cselekvő szolidaritásra.A mentális problémákkal élők hasonlóan hátrányos csoport, ahol média-etikai
szabályokra és a fenti aktivitásokra szintén szükség van.
2. alintézkedés: kulturális identitiás megőrzése, interkulturális párbeszéd, romák társadalmi
és kulturális befogadása
A befogadás és diszkrimináció elleni küzdelem egyik fontos eszköze az interkulturális párbeszéd
erősítése. A különféle kultúrák, nemzetiségek közötti együtt cselekvések, interetnikus-,
antidiszkriminációs-, és kommunikációs tréningek, közös programok segítik az elfogadást, a
hátrányokból származó problémák közös megoldáskeresését. A civil szervezetek, egyházak, vallási
közösségek szerepe meghatározó lehet a közösségek együttélésének segítésében és hátrányos
megkülönböztetés kezelésében. A társadalmi együttélés elősegítése és a társadalmi integráció
érdekében interaktív kultúraközvetítő programok szükségesek kiemelten az alábbi területeken:
- a kulturális befogadás elősegítése érdekében roma és más nemzetiségi, valamint migráns
kultúrák megismertetése;, a hátrányos helyzetű csoportok értékeinek bemutatása, ezeket
népszerűsítő kulturális és oktatási pontok kialakítása; a kultúra tárgyi emlékeinek
gyűjtése, a roma és más nemzetiségi könyvkiadás és időszaki kiadványok megjelentetése;
- a kirekesztésnek kitett csoportok állampolgári, civil attitűdjének fejlesztése, hozzájárulás
ahhoz, hogy saját akaratukat, saját érdekeiket saját maguk képviseljék; továbbá
- közösségeket összehozó innovatív programok.
3. alintézkedés: esélyegyenlőség erősítése és társadalmi reintegráció ösztönzése
A fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel, szenvedélybetegekkel, demensekkel, idősekkel,
hajléktalanokkal, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel és fiatal felnőttekkel,
oltalmazott gyermekekkel, a javítóintézetből kikerülőkkel, illetve a bűnelkövetőkkel, valamint a
bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalokkal
szemben jelentős az előítélet a társadalom tagjai részéről, melyek jelentősen gátolják az e csoportokba
tartozók társadalmi integrációját. Cél ezen előítéletek csökkentése és az integráció elősegítése. Az
alintézkedés része az adott célcsoport hozzátartozóinak támogatása, készségfejlesztése és egyéb
közszolgáltatások esetmenedzselésének fejlesztése. A tevékenységek között megjelenik a komplex
támogatás, rehabilitáció, a sikeres beilleszkedéshez szükséges hatékony kommunikációs eszközök
biztosítása. Média-etikai szabályok, helyi és célzott, pl munkahelyi érzékenyítő programok, protokollok felülvizsgálata (pl. gyermekvédelem, munkarehab., szpoc. eü.stb) ,
egészségügyi és szociális ellátók felépülés-értékű szervezeti kultúrájának fejlesztése és monitorozása (ugyanis a legtöbb stigmát a betegek pont a segítőktől érzik), civil kontroll,
tapasztalati szakértők képzése, bevonása kvóta szerint fizetett alkalmazottként a segítő, oktató, kutató intézményekben, önsegítő és más jó gyakorlatot felmutató civil szervezetek
stabil finanszírozásának biztosítása.Kommunikációs szakember alkalmazásának lehetővé tétele a projektekben és a szolgáltatásoknál, porfesszionális komm. stratégia
kidolgozása és alkalmazása érdekében.
Fontos az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok
csökkentése, valamint a bűnözés megelőzését és a visszaesés elkerülését támogató programok
megvalósítása és szolgáltatások megerősítése. A művelet része az elítéltek társadalmi integrációjának
javítása is, építve a 2007-2013-as programozási időszak tapasztalataira.
További cél a fogyatékos személyek, a nemzetiségi kisebbségek, továbbá a nők szektorális vezetési,
irányítási struktúrákban való részvételét ösztönző programok megvalósítása.
Ld korábbi javaslatainkat. Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók és az országos kihatású programok kapcsán a Közép-magyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok, , roma nemzetiségű
személyek, kiemelten roma nők, helyi közösségek és tagjaik; megváltozott munkaképességű és
fogyatékkal élő személyek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, nemzetiségi
önkormányzatok; önkormányzati intézmények, központi költségvetési szervek, civil szervezetek,
egyházi szervezetek, egyházak, médiaszervezetek, egészségügyi és pedagógiai felsőoktatási
intézmények
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Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP-5.5.4/A-091 és TÁMOP-5.5.4/B-09/1 Anti-diszkriminációs programok támogatása a
médiában, illetve Roma és fogyatékkal elő személyek média képzése és foglalkoztatása
TÁMOP 5.6.1 B konstrukció
9. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
A fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének, aktív állampolgárrá válásának és
foglalkoztathatóságuk növelésének kulcsa az egyéni, társas és közösségi kulcskompetenciák
fejlesztésében, folyamatos erősítésében van. Ezen tanulási folyamatok elsődleges terepe a
harmadlagos szocializációs közegek (ifjúsági informális csoportok, kortárs közösségek, ifjúsági
klubok és terek). Az intézkedés átfogó célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia mentén a fiatalok társadalmi
aktivitásának növelése, az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – helyi közösségek, kortárs
csoportok – fejlesztése közvetlen programok támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére
befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, önismeretük javításával, és a
helyi ifjúsági munka komplex fejlesztésével.Iskolai stresszkezelő, készségfejlesztő progamok: kommunikáció, problémamegoldás készségei, stigmacsökkentés, önismeret,
asszertivitás tréningek, szülői készségfejlesztés szükséges.Számos jó gyakorlatot gyűjtött össze a közösségi lelki egészségfejlesztés eszmecsere . A személyközpontú iskolai
kultúra meghonosítása a leghatékonyabb ilyen fejlesztő eszköz, a jó gyakorlatok (pl. Hejőbába, egyéb alternatív és felzárköztató iskolák) eszközeit kell elterjeszteni, a képzésben
itt is a tanárok és szervezeteik humanisztikus képzésére és ezen ksézségek és szervezeti sajátosságok monitorozására van szükség. Integráló iskolai gyakorlatok terjesztése
fontos.
1. alintézkedés: a fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítását és kezelését, valamint
a korosztályt közvetlenül körülvevő szakmai környezet fejlesztése, országos szakmai-módszertani szolgáltatás kialakítása
Cél az ifjúsági korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok tevékenységének ifjúsági
szempontú összehangolása, hazai és nemzetközi tapasztalatok disszeminációj a, az ifjúsági
szakemberek és szolgáltatók módszertani fejlesztése, szakmai hálózatok kialakulása, megerősítése

Magyarországon belül és azon kívül. Szükséges, hogy innovációs központként felvállalja a
szakterülethez kapcsolódó kutatásokat és az eredményeik visszacsatolását. A módszertani szolgáltatás
kiemelt feladata, hogy elősegítse az ifjúsági korosztályt érintő intézkedések és fejlesztések
összehangolt végrehajtását. Az ilyen projektek gyakori hibája, hogy új dolgokat akarnak kitalálni és elhanyagolják a jó gyakorlatokat, amelyek már igazolták az
eredményességüket és disszeminációjuk ezért is eredményesebb, mint egy új projekté. A Közösségi lelki egészégfejlesztés eszmecserék (részletek: lefnet.hu, Fórum
rovat),kiemelték a jó gyakorlatok elterjesztését és a döntéselőkészításben való szerepüket. Létrehoztunk egy un 5 csillagos indikátorrendszert, amelyet azóta sok szakmai és civil
szervezet és szakember elfogadott, amely alkalmas a jó gyakorlatok felmérésére és „hierarchizálására”.
5 csillagos projektjavaslatok gyűjtése, a háttér-dokumentáció összegyűjtési terve:
-1 csillag: nemzetközi kutatási, ill. tapasztalati evidencia
-2 csillag: hazai megvalósult jó gyakorlat, pilot program
-3 csillag: a hazai program eredményessége eléri, közelíti a nemzetközi jó gyakorlatokét
-4 csillag: a hazai disszemináció sikeres volt
-5 csillag: a disszeminált programok eredményeit mérték, ezek közelítik a pilot program eredményességét.
A célok elérése érdekében elengedhetetlen a komplex ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs
hálózatok bővítése a médiafogyasztási igényekhez igazodó, alacsonyküszöbű információhoz és
tanácsadási szolgáltatáshoz jutás biztosítása a megfelelő és érintett szereplők (civil és egyházi
szervezetek, információs és tanácsadó irodák, önkormányzatok, oktatási intézmények, közösségi
művelődési és közgyűjteményi intézmények stb.) bevonásával, valamint a szükséges információs
rendszerek, hálózatok támogatásával Magyarországon belül és azon kívül.
2. alintézkedés: a korosztállyal közvetlenül foglalkozó szakmai környezet, elsősorban a
települési ifjúsági munka fejlesztése
Feladata az önkormányzatok érzékenyítése és támogatása mindazokban a folyamatokban, amelyek a
településen zajló ifjúsági munka tervezettségét, összehangolását szolgálják a településen élő fiatalok
valós szükségleteinek felmérésétől a velük és az ifjúsági szakemberekkel, civil és egyházi
szervezetekkel végzett helyi fejlesztések megvalósításával a helyi ifjúsági társadalmi
párbeszédrendszer megvalósításán keresztül a fiatalokkal foglalkozó helyi társadalmi szereplők
közötti együttműködés megteremtéséig Magyarországon belül és azon kívül. Az intézkedés része az
ifjúsági közösségek fejlesztése, támogatása is.
A helyi szintű ifjúságfejlesztési folyamatok érdekében az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a
hátrányos helyzetű célcsoportok számára a közösségi információs, tanácsadó szolgáltatások,
közösségi terek működtetése, közösség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó programok. Fontos
továbbá a gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, az önmaguk és a környező
valóságuk megértését és az arra való reflexiót (azaz élethelyzetük feldolgozását) lehetővé tevő, kreatív
és innovatív szemlélet kialakítása. Ld fenti javaslatainkat, a jó gyakorlatokról, iskolai progamokról, tanárok és más szakemberek humanisztikus , személyközpontú képzéséről,
ilyen szervezeti kultúrák kialakításáról stb.
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3. alintézkedés: a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek támogatása
A fiatalok társadalmi integrációjának fejlesztését tematikus pályázati programok kidolgozása
támogatja. A helyi közéleti szerepvállalást és aktivitást a fiatalok által kezdeményezett helyi közösségi
programok megvalósítása, fiatalok aktív részvételével, közvetlen közreműködésükkel történő helyi-mikrotérségi kisléptékű cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása
támogatja.
4. alintézkedés: képesség kibontakoztatás a fizikai aktivitás területein
A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és
fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása szempontjából lényeges, hogy a köznevelésben a
testnevelés és a fizikai aktivitás komoly szerephez jusson a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
integrációs célú képesség-kibontakoztató felkészítésben.
Az óvodai, valamint az iskolai tanórai és tanórai kereteken kívüli foglalkozásokat át kell hatnia az
egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tartalmak koncentrált feldolgozásának a gyermekek,
tanulók személyiségének és a helyi közösségek fejlesztése, valamint a tanulási kudarcok kezelése
érdekében.
Az aktív befogadás és a szociális hátrányok enyhítése érdekében támogatni kell Magyarországon belül
és azon kívül:
az interkulturális, formális és non-formális oktatási programok, így a testmozgás-programok, a
fizikai aktivitás eszközrendszerén nyugvó önkéntes, vagy tantárgyi koncentrációt szolgáló
programok megvalósítását;
az ezt támogató pedagógus-továbbképzéseket és tréningeket; ld korábbi javalatainkat, itt a szervezetfejlesztés is fontos, ne mcsak az egyéni tréning
a részvétel biztosítását a programokon és a kapcsolódó informális képzéseken a gyermekek
részére; és
a sportegyesületekkel való partneri kapcsolatok erősítését és eszközbeszerzéseket.
Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések
elvégzésére, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására.
Területi kihatás: konvergencia régiók, az országos kihatású programok kapcsán a Közép-magyarországi Régió, továbbá egyes programok esetében Magyarországon kívüli, de az
Európai
Unión belüli régiók
Beavatkozások célcsoportja: 12-29 év közötti gyermekek és fiatalok, a települési ifjúsági munka
szereplői, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, ifjúsági közösségek
Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi szervezetek és az azok
által fenntartott kulturális intézmények, köznevelési intézmények, központi költségvetési szervek
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének
támogatása, gyermekvállalás elősegítése
Javasoljuk az Tisztifőorvosi Hivatal által koordinált védőnői programok figyelembe vételét és az OGYEI ajánlást, benne a mentális problémával küzdő kismamák számára babamama osztály (előadó: Németh Tünde). A program szöveges leírása I., előadás-diák, (Erős Erika) Szöveges összefoglalás költség-hatékonyságra vonatkozó szakirodalmi
hivatkozásokkal (Németh Tünde) Kapcsolódó program: TÁMOP család-közösség (forrás: http://lefnet.hu/index.php?
_NOMOCMS[entityname]=comments&_NOMOCMS[wherestr]=forumid%20like%20%2773.%%27)
Cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz és az idősekhez kapcsolódó társadalmi
viszonyulás javítása, szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével
kapcsolatban, összhangban a Fehér könyv a gyermeket vállaló és nevelő családokról, valamint a Fehér
Könyv az idősek családban betöltött szerepéről című stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.

A fiatalok felelős párkapcsolatra való felkészítése elsősorban a családi életre, a házasságra, a
gyermekvállalásra, a szülői szerepre való felkészítésre terjed ki, célja a nők és férfiak harmonikusabb
kapcsolatának elősegítése, a szülői kompetenciák fejlesztése, a családi értékek és az erkölcs
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szerepének megerősítése. Az intézkedés egyúttal megszólítja és bevonja a már családban élőket,
átfogva a családi életciklus különböző szakaszait.
Az idősek tevékeny életmódja, a nemzedékek közötti együttműködés és az idősgondozás támogatása
érdekében különböző személyes és online szolgáltatások kerülnek kialakításra. A szolgáltatások
segtíséget nyújtanak az idősek gondozására való felkészítésben és az idősek helyezetüknek megfelelő
életmódra való felkészítésben. A beavatkozás további célja a jelzőrendszer hatékony működésének
elősegítése, melynek révén csökkenthető a bajba jutott vagy elmagányosodott idős emberek száma.
A befogadó szülők és a náluk elhelyezett gyermekek támogatásának célja a nevelőszülői hálózat
szolgáltatásainak minőségfejlesztése és a gyekmekek családi és társadalmi életre, életkezdésre való
felkészítése. Jelenleg mintegy 12.500 gyermek él közel 5.500 nevelőszülőnél. A szakpolitikai cél a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014. január 1-jétől
hatályba lépő módosításában is testet ölt azzal, hogy a fenti időponttól a 12 éven aluli gondozott
gyermeket főszabály szerint csak nevelőszülőnél lehet elhelyezni. Ennek érdekében szükséges a
befogadó szülők és a náluk elhelyezett gyermekek együttműködésének fejlesztése, a nevelési
nehézségekkel küzdő szülők mentális támogatása. Ugyanakkor cél gyermekotthonban,
javítóintézetben élők önfenntartó képességének, önálló életre való felkészítésének, családi életre való
felkészítésének, családi kapcsolatai fenntartásának és kulturált szabadidő eltöltésének támogatását
szolgáló tevékenységek, programok, rendezvények megvalósítása is.
A bevatakozások által használt eszközök köre kiterjed a támogató szolgáltatásokra, mentorlására,
tanácsadásra, tréningekre, mediációra, klubfoglalkozásokra, előadásokra, a család - gyermek- és
idősbarát szolgáltatások fejlesztésére, valamint a többgenerációs közösségi programokra, táborokra,
családi egészség- és sportprogramokra és egyéb szolgáltatásokra.
Rajna Péter Prof javalsatai az idősügy területén: Véleményem szerint itt 3 vagy 4 célcsoport van, akik számára kisebb átfedésekkel ugyan, de alapvetően különböző prevenciós,
ill. lelki egészségfejlesztő programokat kell kidolgozni.
a./ "védett korúak" csoportja: felkészítés az időskorra, nyugdíjas létre, izolációs folyamatokra
b./ idősek: tréningek a testi és lelki egészség megőrzésére, fejlesztésére, a hasznosságtudat fenntartására, a társadalmi szerepek sikeres átalakítására
c./ demens betegek: viszonylag jól kidolgozott, ám alig támogatott programok alkalmazása, terjesztése. (Csupán egyetlen példa: a rendkívül rentábilisan fenntartható, demensek
számára létrehozott nappali klub-hálózat hiány)
d./ demens betegek társadalmi, intézményi környezetének (család, lakószomszédság, idősotthonok, geriátriai objektumok) mentálhigiénés képzése, segítése
A fenti témák primer prevenciós programjainak természetesen már a diákság különböző oktatási szintjein meg kellene jelenniük.
Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos léptékű programok esetén a Közép-magyarországi Régió is
Beavatkozások célcsoportja: az 50 év feletti korosztályok, a fiatalok, a fiatal családok, a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek, a javítóintézeti nevelésre ítéltek
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, központi költségvetési szervek, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek
A hátrányos helyzetű gyermekeknek és családoknak több mentálhig segítségre, életviteli készségfejlesztésre van szükségük, itt is fontos a segítő szolgáltatások humanisztikus
fejlesztése és protokjolljaik ilyen szempontú átalakítása, a korábbi javaslataink szerint.
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TÁMOP 5.5.1. konstrukció
2.A.2.3.2. Tervezett kiválasztási kritériumok
A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük az
általános kritériumoknak:
˗ költséghatékonynak kell lenniük,
˗ jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
˗ biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.
Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek
- elmaradott térségekben valósulnak meg és
- a célcsoport tagjaiból a lehető legtöbb embert vonják be.
Társadalmi felzárkózási célú fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha a fejlesztésük illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében
foglaltak megvalósításához.A megvalósítást nagyon segíti az 5csillagos indikátorok használata, a jó gyakorlatok és a tapasztalati szekértelem bevonása.
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2.A.2.3.3 A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása
A beruházási prioritásban nem kerül sor pénzügyi eszközök alkalmazására.
2.A.2.3.4 Tervezett nagyprojektek
A beruházási prioritásban nem kerül nagyprojekt megvalósításra.
2.A.2.3.5 Output indikátorok
8. táblázat: output indikátorok
ID
*
Indikátor Mértékegység Forrás Régiókategória Célérték
(2022)
Adat
forrása
Jelentés
gyakorisága
1. Támogatott
képzésben részt vevő
munkanélküliek,
megváltozott
munkaképességűek és
inaktívak száma/
Foglalkoztathatóságot
javító programokban

részt vevő
munkanélküliek,
megváltozott
munkaképességűek és
inaktívak száma
fő ESZA Kevésbé fejlett
régiók
5000 monitoring évente
2. Támogatott
képzésben részt vevő
romák száma/
Foglalkoztathatóságot
javító programokban
részt vevő romák
száma
fő ESZA Kevésbé fejlett
régiók
1000 monitoring évente
*Az ID az SCF rendszerben lesz releváns, minden egyes elem egyedi azonosítójára utal
2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A társadalom peremére szorult
közösségek befogadása (9.e)
2.A.2.4. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
Fontosnak tartom az egészségügyi fejlesztések kiszélesítését,mivel folyamatosan romlik a kórházi ellátás a szakképzett orvosok hiánya, strukturális fejletlenség és a rossz
gazdasági helyzet miatt. Nagyon sokan egészségtelen életmódot folytatnak, ennek megakadályozása véleményem szerint már gyermekkorban el kellene hogy kezdődjön a
tudatos életvitel kialakításával. Óvodákban, iskolákban külön egészségügyi oktatást kellene szervezni.
Ezenkívül hiányolom az idősek támogatására épülő programot.
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Dr. Reök György Aba
Egyéb észrevétel
Egyéb észrevétel
Az idős magyar emberek képviselőjeként teszem meg észrevételemet, amely közvetlenül két operatív programot érint (EFOP, GINOP), de közvetve valamennyit, ezért jelöltem
tartalmilag „egyéb” kategóriaként.
Öregségi nyugdíjas pszichológus vagyok, idősügyben többszörösen érintett és zsigerileg motivált. Szakmámból kifolyólag mindvégig a társadalom sűrűjében dolgoztam.
Kutatóként és gyakorló pszichológusként gyermekes családokkal foglalkoztam, ahol a fiatalok mellett a nagyszülők helyzetéről, életéről is sok tapasztalatot szereztem. A szociális
ellátásban évekig önkormányzati intézményvezetőként tevékenykedtem, s e munka során is sok nehéz helyzetben lévő idős emberrel volt dolgom. Idős szüleimet az elmúlt két
évben veszítettem el. Jelenleg egy idősügyi projekt tervén dolgozom.
A véleményezésre közrebocsátott 2014-2020-as operatív programtervek áttanulmányozásakor meglepetéssel tapasztaltam, hogy az idősügy a tervezés során nem jutott – a más
kormányzati dokumentumokban pedig alaposan és átfogóan taglalt – súlyának és jelentőségének megfelelő prioritáshoz. Sőt, nem csupán prioritást nem kapott, de alig történik
még érintőleges említése is a feladatok számbavételekor. (Ilyen pl. az EFOP „10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésnek
támogatása, a gyermekvállalás elősegítése” című intézkedési terv.)
Úgy vélem, hogy ezt a hiányosságot feltétlenül és radikálisan korrigálni kell.
Az érveket szükségtelen sorolnom, elég csak az európai és köztük a magyar társadalom évtizedek óta tartó rohamos elöregedését említenem. Megtoldva azzal, hogy minden jel
arra utal: ez a negatív demográfiai tendencia egyelőre megfordíthatatlan, s talán hosszú időn át nem is nagyon mérsékelhető. Márpedig akkor eljöhet, és vélhetőleg nincs is túl
messze az idő, amikor a társadalomban az öregek lesznek többségben! Ez a vízió sok szempontból félelmetes, és a folyamat össztársadalmi kihatásai ma még
felmérhetetlenek. Egy dolog biztos: mind a mai, mind a leendő idős emberekkel kapcsolatban rengeteg (s nem csak időseket, hanem a fiatalabb korosztályokat is érintő) olyan
soronlévő feladat van, amelyekhez haladéktalanul hozzá kell fogni, ahhoz, hogy elkerüljük a tartós demográfiai anomáliából adódó, ma még elképzelhetetlen és beláthatatlan, de
ha bekövetkezik, bizonyára rendkívül súlyos társadalmi következményeket. Az idősügy kiemelt támogatása melletti többi – nem közvetlenül demográfiai indíttatású – érv is rendre
megtalálható az EU és a magyar kormány idősügyi dokumentumaiban: pl. Madridi Idősügyi Nemzetközi Cselekvési Terv (2002), magyar Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009),
magyar Idősügyi Cselekvési Terv 2010-12. Az Idősügyi Tanács által elfogadott Idősügyi Karta a Preambulumában már 2001. szeptemberében így fogalmazott: „a XX. századra
általánossá vált, s az új évezredben folytatódik a világ népességének soha nem látott elöregedése, amely probléma a magyar társadalomban is egyre növekvő súllyal van jelen.”
Ezek a magas szintű, tényekkel alátámasztott uniós és magyar idősügyi program-tervek a vészjóslóan makacsnak bizonyuló negatív demográfiai trend miatti veszélyérzet
tudatában születtek, s mint ilyenek megkerülhetetlenek. Éppen ezért a mostani – jelen állapotában az idősügyet mellőző – operatív tervezés megfelelő korrekciója érdekében
feltétlenül szükséges e helyütt kiemelni, és sokszorosan aláhúzni, hogy a kormányzati idősügyi dokumentumokban megállapított súlyos hiányosságok, elmaradások
felszámolása, valamint a kitűzött és ütemezett fejlesztési célok követése olyan feladatok, amelyek igen tetemes anyagi ráfordítást igényelnek. Honnan lesz az országnak az
egyébként is intenzíven fejlesztendő, de demográfiai okokból egyre vészterhesebb idősügyre anyagi fedezete, ha a 2014-2020 közötti időszak uniós forrásaira vonatkozó
kormányzati operatív programok az idősügyet nem priorizálják, sőt, szinte nem is számolnak ezen kiadásokkal? Vállalható lesz-e annak a kormányzati felelőssége a jövendő
magyar nemzet (vagy akár az EU) előtt, hogy az állam e célra nem csoportosított, nem költött eleget, akkor, amikor még időben lett volna? Annak ellenére, hogy az ismert
demográfiai okoknál fogva évről-évre hatványozódik, s mindinkább össztársadalmivá dagad az idősügyi probléma, és előbb-utóbb elkerülhetetlen a nagy költség, csak utóbb
még sokkalta nagyobb lesz, és talán már hiábavaló is…
A fentiek alapján a 2014-2020-as operatív programok korrekciójára tett javaslatom:
Az idősügy prioritásként kezelése kiemelt nemzeti érdek. Éppen ezért az idősügynek az EFOP és GINOP operatív programokon belül – a kormányzati idősügyi dokumentumokban
foglalt (2022-ig terjedően már cselekvési tervben is ütemezett) feladatoknak megfelelően – valamelyik prioritási tengelyen önálló fejezetet kell biztosítani, valamint a többi operatív
programmal a kapcsolódási pontokat meghatározni.

Dr. Reök György Aba
nyugdíjas pszichológus
Seniorline Idősügyi Projekt manager
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Bajor Péter elnök Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Egyéb észrevétel
9. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
A területen szükséges lenne olyan programok indítása, amelyek a köz- és felsőoktatás átlagából kimagasló, speciális gondoskodást igénylő tehetségeknek és az őket segítő
pedagógusoknak, mentoroknak nyújtanak többletlehetőségeket és egyedi hatásukat megsokszorozó kapcsolódási pontokat. Ennek keretében megoldandó a tehetséggondozók
szakmai színvonalának fejlesztése, a tanárok, oktatók pedagógiai tehetséggondozói eszköztárának bővítése, kiemelkedő tehetséggondozók közösségeinek kialakítása. Ennek
érdekében fontos, hogy minden oktatásban részt vevő fiatal kiemelkedő képességeit időben felismerjék, és a tehetségeket vonják be a számukra létrehozott speciális
programokba.
A tehetséggondozás terén (is) bevonandó erőforrások minél jobb hasznosulása érdekében fontosnak tartjuk a programok egymásra épülését. Jó példa erre a 2009-ben elindult
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program, amelynek eredményeire a 2012-ben indult Tehetséghidak Program épült, e kettő eredményeire és tapasztalataira
támaszkodhatnak a további tehetségsegítő aktivitások (Talentum Program).
10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködés támogatása, gyermekvállalás elősegítése
Fontos a „minden tehetséges magyar ember kapjon lehetőséget” elv érvényesülése. Hozzájárulást jelenthet a mentorprogramok kialakítása – fiatalok is segíthetik az idősebb
generáció tehetségének kibontakoztatását – „fordított” mentorprogramokként.
16. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás
Cél lehet a tehetség hasznosulásának jelentős bővítése, amelynek érdekében szükség van a tehetségbázis növelésére, ami elősegítheti a K+F+I szektor magasan képzett
szakemberek iránti igényének kielégítését csakúgy, mint a mesterségek, kétkezi szakmák tehetségeinek felismerését, fejlesztését és menedzselését. Ezért tehát a
szakképzettséget igénylő, és elsősorban az ipari termelés és a szolgáltatás alapjait, ill. a mindennapjainkat közvetlenül meghatározó szakmák tehetségeinek a felismerését
segítendően feltárásra kerülhet a szükséges tehetség és szakma-specifikus képességek, ill. kompetenciák együttese. Ki kell dolgozni a feltárt szakma-specifikus tehetségképességek és tehetség-kompetenciák mérésének a kiválasztásban és a fejlesztésben alkalmazható módszertanát. Továbbá ki kell alakítani a tehetségek kibontakozását
elősegítő, és a folyamatos fejlődést biztosító fejlesztési tréningeket és képzési programokat.

18. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

a) a minőségi és méltányos oktatás megteremtése érdekében az intézmények felzárkóztatása, infrastrukturális feltételeinek javítása
Szükség van az eszközbeszerzés, tanári továbbképzés elősegítésére, a tehetségpontok (http://tehetseg.hu/tehetsegterkep és http://tehetseg.hu/tehetsegpontok) bekapcsolására
a hátrányos iskolák módszertani fejlesztésébe.
Fejlesztendőek a tanár-diák-szülő kapcsolatok, a nem formális többletszolgáltatások, és tanórán kívüli fejlesztés rendszere.
A hiányszakmák terét érintő szakképző helyeket speciális oktatóhelyi beruházási alprogrammal kellene megerősíteni és fejleszteni: a legjobb minőségű képzést végző
intézmények szaktantermeit (az oktatók továbbképzése mellett) speciális, a tehetségeknek többletlehetőségeket nyújtó eszközberuházással lenne szükség támogatni.
Kiszélesítendő a magyar diákok és EU-beli társaik, tehetséges diákok, diákcsoportok EU szintű tapasztalatcseréjének támogatása, az elmúlt évek eredményeire építő EUtehetséghálózat fejlesztése.

19. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése

1. Korai iskolaelhagyás csökkentése
Fontos feladat a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkarolása, valamint a nemzetiségi tehetséggondozás. A támogatási források megfelelő hasznosulása érdekében a
korábbi programok tapasztalatára, eredményeire kell építeni.
2. Pedagógusi életpálya és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése
Tovább kell fejleszteni a képzések rendszerét a tehetséggondozás területén, komplex fejlesztő csomagokat kell kifejleszteni, és ezek alkalmazására való ki kell képezni a
pedagógusokat – biztosítani kell a szakmai hátteret.
Bővítendő a tanárok pedagógiai eszköztára a pedagógusok, pszichológusok és szakoktatók továbbképzésének fejlesztésével, a tehetséggondozásban aktív műhelyek és tanárok
eszközökkel való ellátásával, beleértve a digitális kor új eszközeit, ezek alkalmazását a tehetséggondozásban.
3. Tartalmi, módszertani fejlesztések
Tehetségazonosító és -támogató szolgáltatásokat, programokat kell indítani a köznevelés minden szintjén. Helyi programok támogatása a speciális szempontrendszer
felállításával, valamint az eddigi tapasztalatokra építő tehetségpontok hálózatán keresztül lehetséges.
A tehetséggondozás rendszerének kialakításába be kell vonni a tehetségtanácsokat és a tehetségpontokat.
A megyei köznevelési szakszolgálatok tevékenysége nyomán kialakított Tehetség Életpálya Nyilvántartó és Követő rendszerben lévő, felsőoktatási intézményekbe bejutott fiatalok
a figyelem középpontjába kerülve folytathatják tevékenységüket, valamint a képzésük megkezdésével egy időben a tudományos diákkörökbe (OTDK) is bekapcsolódhatnak.
4. az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és egyenlőtlenségének csökkentése
Szükséges a köznevelési rendszer (széleskörű szempontok szerinti) résztvevőinek képzése, hogy a tehetségek felismerésével is csökkenthető legyen a korai iskolaelhagyás.

21. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetátalakítása és minőségi színvonalának emelése által
Az egyéni kiválóság támogatása keretében a tehetséggondozási programokat kell indítani, segíteni kell a kiemelkedő tehetségek szakmai fejlesztését – támogatni és ösztönözni
konferenciákon, külföldi tanulmányutakon való részvételt.
Támogatni kell a külföldön eredményes kutatók itthoni kapcsolatainak megtartását és ápolását, a kiválóak mobilitását.
Az OTDK-n kiemelkedő eredményeket elért diákok életpályájának követése, kapcsolatrendszerük fejlesztése – mentori rendszerekbe vonásuk.
A vállalati szféra bevonása a fentiekbe.

22. Az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban
Ösztönözni kell a kiemelkedő diákok szakmai kapcsolatainak bővítését, magyar és külföldi mentorok bevonásával.
A tehetségfejlesztő programok hozzájárulhatnak a kreatív, interdiszciplináris szemléletű, innovatív tehetségek képességeinek kibontakoztatásához, illetve a K+F+I terület
fejlődésének alapját képező kiválóságok megtalálásához és helyzetbe hozásához. (Innovációs versenyek fiatal nyerteseinek bevonása, a kutatócsoportok innovációs
kapcsolatrendszerének fejlesztése.)

2013. december 15. 15:13

Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Egyéb észrevétel
Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív program
Népművészeti Egyesületek Szövetségének javaslata

Pozitívnak értékeljük, hogy a beavatkozási irányok szinte valamennyiében megtalálható az értékalapú közösségépítés a közösségfejlesztés.
A beruházási prioritás (1. prioritási tengely) célként megfogalmazódik „a helyi közösségek megtartó és életminőséget javító képességének fokozását támogató infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása elsősorban fizikai közösségi terek kialakításával”
Javasoljuk, hogy a „fizikai közösségi terek” fogalom terjedjen ki a népi kézműves tevékenység művelésére, alkalmas térrendszerre is – pl. népi kézműves alkotóházak, nyitott
műhelyek, műhelygalériák, tájházak
Egyetértünk az alábbi megfogamzásokkal, illetve azok tartalmával
„További cél a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás tudatosítása, a szolidáris,
cselekvőképes helyi közösségek kialakulásának, önfenntartó erejének növelése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.
Növelni kell a hazai civil szektorban foglalkoztatottak és önkéntes munkát vállalók számát. Hozzá kell segíteni a hazai civil szervezeteket a folyamatos teljesítményértékeléshez, a
hálózatosodáshoz és a bevált módszerek egymás közti átadás-átvételéhez. Cél, hogy a társadalmi aktivitásra nevelés érdekében növekedjen a fiatalkorú önkéntesek fogadásra
alkalmas civil szervezetek száma, továbbá javuljon a civil szerveztek együttműködési kompetenciája az oktatási, egészségügyi, szociális területeken tevékenykedő kormányzati és
magánszektorba tartozó intézményekkel”
Javasoljuk, hogy az oktatási, szociális egészségügyi és szociális terület mellett a kultúra, a közművelődés terültén tevékenykedő civil szervezetekre is kerüljenek be a fenti
kategóriába.

A stratégia arra törekedett, hogy a közösségépítést, közösségfejlesztést általánosan fogalmazza meg, nem tér ki sem a tartalmára, sem a formarendszerére. Bízunk abban, hogy
a cselekvési program megvalósítását jelentős pályázati támogatások egyik területe lesz majd a népi kézművesség, mely eddig is a helyi lakosság öntevékenységére,
részvételére, és a helyben meg lévő adottságokra alapozva építkezett.
Budapest, 2013. december 14.
Pál Miklósné
Elnök
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Dr. Nagy Gábor
Jó Állam c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet észrevételei az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program ,,Jó állam megerősítése” c. prioritása vonatkozásában az alábbiak szerint
foglalhatók össze.
Az igazságügy működését biztosító személyi állomány vonatkozásában meglátásunk szerint a prioritásként említett tisztviselői karon felül munkavégzésre irányuló jogviszonytól
függetlenül szükséges támogatni a foglalkoztatottakat. Ennek a támogatásnak egyrészt a bérek lehetséges emelésében (közalkalmazotti illetmény és tisztviselői illetmény
közelítése pl.), a karrierben történő előrelépés lehetőségének folyamatos fenntartásában és a közszférában történő munkavállalásra folyamatosan motiváló foglalkoztatotti
feltételrendszernek kell kieépülnie. Ehhez elengedhetetlen egyrészt a folyamatos önképzés támogatása, illetve hatékony és színvonalas csoportos továbbképzések biztosítása is.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a munkavégzés megfelelő körülményeinek biztosítását sem. Az egészséges, kényelmes munkakörnyezet, a jól felszerelt irodai és laboratóriumi
helységek, az igényes, tiszta és tágas munkakörnyezet megteremtése szintén kiemelt szereppel bírhat e tekintetben.
Az állam hatékony és olcsó működtetésének záloga a szakképzett és megfelelő minőségű munkavégzésben motivált munkaerőn kívül a környezetkímélő, fenntartható
energiagazdálkodás. Az állami szervek áram-, víz-, fűtés- és légkondicionálásának racionalizálása nemcsak a fenntartás költségeit csökkentheti, de a foglalkoztatottak
egészséges környezetben törtnő munkavégzését is biztosítja.
Az adminisztrációs terhek csökkentése az állami szervek működését zökkenő mentesebbé teheti, ezáltal szolgálhatja az egész társadalom érdekeit. Tágabb értelemben az
adminisztrációs terhek csökkentése érthető akként is, hogy az elkerülhetetlen mértékű, indokolt mértékű adminisztráció hatékonyan lebonyolítható legyen. Ennek módja egyrészt
annak biztosítása, hogy a szervek képzett munkaerőt vehessenek igénybe a kizárólag adminisztrációs feladatok ellátására, és ne a munkakörüket tekintve szakfeladatot ellátók
legyenek kénytelenek e feladatokat ellátni. E körben tehát az állami szervek vonatkozásában véleményünk szerint indokolt az adminisztrációs feladatok hatékony ellátására
szakképzett munkaerő alkalmazását lehetővé tenni, akként, hogy e státuszok ne akadályozzák meg a szerv alaptevékenységében közreműködő foglalkoztatottak felvételét,
megfelelő bérezéssel pedig vonzóvá tenni e fontos munkaköröket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a hatékony, gyors és korszerű informatikai eszközök beszerzését sem. Az
elektronikus levelezés, a számítástechnikai programok, ügyviteli- és szakmai rendszerek megbízható, magas szintű, az adott szerv feladatainak ellátása szempontjából
elengedhetetlen kiépítése és fenntartása a határidők betartását, a feladatok egyszerűbb és gyorsabb ellátását, az adatvesztés minimalizálását biztosíthatja.
A ,,Közszolgálati utánpótlás és kapcsolódó fejlesztések” cím tekintetében javasoljuk a célok kiterjesztését a kriminalisztikai szakértőkre is. Évek óta megfigyelhető tendencia a
daktiloszkópiai, írás- és okmány szakértői (stb.) képzésekre történő jelentkezők számának apadása, egyes képzések indulásának elmaradása. Ez adódhat egyrészt abból, hogy
a képzés költségei magasak, másrészt hogy más állásokkal összevetve nem elég vonzóak a fiatalok számára. Ezen az államnak kiemelt érdeke változtatni, hiszen egy idő után
már nem lesz az ilyen szakértői feladatok ellátására megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy, aki megfelelő szintű gyakorlatot is szerezni tudott, így elkerülhetetlen lesz a
képesítési követelmények könnyítése, mely a szakma felhígulását von(hat)ja maga után.
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Roma Oktatási Alap

Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Roma Oktatási Alap véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program oktatást érintő intézkedéseihez
A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére (12. oldal) fejezet alatt a hazai oktatási teljesítményeket is részletezik, amelyek
során a legújabb PISA adatokat érdemes figyelembe venni, amelyek sajnálatos módon romlást mutatnak a korábbiakhoz képest.
2.A.3.3. A beruházási prioritás alatt támogatandó intézkedések (beruházási prioritásonként) meghatározott prioritás alatt megtalálható 18. A gyarapodó tudástőke célját segítő
szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése tevékenységben cél “az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől a
felsőoktatásig bezárólag…”. A fejlesztési tevékenység alatt megjelenik a ”legtöbb problémával küzdő, legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények felzárkóztatása érdekében
azok infrastrukturális feltételeinek javítása: elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények…”. A tervezet hangsúlyozza, hogy a
szegregációs oktatási gyakorlatot megvalósító intézmények nem támogathatók, azonban a kiválasztási kritériumoknál nem jelenik meg ez a feltétel sehol sem. Javasolt a
kiválasztási kritériumok közé beemelni a szegregációt, mint kizáró okot. A 16. output indikátorokat tartalmazó táblázatban meghatározott indikátortól nem varható, hogy a tervezet
által megfogalmazott hozzáférési különbségek kiegyenlítéséről képet adjon. Releváns esélyegyenlőségi indikátorok kidolgozását javasoljuk, amelyek a fejlesztések hatását
mérni képesek, valamint a beruházások következtében elért hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű roma diákok számának beemelését az indikátorok közé. Jelentős újdonság
az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a tervezetben az iskolák pályáztatása helyett a fejlesztési források normatív elosztása megjelenik. Ez az finanszírozási logika ésszerűbb és
hatékonyabb lehet a közoktatás számára, főleg a centralizált iskolarendszerben. Azonban fontos megjegyezni, hogy a rendszer előkészítésekor kiemelt figyelmet kell fordítani az
esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, amennyiben a források elosztásában a KLIK-nek jut kulcsszerep, az intézményfenntartónak rendelkeznie kell az alapvető
infrastrukturális szükségletek felmérésén túl a szolgáltatási színvonalbeli különbségek és az oktatási esélyegyenlőtlenségek kiegyenlítésére is alkalmazható
szempontrendszerrel és ehhez szükséges szakmai kapacitással. Ha a fejlesztési projektek tervezésének és kiválasztásának folyamatába, eljárásrendjébe nem épülnek bele
ezek a szempontok, semmilyen garanciát nem látunk arra, hogy a tervezett fejlesztések a célok között megfogalmazott esélykiegyenlítéshez hozzájáruljanak. Javasoljuk továbbá,
hogy a közoktatási esélyegyenlőségi feltételek előző fejlesztési ciklusban felállított rendszerét a megváltozott intézményfenntartói környezetre adaptálva alkalmazza a
fejlesztéspolitika. Az európai uniós és hazai támogatások eléréséhez továbbra is feltételként szükséges szabni a közoktatási esélyegyenlőségi problémák áttekintését, és azokra
konstruktív beavatkozások tervezését. Ehhez a Helyi Esélyegyenlőségi Programok jó kiindulási alapul szolgálnak, de nem elégségesek. A közoktatás esélykiegyenlítő
szerepének jelentősége és az összetett intézményfenntartói háttér indokolja az esélyegyenlőségi szempontok ágazati rendszerének működtetését. Ez kizárólag az állami
iskolafenntartó (tankerületek), a helyi önkormányzatok és a nem önkormányzati iskolafenntartók együttműködésével valósulhat meg, amelyben az állami fenntartónak fontos
katalizáló és garanciális szerepe lenne.
Biztosítani szükséges a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést és a korábbi LHH program tapasztalataira építve komplex
beavatkozások megvalósítását.,
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának fejlesztése nagy projkektént jelenik meg a tervezetben. Azonban a beruházás összege nincs meghatározva és külön a nagyprojekt
esetében indikátorok sincsenek hozzárendelve.
Örömmel látjuk, hogy a 4. prioritási tengely alatt megjelenő “20. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül”
című intézkedés külön kitér a hátrányos helyzetű roma tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének segítésére a “befogadó oktatásának, nevelésének elősegítésével”. Az
intézkedés alatt felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos kiválasztási kritériumok között szintén nem szerepel a szegregációs oktatási gyakorlatot megvalósítók integrációra
ösztönzése.
Minden fent említett tevékenység esetében az output indikátorok nem tartalmazzák a lemorzsolódási arány csökkentésének, a bevont tanulók iskolai teljesítményének mérését
és követését. Javasolt ezen indikátorokat beépíteni.
22. intézkedés alatt szereplő célkitűzés "A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által"
inézkedésként fogalmazza meg a "hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportok (jelentkezők, hallgatók) integrálását célzó programok, ösztöndíjrendszerek fejlesztése és
lebonyolítása". A hátrányos helyzetű egyetemi hallgatók számára elsősorban a szociális hátrányaikból adódó finanszírozási problémák jelentenek nehézséget. A jelenlegi
törvényi módosítások és idei felvételi eredmények tapasztalatai azt mutatják, hogy a hh tanulók államilag támogatott felsőoktatási képzésbe való jelentkezési aktivitása és a
bejutás lehetőségei csökkentek (ROA által működtetett Ösztöndíj Program tapasztalatai). Tanulmányaik folyamatos finanszírozása bizonytalan, ezért javasoljuk a hh diákok
államilag támogatott képzésekre való bejutási esélyeit növelő, hátrány kompenzáló intézkedések kidolgozását.
Továbbá tartalmaz az intézkedés a lemorzsolódás megelőzésére “nyelvi kompetencia fejlesztési beavatkozásokat”, amelyek mellé kizárólag a képzők képzése típusú
tevékenységeket csatoltak. Javasolt a felsőoktatásban részt vevő hátrányos helyzetű hallgatók nyelvi képzettségének elősegítését a felsőfokú végzettségnek megfelelő a
tanulmányok végére megszerezhető nyelvvizsgához való hozzájutás biztosítását.
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Hosszu Zoltán
Egyéb észrevétel
Infrastrukturális fejlesztések környezeti szempontjai
A fenntarthatóság mint elv tükröződjön minden prioritásban. Kiemelném a környezeti fenntarthatóság elveit, melyeket nem csak a horizontális elvek között kell szerepeltetni,
hanem feltételként kell megszabni minden infrastrukturális fejlesztés során. Ez több kell hogy legyen, mint a költséghatékonyabb fenntartás a beruházás megvalósítása után.
Célszerű lenne a megfelelő energetikai indikátorok használata és az ezek alapján való elvárások megfogalmazása a pályázati feltételek között mint kimeneti jelzőérték.
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Hosszu Zoltán
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Önkéntesség elősegítése
Az önkéntesség elősegítése önkénteseket fogadó szervezetek kapacitásnövelésével (önkéntes vendégházak építése, kapcsolattartók képzése), valamint az önkéntes
munkájával kapcsolatos költségek csökkentésével (szállás, étkezés, utazás). Ezeket infrastruktúra fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó programmal együtt komplexen kellene
kezelni. Az önkéntesség oktatási szerepét kifejezetten hangsúlyozni kell az output indikátorok esetében.
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Hosszu Zoltán
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Közösségi életre nevelés fontossága
A leszkadóban lévő és a hátrányos helyzetű térségek kevés jó példától eltekintve úgy működnek mint egy külváros, az emberek egymás mellett élnek, nem együtt. A különbség,
hogy a városban található fejlett infrastruktúrához való hozzáférés itt nincs jelen, de az emberek életmódjukban a városi életforma szerint próbálnak élni.
A közösségi élet előmozdítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Közösségi programok szervezésével, közösségek önsegélyező, tanácsadói hálózatainak létrehozásával.
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Hosszu Zoltán
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Környezettudatosságra és önellátásra való nevelés fontossága
Kifejezetten a hátrányos helyzetű és a leszakadóban lévő térségekben speciális környezeti nevelési programok komplex támogatására (képzési program és infrastruktúra együtt)
lenne szükség. Fel kell ismernünk, hogy a szegénységben élők és a hátrányos helyzetű térségek lakóinak környezettudatos nevelésére kiemelt szükség van. Ezekben a
térségekben a kevés jövedelem miatt a természeti erőforrásokat még nagyobb hangsúllyal kell védeni mint más térségekben, hiszen az ott lakók ezekre az erőforrásokra tudnak
támaszkodni mindennapi életük során. Szükségesnek látjuk a föld használatának, a víz védelmének munkán keresztül való oktatását, önkormányzati, civil és egyházi közösségi
kertek létrehozását, a falusi közösségek munka alapú közösségfejlesztését például családok közös földhasználatának elősegítésével. Ezek kifejezetten segítik az egyének
környezetükről való tudatosságának növelését, az abban rejlő lehetőségeket és a saját termelésen keresztül az önellátásra nevelnek.
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Átfogó a tervezet és egész alaposan sorolja fel a problémamegoldási lehetőségeket. Számomra meglepő a hátrányos helyzetű gyerekekre és az emberek egészségügyi
állapotára vonatkozó adatok.
Úgy gondolom hogy javíthassuk az emberek egészségügyi állapotát, több ingyenes szűrővizsgálatot kellene meghirdetni illetve azt lehetővé tenni mindenki számára, valamint
olyan programokat szervezni amellyel az embereket ösztönözni lehet ezen szűrővizsgálatokon való részvételre.
Ami a hátrányos helyzetű gyermekeket illeti, létre kéne hozni egy szervezetet, alapítványt ami segíti a társadalmi beilleszkedésüket, hiszen sok gyermek nem tud vagy nem is akar
kiszakadni abból a környezetből amiben felnőtt.
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Simon Ágnes
Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Úgy gondolom, hogy a program egyik legfontosabb célja a fiatalságot célzó intézkedések megvalósítása kell, hogy legyen. Lehetővé kell tenni az oktatási rendszerben való
minőségi részvételt minden fiatal számára, továbbá segíteni kell a munkaerőpiacra történő kilépésüket, hiszen a jövő teljesítménye bennük rejlik. Mindeközben fontosnak
tartanám egy olyanféle szemléletformálást, mely a társadalmi együttélésre fókuszál, népszerűsíti az aktív közösségi szerepvállalást, mely az önkéntességben csúcsosodik ki.
Örömmel láttam ennek prioritását az operatív programban. Amit viszont hiányosnak tartok, az az egészségtudatos nevelés és egészségfejlesztés. Úgy gondolom, erre nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni.
Kiemelt fontosságúnak tartom a területi leszakadási folyamatok megállítását. Az operatív programban is jelentős prioritásként szerepel, de amint a pénzügyi allokációs keretben
láttam, nem szánnának komoly összegeket a helyi stratégiák megvalósítására (1,46%). Úgy vélem, hogy a helyi szinten történő megvalósítás hatékonyabb bármilyen központi
elképzelésnél és tervezésnél.
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Farkas István
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. Horizontális célok integrációja
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). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink értelemszerűen használhatóak az esélyegyenlőségi témák
integrációjára is.
JAVASLAT 1. – környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ebből következően – ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi - minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a
környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen az EFOP is.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
JAVASLAT 2. – intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság 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.
Emellett 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.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek a technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.

2. A horizontális partnerek bevonása, kapacitásfejlesztése és hálózati együttműködés elősegítése
Üdvözlendő, hogy a szociális téren dolgozó szervezetek bevonására azért korai szakaszban gondoltak a tervezők. Sajnos azonban az operatív programok és specifikusan a EFOP
tervezése során sem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket. 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.
JAVASLAT 3. – 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. Ilyen például a Zöld Régiók Hálózata, amely a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
JAVASLAT 4. – 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.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Jó Állam c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – társadalmi részvétellel kapcsolatos programok
A prioritásból hiányoljuk a társadalmi részvétellel, civil szervezetek kormányzati és önkormányzati döntésekbe való bevonásával kapcsolatos tevékenységeket. Szükség lenne a
kormányzati szektor képzésére, szemléletformálására és a civil szektor kapacitásainak, együttműködésének fejlesztésére is. Különösen fontos a két szektor együttműködésének
erősítése. Ilyen program létezik a jelenlegi ÁROP-ban is, ezért nem értjük miért nincs a tervekben benne.
JAVASLAT 2. – a kormányzat felkészítése a horizontális ügyek integrációjára
A kormányzatban, hatóságoknál dolgozók jelentős részének nincs mélyebb tudása a fenntartható fejlődés, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkóztatás ügyeiről. Sajnos
szemléleti, attitűd hiányosságok is vannak az említett témák terén. Szükség lenne a kormányzati szektor szemléletformálására és olyan intézményrendszeri megoldások
kidolgozására, amelyek a fenti célokat horizontálisan integrálják a kormányzati munkába. Javasoljuk ilyen program, alintézkedés indítását tekintettel az EU rendelet 7. és 8.
cikkelyére.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
Kérjük, hogy a 87. oldalon olvasható, „Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás
eszközeivel” alintézkedés tartalmazza a környezettudatosságot, környezetkultúrát is, mint témát, illetve a kedvezményezettek között legyenek ott a környezetkultúrával foglalkozó
civil szervezetek is.
JAVASLAT 2.
A 92. oldalon olvasható, „Közvetlen részvételt növelő beavatkozások - a felsőoktatásba való bejutást és bentmaradást támogató egyéni szükségletekre alapozott intézményi
hallgatói szolgáltatások fejlesztése” részhez javasoljuk a környezettudatosságot is beilleszteni a sport mellé.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége

2013. december 15. 11:22

Farkas István
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – energiahatékonysági, klímaalkalmazkodási, környezeti kiválasztási szempontok infrafejlesztéseknél
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés
(pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését,
amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha). Ezen felül fontos, hogy a
klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
Javasoljuk ezeknek a szempontoknak a megjelenítését a kiválasztási szempontoknál is.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – a környezeti demokrácia kérdéseinek megjelenítése
Javasoljuk, hogy az aktív közösségi partnerségek fejlesztése részben foglalják bele a környezeti konfliktusokkal való foglalkozást, a környezeti demokrácia kérdéseit. A környezeti
konfliktusok elszenvedői sok esetben a hátrányos helyzetben élők, akik egyrészt rosszabb érdekérvényesítők, másrészt kevésbé mobilak, hogy például egy helyi környezeti
probléma elől más helyre költözzenek. A környezeti ügyek egyébként is a helyi közösségszervezés egyik kiinduló pontjai sok esetben.
JAVASLAT 2. – természet- és környezetvédelem az önkéntességben
Javasoljuk, hogy a 46. oldalon ne csak az egészségfejlesztést jelenítse meg a dokumentum, mint az önkéntesség területét, hanem a természet- és környezetvédelmi
önkéntességet is. Ez egyrészt összhangba hozza a dokumentumot az alapok közös szabályaival foglalkozó EU rendelet 8. cikkelyével, másrészt az előző javaslatban leírtak
szerint a szegénysége elleni küzdelemhez is hozzájárul.
JAVASLAT 3. – az egésztudatosság növelésének szélesebb értelmezése
A lakosság egészséges életmóddal kapcsolatos tudatfejlesztése témaköreibe kérjük belefoglalni az egészséges táplálkozással kapcsolatos szemléletformálást (ez a mostani
periódusban is támogatható tevékenység), illetve az egészségkárosító környezeti hatásokkal kapcsolatos ügyeket (például vegyszerek használata, levegőtisztasággal és zajjal
kapcsolatos kérdések).
JAVASLAT 4. - Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel az alacsony CO2 gazdaság terén
A jelenlegi EU rendelet kifejezetten támogatja, hogy ESZA források is járuljanak hozzá az alacsony széndioxid tartalmú gazdaságra való átmenethez. Ez például azt jelenti, hogy a
lakások és intézmények szigetelésével, energiahatékonyságával foglalkozó gazdasági szektorban helye lehet a szegénységben élőknek speciális technológiák nyújtotta
szolgáltatásokkal. Kérjük a másodnyersanyag felhasználás mellett ezt a témát, mint lehetséges példát megjeleníteni. Lásd még részletesen az 1. prioritáshoz írt második
javaslatunkat.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – energiahatékonysági, klímaalkalmazkodási, környezeti kiválasztási szempontok infrafejlesztéseknél
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés
(pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését,
amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha). Ezen felül különösen szociális és
egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
Javasoljuk ezeknek a szempontoknak a megjelenítését a kiválasztási szempontoknál is.
JAVASLAT 2. – az energiaszegénység elleni fellépés speciális programokkal
A szegénységben élők egyik legnagyobb problémája a rezsi számlák, benne a fűtési és elektromos energia költségek relatíve magas volta. A lakhatási feltételekkel kapcsolatos
beruházásoknál így különösen oda kell figyelni az energiatakarékosságra. Az előbbi pontnál említettük már, hogy javasoljuk preferálni a helyi anyagokat használó alternatív
technológiákat. Ezen technológiák előnye, hogy bár korszerűek, de közel állnak a tradicionális építési technikákhoz, például a roma lakosság hagyományaihoz. Javasoljuk olyan
komplex projektek elősegítését és támogatását, amelyek a szegénységben élő embereket vonják be a beruházások végrehajtásába éppen ilyen technológiák használatára való
képzés, vállalkozási jellegű programok által. Így a jövedelemtermelés, munkához jutás szempontjai is érvényesíthetőek az energiahatékonysági célok mellett.
A beruházások mellett a leszakadó rétegek számára az energiaügyekkel kapcsolatos speciális tudatformáló, közösségi, szociális programok indítása is javasolt.
JAVASLAT 3. – környezeti ügyekkel foglalkozó civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése
A 38. oldalon található, „5. Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése” intézkedésnél a humanitárius szervezetek mellett javasoljuk megnevezni a környezeti tanácsadással,
kampányokkal foglalkozó szervezeteket is, mint kedvezményezetteket. A fenntartható és megújulásra képes közösségek nem képzelhetők el környezeti ügyekkel foglalkozó
szervezetek nélkül, akik lakossági tanácsadást, kampányokat folytatnak, részben a szegénységben élőket sújtó környezeti problémák megoldása érdekében.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek
JAVASLAT 1. – Fenntartható fejlődés, mint horizontális cél
A prioritási tengelyekhez megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja.
A fenti cél teljesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai Környezeti Vizsgálat, illetve az
elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az egész operatív program finomra
hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.

Amennyiben a tervezők elfogadják a prioritástengelyekhez küldött javaslatainkat tartalmilag, szívesen segítünk a szöveg szerinti módosítások megfogalmazásában, illetve a
támogatási konstrukció tervezetek környezeti szempontú véleményezésében.
JAVASLAT 2. – az EFOP forrásai növelése
Kevésnek tartjuk az EFOP-ra allokált összeget, tekintettel a feladatok nagyságára és arra is, hogy a jelenlegi periódusban a TÁMOP, ÁROP és TIOP nagyobb arányban részesült
az NSRK-ból. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a TÁMOP egyes feladatait a GINOP tartalmazza most.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége

2013. december 15. 09:58

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
Egyéb észrevétel
Az EFOP-on belül, a horizontális céloknál megjelenik az egyenlő hozzáférés követelménye, de az egyenlő hozzáférés kialakításának egységes követelményeinek meghatározása
is nélkülözhetetlen.
Álláspontunk szerint ezek között a legfontosabb követelménynek kell lennie a rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásának mind a tervezés, mind a kivitelezés
fázisába, ami - Tanulva a 2007-2013.
időszak tapasztalataiból - elengedhetetlen a jó minőségű és az érintetteket valóban esélyegyenlőséghez juttató akadálymentesítés kialakításához. Szerencsés ezügyben is az
érdekvédelmi szervezetek ajánlását kérni, illetve a rehabilitációs szakmérnököket akár az érdekvédelmi szervezeteken keresztül, az ő közreműködésükkel felkérni.
Szintén az EFOP-ban van szó az E-ügyintézés fejlesztéséről, de jelenleg itt is csak a horizontális elvekből lehet kikövetkeztetni, hogy a majdan kialakítandó online ügyintézési
rendszereknek a fogyatékos emberek számára is hozzáférhetőnek kell lenniük, ami, tekintettel a horizontális szempontok fajsúlyosságáról fent leírtakra, nem tűnik elegendő
biztosítéknak a valóban hozzáférhető szolgáltatások kialakításához.
Javasoljuk ezért minden olyan esetben, amikor egy-egy termék, létesítmény vagy szolgáltatás kialakítását támogatja egy-egy operatív program, ott e tekintetben további, nem
csupán horizontális szempontként megjelenő egyenlő esélyű hozzáférést biztosító megkötések szerepeljenek!
Egyes operatív programok, vagy alintézkedések kifejezetten célcsoportjukként jelölik meg a megváltozott munkaképességű és / vagy fogyatékossággal élő embereket. Ezt nagyon
indokoltnak és nélkülözhetetlennek tartjuk, viszont ezekben az esetekben elengedhetetlenül szükséges a "semmit rólunk nélkülünk" elv alkalmazása, vagyis a folyamatos - nem
csak formális - egyeztetés az érintettek érdekvédelmi szervezeteivel, illetve az ilyen célcsoportot támogató programok megtervezése, pályáztatása, elbírálása, monitorozása és
értékelése során elengedhetetlen fogyatékossággal élő és az adott szakpolitikai területen kompetens szakember bevonása. E két feltétel nem vagy-vagy, hanem és formában
értendő, vagyis e két követelménynek együtt, egy vagy több szakembernél is fenn kell állnia! A szakemberek felkutatásában szintén segítséget nyújthatnak a fogyatékos emberek
érdekvédelmi szervezetei, illetve a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT, melynek szakértői adatbázisaiban fogyatékos szakemberek is
szerepelnek.
A gazdaságfejlesztést, ezen belül a foglalkoztatást támogató programok esetében elkerülhetetlen a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek
foglalkoztatottságának növelése, ahogy erre vannak is tervek elsősorban az Emberi Erőforrás Operatív Program tervezetében. Fontosnak tartjuk ugyanakkor a megváltozott
munkaképességűek csoportján belül önálló, speciális célcsoportnak tekinthető fogyatékos emberek csoportjának kiemelt támogatását, pl. a pontozás során a nem "csak"
egészségkárosodott, hanem súlyosan fogyatékos emberek foglalkoztatásának vállalását többletpontokkal jutalmazva. Sajnos a jelenlegi szakpolitika nagyjából egy kategóriaként
kezeli a 40%-ban egészségkárosodott megváltozott munkaképességű személyeket a súlyosan fogyatékosokkal, sőt, egyes intézkedések a munkaerő-piaci szempontból
kevésbé hátrányos helyzetűeket még előnybe is hozzák a nyílt munkaerő-piacon a súlyosan sérültekkel szemben, ilyen pl. a rehabilitációs kártya, mellyet csak kevésbé súlyosan
megváltozott munkaképességű személy kaphat, és mely a nyílt munkaerő-piacon tevékenykedő, bértámogatásban nem részesülő munkáltatók számára nagyobb kedvezményt
jelent, mint egy rehabilitációs kártyára nem jogosult, súlyosan fogyatékos személy alkalmazása.
Fontosnak tartjuk ezért, hogy a gazdaságfejlesztési programok és munkahelyteremtő beruházások esetében mindig legyen követelmény a szervezet által foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű, ezen belül kifejezetten a súlyosan fogyatékos személyek létszámának és arányának emelése.
A munkaerő-piaci helyzetet javító támogatások felhasználásával a következő tervezési időszakban is számos képzés lesz hozzáférhető a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben
lévő személyek számára, azonban a fogyatékos személyek ezekből a képzésekből rendszerint kimaradtak eddig, vagy csak szegreggáltan, korlátozott módon vehettek részt
azokban, mert jellemzően nem voltak biztosítottak az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei. Javasoljuk, hogy a jövőben legyen kötelező a munkaerő-piaci integrációt elősegítő,
illetve a szakmai kompetenciákat fejlesztő képzések egyenlő eséllyel hozzáférhető megvalósítása, amennyiben az valóban elvégezhető az adott fogyatékossággal élő célcsoport
által. Így pl. feltétel nélkül legyen akadálymentes egy informatikai képzés mozgás- vagy hallássérültek számára, illetve legyen lehetőségük ugyanazt a tudást a látássérülteknek is
elsajátítani speciális szoftverek és megfelelően képzett oktató támogatásával. Ugyanígy legyen lehetősége egy látássérült személynek is elvégezni egy adminisztratív munkára
felkészítő képzést, de értelemszerűen fölösleges pl. egy látássérült vagy egy kerekesszékes mozgássérült személy számára egy asztalos vagy tetőfedő szakmára felkészítő
képzés akadálymentesítése.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az infrastruktúra és kutatás-fejlesztési projektek esetében csak olyan végtermék létrehozását lehessen operatív program keretében támogatni,
mely mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető lesz. Ez éppúgy igaz kell hogy legyen egy közlekedésfejlesztési beruházásra, mint egy új informatikai eszköz vagy online
szolgáltatás kialakítására! A használhatóságot a fogyatékossággal élő embereknek a témában jártas szervezeteivel, illetve szakembereivel szükséges véleményeztetni és
hitelesíttetni, pl. informatikai beruházás esetében az Informatika a Látássérültekért Alapítvány megfelelőségről szóló szakvéleménye legyen szükséges a projekt lezárásához!
A tapasztalatok szerint szükséges olyan támogató szolgáltatások, hálózati együttműködés és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása a projekteket megvalósító pályázók
számára, mely segítségükre van a fenntarthatóság megteremtésében, tapasztalataik átadásában és a létrejött eredmények hasznosításában. Ilyen kezdeményezések már a
2004-2006-os és a 2007-2013-as időszakban is voltak, de rend szerint igen alacsony prioritással jelentek meg a fejlesztéseket koordináló intézményrendszerben, nem egyszer
pedig idő és erőforrás hiányában végül meg sem valósultak, pl. ilyen volt a TÁMOP-1.4.3.B projektek számára tervezett, ám soha létre nem jött disszeminációs hálózat, melyet az
OFA működtetett volna. Ezt a támogató kiemelt projektet pl. az EFOP terhére tartjuk megvalósíthatónak.
Az EFOP-on belül a kutatási tevékenység fejlesztésénél és a kutatói pálya vonzóvá tételénél a tervezetben megjelenik külön indikátorként a magukat roma kutatóknak vallók
száma, de nem esik szó sem itt, sem máshol fogyatékos kutatókról, sem az ő számuk emeléséről vagy fogyatékosságtudományi kutatásokról, netán fogyatékos kutatóknak
meghirdetendő ösztöndíj programokról. Hasonlóképpen megjelenik a roma nők helyzete, illetve a roma emberek bevonása a szociális gazdaság fejlesztéséről szóló
prioritásban, de itt sem jelennek meg a fogyatékos emberek, fogyatékos nők. Javasoljuk, hogy a roma és a fogyatékos célcsoport legalább ugyanolyan súllyal, ugyanolyan
relevanciával legyen jelen a prioritásokban! Kifejezetten fontosnak és kiemelendő célnak tartjuk, és fokozott támogatásra javasoljuk a fogyatékosságtudományi, fogyatékosügyi
társadalomtudományi kutatások, valamint a támogató technológiák fejlesztésének kiemelt támogatását, amelyek az eddigi tervezési időszakokban sem jelentettek kiemelt
fejlesztési irányt.
Az EFOP-ban az egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló részből ki lehet következtetni az érzékenyítő programok szükségességét, de arra nincs utalás, hogy pl. a vizsgáló
helyiségeket és eszközöket a mozgássérült emberek számára is használható módon kell kialakítani, bár ez lehet másik operatív program területe is. Az érzékenyítő programok

támogatása esetében elengedhetetlennek tartjuk, hogy azok megvalósítása során a pályáztatók és a pályázók is építsenek a 2007-2013-as tervezési időszakban megvalósult
programok eredményeire, az ezekben az operatív programokban, így különösen a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által megvalósított TÁMOP-5.4.5
kiemelt projekt keretében kidolgozott több mint 70 szemléletformáló és szakmai képzés használatára, illetve az ezek megvalósítására jogosultságot szerzett oktatók bevonására!
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Népesedési Kerekasztal
Egyéb észrevétel
A Népesedési Kerekasztal fontosnak tartja és értékeli a család kiemelt szerepének hangsúlyozását és megerősítésének célját a dokumentum céljai között. Az operatív program
bevezetőjében deklarálja, hogy feladata a Partnerségi Megállapodás 4. prioritásában foglaltak végrehajtása, célja a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése.
Ugyanakkor ez utóbbi terület kellőképpen nem tükröződik vissza a dokumentumban.
Az operatív program az ország szempontjából fontos társadalmi területek széles körét támogatja, amelyek sok ponton egyben a gazdasági fejlődésnek is alapfeltételeit teremtik
meg (pl. oktatás, egészség). Ehhez képest nagyon alacsony az operatív programok közötti ilyen forrás részesedése, amelyet megítélésünk szerint számottevően bővíteni
szükséges. A források bővítése különösen érvényes az 1. prioritásra, amely a társadalmilag kiszorulók, sok esetben sokgyermekes családok és a leghátrányosabb helyzetű
térségek feltételeit dicséretes módon integrált térségi és helyi fejlesztésekkel tudná javítani. Ehhez azonban a forráskeret jelentős (optimálisan duplájára való) bővítése lenne
indokolt.
Részletes javaslatok:
• Kérjük a kisgyermekes anyák (szülők), a GYES-ről, GYET-ről visszatérő kismamák szerepeltetését azok között a célcsoportok között, amelyekre a munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása irányul (43. old). E célcsoportot specifikusan részmunkával, távmunkával, vagy a külföldön sikeresen működő „ketten egy
álláson” program segítségével szükséges visszasegíteni a kereső munka világába.
• Kérjük a 3. prioritástengely finanszírozási területei között betervezni azon infrastrukturális feltételek fejlesztését, amelyek az egyetemi-főiskolai hallgatók gyermekvállalásához
(családbarát egyetem, kollégiumi apartman, gyermekmegőrzés biztosítása, kedvezőbb tárgy- és vizsgafelvételi lehetőség stb.) szükségesek.
• Az eddigi korlátozások megszüntetésével is támogatni szükséges a gyermekgondozás időszaka alatt otthon lévő szülők továbbtanulását, továbbképzését. (A hosszú inaktivitás
után munkaerőpiacra visszatérni szándékozók munkavállaláshoz, munkavégzéshez, munkában maradáshoz kapcsolódó szakmai és társas készségei megkopnak, az
újrakezdőket segítő mentor-programok révén azonban csökkenthetők lehetnének e hátrányok.)
• Javasoljuk a családbarátsághoz kapcsolódó szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló programok betervezését.
• Szemléletformálás keretében az apák részvételének ösztönzése indokolt a gyermekgondozási feladatok ellátásában.
• A „10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésnek támogatása, a gyermekvállalás elősegítése” című intézkedés célját (49-50. oldal) a
Kerekasztal kiemelten fontosnak tartja. Ugyanakkor fontos lenne a támogatandó intézkedések között felsorolni a gyermekvárás időszakában és később az anya, az apa, az
idősebb gyermekek és más családtagok testi-lelki egészségét megtartó beavatkozásokat, valamint a várandósgondozás korszerűsítését, az egészségügyi személyzet és a
társadalom attitűd-formálását a várandóssággal, várandós nővel, szoptató nővel kapcsolatban. A várandósgondozás során is szükséges a szülői készségek fejlesztése, hogy a
megszületett gyermekeikkel megfelelően (azaz testi-lelki egészségüket segítve, nem rombolva) tudjanak bánni, és így ne menjen el a kedvük a további gyermekek vállalásától.
• A 10. intézkedésen belül a Kerekasztal célszerűnek tartaná a nyugdíjrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos olyan előkészítő munkák/tanulmányok programba emelését is,
amelyek a felnevelt és taníttatott gyermekek arányában való nyugdíj-differenciálást célozná. Ez hosszú távon hat, de a munkák most igényelnének modellezést, kutatást, így
forrást.
• A „9. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés című célkitűzés (58. oldal plusz 62. oldal) tekintetében a Kerekasztal javasolja, hogy az
egészségmegőrzés részeként a tudatos családtervezés és az ezt elérni hivatott modellként évek óta Magyarországon is működő Családtervezési Tanácsadó szolgálat hálózattá
alakulása megfogalmazott cél legyen.
• A jó állam kialakítása kapcsán a megfogalmazott célok (teljesítmény, racionalitás, rugalmasság, versenyképesség, vezetői utánpótlás/képzés, tudásbázis alapú képzés stb.)
szükségesek, de nem elégségesek a jó közszolgálat megvalósításához. A családok gondjainak intézői, ezen belül az egészségügyi és a szociális szektor hozzáállása adott
esetben döntően befolyásolhatja egy család, vagy akár egy születendő gyermek sorsát, az állampolgár biztonságérzetét, s ez kihat a gyermekvállalási döntésekre is. Azt
javasoljuk, hogy a családokkal foglalkozó szociális ellátásban dolgozók számára az EFOP keretei között a tervezésbe kerüljenek be olyan források, amelyek kötelezően biztosítják
a szupervíziós lehetőséget a munkájuknak megfelelő gyakorisággal, valamint évente munkaidőben, fizetetten legyen alkalmuk 3-4 napos tréningre. A szociális munkára való
felkészítésben a szakmai tudnivalókon túl szerepeljen a motiváció, a hivatás tisztázása.
• A rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása szorosan összefügg egyrészt a közbizalom kérdéskörével, hiszen az állampolgárok bizalmát csak a válaszképes, a
problémákat megoldani tudó közigazgatás nyerheti el, ha közben fenntartja a közigazgatás számára célt tételező politikum bizalmát is a magyar közigazgatás szakmai
képességei és elhivatottsága iránt. A közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése kapcsán fontosnak tartjuk az önfejlesztő szervezeti kultúra
kialakítását (1. alintézkedés). A felzárkózási és esélyegyenlőségi szempontoknak a közszolgálati munkában történő érvényesítése érdekében szükséges a közszolgálati
munkatársak képzése, kompetenciafejlesztése, érzékenyítő tréningek tartása a felzárkózási/esélyegyenlőségi elvű szemlélet elsajátítása és az azzal való azonosulás érdekében.
A közszolgálati szolgáltatásfejlesztésben az értékalapú egységes hivatásrendre érdemes hangsúlyt helyezni.
• A 3. prioritás kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a nevelési és oktatási intézményekben a szakemberek és a segítő személyzet célirányos, megfelelő képzése, továbbképzése,
munkakörülményeik fejlesztése szükséges, valamint a munkájuk eredményességéhez szükséges eszközök (tananyagok, szemléltető stb. eszközök) minősége is előfeltétele a
megfelelő foglalkoztathatóságnak, ezzel a gyermekek, a gyermekes családok szegénysége csökkentésének, a felnövekvő generáció jövedelemtermelő képessége növelésének.
Kevés nagy beruházás helyett lehetőség szerint minden intézményben e területekre kell gondot fordítani. A családi életre nevelésnek a gondozás- nevelés-oktatás minden
szintjén meg kell jelennie
• Fontosnak tartjuk a családi napközik finanszírozásának megoldását, melyeket javaslunk a bölcsődei és óvodai férőhelybővítés céljából, valamint az egyetemek környezetében
és a diákok igényeihez is igazodva kialakítani.
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Károli Gáspár Református Egyetem
Egyéb észrevétel
A Károli Gáspár Református Egyetem javaslatai a
2014-2020-as időszak operatív programjainak
tervezéséhez
A Károli Gáspár Református Egyetem – kapcsolódva a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak magyar programjainak elkészítéséhez - ’Építkezés és lelki épülés’ címmel,
2013. november 19-én, a Magyarországi Református Egyház zsinati üléstermében konferenciát rendezett a református egyház szervezetei, intézményei és közösségei
fejlesztésekben érdekelt tagjai számára. A konferencia lehetőséget adott a református egyházhoz kötődő pályázóknak a felkészülésre, a jövőbeli pályázók és a pályázatok
kiíróinak találkozására, partnerkeresésre, tapasztalatcserére. A rendezvény szakmai partnere a Hétfa Kutatóintézet volt. Az alábbiakban a konferencián a résztvevők többsége által
felvetett, az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódó fontosabb észrevételeket, javaslatokat gyűjtöttük össze.
I. Közösségfejlesztés
Általános elvárások
Az egyházban számos olyan jó közösségi kezdeményezés található, amik követésre, fejlesztésre és bővítésre méltók (pl. szülők iskolája, baba-mama körök, ifjú házasok
támogatása, gyülekezeti házi csoportok, Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó), ugyanakkor számos esetben ezek a már meglevő kezdeményezések egymástól
elszigetelten működnek, s hiányzik a közös stratégia. Előrelépést – a finanszírozási források biztosítása mellett – az jelenthet, ha komoly hangsúlyt fektetünk a
szakemberképzésre és a közös stratégia kialakítására, majd megvalósítására. Ehhez szükség van külön anyagi források biztosítására. Konkrét projektek
Szükség van közösségi terekre (gyülekezeti helységek felújítása, bővítése), valamint komfortos, alapszintű, de jó minőségű, nagy befogadóképességű, olcsó belföldi
szálláshelyekre a közösségi táborok, hetek, együttlétek céljából. Ezek a lelki megújulás, egészség szempontjából is fontos alkalmak.
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Károli Gáspár Református Egyetem
Egyéb észrevétel
II. Testi-lelki egészség és társadalmi befogadás
Általános elvárások
A református kezdeményezések eredményei mellett nem szabad elfelejteni, hogy a társadalmi befogadás területén a célcsoportok körében, hozzáállásában meghatározó a
szkepticizmus (a „nem törődik velünk senki” érzület), s nagyon fontos az e területen működő szervezetek, szakértők hitelessége. Mivel a hitelességet nagyon nehéz megszerezni
viszont könnyű elveszíteni, erre a fejlesztési munkában és a fejlesztési támogatások odaítélésekor nagy figyelmet kell fordítani. Megfelelően kiválasztott, hosszú távú
konstrukciókra van szükség, amelyek a hosszú távú építkezést lehetővé teszik. A követendő példák közé tartozik többek között a Magyar Református Szeretetszolgálat, a
Református Missziói Központ, avagy a Bethesda Gyermekkórház szolgálata.
Konkrét projektek
A társadalmi felzárkóztatás területén az integrált, helyi integrációs kezdeményezések felé kell elmozdulni, aminek egyik eleme lehet a mezőgazdasági termelés, ahol a leszakadt
társadalmi csoportok az önfenntartásukhoz szüksége élelmiszer egy részét – segítség igénybevétele mellett – elő tudják állítani.
Mentorprogramok támogatására van szükség, különösen az általános iskolából a középiskolába átkerülő hátrányos helyzetű gyermekek esetén, mert sok esetben a gyermek
ilyenkor szembesül hátrányos helyzetével, és kimaradnak.
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Károli Gáspár Református Egyetem
Egyéb észrevétel
III. Oktatás
Általános elvárások
Az egyházi „többlet” az oktatásban főleg a pedagógusok személyén, valamint a nevelő munkán keresztül jelenik meg, ezért fontos a pedagógusképzés fejlesztése, nevelő és
közösségi programok, és közösségi terek, csendes hetek, kollégiumok támogatása, fejlesztése.
Fontos az egységes fenntartásban (a ’református kollégium’ szervezeti hagyománynak megfelelően) működő intézmények komplex támogatási lehetőségét megteremteni (pl.
óvoda, iskola, középiskola egységes egyházközségi, egyházmegyei stb fenntartásban), ingatlanfejlesztést, humánerőforrás-fejlesztést támogatni szétaprózott, külön
intézményrészekre vágott projektek, pályázatok helyett.
A tehetséggondozásnak nagy a jelentősége, viszont a jobban teljesítő iskolák fejlesztései sokszor kimaradnak. A Közép-Magyarország régióban is vannak nehéz helyzetű
területek, ezek forrásaival is foglalkozni kell. Fontos, hogy a fejlesztések annak figyelembevételével történjenek, hogy egyensúlytalanságok vannak jelenleg az oktatásban a
változások miatt, pl. iskolák között a lehetőségekben, vagy akár bérezésben a különböző szereplők közt (pedagógusok-kiszolgáló személyzet).
A tudatos, szakmailag igényes, társadalmi felelősséget vállaló, közéletben aktív, továbbá egymással integránsan együttműködő értelmiség megteremtését a református
felsőoktatás stratégiai céljává kell tenni.
Konkrét projektek
Mentorálás/tutorálás mint tehetséggondozási program támogatása (közoktatásban résztvevő korosztálynak is).
A nevelés fontos színtereinek hangsúlyosabb fejlesztése: kollégiumok, közösségi terek, programok a fiataloknak, iskolarendszerben és azon kívül is.
Diáktanácsadó szolgálat, évfolyamfelelősi rendszer, tréning hét, önkéntesség órákon kívüli hasonló programok. Ezek a Károli Gáspár Református Egyetemen nagyon
népszerűek; azonban nem férnek hozzá elég forráshoz, ezeket fejleszteni, támogatni lehetne. Emellett a Károli Gáspár Református Egyetem egységes fejlesztése is szükséges
(beleértve: ingatlanfejlesztés, humánfejlesztés, tananyagfejlesztés). Tehetséggondozás és művészeti oktatás fejlesztése a vidéki területeken is, jelenleg ezek sokszor csak a
fővárosban hozzáférhetőek.
A református szakkollégiumi hálózat megteremtésének és működtetésének lehetőségeit szükséges átfogóan megvizsgálni.
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Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A szegénység kérdése hazánkban még mindig fontos. Csökkentése jelenleg és a jövőben is cél kell, hogy legyen. Elsősorban az elmaradottabb és szegényebb vidékeken
kellene munkalehetőségeket biztosítani, azonban ez komoly feladatnak bizonyul.
A közigazgatás korszerűsítésének köszönhetően az elektronikus ügyintézés, valamint az ügyfélablakok bevezetése a hivatalok rendszerét ember közelebbivé teszik. Ehhez
azonban a pontos és közérthető tájékoztatást kell szorgalmazni.
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Csehó Gábor
Egyéb észrevétel
A fenntarthatóság és a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjait integrálni kell az EFOP oktatásfejlesztési prioritásába, összhangban az új ESZA szabályokkal. A környezeti
nevelési, klímavédelmi szemlélet formálására pályázati programokat javasolunk indítani az oktatásban. Ugyancsak fontos, hogy az egészségre nevelő, szemléletformáló
pályázatok tartalmazzák a környezetegészségügyi szempontokat is (pl. levegő tisztaság, kémiai anyagok szerepe).
Az egészségnevelés az anyag alapján egyoldalúan a sportra koncentrál, holott számos olyan terület van, ahol jelentős fejleszteni való akad még e téren, s ahol kisebb
ráfordításokkal is tartós eredményeket lehet elérni. Hiányos például az erdei iskola rendszer fejleszthetősége és finanszírozhatósága, miközben az oktatáspolitikai célokat
rendkívül komplex módon volna képes kiszolgálni.
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Dr. Pánczél Márta
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételei az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 tervezetéhez
Az EFOP koherensen kapcsolódik a korábbi időszak fejlesztéseihez, mellőzi azonban a TÁMOP 5.5.5-08/1-2008-0001 "A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi
szemléletformálás és a hatósági munka fejlesztése” című kiemelt projekt (2009-2013) tapasztalatait.

A projekt szolgáltatásai, amelyek a társadalmi szemléletformálásban hatékony eszköznek bizonyultak:
Megyei és járási szintre decentralizált egyenlőbánásmód-referensi hálózat, (20 szolgáltatásnyújtási helyszín- és 324 ügyfélfogadási óraszámfejlesztés, nyolcezres
ügyfélforgalom, közel 600 panaszbeadvány, 2500 helyi tudásmegosztás /médiaaktivitás), 10 fokú skálán az ügyfelek 30%-ának 9,53 értékpontos elégedettségével.
Partnerségek és visszacsatolás - A diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányuló 7 társadalomtudományi kutatási eredmény disszeminálása 12 egyetemi és tematikus
workshopon, tudatosítás korai beavatkozással, szemléletváltás célzása 1200 fő közvetlen elérésével.
Prevenció és szemléletváltás - a hatóság speciális tudásának koncentrált megosztása érzékenyítéssel, védett környezetben, a diszkriminációs magatartások felismerésének
erősítése - saját tananyag-fejlesztésű 76 tréning 1500 fő bevonásával
Társadalmi párbeszéd - szemléletformáló országos és lokális, általános és korosztályi kreatív kampányok, ifjúsági akció, offline és online image médiakampány, produkciós és
print termékek, hírlevél szolgáltatás, saját és partner aktivitások, hangoskönyv, design és rövidfilm pályázat – társadalmi szintű érintettség, hatékonyság-monitoringgal.
A projekt módszereinek és eredményeinek „best practice” bemutatása az egyenlő bánásmód ügyének európai szintű, átfogó, kontrolált rendszerében.
Tények: generálisan (50%) növekedett a hatóság ismertsége, szignifikánsan az EBH bizalmi indexe (11%), a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya (36%), az EBH
legitimációs indexe (25 %), a megerősítő intézkedések támogatottsága. A projekt valamennyi indikátorát túlteljesítette.
Az EBH projekt célkitűzései szorosan kapcsolódnak az NTFS- EFOP elsődleges céljaihoz:
• általános társadalmi szemléletformálás az egyenlő bánásmód témakörében,
• a diszkriminációmentesség tudatosságának erősítése,
• az előítéletek feltárása és kiküszöbölése,
• a hátrányosan megkülönböztetett védett csoportok megerősítése,
• prevenció korai köznevelési beavatkozással és felsőoktatási tudásmegosztással,
• humántőke fejlesztés (Jó állam koncepció) specifikált felnőttképzéssel,
• helyi elérés hatósági szolgáltatásnyújtási decentralizáció,
• általános és korosztályi kreatív kampányok a hagyományos projektelemekkel el nem érhető célcsoportok célzásával.
Az EBH projekt az OP fő célkitűzéseit támogatja a humán tőke növelésében és a társadalmi környezet javításában egyaránt. Fenntartását, továbbfejlesztését és bevonását az
EFOP 2014-20-as programozási időszakába indokoltnak tartjuk.
III.
A Horizontális alapelvek Esélyegyenlőség és antidiszkrimináció területeinek kiegészítését javasoljuk valamennyi védett tulajdonság tekintetében és az alábbiak szerint:
„- az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség követelményéhez kapcsolódó tudástartalmak bevonása a fejlesztési programok horizontális kötelezettségeinek körébe
és eszköztárába”,
A kapcsolódó programok kiegészítése:
„TÁMOP-5.5.5-08/1: A diszkrimináció elleni küzdelem-a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése”
Indoklás: a diszkrimináció elleni küzdelem és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése az OP egyik legfontosabb horizontális elve. Az esélyegyenlőség elvű
támogatáspolitika megvalósulásához szükséges tudástartalmak elérése a jelenlegi oktatási és képzési rendszerekben akadályozott. Az EBH projektben fejlesztett, az egyenlő
bánásmód és a diszkriminációmentesség követelményével kapcsolatos digitálisan elérhető tudásbázis bevonása a fejlesztési stratégia koordinációs mechanizmusában
lehetséges.
Javasoljuk a védett tulajdonságú csoportok körének kiterjesztését a 2003. évi CXXV. tv. 8 §-ban meghatározottak szerint.
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Dr. Pánczél Márta
Jó Állam c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételei az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 tervezetéhez
Az EFOP koherensen kapcsolódik a korábbi időszak fejlesztéseihez, mellőzi azonban a TÁMOP 5.5.5-08/1-2008-0001 "A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi
szemléletformálás és a hatósági munka fejlesztése” című kiemelt projekt (2009-2013) tapasztalatait.
A projekt szolgáltatásai, amelyek a társadalmi szemléletformálásban hatékony eszköznek bizonyultak:
Megyei és járási szintre decentralizált egyenlőbánásmód-referensi hálózat, (20 szolgáltatásnyújtási helyszín- és 324 ügyfélfogadási óraszámfejlesztés, nyolcezres
ügyfélforgalom, közel 600 panaszbeadvány, 2500 helyi tudásmegosztás /médiaaktivitás), 10 fokú skálán az ügyfelek 30%-ának 9,53 értékpontos elégedettségével.
Partnerségek és visszacsatolás - A diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányuló 7 társadalomtudományi kutatási eredmény disszeminálása 12 egyetemi és tematikus
workshopon, tudatosítás korai beavatkozással, szemléletváltás célzása 1200 fő közvetlen elérésével.
Prevenció és szemléletváltás - a hatóság speciális tudásának koncentrált megosztása érzékenyítéssel, védett környezetben, a diszkriminációs magatartások felismerésének
erősítése - saját tananyag-fejlesztésű 76 tréning 1500 fő bevonásával
Társadalmi párbeszéd - szemléletformáló országos és lokális, általános és korosztályi kreatív kampányok, ifjúsági akció, offline és online image médiakampány, produkciós és
print termékek, hírlevél szolgáltatás, saját és partner aktivitások, hangoskönyv, design és rövidfilm pályázat – társadalmi szintű érintettség, hatékonyság-monitoringgal.
A projekt módszereinek és eredményeinek „best practice” bemutatása az egyenlő bánásmód ügyének európai szintű, átfogó, kontrolált rendszerében.
Tények: generálisan (50%) növekedett a hatóság ismertsége, szignifikánsan az EBH bizalmi indexe (11%), a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya (36%), az EBH
legitimációs indexe (25 %), a megerősítő intézkedések támogatottsága. A projekt valamennyi indikátorát túlteljesítette.
Az EBH projekt célkitűzései szorosan kapcsolódnak az NTFS- EFOP elsődleges céljaihoz:
• általános társadalmi szemléletformálás az egyenlő bánásmód témakörében,
• a diszkriminációmentesség tudatosságának erősítése,
• az előítéletek feltárása és kiküszöbölése,
• a hátrányosan megkülönböztetett védett csoportok megerősítése,
• prevenció korai köznevelési beavatkozással és felsőoktatási tudásmegosztással,
• humántőke fejlesztés (Jó állam koncepció) specifikált felnőttképzéssel,

• helyi elérés hatósági szolgáltatásnyújtási decentralizáció,
• általános és korosztályi kreatív kampányok a hagyományos projektelemekkel el nem érhető célcsoportok célzásával.
Az EBH projekt az OP fő célkitűzéseit támogatja a humán tőke növelésében és a társadalmi környezet javításában egyaránt. Fenntartását, továbbfejlesztését és bevonását az
EFOP 2014-20-as programozási időszakába indokoltnak tartjuk.
II.
A Gyarapodó tudástőke és a Jó Állam prioritási tengelyek intézkedéseinek kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint:
„- az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség követelményéhez kapcsolódó tudástartalmak köznevelési, felnőttképzési és továbbképzési, illetve felsőoktatási
bevezetésének előkészítése a 2007-2013 közötti program folytatásával és fejlesztésével;”
A kapcsolódó programok kiegészítése:
„TÁMOP-5.5.5-08/1: A diszkrimináció elleni küzdelem-a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése”
Indoklás: az EBH projektben fejlesztett preventív innovációk a társadalmi kohézió, a közszolgáltatások iránti bizalom, a jó állam megerősítését eredményezték 2009-2013-ban. a
Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéseihez az EFOP a humán tőke növelésének és a társadalmi környezet javításának beavatkozási irányaival járul hozzá. Az EFOP Befogadó
társadalom, a Gyarapodó tudástőke és a Jó Állam prioritási tengelyek tematikus célkitűzéseit széles körben támogatja az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség
követelményéhez kapcsolódó tudástartalmak köznevelési, felnőttképzési és továbbképzési, illetve felsőoktatási bevezetésének előkészítése a 2014-20-as programozási
időszakban.
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Dr. Pánczél Márta
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételei az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 tervezetéhez
Az EFOP koherensen kapcsolódik a korábbi időszak fejlesztéseihez, mellőzi azonban a TÁMOP 5.5.5-08/1-2008-0001 "A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi
szemléletformálás és a hatósági munka fejlesztése” című kiemelt projekt (2009-2013) tapasztalatait.
A projekt szolgáltatásai, amelyek a társadalmi szemléletformálásban hatékony eszköznek bizonyultak:
Megyei és járási szintre decentralizált egyenlőbánásmód-referensi hálózat, (20 szolgáltatásnyújtási helyszín- és 324 ügyfélfogadási óraszámfejlesztés, nyolcezres
ügyfélforgalom, közel 600 panaszbeadvány, 2500 helyi tudásmegosztás /médiaaktivitás), 10 fokú skálán az ügyfelek 30%-ának 9,53 értékpontos elégedettségével.
Partnerségek és visszacsatolás - A diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányuló 7 társadalomtudományi kutatási eredmény disszeminálása 12 egyetemi és tematikus
workshopon, tudatosítás korai beavatkozással, szemléletváltás célzása 1200 fő közvetlen elérésével.
Prevenció és szemléletváltás - a hatóság speciális tudásának koncentrált megosztása érzékenyítéssel, védett környezetben, a diszkriminációs magatartások felismerésének
erősítése - saját tananyag-fejlesztésű 76 tréning 1500 fő bevonásával
Társadalmi párbeszéd - szemléletformáló országos és lokális, általános és korosztályi kreatív kampányok, ifjúsági akció, offline és online image médiakampány, produkciós és
print termékek, hírlevél szolgáltatás, saját és partner aktivitások, hangoskönyv, design és rövidfilm pályázat – társadalmi szintű érintettség, hatékonyság-monitoringgal.
A projekt módszereinek és eredményeinek „best practice” bemutatása az egyenlő bánásmód ügyének európai szintű, átfogó, kontrolált rendszerében.
Tények: generálisan (50%) növekedett a hatóság ismertsége, szignifikánsan az EBH bizalmi indexe (11%), a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya (36%), az EBH
legitimációs indexe (25 %), a megerősítő intézkedések támogatottsága. A projekt valamennyi indikátorát túlteljesítette.
Az EBH projekt célkitűzései szorosan kapcsolódnak az NTFS- EFOP elsődleges céljaihoz:
• általános társadalmi szemléletformálás az egyenlő bánásmód témakörében,
• a diszkriminációmentesség tudatosságának erősítése,
• az előítéletek feltárása és kiküszöbölése,
• a hátrányosan megkülönböztetett védett csoportok megerősítése,
• prevenció korai köznevelési beavatkozással és felsőoktatási tudásmegosztással,
• humántőke fejlesztés (Jó állam koncepció) specifikált felnőttképzéssel,
• helyi elérés hatósági szolgáltatásnyújtási decentralizáció,
• általános és korosztályi kreatív kampányok a hagyományos projektelemekkel el nem érhető célcsoportok célzásával.
Az EBH projekt az OP fő célkitűzéseit támogatja a humán tőke növelésében és a társadalmi környezet javításában egyaránt. Fenntartását, továbbfejlesztését és bevonását az
EFOP 2014-20-as programozási időszakába indokoltnak tartjuk.
II.
A Gyarapodó tudástőke és a Jó Állam prioritási tengelyek intézkedéseinek kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint:
„- az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség követelményéhez kapcsolódó tudástartalmak köznevelési, felnőttképzési és továbbképzési, illetve felsőoktatási
bevezetésének előkészítése a 2007-2013 közötti program folytatásával és fejlesztésével;”
A kapcsolódó programok kiegészítése:
„TÁMOP-5.5.5-08/1: A diszkrimináció elleni küzdelem-a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése”
Indoklás: az EBH projektben fejlesztett preventív innovációk a társadalmi kohézió, a közszolgáltatások iránti bizalom, a jó állam megerősítését eredményezték 2009-2013-ban. a
Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéseihez az EFOP a humán tőke növelésének és a társadalmi környezet javításának beavatkozási irányaival járul hozzá. Az EFOP Befogadó
társadalom, a Gyarapodó tudástőke és a Jó Állam prioritási tengelyek tematikus célkitűzéseit széles körben támogatja az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség
követelményéhez kapcsolódó tudástartalmak köznevelési, felnőttképzési és továbbképzési, illetve felsőoktatási bevezetésének előkészítése a 2014-20-as programozási
időszakban.
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Dr. Pánczél Márta
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételei az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 tervezetéhez
Az EFOP koherensen kapcsolódik a korábbi időszak fejlesztéseihez, mellőzi azonban a TÁMOP 5.5.5-08/1-2008-0001 "A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi
szemléletformálás és a hatósági munka fejlesztése” című kiemelt projekt (2009-2013) tapasztalatait.

A projekt szolgáltatásai, amelyek a társadalmi szemléletformálásban hatékony eszköznek bizonyultak:
Megyei és járási szintre decentralizált egyenlőbánásmód-referensi hálózat, (20 szolgáltatásnyújtási helyszín- és 324 ügyfélfogadási óraszámfejlesztés, nyolcezres
ügyfélforgalom, közel 600 panaszbeadvány, 2500 helyi tudásmegosztás /médiaaktivitás), 10 fokú skálán az ügyfelek 30%-ának 9,53 értékpontos elégedettségével.
Partnerségek és visszacsatolás - A diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányuló 7 társadalomtudományi kutatási eredmény disszeminálása 12 egyetemi és tematikus
workshopon, tudatosítás korai beavatkozással, szemléletváltás célzása 1200 fő közvetlen elérésével.
Prevenció és szemléletváltás - a hatóság speciális tudásának koncentrált megosztása érzékenyítéssel, védett környezetben, a diszkriminációs magatartások felismerésének
erősítése - saját tananyag-fejlesztésű 76 tréning 1500 fő bevonásával
Társadalmi párbeszéd - szemléletformáló országos és lokális, általános és korosztályi kreatív kampányok, ifjúsági akció, offline és online image médiakampány, produkciós és
print termékek, hírlevél szolgáltatás, saját és partner aktivitások, hangoskönyv, design és rövidfilm pályázat – társadalmi szintű érintettség, hatékonyság-monitoringgal.
A projekt módszereinek és eredményeinek „best practice” bemutatása az egyenlő bánásmód ügyének európai szintű, átfogó, kontrolált rendszerében.
Tények: generálisan (50%) növekedett a hatóság ismertsége, szignifikánsan az EBH bizalmi indexe (11%), a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya (36%), az EBH
legitimációs indexe (25 %), a megerősítő intézkedések támogatottsága. A projekt valamennyi indikátorát túlteljesítette.
Az EBH projekt célkitűzései szorosan kapcsolódnak az NTFS- EFOP elsődleges céljaihoz:
• általános társadalmi szemléletformálás az egyenlő bánásmód témakörében,
• a diszkriminációmentesség tudatosságának erősítése,
• az előítéletek feltárása és kiküszöbölése,
• a hátrányosan megkülönböztetett védett csoportok megerősítése,
• prevenció korai köznevelési beavatkozással és felsőoktatási tudásmegosztással,
• humántőke fejlesztés (Jó állam koncepció) specifikált felnőttképzéssel,
• helyi elérés hatósági szolgáltatásnyújtási decentralizáció,
• általános és korosztályi kreatív kampányok a hagyományos projektelemekkel el nem érhető célcsoportok célzásával.
Az EBH projekt az OP fő célkitűzéseit támogatja a humán tőke növelésében és a társadalmi környezet javításában egyaránt. Fenntartását, továbbfejlesztését és bevonását az
EFOP 2014-20-as programozási időszakába indokoltnak tartjuk.
I.
„Az Aktív befogadás 9. d/ 6. célkitűzés/ 8. Intézkedés / 2. alintézkedés – Társadalmi együttélés erősítése és 3. alintézkedés - Esélyegyenlőség erősítése és társadalmi
reintegráció ösztönzése esetében javasoljuk az alintézkedések tevékenységeinek kiegészítését a következőkkel:
„- az egyenlő bánásmód és diszkriminációmentes társadalom érdekében a hatósági jelzőrendszer és preventív tevékenység megerősítése, a 2007-2013 közötti program
folytatásával és fejlesztésével;”
Kérjük a kapcsolódó programok kiegészítését a következőkkel:
„TÁMOP-5.5.5-08/1: A diszkrimináció elleni küzdelem-a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése”
Indoklás: A diszkrimináció elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze a jogtudatosság fejlesztése az interkulturális network erősítésével. A Partnerségi Megállapodásban
rögzített befogadó növekedési stratégia eredményességét támogatja az egyenlő bánásmód megtartására kötelezetti oldal diszkriminációmentességének fejlesztése. A befogadó
környezet fejlesztése nélkül gyengül a megerősítő programok hatékonysága. A 2009-13-ban megerősített EBH tapasztalatai a jogtudatosság fejlesztésében és a társadalom
általános antidiszkriminációs szemléletformálásában, a munkaerőpiac, a közszolgáltatások és a csoportközi viszonyok diszkrimináció mentességét, a társadalmi kohéziót
erősítik.
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Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
Véleményem szerint a lemorzsolódás egyik legfőbb oka a kedvezőtlen családi háttér. Szerintem először ott kéne keresni a probléma gyökerét, mert a gyerek hiába akarna
iskolába járni, esetlegesen tovább tanulni, ha a szülők nem támogatják ebben, sőt még inkább hátráltatják is negatív példát mutatva. Ezért is lenne fontos a prioritástengelyhez
kapcsolódó célkitűzések alatt megfogalmazott cél, miszerint meg kell akadályozni a szegénység és a hátrányos helyzet átöröklődését.
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Molnár Bettina
Egyéb észrevétel
A szegénység elleni küzdelem egyik fontos szegmense az energia rezsik kérdése. A leszakadó csoportok energiaszegénysége ellen is fel kell lépni, ez jelenleg nincs meg az
EFOP-ban. Integrálni kell az energiaszegénység elleni hosszú távú megoldásokat (energiahatékonysági beruházások szegények házainál, speciális szemléletformáló
programok).
Az oktatási rendszer fejlesztésénél méltatlanul marad el a tanórákon kívüli foglalkozások, a terepgyakorlatok, tanulmányi utak és erdei iskolák jelentőségének hangsúlyozása, a
fejlesztésükre alkalmas keretek meghatározása.
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dr. Benkő Ágota
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK DEMOGRÁFIAI SZEMPONTBÓL
A Népesedési Kerekasztal álláspontja és javaslatai a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszakra való tervezéssel és az operatív program tervezetekkel kapcsolatban

Általános észrevételek:
A Népesedési Kerekasztal megérti, hogy a kormány a következő időszakban az erőforrásokat koncentrálni kívánja és a gazdasági fejlődést helyezi a fejlesztési

forrásfelhasználás fókuszába. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy már középtávon is az egyik legfontosabb gazdasági faktorrá válik a demográfia, amit a befektetői értékelések
és közgazdasági elemzések is rendre jeleznek. Magyarországon az öregedés és népességfogyás trendfordulat nélkül a középtávú jövőben az egyik legfontosabb korlátja lesz a
gazdasági teljesítménynek (munkaerőhiány, adóbevétel kiesés, fokozódó társadalmi eltartási teher stb.), s ez később már kezelhetetlenné válik. Magyarország az utolsó
pillanatban van, mert a hetvenes években, az 1975-78 között született, utolsó nagy létszámú korosztály néhány éven belül kikerül a szülőképes korból.
A Népesedési Kerekasztal örömmel üdvözli, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozó stratégiai terveiben a magyar kormány az Európai uniós kohéziós politikai források
felhasználásakor érvényesíteni kívánja a népesedési helyzet javításának célkitűzését. Világosan érvényesül e kérdéskör az országgyűlési elfogadás előtt álló Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióban (OFTK) és az Európai Bizottsággal egyeztetés alatt álló Partnerségi Megállapodás tervezet öt nemzeti prioritásának egyikeként is
megjelenik a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése (1.1.3 fejezet). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy e célok érvényesítését a konkrét operatív
programokban, azok részleteiben is következetesen végig kell vezetni, mert jelenleg e stratégiai alapcél érvényesítése nem teljes körű.
Az operatív programok jelen verziói közül külön kiemelendő a családbarát települések megteremtése kapcsán a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) orientációja a demográfiai kihívások kezelésében, bár, ezek is erősítendők. Az EFOP-ban mindenekelőtt szükségesnek
tartjuk rögzíteni, hogy a gyermekes, főképp a sok gyermekes szülők mint sérülékeny társadalmi csoport a program kiemelt célcsoportját jelentik. Egyben megfontolásra
javasoljuk az EFOP forrásainak bővítését tekintettel annak társadalmi jelentőségére, amely egyben a versenyképesség egyes középtávú feltételeit is jelenti (pl. egészségi,
oktatási színvonal, gyermekvállalás stb.).
Ugyanakkor a kérdéskör szempontjából kiemelt fontosságú Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban megjelenő foglalkoztatás-ösztönzési piroritástengely
jelenlegi tartalmában nem tükrözi sem a kormány stratégiai elkötelezettségét a gyermekvállalás ösztönzése mellett, sem az OFTK-ban vagy a Partnerségi Megállapodás ötödik
nemzeti prioritásában megfogalmazott demográfiai célkitűzést. A GINOP foglalkoztatásra irányuló, 5. sz. prioritástengelyének e szempontból történő továbbfejlesztése azért
különösen fontos, mert a női foglalkoztatás, a gyermekes anyák munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a rugalmas munkavégzési formák elterjesztése a gyermekvállalás
egyik kulcsfeltételét jelenti.
A kormány stratégiai szintű családbarát politikáját a fejlesztési programok technikai részleteiben is és a konkrét projektszintű döntések során is érvényesíteni kell. A demográfiai
krízis megelőzése és kezelése minden operatív program fejlesztéseiben megjeleníthető, ezért javasoljuk, hogy a Partnerségi Megállapodásban és minden operatív programban
az alapvető, horizontális célkitűzések közé kerüljön be a demográfiai válság kezelése, ill. a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermekek minél jobb munkaerővé és szülővé
nevelése. Így minden releváns projektnél egyértelmű lenne a kérdéskörhöz hozzájáruló fejlesztések előnyben részesítése, ill. olyan megoldások keresése, amelyek segítik a
gyermekvállalás ösztönzését.
Az Európai Unió következő kohéziós politikai időszakának stratégiai alapját jelentő Európa 2020 Stratégia kevéssé, annak a támogatható területeket kijelölő 11 tematikus
célkitűzése pedig egyáltalán nem tartalmaz a demográfiai kihívás kezelésével, illetve családpolitikával kapcsolatos célokat annak ellenére, hogy a népességfogyás és öregedés
európai léptékű kihívás – még ha sok helyütt a bevándorlást tekintik is erre megoldásnak – miközben a másik tematikus kihívás, a klímaváltozás külön célként jelent meg. Éppen
ezért különösen fontos, hogy a kormány megfelelő érvrendszerrel felvértezve bizonyítani tudja, hogy Magyarország számára a többi uniós cél, főképp a foglalkoztatás (8. cél), a
társadalmi befogadás (9. cél) és a gazdasági szereplők versenyképességének (3. cél) megteremtésében mennyire meghatározó feltétel a demográfiai fordulat.
A Népesedési Kerekasztal korábbi javaslatai is kiindulópontot jelenthetnek a részletek kidolgozásához, de a fórum maga, ill. tagszervezetei a továbbiakban is rendelkezésre
állnak tudásukkal és tapasztalataikkal a programdokumentumok és a részletek demográfiai krízist kezelő megoldásainak kimunkálásában.
Részletes javaslatok
A demográfiai kihívás kezelése legyen önálló horizontális cél
Javasoljuk, hogy a demográfiai helyzet javítása – ami Magyarország számára sajátos kihívási terület és cél - önálló horizontális célkitűzésként jelenjen meg a Partnerségi
Megállapodásban és valamennyi operatív programban, amely nem önálló prioritást vagy operatív programot kap, de szempontja útmutatóban rögzített kritériumok alapján
minden projektben releváns módon érvényesüljön. Meggyőződésünk, hogy a legtöbb fejlesztési beavatkozás esetén sajátos elvárások rögzítésével, előnyben részesítéssel
hozzá lehet járulni a demográfiai fordulat eléréséhez. Az operatív programonként beazonosítandó szempontrendszer szerint lehet többletponttal preferálni, többlet elvárásokat
rögzíteni, adott esetben kedvezőbb társfinanszírozási aránnyal segíteni, vagy éppen költségvetési önerővel támogatni az önrészt, egyes intézkedéseknél kizárólagosan támogatni
olyan projektet, ami a demográfiai fordulat, a gyermekvállalás elősegítéséhez hozzájárul, ill. olyan kedvezményezetteket, akik e területen szerepet játszanak.
A gyermekes családok feltételeinek javítására, sok esetben a gyermeknevelést és vállalást, a sokgyermekesek mint sérülékeny csoport társadalmi segítését segítő projektek
előnyben részesítésére van szükség, ill. már e tervezési fázisban konkrétabbá kell tenni az ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
A Népesedési Kerekasztal fontosnak tartja és értékeli a család kiemelt szerepének hangsúlyozását és megerősítésének célját a dokumentum céljai között. Az operatív program
bevezetőjében deklarálja, hogy feladata a Partnerségi Megállapodás 4. prioritásában foglaltak végrehajtása, célja a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése.
Ugyanakkor ez utóbbi terület kellőképpen nem tükröződik vissza a dokumentumban.
Az operatív program az ország szempontjából fontos társadalmi területek széles körét támogatja, amelyek sok ponton egyben a gazdasági fejlődésnek is alapfeltételeit teremtik
meg (pl. oktatás, egészség). Ehhez képest nagyon alacsony az operatív programok közötti ilyen forrás részesedése, amelyet megítélésünk szerint számottevően bővíteni
szükséges. A források bővítése különösen érvényes az 1. prioritásra, amely a társadalmilag kiszorulók, sok esetben sokgyermekes családok és a leghátrányosabb helyzetű
térségek feltételeit dicséretes módon integrált térségi és helyi fejlesztésekkel tudná javítani. Ehhez azonban a forráskeret jelentős (optimálisan duplájára való) bővítése lenne
indokolt.
Részletes javaslatok:
• Kérjük a kisgyermekes anyák (szülők), a GYES-ről, GYET-ről visszatérő kismamák szerepeltetését azok között a célcsoportok között, amelyekre a munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása irányul (43. old). E célcsoportot specifikusan részmunkával, távmunkával, vagy a külföldön sikeresen működő „ketten egy
álláson” program segítségével szükséges visszasegíteni a kereső munka világába.
• Kérjük a 3. prioritástengely finanszírozási területei között betervezni azon infrastrukturális feltételek fejlesztését, amelyek az egyetemi-főiskolai hallgatók gyermekvállalásához
(családbarát egyetem, kollégiumi apartman, gyermekmegőrzés biztosítása, kedvezőbb tárgy- és vizsgafelvételi lehetőség stb.) szükségesek.
• Az eddigi korlátozások megszüntetésével is támogatni szükséges a gyermekgondozás időszaka alatt otthon lévő szülők továbbtanulását, továbbképzését. (A hosszú inaktivitás
után munkaerőpiacra visszatérni szándékozók munkavállaláshoz, munkavégzéshez, munkában maradáshoz kapcsolódó szakmai és társas készségei megkopnak, az
újrakezdőket segítő mentor-programok révén azonban csökkenthetők lehetnének e hátrányok.)
• Javasoljuk a családbarátsághoz kapcsolódó szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló programok betervezését.
• Szemléletformálás keretében az apák részvételének ösztönzése indokolt a gyermekgondozási feladatok ellátásában.
• A „10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésnek támogatása, a gyermekvállalás elősegítése” című intézkedés célját (49-50. oldal) a
Kerekasztal kiemelten fontosnak tartja. Ugyanakkor fontos lenne a támogatandó intézkedések között felsorolni a gyermekvárás időszakában és később az anya, az apa, az
idősebb gyermekek és más családtagok testi-lelki egészségét megtartó beavatkozásokat, valamint a várandós gondozás korszerűsítését, az egészségügyi személyzet és a
társadalom attitűd-formálását a várandóssággal, várandós nővel, szoptató nővel kapcsolatban. A várandós gondozás során is szükséges a szülői készségek fejlesztése, hogy a
megszületett gyermekeikkel megfelelően (azaz testi-lelki egészségüket segítve, nem rombolva) tudjanak bánni, és így ne menjen el a kedvük a további gyermekek vállalásától.
• A 10. intézkedésen belül a Kerekasztal célszerűnek tartaná a nyugdíjrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos olyan előkészítő munkák/tanulmányok programba emelését is,
amelyek a felnevelt és taníttatott gyermekek arányában való nyugdíj-differenciálást célozná. Ez hosszú távon hat, de a munkák most igényelnének modellezést, kutatást, így
forrást.
• A „9. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés című célkitűzés (58. oldal plusz 62. oldal) tekintetében a Kerekasztal javasolja, hogy az
egészségmegőrzés részeként a tudatos családtervezés és az ezt elérni hivatott modellként évek óta Magyarországon is működő Családtervezési Tanácsadó szolgálat hálózattá
alakulása megfogalmazott cél legyen.
• A jó állam kialakítása kapcsán a megfogalmazott célok (teljesítmény, racionalitás, rugalmasság, versenyképesség, vezetői utánpótlás/képzés, tudásbázis alapú képzés stb.)
szükségesek, de nem elégségesek a jó közszolgálat megvalósításához. A családok gondjainak intézői, ezen belül az egészségügyi és a szociális szektor hozzáállása adott
esetben döntően befolyásolhatja egy család, vagy akár egy születendő gyermek sorsát, az állampolgár biztonságérzetét, s ez kihat a gyermekvállalási döntésekre is. Azt
javasoljuk, hogy a családokkal foglalkozó szociális ellátásban dolgozók számára az EFOP keretei között a tervezésbe kerüljenek be olyan források, amelyek kötelezően biztosítják
a szupervíziós lehetőséget a munkájuknak megfelelő gyakorisággal, valamint évente munkaidőben, fizetetten legyen alkalmuk 3-4 napos tréningre. A szociális munkára való

felkészítésben a szakmai tudnivalókon túl szerepeljen a motiváció, a hivatás tisztázása.
• A rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása szorosan összefügg egyrészt a közbizalom kérdéskörével, hiszen az állampolgárok bizalmát csak a válaszképes, a
problémákat megoldani tudó közigazgatás nyerheti el, ha közben fenntartja a közigazgatás számára célt tételező politikum bizalmát is a magyar közigazgatás szakmai
képességei és elhivatottsága iránt. A közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése kapcsán fontosnak tartjuk az önfejlesztő szervezeti kultúra
kialakítását (1. alintézkedés). A felzárkózási és esélyegyenlőségi szempontoknak a közszolgálati munkában történő érvényesítése érdekében szükséges a közszolgálati
munkatársak képzése, kompetenciafejlesztése, érzékenyítő tréningek tartása a felzárkózási/esélyegyenlőségi elvű szemlélet elsajátítása és az azzal való azonosulás érdekében.
A közszolgálati szolgáltatásfejlesztésben az értékalapú egységes hivatásrendre érdemes hangsúlyt helyezni.
• A 3. prioritás kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a nevelési és oktatási intézményekben a szakemberek és a segítő személyzet célirányos, megfelelő képzése, továbbképzése,
munkakörülményeik fejlesztése szükséges, valamint a munkájuk eredményességéhez szükséges eszközök (tananyagok, szemléltető stb. eszközök) minősége is előfeltétele a
megfelelő foglalkoztathatóságnak, ezzel a gyermekek, a gyermekes családok szegénysége csökkentésének, a felnövekvő generáció jövedelemtermelő képessége növelésének.
Kevés nagy beruházás helyett lehetőség szerint minden intézményben e területekre kell gondot fordítani. A családi életre nevelésnek a gondozás- nevelés-oktatás minden
szintjén meg kell jelennie
• Fontosnak tartjuk a családi napközik finanszírozásának megoldását, melyeket javaslunk a bölcsődei és óvodai férőhelybővítés céljából, valamint az egyetemek környezetében
és a diákok igényeihez is igazodva kialakítani.
dr. Benkő Ágota
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Magyar Urbanisztikai Társaság
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Örvendetes a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésének megjelenése az operatív programban, ill. egyes szegregátumok kezelésének a célja. Ugyanakkor érdemi
eredmények eléréséhez azonban az 1. prioritás forráskeretének jelentős bővítése lenne szükséges.
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
Fontosnak tartom a megfelelő minőségű oktatást mind a szakirányú, mind pedig a felsőoktatási intézményekben. Az elmúlt években ugyanis lényegesen romlott az oktatás
minősége főleg az OKJ-s képzések és a szakiskolák terén.
Mindemellett segíteni kell a frissen végzett fiatal munkavállalókat elhelyezkedni, lehetőség szerint végzettségüknek megfelelő munkahelyeken hiszen itt tudnak igazán
érvényesülni.
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Péterffy Ilona
Egyéb észrevétel
Egyéb észrevételek
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezetei által megfogalmazott észrevételek.
Pénzügyi terv
Az Operatív Program pénzügyi adatai ugyan irányadónak tekinthetőek a forrásfelhasználást szabályozó uniós rendeletek kihirdetéséig, lebontása jelenleg csak prioritástengelyek
szintjéig történt meg, a tervezett beavatkozások ismeretében azonban az OP-n belüli forrásallokáció indoklása elnagyolt, hiányzik azok adatokkal történő konkrét alátámasztása.
A 2004-06-os időszakhoz hasonlóan az EFOP ismét együtt kezeli az ERFA ill. ESZA típusú forrásokat, azonban nem egyértelmű, hogy a különböző beruházások milyen módon
tudnak majd egymáshoz kapcsolódni, a fejlesztési-, ill. infrastrukturális elemek miként fognak összhangba kerülni a tervezett célok fenntartható elérése érdekében.
Indikátorok
Az eredmény-, ill. output indikátorok meghatározása sok esetben kidolgozatlan, a tervezett beavatkozások eredményes megvalósulásának mérésére kevésbé alkalmasak, a
hozzárendelt adatforrások definiálása nem megfelelő.
Horizontális alapelvek
A fenntarthatóság, ill. esélyegyenlőség horizontális szempontjai egyelőre részben vagy teljesen kidolgozatlanok, a 2007-13 időszakban alkalmazott esélyegyenlőség-elvű
támogatáspolitika feltétel- és eszközrendszerének hatékonyságát és alkalmazhatóságát pl. még vizsgálják.
Összegzésképpen megállapítható, hogy az EFOP-ban kijelölt fejlesztési irányok és célok meghatározása megfelelő, ugyanakkor a megvalósítás tervezett konkrét formái,
eszközei, súlypontjai bizonyos helyeken további módosítást, kibővítést igényelnek, hiszen a szektorális beavatkozások megfelelő koordinációja nélkül az elvileg egymásra épülő
beavatkozások eredménye hosszú távon kevésbé tud hatékony és fenntartható maradni.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2014-2020-as évek operatív programok tervezeteinek véleményezés kérésére az alábbi választ adom:
Zamárdi Város Önkormányzata képviseletében elsősorban az alábbi programok megvalósítását helyeznénk előtérbe:
Történelmi múltra épülő turisztikai attrakciók megvalósítása;
Infrastruktúra- és útépítés fejlesztése;
Könnyűipar megvalósíthatóságának támogatása a Balaton Régióban, munkahelyteremtés támogatása.
Kérjük javaslataink figyelembevételét és szíves támogatását.
A megyei önkormányzatok jelenlegi – még ÁROP források nélkül folytatott – tervezési munkái elsősorban a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
TOP) keretei között zajlanak, így részletesen a TOP dokumentációjával kapcsolatban fejtem ki véleményemet.
Az első és legfontosabb rögzítésre érdemes tény, hogy a folyamatban lévő tervezési munkákhoz elengedhetetlen, mihamarabb alakuljon ki a TOP – és valamennyi ágazati
operatív program – végleges változata, hiszen a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalnak 2013. szeptember 20-ig minőségbiztosításra megküldött gazdaságfejlesztési irányokhoz
képest is jelentősen változott a TOP tartalmi összetétele. Középtávú tervezési munkát a szükséges alapok és folyamatosan változó központi iránymutatás mellett nehezen
lehetséges megalapozottan elvégezni.
Különösen fontos lenne, ha a TOP forráslehatárolások is egyértelműen meghatározásra kerülnének, hiszen jelenleg a megyei és megyei jogú városi források ismertek, míg a
kistérségi szinten zajló, de a megyei önkormányzat által végzett tervezési munkák megyei szinten lebontott forrásallokációja nem ismert. Ráadásul a TOP 4. részét képező CLLD-

k vonatkozásában egyáltalán nem ismert a tervezési munkák elkészítésének felelőse, mindössze a megyei önkormányzat érdemi hatáskör nélküli koordináló szerepe került
rögzítésre, ami visszaköszön a Tftv. módosításának legújabb változatában. A CLLD-k esetében kérdés továbbá, hogy hatáskör hiányában miként képes a megyei önkormányzat
az alábbi feladat végrehajtására:
„segítsék elő, hogy a város-vidék kapcsolatok erősítésére fókuszáló helyi projektek ERFA és ESZA forrásai – a helyi fejlesztési stratégiák célrendszeréhez illeszkedve – kiemelten
járuljanak hozzá a vidéki térségek fejlesztéséhez, és ezzel párhuzamosan a vidékfejlesztési (EMVA) források is járuljanak hozzá a városok és várostérségek vidéki kapcsolatokat
szolgáló beavatkozásainak támogatásához.”
A Vidékfejlesztési Operatív Programmal együtt vizsgálva látható, hogy a CLLD várhatóan többalapos finanszírozással működik majd, tehát az egyes kapcsolódó OP-kból lehet a
forrásokat lehívni a helyi egyesületi szereplőknek, azonban a tervezés kérdése nem egyszerűsíthető le a helyi fejlesztési stratégiák elkészítésére, a megyei önkormányzatok
koordinációban meghatározandó hatáskörére.
Különösen fontos ez a Vidékfejlesztési Program hiányos szervezeti rendszerére gondolva, hiszen az irányító hatósági feladatok mellett további szereplők, illetve hatáskörök
ismeretlenek még ezen OP vonatkozásában, holott a megyei önkormányzatok kötelező feladatai között egyértelműen megjelenik a vidékfejlesztés, melynek tartalmi keretét a
módosítandó Tftv. határozza meg.
Szintén egyértelmű döntést igényel, hogy mit is jelent a TOP dokumentációban többször is megjelenő megyei jogú város és vonzáskörzeteik meghatározás. Erre vonatkozóan
ugyan szerepel megjegyzés, bár nehezen értelmezhető: „A megyei ITI kialakítása ezen megfontolások mentén történik, ezért a tervezés jelenlegi állása szerint a TOP-on belül a
megyei jogú város és térsége ITI-n kívüli a megyei területekre készülnek majd.” A tervezés jelenlegi állása szerint tehát a megyei önkormányzat nem tervez a megyei jogú város
és térségére, ez végleges döntés, később még változhat? A megyei területfejlesztési konzultációs fórumon és a tervezési egyeztetéseken visszatérő kérdés, melyre határozott
válasz szükséges, különös tekintettel a tervezés „jelenleg” ismert határidőire. Szintén homályos a következő fogalom: „megyei jogú városi térségek döntéshozó szervei” – ilyen
jelenleg nem ismert az önkormányzati törvényben, remélhetőleg a TOP végleges változatában pontosításra kerül.
A megyei TOP keretében kialakításra kerülő projektcsomagokkal szemben korábban határozott elvárásként jelentkezett, hogy a források 60%-át gazdaságfejlesztési célokra kell
fordítani, azonban a TOP jelenlegi változatában az ERFA és ESZA lehatárolásban már nem ez jelenik meg. Szintén kérdés, hogy a korábbi határozott kormányzati elvárással
szemben a megyei TOP keretében kidolgozásra kerülő projektcsomagok már nem kizárólag a versenyszférába irányuló forrásokat tartalmaznak, hanem a költségvetési szervek
is megjelentek a kedvezményezettek között, vagyis ebbe az irányba is lehetséges a tervezési munkák folytatása.
Hasonlóan fontos kérdés, hogy a megyei önkormányzatok által végrehajtandó megyei TOP vonatkozásában ki lesz a közreműködő szerv. Az eddigiek során rendelkezésre álló
információk szerint ez a megyei önkormányzat lenne, ezzel ellentétes információk még nem érkeztek a megyékhez, azonban a TOP a következő meghatározást használja: „a
megyei önkormányzat munkáját területileg decentralizált közreműködő szervezet segíti (jelenlegi RFÜ-k bázisán)”. A RFÜ-k jogutódlását követően az még érthető, hogy a 20072013-as időszak záró munkálatait az RFÜ-k végeznék, de hogy a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban is szerepet kapjanak, az már igencsak vitatható, hiszen a cél
pontosan az volt, hogy a tervezési munkák mellett a megyei önkormányzatok területfejlesztési szerepének megerősítésével a közreműködő szervezeti feladatok is a megyékhez
kerüljenek.
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Péterffy Ilona
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
7. prioritás: technikai segítségnyújtás
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezetei által megfogalmazott észrevételek.
A kistérségek 128. oldalon bemutatott kategóriái elavultak (a táblázat 2010-es adatokat tartalmaz). A regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségek kategóriája például
2012. április 6-a óta nem létezik. Az OP a leghátrányosabb helyzetben lévő, illetve a leszakadó kistérségeknek fog támogatást nyújtani, a hátrányos helyzetűeknek nem. A
leszakadó térségeket a 2000-2010 közötti időszak adatai alapján kívánják meghatározni. Érdemes lenne azonban ezt kitolni akár 2013-ig, de legalább a népszámlálási adatokig.
A leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségek és a leszakadó térségek mellett még az elmaradott területek támogatását említi a dokumentum, célszerű lenne mindegyik
kategóriánál a pontosan érintett területeket megnevezni, a térségeket, kistérségeket felsorolni, térképen ábrázolni.
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Péterffy Ilona
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezetei által megfogalmazott észrevételek.
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
A 73. oldalon leírtak értelmében nem támogatható szegregációt eredményező oktatási fejlesztés. Ugyanakkor oktatási szakértők szerint a hátrányos helyzetű tanulók 30% feletti
aránya az adott osztályban mindkét csoport fejlődését gátolja, így ilyen esetekben inkább a célzott felzárkóztatás/előkészítés javasolt, valamint az érintett oktatók képzése, jó
gyakorlatok terjesztése.
2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása
A közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése (38. oldal) kapcsán támogatjuk, hogy a fejlettebb térségekben is legyen kiemelt cél a meglévő vagy funkcionálisan megüresedett
ingatlanok felújítása bentlakásos programok lehetővé tétele érdekében. Ily módon a hátrányos helyzetű térségekből érkezők a lehetőségeiket negatív irányban determináló
közegből kiszakadva, a pozitív példát látva léphetnének tovább a társadalmi integráció útján. A folyamat kétirányú, hiszen eközben a fejlettebb térségekben élő közeg is jobban
megismerheti a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak okait, azok permanens továbböröklődésének mozgatórugóit.
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Péterffy Ilona
Egyéb észrevétel
A fejlesztési irányokhoz kapcsolódó észrevételek
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezetei által megfogalmazott észrevételek.
A Program egyik fő erényének tekinthető, hogy a mélyszegénységben élők és leszakadó kistérségek felzárkózásának támogatása, a gyermekszegénység elleni küzdelem
valamint a társadalmi befogadás erősítése területén tervezett beavatkozások építenek a 2007-13 időszakban indult fejlesztésekre és programokra. Ugyanakkor az ezekre való
utalás sokszor csak a program kódszámával történik meg, javasolt lenne a hivatkozott előzményeket pontosabban megnevezni.
Az EFOP foglalkoztathatóság javítását célzó fejlesztéseit sem célszerű önmagában vizsgálni és véleményezni, mivel az erre a célra allokált források nagyobb részét a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) hivatott kezelni (utóbbi inkább a munkahelyek bővítésére irányuló, míg az EFOP főként a foglalkoztathatóságot

növelő intézkedésekkel). Azonban annak ellenére, hogy ezek társadalmi, térbeli, időbeli összehangolása rendkívül fontos, az erre vonatkozó kapcsolódási pontok nem minden
esetben lettek kellően lehatárolva.
A társadalmi kohézió erősítése érdekében tervezett beavatkozások egybevágnak ugyan a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) célkitűzéseivel, azonban a
párhuzamosan formálódó szakpolitikák és fejlesztéspolitikai eszközök összehangolásának módja, azok szinergiája elnagyoltan kerül bemutatásra.
A köznevelésre vonatkozó intézkedések terén az Európai Bizottság ajánlásai ellenére a szegregáció csökkentését célzó konkrét intézkedések nem kapnak megfelelő hangsúlyt,
holott a tervezett hátránykompenzáló intézkedések nem hozhatnak érdemi változást, amíg a köznevelés intézményrendszerében nem biztosított a szegregációmentesség, és a
korszerű, differenciáló pedagógiai módszertan.
A szociálisan és gazdaságilag leginkább kitett térségek fő megélhetése az agrárszektorban volt. Az EFOP ezt nem tárgyalja megfelelően. Szükséges volna említeni az agráriumra
kihegyezve az emberi erőforrás fejlesztés szervezeti kereteit is pl. szociális szövetkezetek, faluközösségek… Lényeges ezt a vidékfejlesztés kontextusában tárgyalni és nem
elszigetelve a más adminisztráció alá tartozó területektől.
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Péterffy Ilona
Egyéb észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezetei által megfogalmazott észrevételek.
Források
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) véleményezésre bocsátott tervezete jelentős fejlesztési ívet ölel át, és rendkívül fontos társadalompolitikai illetve humán
szakpolitikai kihívásokra és fejlesztési igényekre tervez beavatkozásokat.
Ugyanakkor a 2014-20-as időszakban e területre fordítható támogatások aránya a jelenlegi időszakhoz képest a felére csökkent (2007-13 között a TÁMOP és TIOP részesedése
meghaladta a 20%-ot, jelenleg az EFOP 7 évre vonatkozó forráskerete mindössze 10,94%).
Illeszkedés
A Program tervezete beavatkozási irányokra bontva mutatja be más uniós ill. hazai stratégiához és dokumentumhoz való kapcsolódását, ez alapján jól illeszkedik a különböző
célkitűzésekhez. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy több, a Program súlypontjait érintő stratégia kidolgozása jelenleg párhuzamosan zajlik.
Az EFOP illeszkedését a többi Operatív Programmal egy táblázat kísérli meg szemléltetni, azonban a kapcsolódási pontok leírása és magyarázata néhol elnagyolt, értelmezése
nehézkes. Az előző két tervezési ciklus tapasztalatait beépítve ugyanakkor tapasztalható az ágazati beavatkozások összhangjára való törekvés, mely nélkül a fejlesztések
eredményei sok esetben nem fenntarthatóak.
Javasoljuk, hogy az operatív programban javasolttal szemben ne csak a leghátrányosabb, illetve hátrányos helyzetű térségek jussanak magasabb összegű forrásokhoz, hiszen a
fejlettebb térségekben azonos összegből megvalósuló hasonló projektek összességében eredményesebbek lehetnek, multiplikátor hatásuk révén pedig a környező,
fejletlenebb térségekben is elérhető a kívánt előrelépés, akár a fejlettebb területek jobb elérhetősége révén is.
A felsőfokú végzettségűek arányának növeléséhez kapcsolódva kérdésként merül fel, hogy mi a helyzet a szakmunkásképzéssel. A roma felzárkóztatás, vagy a
foglalkoztathatóság növelése szempontjából szintén kiemelt szerepet kellene kapnia a szakmai illetve szakmunkás képzéseknek, mely az elmúlt években tapasztalhatóan romlik,
számossága jelentősen csökkent.
Romák felzárkóztatása során a képzésen túl az elhelyezkedés és beilleszkedés területét is szükséges átgondolni és akciókat megfogalmazni.
A lakossági aktivitási szint fokozása az egészséges életmóddal kapcsolatosan, nemcsak lehetőség megteremtését kell, hogy megcélozza, hanem a lakossági oldalon
megjelenő megélhetési problémák mellett finanszírozási kérdéseket is felvet, melynek megoldására kiemelt hangsúlyt kell fektetni, (akár a cafetéria igénybevételek átformálása
kapcsán).
Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett programok átfogó, társadalmasításra került anyagai összhangban állnak a megye fejlesztési koncepciójában is
megfogalmazott jövőképével, így annak megvalósulását a tervezett programok érdemben segíteni tudják. Az egyes operatív programok megyénk céljainak megvalósulásához
való hozzájárulásának mértéke azonban fokozható, az alábbi fő megállapítások figyelembe vételével.
Megyénk (Veszprém Megye) fejlődési céljai szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás –különösen az egyetemek helyi- térségi gazdaságba való integrálásának
elősegítése és az oktatási minőség fokozására tett erőfeszítések támogatása. Javasoljuk, hogy a programozás során az egyetemekre irányuló infrastrukturális fejlesztések
integrálhatóak legyenek az egyetemeknek helyt adó városok és térségek egyéb fejlesztési elképzeléseivel valamint a K+F+I infrastruktúra (egyébként a GINOP által támogatandó)
fejlesztéseivel, pl. a tervezett megyei illetve MJV keretekben megszervezett Integrált Területi Beruházásokon (ITB) keresztül.
A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.
A tervezési folyamat tekintetében: Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési
koncepciók lényeges elemeit és arra, hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló
szakemberekkel, annak érdekében, hogy a megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel
készülő programdokumentumok végleges szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi
egyeztetés, különösen azon intézkedések tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.

2013. december 14. 12:13

Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Statisztikai adatok szerint Magyarország lakosságának 14%-a szegény, miközben a lakosság több mint 58%-a dupla komfortos lakásokban él. A szegénység elleni harc nagyon
nehéz....
A munkanélküliség orvoslására a közmunka programok igenis jók, de csak ideiglenes megoldást jelentenek. A szegény emberek taníttatása és a szellemi tőke minél magasabb
szintű fejlesztése az, ami szerintem hosszabb távon megoldást nyújtana ebben a problémában.
A terv írja azt is, hogy a lakosság több mint 30%-át szeretnék felsőfokú ismeretszerzésig eljuttatni, de egyre többet hallani arról, hogy már így is sok a túl művelt ember, pont, hogy
ezért nem veszik fel őket munkahelyekre?
A közigazgatás korszerűsítésében a kormányablakok bevezetése, nagyon ügyfélbarát, jó a kommunikációs kapcsolatok kiszélesítésére és a hivatalok emberközelibb
rendszerekké válhatnak ennek az útján. De a lakosság egyenlőre nincs tisztában vele tapasztalatom szerint, hogy ez pontosan hogy is működik, szorgalmazni kellene a
szélesebb körű, pontos, közérthető tájékoztatásokat.
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az országban a szegénység egy mindig fennálló probléma. Ennek csökkentése mindig prioritást kell, élvezzen. A közmunka programot nem teljesen tartom megfelelő
megoldásnak, hiszen vannak olyan települések ahol nincs is szükség annyi munkásra, mint amennyit foglalkoztatnak.
A közigazgatásról elmondható, hogy szorgalmazni kell az elektronikus ügyintézést, de erről megfelelő tájékoztatást is kell nyújtani a lakosságnak (sokan nem tudják, még azt
sem az ügyfélkapu hogyan működik).

Az oktatásban a piacnak megfelelően fel kell mérni az igényeket, hogy mely szakmákra van szükség, melyikből van hiány. Nem csak a felsőoktatásra kell a hangsúlyt helyezni, a
szakképzéseknek is fontos szerepet kell kap
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Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
A tervezet foglalkozik a munkahelyteremtés problémájával. Támogatást igényel a jelen jövedelmi viszonyok javítása is, hiszen a szegénységben élők nagy rész nem a munkahely
hiánya, hanem csekély keresete miatt szorul olyan helyzetbe, melyből csak a alacsony színvonalat tud biztosítani.Nem vitatott tény, hogy a munkanélküliség egy súlyosabb
probléma, de ezt a területet sem szabad elhanyagolni.
Az oktatás területén pedig a minőségi változtatásokra kell fektetni a hangsúlyt.
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Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel
A szakképzés és a felsôoktatás színvonala és fizikai infrastruktúrája a legtöbb területen elmarad az EU tagállamok átlagától,valamint a gazdasági-társadalmi változások és a
technológiai fejlôdés követelményeitôl. Az oktatási épületek többségének jelenlegi állapota nem tükrözi a megváltozott társadalmi és környezeti viszonyokat, ezen kellene
változtatni.
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Károli Gáspár Református Egyetem
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Károli Gáspár Református Egyetem javaslatai a 2014-2020-as időszak operatív programjainak tervezéséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem – kapcsolódva a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak magyar programjainak elkészítéséhez - ’Építkezés és lelki épülés’ címmel,
2013. november 19-én, a Magyarországi Református Egyház zsinati üléstermében konferenciát rendezett a református egyház szervezetei, intézményei és közösségei
fejlesztésekben érdekelt tagjai számára. A konferencia lehetőséget adott a református egyházhoz kötődő pályázóknak a felkészülésre, a jövőbeli pályázók és a pályázatok
kiíróinak találkozására, partnerkeresésre, tapasztalatcserére. A rendezvény szakmai partnere a Hétfa Kutatóintézet volt. Az alábbiakban a konferencián a résztvevők többsége által
felvetett, az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódó fontosabb észrevételeket, javaslatokat gyűjtöttük össze.

I. Közösségfejlesztés
Általános elvárások
Az egyházban számos olyan jó közösségi kezdeményezés található, amik követésre, fejlesztésre és bővítésre méltók (pl. szülők iskolája, baba-mama körök, ifjú házasok
támogatása, gyülekezeti házi csoportok, Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó), ugyanakkor számos esetben ezek a már meglevő kezdeményezések egymástól
elszigetelten működnek, s hiányzik a közös stratégia. Előrelépést – a finanszírozási források biztosítása mellett – az jelenthet, ha komoly hangsúlyt fektetünk a
szakemberképzésre és a közös stratégia kialakítására, majd megvalósítására. Ehhez szükség van külön anyagi források biztosítására.
Konkrét projektek
Szükség van közösségi terekre (gyülekezeti helységek felújítása, bővítése), valamint komfortos, alapszintű, de jó minőségű, nagy befogadóképességű, olcsó belföldi
szálláshelyekre a közösségi táborok, hetek, együttlétek céljából. Ezek a lelki megújulás, egészség szempontjából is fontos alkalmak.
II. Testi-lelki egészség és társadalmi befogadás
Általános elvárások
A református kezdeményezések eredményei mellett nem szabad elfelejteni, hogy a társadalmi befogadás területén a célcsoportok körében, hozzáállásában meghatározó a
szkepticizmus (a „nem törődik velünk senki” érzület), s nagyon fontos az e területen működő szervezetek, szakértők hitelessége. Mivel a hitelességet nagyon nehéz megszerezni
viszont könnyű elveszíteni, erre a fejlesztési munkában és a fejlesztési támogatások odaítélésekor nagy figyelmet kell fordítani. Megfelelően kiválasztott, hosszú távú
konstrukciókra van szükség, amelyek a hosszú távú építkezést lehetővé teszik. A követendő példák közé tartozik többek között a Magyar Református Szeretetszolgálat, a
Református Missziói Központ, avagy a Bethesda Gyermekkórház szolgálata.
Konkrét projektek
A társadalmi felzárkóztatás területén az integrált, helyi integrációs kezdeményezések felé kell elmozdulni, aminek egyik eleme lehet a mezőgazdasági termelés, ahol a leszakadt
társadalmi csoportok az önfenntartásukhoz szüksége élelmiszer egy részét – segítség igénybevétele mellett – elő tudják állítani.
Mentorprogramok támogatására van szükség, különösen az általános iskolából a középiskolába átkerülő hátrányos helyzetű gyermekek esetén, mert sok esetben a gyermek
ilyenkor szembesül hátrányos helyzetével, és kimaradnak.

III. Oktatás
Általános elvárások
Az egyházi „többlet” az oktatásban főleg a pedagógusok személyén, valamint a nevelő munkán keresztül jelenik meg, ezért fontos a pedagógusképzés fejlesztése, nevelő és

közösségi programok, és közösségi terek, csendes hetek, kollégiumok támogatása, fejlesztése.
Fontos az egységes fenntartásban (a ’református kollégium’ szervezeti hagyománynak megfelelően) működő intézmények komplex támogatási lehetőségét megteremteni (pl.
óvoda, iskola, középiskola egységes egyházközségi, egyházmegyei stb fenntartásban), ingatlanfejlesztést, humánerőforrás-fejlesztést támogatni szétaprózott, külön
intézményrészekre vágott projektek, pályázatok helyett.
A tehetséggondozásnak nagy a jelentősége, viszont a jobban teljesítő iskolák fejlesztései sokszor kimaradnak. A Közép-Magyarország régióban is vannak nehéz helyzetű
területek, ezek forrásaival is foglalkozni kell. Fontos, hogy a fejlesztések annak figyelembevételével történjenek, hogy egyensúlytalanságok vannak jelenleg az oktatásban a
változások miatt, pl. iskolák között a lehetőségekben, vagy akár bérezésben a különböző szereplők közt (pedagógusok-kiszolgáló személyzet).
A tudatos, szakmailag igényes, társadalmi felelősséget vállaló, közéletben aktív, továbbá egymással integránsan együttműködő értelmiség megteremtését a református
felsőoktatás stratégiai céljává kell tenni.
Konkrét projektek
Mentorálás/tutorálás mint tehetséggondozási program támogatása (közoktatásban résztvevő korosztálynak is).
A nevelés fontos színtereinek hangsúlyosabb fejlesztése: kollégiumok, közösségi terek, programok a fiataloknak, iskolarendszerben és azon kívül is.
Diáktanácsadó szolgálat, évfolyamfelelősi rendszer, tréning hét, önkéntesség órákon kívüli hasonló programok. Ezek a Károli Gáspár Református Egyetemen nagyon
népszerűek; azonban nem férnek hozzá elég forráshoz, ezeket fejleszteni, támogatni lehetne. Emellett a Károli Gáspár Református Egyetem egységes fejlesztése is szükséges
(beleértve: ingatlanfejlesztés, humánfejlesztés, tananyagfejlesztés).
Tehetséggondozás és művészeti oktatás fejlesztése a vidéki területeken is, jelenleg ezek sokszor csak a fővárosban hozzáférhetőek.
A református szakkollégiumi hálózat megteremtésének és működtetésének lehetőségeit szükséges átfogóan megvizsgálni.

IV. Gazdaságfejlesztés
Általános elvárások
Oda kell figyelni az alsó-középosztály helyzetére, sokan nem fejlesztést, hanem tisztes megélhetést céloznak meg. Abban kell segíteni őket, hogy ehhez legyen infrastruktúra,
eszköz.
Az egyház egy olyan hálózat, amit ki lehet használni az élet számos területén, erőt ad. Különösen a vidéki területeken vannak helyek, ahol az egyház szinte egyedüli civil szereplő.
Támogatni, képezni kell a presbitereket, világi vezetőket, hogy minél inkább ők tudjanak a fejlesztésekkel, nem szűken vett hitéleti kérdésekkel foglalkozni, ezzel is
tehermentesítve a lelkészeket, akiknek erre nincs elég idejük. Ehhez pályázati, forrásszerzési lehetőségek kellenek. A vidéki gazdaság kitörési pontját jelentheti, ha ezek a
meglévő, összefogó közösségek, ahol a bizalmi tőke adott, segítséget kaphatnak vállalkozás elindulásához.
Súlyos terhet jelentenek az egyházaknak a műemlékvédelmi elvárások. Az életszerűtlen kötöttségek igen sok esetben megfojtják a fejlesztéseket. Van ahol egyszerűbb elhagyni
a régi templomot, és teljesen újat építeni emiatt. Gyökeres változásra lenne szükség a területen, az épületek nem önmagukért vannak, hanem, hogy használni lehessen őket. Ha
az állam fontosnak tartja a műemléket, óvja meg, és biztosítson másikat; a kötöttség ne akadályozza egy közösség életét, terveit.
Az adminisztráció jelentős terhet rótt a lelkészekre, gyülekezetekre. Az adminisztratív terhek csökkentése mindenképp fontos, különösen a rövid határidők tudnak sok problémát
okozni.
Életszerű, kis fejlesztési konstrukciókra van szükség. Reális elképzelések kellenek, célravezetőbb abban gondolkodni, hogy működőképes fejlesztések szülessenek, nem a
tökélesség elérése a cél.
Konkrét projektek
Egyháztáji szövetkezeti avagy klaszter program fejlesztése, kistermelőktől fogyasztókig az áru eljuttatása az egyháztagok közt jelen levő bizalmi rendszerre építve: nagy szükség
lenne a jó működéséhez egy fejlettebb közvetítőrendszer kialakítására.
Energetikai, fenntarthatóságot javító támogatások nagyon fontosak lennének az egyházi turizmust kiszolgáló infrastruktúra esetén is.

Budapest, 2013. december 13.

Dr. Szabó Zsolt s.k. Dr. Kovács Barnabás s.k.
egyetemi adjunktus stratégiai igazgató
szabo.zsolt@kre.hu kovacs.barnabas@kre.hu
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Miskolci Városfejlesztési Kft.
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A társadalmi vitára bocsátott anyag kiemelten kezeli a közösségfejlesztést, a helyi közösségekre való támaszkodást. Ez mindenképpen örvendetes, hiszen napi szinten érezzük
ennek jelentőségét, többször hangsúlyozva már ennek helyi szintű elsődlegességét.
Az operatív program több beavatkozása indokolatlanul leszűkíti a támogatást a leghátrányosabb helyzetű térségekre illetve leszakadó településekre. Az e körbe nem tartozó
települések nem részesülhetnek támogatásban az operatív program 1. és 2. prioritásának több beavatkozásából, holott - pl. a nagyvárosokban - jelentős számú a hátrányos
helyzetű, mélyszegénységben élő lakosok száma, tehát indokolt az ő felzárkóztatásukra, életkörülményeinek javítására irányuló projektek támogathatósága.
Mind az ERFA mind ESZA forrásokból szükséges megteremteni az országos szinten szaporodó külterületi szegregátumokra kidolgozott programok támogatását.
Javasoljuk, hogy az operatív programban kifejezetten jelenjen meg a külterületi szlömök, illetve a szlömösödő területek támogatási lehetősége. (1. prioritási tengely 2. beruházási
prioritása A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása 3. Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal
beavatkozás)
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Dr. Handó Tünde, Országos Bírósági Hivatal elnöke
Egyéb észrevétel
- Az EFOP 1. prioritástengelyében jelenik meg a közösségi terek kialakításának lehetősége. Javasolom, hogy a lehetséges kedvezményezettek körében az igazságszolgáltatási
szervek is jelenjenek meg – például információs pontok, e-közigazgatási és e-igazságszolgáltatási szolgáltatások elérésének biztosításával.
- Az EFOP 2. prioritástengelyében tűnnek fel az antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi programok. Ezeknek a lehetséges kedvezményezettjei közül szintén hiányoznak az
igazságszolgáltatási szervek. Megítélésem szerint a bíróságok jelentős szerepet kaphatnak a prioritási tengely céljainak elérésében. Kérem, hogy a lehetséges

kedvezményezettek között nevesítsék az igazságszolgáltatási szervezeteket is.
- Az EFOP 3. prioritástengelyében fogalmazzák meg az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési
rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás területet. A lehetséges kedvezményezettek közül az igazságszolgáltatási szervek hiányoznak, bár a bíróságokon több alintézkedés –
például a dolgozói mobilitás előmozdítása – alapvető stratégiai cél. Kérem, hogy a lehetséges kedvezményezettek között nevesítsék az igazságszolgáltatási szervezeteket is.
- Az EFOP 4. prioritástengelyében jelennek meg a felsőoktatási, valamint a tudományos tartalmak hozzáférhetőségének növelését célzó intézkedések. A lehetséges
kedvezményezettek körében az „állami szervek” kitétel szerepel. Kérem, hogy a kiemelkedő tudományos munkásságot felmutató igazságszolgáltatási szervek kerüljenek ennél a
prioritástengelynél külön nevesítésre.
- Az EFOP 5. prioritás a „Jó Állam” elnevezést viseli, és a bírósági igények jelentős részének fókuszpontja. A 27. intézkedés és annak alintézkedései: jogi eljárások
hatékonyságának növelése, igazságügyi humánerőforrások fejlesztése, igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése) megjeleníti bírósági igényeket. Javasolom
az igazságügyi humánerőforrás fejlesztése alintézkedésben az életpálya-modell felülvizsgálatát, a szolgálati jogviszonyt meghatározó szabályok felülvizsgálatát, valamint az
igazságügy területén speciális szaktudással bíró, nem bíró vagy ügyész alkalmazottak (pl. informatikusok, gazdasági szakemberek) bérviszonyainak rendezését megjeleníteni.
Javasolom továbbá a szakirányú képzések, valamint a digitális írástudás fejlesztését is megjeleníteni az alintézkedésben.
További javaslatom, hogy az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése alintézkedésben jelenjenek meg az alábbi célok: igazságszolgáltatási tevékenységet
támogató informatikai alkalmazások konszolidációja, igazságszolgáltatási adatbázisok interoperabilitásának fejlesztése, igazságszolgáltatási informatikai
kompetenciaközpontok kialakítása.
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Dr. Peredy Zoltán
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Nemzeti Innovációs Hivatal
1061 Budapest, Andrássy út 12.

A Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz az alábbi észrevételeket tesszük:
A) I. fejezet 13. oldal
Kifogásolt rész:
A kutatás-fejlesztés-innováció területe csak kis mértékben járul hozzá a GDP növeléséhez.
Javasolt változtatás:
A kutatás-fejlesztés-innováció területe csak kis mértékben járul hozzá közvetlenül a GDP növeléséhez.
A kutatás-fejlesztés-innováció területe a versenyképesség javításán és a munkahelyteremtés elősegítésén keresztül járul hozzá a GDP növeléséhez.
Indok: A KFI eredményeként növekedhet a GDP, ezért nem helytálló a megfogalmazás, hogy csak kis mértékben.
B) I. fejezet 13. oldal:
Kifogásolt rész:
Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mind a felsőoktatási K+F ráfordítás csekély, s a kutatói állomány viszonylag alacsony bérű, de ennek ellenére jó eredményeket
ér el (tudományos eredményességet mérő Hirsch-index értéke: EU átlag 3/4-e, miközben a ráfordítások az EU átlag felét sem érik el).
Javasolt változtatás:
Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mind a felsőoktatási K+F ráfordítás csekély, és a kutatói állomány viszonylag alacsony bérű, de ennek ellenére jó
eredményeket ér el (tudományos eredményességet mérő Hirsch-index értéke: EU átlag 3/4-e, miközben a ráfordítások az EU átlag felét sem érik el).
Indok:
A mondat eleje értelmetlen: ….Magyarország mind a felsőoktatási K+F csekély, mind ????

C) 2.A.4.1 fejezet 78. oldal
Kifogásolt rész:
Az ERFA és a GINOP K+F+I fejlesztéseihez szükséges humánkapacitás bővítést a felsőoktatási képzések biztosítják (doktori képzés, fejlesztő mérnök képzés, innovációs
szakember képzés),….
Javasolt változtatás:
Az ERFA és a GINOP K+F+I fejlesztéseihez szükséges humánkapacitás bővítést a felsőoktatási képzések biztosítják (doktori képzés, kutató- és fejlesztőmérnök képzés,
innovációs szakember képzés),….
Indok: Miért csak a fejlesztőmérnök került kiemelésre, a kutatómérnök is kell, hiszen K+F+I fejlesztésről van szó??

Üdvözlettel:
Dr. Peredy Zoltán
főosztályvezető-helyettes
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Horváth Katalin
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel

A felsőoktatással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Díjazandó a mennyiségi és a minőségi fejlesztés, de úgy gondolom, a minőségi előrébb való volna. Mindemellett nem kell
mindenkinek a felsőoktatásban lennie. Nagy számú a kétkezi munka hiánya, éppen ezért a szakiskolák, szakközépiskolák, OKJ-s képzések támogatása éppoly fontos, mint a
felsőoktatás.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Legfontosabbnak az Y-generáció támogatását találom! A friss és fiatal diplomásokat támogatni kellene, hogy be kerülhessenek a munka világába. A felső fokú végzettséggel
rendelkezők arányának növelése, és szerkezetének átalakítása előfeltétele a munkahelyek teremtése. Továbbá rendkívül fontosnak tartom a tervezetben szereplő
gyermekszegénység csökkentését és a hátrányos helyzetűek támogatását. Cél: Mindenki támogatása és foglalkoztatása.
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Egyéb észrevétel
A terület és településfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazásra került az ITI, Integrált Területi Beruházás eszköz használata. Javasoljuk, hogy a programban kerüljön
nevesítésre a megyei jogú városok, illetve a megyék integrált területi beruházásai azon elemeinek megvalósítását biztosító intézkedés, vagy prioritásokon belüli elhatárolt forrás,
amelyek a TOP/Ágazati OP lehatárolás szerint az EFOP keretében finanszírozhatók.
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Verdes Tamás
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TASZ VÉLEMÉNYE AZ EMBERI ERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 2014-2020 TERVEZETÉRŐL
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) tervezetét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 17-én hozta nyilvánosságra. A tervezetet a TASZ kizárólag a
fogyatékossággal élő személyek bentlakásos intézményei vonatkozásában véleményezi.
A dokumentum szerint „[a] szociális és a rehabilitációs intézmények terén két fő cél jelölhető ki: a kitagolási stratégia 2020-ig ütemezett teendőinek a végrehajtása, továbbá az
ellátórendszer hatékonyságának és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Fontos az intézményi férőhely kiváltás módszertani támogatása, a folyamat egészének
irányítása, továbbá az egyes kiváltási lépések megfelelő előkészítése és a megvalósítás támogatása mentorálással és egyéb szolgáltatásokkal. Szükséges a rehabilitáció
komplex folyamatát segítő fejlesztések megvalósítása különösen az elemi rehabilitáció és a foglalkozási rehabilitáció területén, melyet kiegészít a nem fizikai akadálymentesítés
fejlesztése.” (63. oldal)
A TASZ üdvözli, hogy a magyar fejlesztési politika elkötelezett a nagy létszámú tömegintézmények bezárásának és a közösségi célú lakhatásnak az Európai Uniós forrásokból
való támogatása mellett. Ugyancsak üdvözlendő, hogy a dokumentum nem puszta infrastrukturális beruházásként tekint a kitagolásra, hanem annak szakmai, a rehabilitációs
szempontokat magában foglaló tényezőit is figyelembe kívánja venni.
A TASZ mindezen túl az alábbiakra hívja fel a pályázatokért és a beruházásokért felelős szervek figyelmét:
1. Mivel a kiváltási programok csak a konvergencia-régiókban indulnak majd el, szükséges megoldást keresni a Budapesten és Pest megyében található intézetek kiváltásához
felhasználható források fedezésére. Megfontolandó, hogy a magyar állam saját költségvetéséből biztosítsa ezeket a forrásokat.
2. A jelenleg futó TIOP 3.4.1. A 11/1. pályázati program megvalósítása során főként lakóotthonok, lakások átadására kerül majd sor. Annak ellenére, hogy szociális
szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi keretek lehetővé teszik az ötven fős lakócentrumok létesítését, van olyan projekt, amelynek keretében egyáltalán nem hoznak létre
lakócentrumot, illetve a legnagyobb ilyen létesítmény 25 fő befogadására lesz alkalmas. A TASZ szerint üdvözlendő és a jövőben is fenntartásra érdemes gyakorlat az, hogy a
jogszabályi keretek által megengedettnél kisebb létszámú, emberre szabottabb lakhatási formákat hoznak létre. A TASZ azt javasolja, hogy a 2014-2020-as programozási
időszakban lakócentrumok létesítésére egyáltalán ne kerüljön sor, illetve a lakóotthonok vonatkozásában a legfeljebb hatfős szolgáltatások kialakítását célzó projekteket
részesítsék előnyben.
3. A TIOP 3.4.1. A 11/1. pályázati kiírás szerint „[a]z érintett társasház/településrész (utca) lakosságszámának maximum 10%-a lehet a lakhatási szolgáltatás tervezett
férőhelyszáma.” A jelenlegi tapasztalatok fényében megfontolandó, hogy a jelenleginél kisebb számban maximálják az egy településen létrehozható lakhatási szolgáltatások
számát. Azt javasoljuk, hogy ez az arányszám a fogyatékos népesség teljes népességen belüli arányának maximuma legyen. Javaslatunk megfontolását az indokolja, hogy a
lakhatási szolgáltatások fokozottabb területi szóródása újabb garanciája lehet az intézményes életfeltételek újraalakulása megelőzésének.
4. Bélapátfalván és Szilvásváradon a helyi képviselő testületek döntése a létesítendő támogatott lakhatási szolgáltatásokról majdnem sikerrel akadályozta meg a bélapátfalvai
lakók beköltözését és a lakóhely, tartózkodási hely szabad megválasztáshoz való jog gyakorlását. A jövőben az ilyen esetek elkerülésére fel kell készülni. Ezért azt javasoljuk,
hogy a pályázati keretben biztosítsanak helyet a kitagolás során felmerülő alapvető emberi jogot érintő konfliktusokra való felkészüléshez. Javasoljuk továbbá, hogy az NFÜ
dolgozzon ki saját belső eljárásrendet az ilyen helyzetek esetén alkalmazható gyors válaszreakcióra és a jogsértés elleni gyors, nyilvános fellépésre.
5. A költséghatékonyság növelése érdekében egyfelől javasoljuk annak megfontolását, hogy a lehető legnagyobb arányban vonjanak be a projektbe használt ingatlanokat. A
használt ingatlanok ugyanis jobban illeszkednek a helyi közösség megszokott környezetébe, és az új építésű ingatlanoknál nagyobb arányban járulnak hozzá a beilleszkedéshez.
Másfelől a TASZ számításai alapján a most futó kiváltási programban annál magasabbak az egy főre eső kitagolási költségek, minél kevesebb személy lakott a kiváltásra váró
ingatlanban.
Költség/fő Teljes költségvetés Színhely és lakók száma
6 585 552 987 832 745,00 Ft Szakoly (150)
6 745 216 998 292 000,00 Ft Bélapátfalva (148)
6 896 552 1 000 000 000,00 Ft Berzence (145)
8 325 977 999 117 200,00 Ft Mérk (120)
11 109 673 999 870 581,00 Ft Szentes (90)

14 891 667 893 500 000,00 Ft Kalocsa (60)
(Az adatok a megvalósíthatósági tanulmányokból és az intézményektől származnak)
Ennek oka véleményünk szerint az, hogy a pályázati kiírás projektenként egymilliárd forintban maximálta az elnyerhető támogatás nagyságát. Véleményünk szerint
megfontolandó, hogy az elnyerhető támogatás nagyságát ne a projektek, hanem az intézményt elhagyó személyek számához képest határozzák meg. Javaslatunk megfontolása
esetén ugyanakkora forrásból a jelenleginél több személy számára volna biztosítható az intézetek elhagyásának lehetősége.
6. Javasoljuk, hogy a programozási időszak elején készüljön részletes és független elemzés a jelenleg futó programok tapasztalatairól, és ezek fényében kerüljön sor az új
programok megindítására.
A bentlakásos intézmények rekonstrukcióját célzó programokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot fogalmazzuk meg:
7. Nem egyértelmű számunkra a dokumentumból, hogy a tervezet kíván-e a következő programozási időszakban bentlakásos intézetek korszerűsítésére forrásokat szánni. Azt
javasoljuk, hogy bentlakásos szociális intézmények, akár lakóotthon felújítására, rekonstrukciójára vagy bővítésére a Strukturális Alapok forrásaiból egyáltalán ne használjanak
fel forrásokat. Az ilyen beruházások teljes blokkolása összhangban lenne a Strukturális Alapok eredeti célkitűzésével, amely szerint e támogatások célja a jóléti rendszerek
reformja, nem pedig a meglévő infrastruktúra állagának javítása.
Készítette: Verdes Tamás, Fogyatékosügyi programvezető
Budapest, 2013. december 13.
Kapronczay Stefánia
ügyvezető igazgató
Társaság a Szabadságjogokért
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Szele Tamás
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Magyarország Rendőrsége kiemelt közfeladatot ellátó szervezet, feladata a közrend, közbiztonság, az államhatár rendjének védelme, a bűncselekmények megakadályozása,
felderítése. Az eredményes és magas színvonalú szolgálatteljesítéshez azonban nélkülözhetetlenek a rendőrszakmai munkát támogató fejlesztések, melyek végrehajtását
illetően az Európai Unió által biztosított források új távlatokat nyitnak. A Rendőrség központi szerveként az Országos Rendőr-főkapitányság a 2014-2020 közötti programozási
időszak tervezési szakaszát alapvető lépésnek tartja az eredményes forrásfelhasználás felé vezető úton, ezért az abban való részvételt, az előzetes felkészülést fontos feladatának
tekinti. Célja, hogy Magyarország Rendőrsége az uniós forrásokból minél nagyobb arányban részesüljön, keretet adva ezzel a rendőri munkát támogató fejlesztéseknek, melyek
hozzájárulnak a Rendőrséggel szembeni állampolgári bizalom, elégedettség fokozásához.
„EFOP – Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritási tengely
A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése intézkedés
Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális
és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését.
Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, felsőoktatási intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet államháztartáson belül, nonprofit szervezet
államháztartáson belül, civil és egyházi szervezetek, sportegyesületek, költségvetési intézmények, köztestületi intézmények, kulturális intézmények, felsőoktatási intézmények
fenntartói és alapító formától függetlenül”
Az EFOP fenti hivatkozás mellett több ponton tartalmaz a felsőoktatás fejlesztésére, a tudásszint emelésére irányuló célokat, intézkedéseket. Ezeket, illetve a fenti, infrastrukturális
beruházásokat támogató intézkedést is indokolt lenne kiterjeszteni a rendészeti szakközépiskolák képzéseire, a rendőri továbbképzésre is, vagyis a Rendőrség képzési
rendszerére is. (A program ugyanis elsősorban a köznevelést és a felsőoktatást támogatja).
Magyarország Rendőrségének rendőr tiszthelyettes utánpótlásképzése érettségire épülő két évfolyamos iskolarendszerű szakképzés. Országosan a teljes utánpótlás oktatása
négy rendészeti szakközépiskolában (Adyliget, Miskolc, Szeged, Körmend) zajlik, emellett tevékenységük kiegészül szakmai továbbképzésekkel is.
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ alaptevékenységeként tervezi, szervezi és végrehajtja a belügyi szervek személyi állományának iskolarendszeren kívüli
szaktanfolyami, tanfolyami ki- és továbbképzését, melynek során évente mintegy tízezer fő képzése történik meg. A rendőri továbbképzésekben emellett fontos szerepet kap a
Dunakeszi Oktatási Központ is.
Ezen képzési feladatok - a jelen kor kihívásainak megfelelő szintű - teljesítéséhez megfelelő infrastruktúrával, eszközparkkal és feltételrendszerrel kell rendelkezni, csakúgy, mint
más oktatási intézmények esetében. A művelt, képzett, a tudását folyamatosan új ismeretekkel bővítő rendőrségi szakember képének kialakítása fontos cél, melyhez
elengedhetetlen az oktatási háttér, infrastruktúra fejlesztése, az oktatói-tanári kar továbbképzése, újabb szakirányú és nyelvi képzések bevezetése, a meglévő tananyagok, a
továbbképzés rendszerének modernizálása.
Mindezek alapján indokoltnak tartom, hogy a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a rendőri munkához kapcsolódó képzésekre, a
képzéseket végző szervekre, intézményekre is kiterjedjen.
Tisztelettel,
Dr. Szele Tamás
ORFK
Nemzetközi Támogatások Osztály
osztályvezető
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Házi Gyermekorvosok Egyesülete
Egyéb észrevétel
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének javaslata a gyermek-alapellátás korszerűsítésére

I. Kistérségi Alapellátó Központ
1. Szervezés
a. Társulások
Alapvető feltétel az orvosok jogi, gazdasági és szakmai együttműködésének kialakítása (orvosközösségek, csoportpraxisok). Ezek ma nem hierarchiát, hanem társult praxisokat
jelentenek. Kialakulásukat finanszírozási könnyítésekkel lehet serkenteni. (degresszió csökkentése, pontszám korrekció stb.)
Ma még a praxisok közvetlen biztosítói szerződésének megtartása látszik inkább megoldhatónak. (a „visszaállamosítás” képzetét elkerülendő). Ennek megfelelően ma még nem
lenne népszerű a közös gazdasági társaságban történő működés. A későbbiekben azonban, –természetesen önkéntes alapon- ez is lehetséges, és a társulások kistérségi
finanszírozása rendszerré válhat.
A működés további feltétele önkormányzati működtető társulások kialakításának elősegítése .
b. A központok fajtái:
• Városokban, ahol több gyermekorvos dolgozik, gyermekellátó központ alakítható ki.
• Az ország nagy részén vegyes ellátó Egészség Központ kialakítása lehetséges.
A központ lehet
• egy épületben,
• közös épület nélkül.
A csak gyermekeket ellátó központ működése a mai rendszerhez hasonló. A területi kötelezettség az alkotó praxisok összterületére terjed ki. Ezen belül, a szabad orvosválasztás
érdekében, meg lehet tartani az illetékességi utca-, illetve településjegyzéket, de az egész területen belül lakó minden gyermek ellátása kötelező. Így természetesen megszűnne
az ambuláns ellátás finanszírozása.
A vegyes ellátó központ esetében a központnak kötelezően tagja – a gyermeklétszámtól függően - a gyermekorvos.
A gyermekorvos helyzetét a település adottságai nagymértékben befolyásolják:
• Amennyiben a településen praxis kialakítható, házi gyermekorvosként dolgozhat, ugyanakkor a létszámtól függően konzultánsként (heti rendeléssel) segítheti a területen
működő vegyespraxisok gyermekeinek ellátását.
• Amennyiben praxis kialakítására nincs lehetőség a területi adottságok következtében, a gyermekorvos konziliáriusi tevékenységet végez.
A gyermekgyógyász – véleményünk szerint – mindkét esetben továbbra is az alapellátás, és nem a szakellátás része. Ez a hozzáférés akadálytalanságára, a finanszírozás
módjára és nem a tevékenység szakmai tartalmára vonatkozik.
A társulások, ha 15- 20 km-s körzetben több gyermekorvosi praxis működik – közös épület nélkül is – alkothatnak társulást. Ebben az esetben kialakítható egy kiemelt
felszereltségű, centrális elhelyezkedésű rendelő, amely a többinél magasabb, definitív szintű ellátást nyújt. Ezt a rendelőt szükség szerint igénybe veheti a társulás bármelyik
gyermekorvosa.
A centrumok együttműködnek a sürgősségi ellátó helyekkel.
A kistérségi centrumok működtetésének előfeltétele a betegek szállításának megoldása önkormányzati összefogással. (pl. falugazdász hálózat bevonásával)
c. Területi ellátási kötelezettség
A terület egészére terjed ki a központ ellátási kötelezettsége. A szabad orvosválasztás érdekében azonban az egyes praxisok területét továbbra is érdemes meghatározni.
• A megalakult központok alkalmasak lesznek az önkormányzati ellátási kötelezettség átvállalására, ugyanakkor az a saját kompetenciájuk marad, hogy az adott területet hány
praxissal láttatják el. Ily módon joga lesz eldönteni a központ menedzsmentjének, hogy a megüresedett praxis ellátási területét szétosztja a működők között vagy új praxis
tulajdonosról gondoskodik. Evvel rugalmasan alkalmazkodni tud az ellátási területének gondozotti létszámához is.
A rendszerből kilépő anyagi ellenszolgáltatásáról természetesen gondoskodni kell. (pl. praxisalap országos működtetésével)
A gyermekek ellátásának új modellje nem jelentheti a vegyespraxis bevételének csökkenését.
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2. Szakmai feladatok:
A központ alap-, és szakfeladatai
Alapellátási feladatok:
háziorvosi- és házi gyermekorvosi,
ügyelet,
iskola-egészségügyi feladatok,
védőnői feladatok,
fogorvosi feladatok

Az alapellátást segítő szakorvosi ellátások:
fül-, orr- gégészet,
pulmonológia,
allergológia,
orthopaedia,
bőrgyógyászat,
„kislabor”,
szemészet,
gastroenterológia,
neurológia
Kiegészítő szakellátások:
pszichológia,
logopédia,
rehabilitációs tevékenységek (korai fejlesztés, gyógytestnevelés),
dietetika,
háziápolás

A területi egészségfejlesztéssel és a népegészségügyi prevenciós programokkal kapcsolatos feladatok.
A kistérségi egészségügyi központ célja, hogy mind szélesebb körben biztosítson befejezett ellátást. Az alapellátások kompetenciáját meghaladó bizonyos szakellátási
tevékenységek elősegíthetik e törekvést, de nem jelentik azok teljes szintű gyakorlását. A háziorvosok/házi gyermekorvosok egyéb szakvizsgáinak megfelelő tevékenység is
finanszírozottan végezhető.
A kompetencia bővítését megfelelő létszámú szakszemélyzet támogatná, akik megfelelő tárgyi feltételek megléte esetén a nappali – néhány órás – fektető szolgáltatást is
képesek biztosítani.
A Kistérségi Egészségügyi Központ és az un. nappali kórház viszonya, tevékenységük, eltérő finanszírozásuk ma még pontosan nem tisztázott. A Központ pl. alkalmas egy infúzió
bekötésére, pár órás megfigyelésre, ugyanakkor alkalmatlan egy napos sebészeti beavatkozások elvégzésére. A kompetencia határok kialakítása szükséges.
3. Helyiség szükséglet:
Alapellátás részére:
• házi gyermekorvosi/háziorvosi (vegyes ellátó központ esetén)
• tanácsadó: orvosi, védőnői
• fertőző elkülönítő
• fogorvosi rendelő
• ügyelet (ha itt működik)
• adminisztrációs helység az iskolaorvos részére (ha személye nem azonos a házi gyermekorvoséval)
Szakellátás részére:
• nem teljes értékű, rövid időtartamú, szakellátásra alkalmasak
• diagnosztika: labor, EKG, UH, esetleg egyéb képalkotó ellátások
Egyéb ellátások:
• psychológia, logopaedia, dietetika
• rehabilitáció (tornaterem)
Közös helyiségek: recepció, betegbejelentés, előjegyzés
Fektető: néhány órás felügyelet szakszemélyzet közreműködésével. (gyermekápoló)
Lehetséges üzleti célt szolgáló helységek működtetése (gyógyszertár, optikus, gyógyászati segédeszközt áruló bolt stb.)
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II. Kistérségi gyermekorvosi praxis
A kistérségi gyermekorvosi praxis több település összefogásából kialakított gyermekorvosi praxis, amely kiemelt felszereltséggel és ennek megfelelő megnövelt kompetenciával
működik.
Formájában lehet a mai értelemben vett házi gyermekorvosi praxis, de működhet hosszabb rendelési időben rendelői (ambuláns) ellátásként is.
Ahol vegyes praxisok környezetében működő soliter gyermekpraxis működik, ott érdemes azt több település támogatásával kistérségi praxissá fejleszteni, mely állandó
konziliáriusi feladatokat lát el a vegyes praxisok gyermekeit illetően.
Hogyan képzelünk el egy praxist a jövőben?
• 1000 – 2000 –ig terjedő praxislétszám,
• több asszisztens, adminisztrátor alkalmazásának lehetősége,
• minimálisan 4 óra rendelési idő,
• az igényeknek megfelelő felszereltség és kompetencia
Tevékenységébe olyan gondozási és kezelési eljárások is tartozhatnak, amiket a vegyes praxis orvosa ilyen irányú képzettség hiányában nem tud megtenni.
A belső minőségbiztosítási rendszer kialakítása, és fejlett informatikai rendszer működtetése támogatja a feladatok elvégzését.
Mikro, vagy kistérségi alapellátási központ (nem vegyes praxis esetében)

Alapellátás: alapellátási rendelő 18 nm
Szakellátás: szakellátási rendelő 18 nm
MF helység: tartalék (laborgép, EKG, pszichológia, logopédia, látásvizsgáló, ambu, orvosi táska, több szakrend, ha kell ügyeleti helyiség stb.) 18 nm
Egészséges: egészséges tanácsadás 18 nm
IE: védőnői iroda 12 nm
IA: alap- és szakellátási iroda 12 nm
Elkülönítő: fertőző betegek alapellátási rendelője 10 nm
VE: elkülönítő váró 6 nm
WC ffi: beteg wc: 6 nm
WC női: beteg wc: 6 nm
Akad: akadálymentes és személyzeti wc: 10 nm
Váró recepció: több funkciós fogadó: 20 nm
RT: raktár tisztítószereknek 10 nm
Összesen: 200 nm
Ellátott betegek
6-10 körzet összevonása esetén 5000-9000 gyermek
Feltételek:
1.) Egy időben 3 háziorvos rendel
2.) Egy időben 1 szakorvosi
3.) Egy időben 1 egyéb rendelés (pszichológus, logopédus stb.)
Személyzet:
1.) 3vgy 4 fő asszisztens
2.) Részállású szakasszisztensek (szakmák és szükség szerint)
3.) Körzetszámnak megfelelő számú védőnő
4.) 2 fő részállású, vagy 1 fő osztott munkaidőben dolgozó takarító
5.) 2 fő adminisztrátor, recepciós (8-16, 12-20)
6.) Orvosok (6-8 alapellátás, összevont körzetek szerinti szám, rendelés szerinti szakorvos)
Személyzet finanszírozása nem kíván plusz költséget, az összevont praxisok alkalmazottainak száma csökkenthető.
Megvalósítása:
1.) új építés esetén kb. 250 000 Ft/nm, összesen: kb. 50 millió Ft
2.) létező, de használaton kívüli egészségügyi szolgáltató felújítása esetén: kb. 80 000 -100 000 Ft/nm, összesen: 16-20 millió Ft
Építési, felújítási költség az összevont praxisok által használt rendelők értékesítéséből, hasznosításából részben megoldható a praxisok szerint illetékes önkormányzatok
bevonásával.
Berendezés, felszerelés:
1.) 60/2003 (X. 20.) rendeletben előírt általános felszerelése rendelőknek;
2.) Speciális (pH mérő; elemes otoscop; Desmareskanál; színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla; szemöblögető pohár egyszer
használatos katéterek különböző méretekben; orvosi táska, sürgősségi táska, ápolói táska EKG, Labor, látásvizsgáló stb.) 1- 2 garnitúra, egyes elemek szakmai indokai alapján
3.) Vezetékes, vagy vezeték nélküli számítógép hálózat;
4.) 1 db. hálózatban és praxisonként működtethető számítógépes rendszer
5.) 8 db monitor, 8 db. munkaállomás 1db. nagy teljesítményű szervergép (összevont praxisok számától független)
Új beszerzés: csak olyan felszerelés, ami az összevont praxisokban nem található meg, valamint a szervergép és a hálózat kialakítása kb.: 2-3 millió Ft
Jogszabály felmentés (vagy változás):
43/1999. (III. 3.) korm. rend. finanszírozásról (degresszió, szakellátás finanszírozása alapellátásban);
60/2003 (X. 20.) rendelet a minimum felszerelésről (nem praxisonként, hanem rendelőnként megkövetelt egyes felszerelések;
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Házi Gyermekorvosok Egyesülete
Egyéb észrevétel
Kistérségi gyermekorvosi praxis Ahol:
KP jelentése Kistérségi Praxis
SP jelentése: Szoliter Praxis
Ellátott betegek
Alacsony kártyaszámú körzet összevonása esetén 1200-1600 gyermek
Feltételek:
1.) Települési önkormányzatok megegyezése
2.) Minden a praxishoz tartozó helységben megmarad az orvosi rendelő, alapfelszereléssel;
3.) Egészséges rendelés a Kistérségi és a Szoliter Praxisok székhelyén
4.) A települési önkormányzatok szükség esetén gondoskodnak a szállításról
Személyzet:
1.) 1 vagy 2 fő asszisztens
2.) Körzetszámnak megfelelő számú védőnő
3.) 1 vagy 2 fő osztott munkaidőben dolgozó takarító
4.) 2 fő adminisztrátor, recepciós
5.) 1 fő házi gyermekorvos
Személyzet finanszírozása nem kíván plusz költséget, az összevont praxisok alkalmazottainak száma csökkenthető.

Megvalósítása:
Nem kíván felújítást.
Berendezés, felszerelés:
1.) 60/2003 (X. 20.) rendeletben előírt általános felszerelése rendelőknek;
2.) Speciális (pH mérő; elemes otoscop; Desmares kanál; színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla; szemöblögető pohár egyszer
használatos katéterek különböző méretekben; orvosi táska, sürgősségi táska, ápolói táska EKG, Labor, látásvizsgáló stb.) 1- 2 garnitúra, egyes elemek szakmai indokai alapján
3.) Vezetékes, vagy vezeték nélküli számítógép hálózat;
4.) 1 db. mobil internetes elérést biztosító notebook
Új beszerzés: csak olyan felszerelés, ami az összevont praxisokban nem található meg, valamint a notebook és mobil internet szolgáltatás kb.: 300-500 ezer Ft
Jogszabály felmentés (vagy változás):
43/1999. (III. 3.) korm. rend. finanszírozásról (degresszió alapellátásban);
60/2003 (X. 20.) rendelet a minimum felszerelésről (nem praxisonként, hanem rendelőnként megkövetelt egyes felszerelések;
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dr. Scheiber Dóra
Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének javaslata a gyermek-alapellátás korszerűsítésére

I. Kistérségi Alapellátó Központ
1. Szervezés
a. Társulások
Alapvető feltétel az orvosok jogi, gazdasági és szakmai együttműködésének kialakítása (orvosközösségek, csoportpraxisok). Ezek ma nem hierarchiát, hanem társult praxisokat
jelentenek. Kialakulásukat finanszírozási könnyítésekkel lehet serkenteni. (degresszió csökkentése, pontszám korrekció stb.)
Ma még a praxisok közvetlen biztosítói szerződésének megtartása látszik inkább megoldhatónak. (a „visszaállamosítás” képzetét elkerülendő). Ennek megfelelően ma még nem
lenne népszerű a közös gazdasági társaságban történő működés. A későbbiekben azonban, –természetesen önkéntes alapon- ez is lehetséges, és a társulások kistérségi
finanszírozása rendszerré válhat.
A működés további feltétele önkormányzati működtető társulások kialakításának elősegítése .
b. A központok fajtái:
• Városokban, ahol több gyermekorvos dolgozik, gyermekellátó központ alakítható ki.
• Az ország nagy részén vegyes ellátó Egészség Központ kialakítása lehetséges.
A központ lehet
• egy épületben,
• közös épület nélkül.
A csak gyermekeket ellátó központ működése a mai rendszerhez hasonló. A területi kötelezettség az alkotó praxisok összterületére terjed ki. Ezen belül, a szabad orvosválasztás
érdekében, meg lehet tartani az illetékességi utca-, illetve településjegyzéket, de az egész területen belül lakó minden gyermek ellátása kötelező. Így természetesen megszűnne
az ambuláns ellátás finanszírozása.
A vegyes ellátó központ esetében a központnak kötelezően tagja – a gyermeklétszámtól függően - a gyermekorvos.
A gyermekorvos helyzetét a település adottságai nagymértékben befolyásolják:
• Amennyiben a településen praxis kialakítható, házi gyermekorvosként dolgozhat, ugyanakkor a létszámtól függően konzultánsként (heti rendeléssel) segítheti a területen
működő vegyespraxisok gyermekeinek ellátását.
• Amennyiben praxis kialakítására nincs lehetőség a területi adottságok következtében, a gyermekorvos konziliáriusi tevékenységet végez.
A gyermekgyógyász – véleményünk szerint – mindkét esetben továbbra is az alapellátás, és nem a szakellátás része. Ez a hozzáférés akadálytalanságára, a finanszírozás
módjára és nem a tevékenység szakmai tartalmára vonatkozik.
A társulások, ha 15- 20 km-s körzetben több gyermekorvosi praxis működik – közös épület nélkül is – alkothatnak társulást. Ebben az esetben kialakítható egy kiemelt
felszereltségű, centrális elhelyezkedésű rendelő, amely a többinél magasabb, definitív szintű ellátást nyújt. Ezt a rendelőt szükség szerint igénybe veheti a társulás bármelyik
gyermekorvosa.
A centrumok együttműködnek a sürgősségi ellátó helyekkel.
A kistérségi centrumok működtetésének előfeltétele a betegek szállításának megoldása önkormányzati összefogással. (pl. falugazdász hálózat bevonásával)
c. Területi ellátási kötelezettség
A terület egészére terjed ki a központ ellátási kötelezettsége. A szabad orvosválasztás érdekében azonban az egyes praxisok területét továbbra is érdemes meghatározni.
• A megalakult központok alkalmasak lesznek az önkormányzati ellátási kötelezettség átvállalására, ugyanakkor az a saját kompetenciájuk marad, hogy az adott területet hány
praxissal láttatják el. Ily módon joga lesz eldönteni a központ menedzsmentjének, hogy a megüresedett praxis ellátási területét szétosztja a működők között vagy új praxis
tulajdonosról gondoskodik. Evvel rugalmasan alkalmazkodni tud az ellátási területének gondozotti létszámához is.
A rendszerből kilépő anyagi ellenszolgáltatásáról természetesen gondoskodni kell. (pl. praxisalap országos működtetésével)

A gyermekek ellátásának új modellje nem jelentheti a vegyespraxis bevételének csökkenését.
2. Szakmai feladatok:
A központ alap-, és szakfeladatai
Alapellátási feladatok:
háziorvosi- és házi gyermekorvosi,
ügyelet,
iskola-egészségügyi feladatok,
védőnői feladatok,
fogorvosi feladatok

Az alapellátást segítő szakorvosi ellátások:
fül-, orr- gégészet,
pulmonológia,
allergológia,
orthopaedia,
bőrgyógyászat,
„kislabor”,
szemészet,
gastroenterológia,
neurológia
Kiegészítő szakellátások:
pszichológia,
logopédia,
rehabilitációs tevékenységek (korai fejlesztés, gyógytestnevelés),
dietetika,
háziápolás

A területi egészségfejlesztéssel és a népegészségügyi prevenciós programokkal kapcsolatos feladatok.
A kistérségi egészségügyi központ célja, hogy mind szélesebb körben biztosítson befejezett ellátást. Az alapellátások kompetenciáját meghaladó bizonyos szakellátási
tevékenységek elősegíthetik e törekvést, de nem jelentik azok teljes szintű gyakorlását. A háziorvosok/házi gyermekorvosok egyéb szakvizsgáinak megfelelő tevékenység is
finanszírozottan végezhető.
A kompetencia bővítését megfelelő létszámú szakszemélyzet támogatná, akik megfelelő tárgyi feltételek megléte esetén a nappali – néhány órás – fektető szolgáltatást is
képesek biztosítani.
A Kistérségi Egészségügyi Központ és az un. nappali kórház viszonya, tevékenységük, eltérő finanszírozásuk ma még pontosan nem tisztázott. A Központ pl. alkalmas egy infúzió
bekötésére, pár órás megfigyelésre, ugyanakkor alkalmatlan egy napos sebészeti beavatkozások elvégzésére. A kompetencia határok kialakítása szükséges.
3. Helyiség szükséglet:
Alapellátás részére:
• házi gyermekorvosi/háziorvosi (vegyes ellátó központ esetén)
• tanácsadó: orvosi, védőnői
• fertőző elkülönítő
• fogorvosi rendelő
• ügyelet (ha itt működik)
• adminisztrációs helység az iskolaorvos részére (ha személye nem azonos a házi gyermekorvoséval)
Szakellátás részére:
• nem teljes értékű, rövid időtartamú, szakellátásra alkalmasak
• diagnosztika: labor, EKG, UH, esetleg egyéb képalkotó ellátások
Egyéb ellátások:
• psychológia, logopaedia, dietetika
• rehabilitáció (tornaterem)
Közös helyiségek: recepció, betegbejelentés, előjegyzés
Fektető: néhány órás felügyelet szakszemélyzet közreműködésével. (gyermekápoló)
Lehetséges üzleti célt szolgáló helységek működtetése (gyógyszertár, optikus, gyógyászati segédeszközt áruló bolt stb.)
II. Kistérségi gyermekorvosi praxis
A kistérségi gyermekorvosi praxis több település összefogásából kialakított gyermekorvosi praxis, amely kiemelt felszereltséggel és ennek megfelelő megnövelt kompetenciával
működik.
Formájában lehet a mai értelemben vett házi gyermekorvosi praxis, de működhet hosszabb rendelési időben rendelői (ambuláns) ellátásként is.
Ahol vegyes praxisok környezetében működő soliter gyermekpraxis működik, ott érdemes azt több település támogatásával kistérségi praxissá fejleszteni, mely állandó
konziliáriusi feladatokat lát el a vegyes praxisok gyermekeit illetően.
Hogyan képzelünk el egy praxist a jövőben?

• 1000 – 2000 –ig terjedő praxislétszám,
• több asszisztens, adminisztrátor alkalmazásának lehetősége,
• minimálisan 4 óra rendelési idő,
• az igényeknek megfelelő felszereltség és kompetencia
Tevékenységébe olyan gondozási és kezelési eljárások is tartozhatnak, amiket a vegyes praxis orvosa ilyen irányú képzettség hiányában nem tud megtenni.
A belső minőségbiztosítási rendszer kialakítása, és fejlett informatikai rendszer működtetése támogatja a feladatok elvégzését.

Mikro, vagy kistérségi alapellátási központ (nem vegyes praxis esetében)
Alapellátás: alapellátási rendelő 18 nm
Szakellátás: szakellátási rendelő 18 nm
MF helység: tartalék (laborgép, EKG, pszichológia, logopédia, látásvizsgáló, ambu, orvosi táska, több szakrend, ha kell ügyeleti helyiség stb.) 18 nm
Egészséges: egészséges tanácsadás 18 nm
IE: védőnői iroda 12 nm
IA: alap- és szakellátási iroda 12 nm
Elkülönítő: fertőző betegek alapellátási rendelője 10 nm
VE: elkülönítő váró 6 nm
WC ffi: beteg wc: 6 nm
WC női: beteg wc: 6 nm
Akad: akadálymentes és személyzeti wc: 10 nm
Váró recepció: több funkciós fogadó: 20 nm
RT: raktár tisztítószereknek 10 nm
Összesen: 200 nm
Ellátott betegek
6-10 körzet összevonása esetén 5000-9000 gyermek
Feltételek:
1.) Egy időben 3 háziorvos rendel
2.) Egy időben 1 szakorvosi
3.) Egy időben 1 egyéb rendelés (pszichológus, logopédus stb.)
Személyzet:
1.) 3vgy 4 fő asszisztens
2.) Részállású szakasszisztensek (szakmák és szükség szerint)
3.) Körzetszámnak megfelelő számú védőnő
4.) 2 fő részállású, vagy 1 fő osztott munkaidőben dolgozó takarító
5.) 2 fő adminisztrátor, recepciós (8-16, 12-20)
6.) Orvosok (6-8 alapellátás, összevont körzetek szerinti szám, rendelés szerinti szakorvos)
Személyzet finanszírozása nem kíván plusz költséget, az összevont praxisok alkalmazottainak száma csökkenthető.
Megvalósítása:
1.) új építés esetén kb. 250 000 Ft/nm, összesen: kb. 50 millió Ft
2.) létező, de használaton kívüli egészségügyi szolgáltató felújítása esetén: kb. 80 000 -100 000 Ft/nm, összesen: 16-20 millió Ft
Építési, felújítási költség az összevont praxisok által használt rendelők értékesítéséből, hasznosításából részben megoldható a praxisok szerint illetékes önkormányzatok
bevonásával.
Berendezés, felszerelés:
1.) 60/2003 (X. 20.) rendeletben előírt általános felszerelése rendelőknek;
2.) Speciális (pH mérő; elemes otoscop; Desmareskanál; színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla; szemöblögető pohár egyszer
használatos katéterek különböző méretekben; orvosi táska, sürgősségi táska, ápolói táska EKG, Labor, látásvizsgáló stb.) 1- 2 garnitúra, egyes elemek szakmai indokai alapján
3.) Vezetékes, vagy vezeték nélküli számítógép hálózat;
4.) 1 db. hálózatban és praxisonként működtethető számítógépes rendszer
5.) 8 db monitor, 8 db. munkaállomás 1db. nagy teljesítményű szervergép (összevont praxisok számától független)
Új beszerzés: csak olyan felszerelés, ami az összevont praxisokban nem található meg, valamint a szervergép és a hálózat kialakítása kb.: 2-3 millió Ft
Jogszabály felmentés (vagy változás):
43/1999. (III. 3.) korm. rend. finanszírozásról (degresszió, szakellátás finanszírozása alapellátásban);
60/2003 (X. 20.) rendelet a minimum felszerelésről (nem praxisonként, hanem rendelőnként megkövetelt egyes felszerelések;

Kistérségi gyermekorvosi praxis

Ahol:
KP jelentése Kistérségi Praxis
SP jelentése: Szoliter Praxis
Ellátott betegek
Alacsony kártyaszámú körzet összevonása esetén 1200-1600 gyermek
Feltételek:
1.) Települési önkormányzatok megegyezése
2.) Minden a praxishoz tartozó helységben megmarad az orvosi rendelő, alapfelszereléssel;
3.) Egészséges rendelés a Kistérségi és a Szoliter Praxisok székhelyén
4.) A települési önkormányzatok szükség esetén gondoskodnak a szállításról
Személyzet:
1.) 1 vagy 2 fő asszisztens
2.) Körzetszámnak megfelelő számú védőnő
3.) 1 vagy 2 fő osztott munkaidőben dolgozó takarító
4.) 2 fő adminisztrátor, recepciós
5.) 1 fő házi gyermekorvos
Személyzet finanszírozása nem kíván plusz költséget, az összevont praxisok alkalmazottainak száma csökkenthető.
Megvalósítása:
Nem kíván felújítást.
Berendezés, felszerelés:
1.) 60/2003 (X. 20.) rendeletben előírt általános felszerelése rendelőknek;
2.) Speciális (pH mérő; elemes otoscop; Desmares kanál; színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla; szemöblögető pohár egyszer
használatos katéterek különböző méretekben; orvosi táska, sürgősségi táska, ápolói táska EKG, Labor, látásvizsgáló stb.) 1- 2 garnitúra, egyes elemek szakmai indokai alapján
3.) Vezetékes, vagy vezeték nélküli számítógép hálózat;
4.) 1 db. mobil internetes elérést biztosító notebook
Új beszerzés: csak olyan felszerelés, ami az összevont praxisokban nem található meg, valamint a notebook és mobil internet szolgáltatás kb.: 300-500 ezer Ft
Jogszabály felmentés (vagy változás):
43/1999. (III. 3.) korm. rend. finanszírozásról (degresszió alapellátásban);
60/2003 (X. 20.) rendelet a minimum felszerelésről (nem praxisonként, hanem rendelőnként megkövetelt egyes felszerelések;
2009. november 28.

Összeállította: Dr. Erdélyi István
Dr. Huszár András
Dr. Póta György
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Kissné Miklós Kata
Jó Állam c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A JÓ ÁLLAM prioritás 25. számú fejezetének (A közigazgatás személyi állományának fejlesztése) 1. számú alintézkedésben javasoljuk konkretizálni az utolsó bekezdést:
„A felzárkózási és esélyegyenlőségi szempontok közszolgálati munkában történő érvényesítése érdekében szükséges a közszolgálati munkatársak képzése,
kompetenciafejlesztése, érzékenyítő tréningek tartása a felzárkózási/esélyegyenlőség elvű szemlélet elsajátítása és azzal való azonosulás érdekében. (tervezet 105.o)”
Sajnos a közszolgáltatások alulreprezentáltak mind fogyatékkal élő, mind a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását illetően, ezért javasoljuk, hogy az
elengedhetetlen érzékenyítő programok mellett jelenjenek meg e csoport közszférában történő foglalkoztatását célzó támogatások is.
Köszönettel, SVA
Kontakt: Kissné Miklós Kata

Képzési vezető
miklos.kata@salvavita.hu
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Kissné Miklós Kata
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE prioritás 19. számú intézkedésének 1. pontjában megjelenik az SNI-s tanulők „együttnevelése” valamint az „SNI tanulók munkaerő-piacra történő
átvezetését szolgáló programok megvalósítása” 82.o
Nemrég Ombudsmani jelentés (AJB-331 2/2013.) hívta fel a figyelmet a fogyatékkal élő fiatalok alacsony foglalkoztatási rátájára, melynek okai közt az elavult, a nem valós
munkakörnyezetre felkészítő szakképzést említik. Javasoljuk, hogy álljanak rendelkezésre források a fogyatékkal élő fiatalokat célzó pályaorientációs, a sikeres munkahelyi
integrációt elősegítő programokra és az önálló életvitelt támogató programokra.
Alapítványunk gyógypedagógiai tantervű iskolákkal együttműködve dolgozta ki értelmi sérült és autizmussal élő fiatalok számára a Munkahelyi Gyakorlat Programot (melyhez
módszertani anyagok, tréning tematikák, etikai kódex, szakmai sztenderdek, monitorozási rendszer is rendelkezésre áll), mely során a munkatapasztalattal nem rendelkező
fogyatékos fiatalok elméleti és hangsúlyosan gyakorlati felkészítésben részesülnek a munkavállalás elősegítése érdekében. A gyakorlat helyszíne a nyílt munkaerő-piacon volt,
ahol való munkafolyamatokban vehettek részt a fiatalok. A programot 19 iskola, számos civil szervezet és több bentlakásos szociális intézmény működtette országszerte éveken
át. Az Oktatási Minisztérium 2006-ban központi programmodullá nyilvánította a programot, vagyis bármely speciális iskola beemelheti azt pedagógiai programjába. Mivel a
programnak évek óta nincs finanszírozása, javasoljuk, hogy a következő tervezési időszakban csoportosítsanak forrásokat erre a területre. Különösen indokolt az iskolai
oktatásban résztvevő, ill. onnan frissen kikerülő fiatalok foglalkoztatását segítő programok támogatása, hiszen nincs annál költséghatékonyabb megoldás, mint ha ezek a fiatalok
gyorsan elhelyezkednek a munkaerő-piacon, és nem kerülnek előbb évekre munkanélküli státuszba.
Köszönettel, SVA
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Naszvadi Balázs
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Beruházási prioritás (4. prioritási tengely) a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és a
végzettségi szintek emelése érdekében (10.c),
Demográfiai okokból a fiatalok létszámának esése, az EU-n belüli elvándorlás, valamint az emelkedő felvételi ponthatárokból következően a felsőoktatásba jelentkezők aránya
csökken Kérdés, hogy a felsőfokú szakképzés megfelelő válasz lehet-e a minőségi emelésre?
Egy-egy vidéki megyeszékhelyen a jelenlevő főiskola nemcsak az egyetlen tudás és K+F bázist jelenti, hanem „gyűjtőhelye” a megye értelmiségi fiataljainak, akik a helyi felsőfokú
oktatás megszűnése, vagy szakképző központtá alakulása esetén, távolabbi nagyvárosban lesznek kénytelenek továbbtanulni. A gyakorlat szerint már nemigen jönnek vissza a
sem a megyébe, sem a településükre, tovább rontva a falvak, kisvárosok megújulásának esélyét.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető

2013. december 13. 11:36

Kissné Miklós Kata
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Salva Vita Alapítvány megköszönve a társadalmi véleményezés lehetőségét az alábbi észrevételeket kívánja tenni:
2. BEFOGADÓ TÁRSADALOM PRIORITÁS
Alapítványunk üdvözli, hogy a fogyatékkal élő emberek komplex foglalkoztatási rehabilitációjának támogatása megjelenik a társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése c.
speciális célok között (tervezet 42.o).
Javasoljuk, hogy e cél elérése érdekében a 6. számú intézkedés célcsoportjai között jelenjenek meg a fogyatékkal élő személyek külön nevesítve, mert e csoport nincs teljes
mértékben átfedésben a „rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű személyekkel” (tervezet 44.o). Továbbá javasoljuk, hogy a kerüljön ki, a
„rehabilitációs ellátásban részesülő” is mint feltétel, és szerepeljen csak megváltott munkaképességű munkavállaló a célcsoportban.
Indoklás:
- A megváltozott munkaképesség kategóriáit a komplex felülvizsgálat határozza meg. Ez az elsősorban orvosi véleményen alapuló szakvélemény a vizsgált személy aktuális
állapotát tükrözi. A minősítési kategóriák eléggé lehatárolják az egyén lehetőségeit a vonatkozó jogszabályok értelmében (ellátások, rehabilitációs kártya csak a rehabilitálható
személyeknek jár stb.), ezért javasoljuk, hogy az MMK minden kategóriájába tartozó személyek foglalkoztatását ösztönözzük. Tapasztalatunk, hogy a nem rehabilitálható
minősítésű személyek is elhelyezhetők a nyílt munkaerőpiacon, hiszen a hangsúly az egyén képességeire és a hozzáadott támogatásra együttesen helyeződik.
- A fogyatékkal élő emberek nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésének kulcsa az akadálymentesítés. Ez az autizmussal vagy értelmi fogyatékkal élő ügyfeleink esetében elsősorban
a Támogatott Foglalkoztatás módszerét jelenti, mely a célcsoport sérülés specifikus igényeinek megfelelő felkészítést, betanítást, munkakörnyezet adaptációt, és utókövetést
jelent. Ezek a szolgáltatások magas szakemberigényű fejlesztések, melyek hosszútávon sokszorosan térülnek meg (lásd: a Befektetés társadalmi megtérülése a Támogatott
Foglalkoztatás esetében, Salva Vita Alapítvány, 2007) és egy befogadó társadalomban széles körben elérhetőeknek kell lenniük.
Köszönettel, SVA
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Naszvadi Balázs
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Beruházási prioritás (2. prioritási tengely) Aktív befogadás (9.d)
A dokumentum nem vagy alig foglalkozik az atipikus foglalkoztatási lehetőségekkel, ami részben megoldást adhat különböző társadalmi csoportok munkába integrálására. A
részmunkaidő, vagy távmunka olyan szakmákban is lehetséges, ami az EFOP–t közvetlen érinti: közszolgáltatás, szociális- és egészségügy, valamint az oktatás területei.
Beruházási prioritás (2. prioritási tengely) A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (9.g)
Javasolt az épített és felújított intézmények mellett a mobil szolgáltatás hálózatának kiterjesztése (orvosi, gyógyszertári stb.) mely magas minőséget tud akár egy napon belül is
több településen nyújtani. Felszereltségével, és rendszeres megjelenésével számolva nemcsak szűrő jelleggel működhetne, hanem komolyabb kivizsgálás és kezelés is
biztosítható lenne a helyszínen.
Beruházási prioritás (2. prioritási tengely) A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése (9.h)
Összhangban a lakhatási hátrányok javításával (9.b) újra kellene értelmezni a bérlakás és a közmunka fogalmakat.
A vidéki térségek kis településein a megüresedett és felújításra szoruló kertes házak (nem lakások) hasznosíthatóak lennének családot alapító, nemcsak hátrányos helyzetű
fiatalok számára. Részben piaci alapon termelve, részben a közösségért végzett munka fejében biztosítva ezeket. A bérleti mód és próbaidő lehetőséget adna arra, hogy a
közösség számára hasznos családok megtelepedjenek, lelassítva a falu öregedését, elnéptelenedését. Több fiatal család integrálása a falu életébe (de nem telepszerűen
lakva) motorja lehet a település közösségi életének, kezdeményezői, irányítói lehetnének a helyi szociális jellegű csoportok működésének.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Naszvadi Balázs
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Beruházási prioritás (1. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása (9.b)
Elérhetővé kell tenni szélesebb társadalmi csoportok számára is a pihenést, rekreációt (pl. gyógyfürdőket és ehhez kapcsolódó orvosi szolgáltatásokat) kedvezményekkel,
megfelelő színvonalú, de megfizethető szállásokkal, szolgáltatásokkal.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
Megyénk fejlődési céljai szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás –különösen az egyetemek helyi- térségi gazdaságba való integrálásának elősegítése és az
oktatási minőség fokozására tett erőfeszítések támogatása. Javasoljuk, hogy a programozás során az egyetemekre irányuló infrastrukturális fejlesztések integrálhatóak legyenek
az egyetemeknek helyt adó városok és térségek egyéb fejlesztési elképzeléseivel valamint a K+F+I infrastruktúra (egyébként a GINOP által támogatandó) fejlesztéseivel, pl. a
tervezett megyei illetve MJV keretekben megszervezett Integrált Területi Beruházásokon (ITB) keresztül.
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III. A tervezési folyamat tekintetében
Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra,
hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a
megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges
szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések
tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.
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Horváth Fruzsina

Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
"A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által" c. fejezethez szeretnék hozzászólni.
Remek kezdeményezésnek tartom mint a mennyiségi, mint a minőségi fejlesztési célokat, de sokkal jobban strukturált, átfogóbb tervre van szükség. Ezek mellett kiemelendő a
középfokú oktatásból a felsőoktatásba történő átmenet, több pályaválasztási segítségre van szükségük a középiskolásoknak.
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Barabás Miklós
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Európa Ház véleménye:
93-94. o: 4. Prioritási tengely, 2. beruházási prioritáson belül javasolt egy új, 23. intézkedés kialakítása a „felsőoktatás nemzetköziesítése” címmel, amely a következő specifikus
célokat fedi le a jelenlegi 21. számú intézkedésből:
- A hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése;
- A TOP 200 programhoz kapcsolódó fejlesztések, „U-multirank”;
- Nemzetközi hallgatói és kutatói mobilitás, ide kapcsolódóan az Erasmus és az Erasmus + programot
Indoklás: A felsőoktatás nemzetköziesítése uniós szinten meghatározott prioritás; amelyhez önálló célrendszert- és intézkedéscsomagot rendeltek. Mindez eltérő fejlesztési
megközelítésről tanúskodik, mint ahogy az, a 21. sz. prioritásban szerepel. (92.o.). Az EU 2020 stratégiájának része a „Fiatalok Mozgásban” zászlóshajó projekt, amelynek
második eleme az európai felsőoktatás nemzetközi vonzerejének növelése. Ez a komponens az EU és EGT tagállamok felsőoktatási rendszereinek a nemzetköziesítésére és az
ezt szolgáló fejlesztésekre épül, pl. minőségi színvonal emelése, szerkezetátalakítás, nemzetközi tananyagfejlesztés, nemzetközi stratégiai partnerségek, mobilitás-progamok.
Az Európai Bizottság 2013. augusztus 11-én adta ki közleményét az európai felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatos stratégiájáról, amely részletezi az ahhoz kapcsolódó
önálló célrendszert- és intézkedéscsomagot, valamint kitér az együtt-finanszírozással megvalósítható fejlesztési típusokra is.
Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok: TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1 és TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1.
Barabás Miklós, igazgató, Európa Ház, info@europeanhouse.hu
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Barabás Miklós
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Európa Ház megjegyzései:
23. o. A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló összegző áttekintés (1. táblázat), 9.(h) pontja: a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése.
Ebben a pontban javasoljuk nevesíteni a civil szervezeteket is, függetlenül attól, hogy a prioritásban lehetséges kedvezményezettként szerepelnek (69.o). Számos uniós ország
sikeres gyakorlata azt mutatja, hogy a szociális vállalkozások jelentős része a civil szférában működik.
69. o: Prioritási tengely: 2, 4. beruházási prioritás – A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzésének lehetséges célcsoportjában javasolt nevesíteni a fogyatékkal élő
embereket is. Számukra szintén lényeges a munkaerő-piaci integráció elősegítése, mivel többségük tartósan kiszorult a munkaerő-piacról. Ez a hátrányos helyzet csak
célirányos állami és uniós forrásokból támogatott beavatkozással mérsékelhető. Ez a javaslat, véleményünk szerint nem jelent párhuzamosságot, duplikációt pl. az 1. beruházási
prioritásban leírtakkal vagy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program beruházási prioritás: 3, 3. prioritástengely, 4. intézkedésével, hanem ellenkezőleg – mint a
hátrányos helyzetű csoportok és a roma emberek esete is példázza – a két prioritás célrendszere közötti összhangot erősíti.
Barabás Miklós, igazgató, Európa Ház, info@europeanhouse.hu
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
A program foglalkozik a gyerekszegénység csökkentésével, a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásával, ami ma nagyon fontos. Rengeteg család él rettenetes körülmények
között. Ezeket a számokat, amint lehet, a minimálisra kell csökkenteni. Megélhetést, munkahelyeket kell teremteni, az aktív korú munkanélküliek számát visszaszorítani. Nem
csak új munkahelyek létesítése, de a meglévők fenntartása, illetve fejlesztése is nagyon fontos. Emellett elengedhetetlen az emberi erőforrások fejlesztése, és itt hatalmas
hangsúly van a szakképzettségen és a továbbképzéseken.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Egyéb észrevétel
10) Javaslataink kiemelt programokra
Az épületek felújításának, építésének támogatására „Nemzeti Energiahatékonysági Program” és „Nemzeti Településfejlesztési Program” indítását javasoljuk. Ezek
összeegyeztethetőek az EU 2014-2020-as célkitűzéseivel.
- Nemzeti Energiahatékonysági Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület

Érdemes lenne integrálni a hazai és az uniós forrásból finanszírozott támogatásokat.
Érdemes lenne finanszírozási konstrukciót kidolgozni az EIB-vel (Európai Befektetési Bank), amely forint alapon, kereskedelmi banki folyósítással, hosszú távon, kedvező
(hozzávetőleg 3-5%) THM mellett tenné elérhetővé a programba illeszthető lakáscélú kölcsönöket.
A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a felújítás, hanem a
helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldás.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara

- Nemzeti Településfejlesztési Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Ezek a beavatkozások jelentős része komplex városfejlesztési programokon belül, ún. Integrált Területi Beruházás (Integrated Territorial Investment, ITI) részeként valósítható
meg.
Állami, önkormányzati tulajdonú bérlakások építése mindkét programból finanszírozott komplex alprogram lehetne.
11) Építés vagy felújítás?
A felújítások és az új építések egyaránt fontosak. A mai magyar lakásállomány jelentős része nem alkalmas rá, hogy több száz évig gazdaságosan fennmaradjon, a száz éves
átlagos lakásélettartam elérése is többszöri, átfogó felújítást igényel.
A magyar lakóépületek elavultak, állapotuk nem megfelelő, energetikai színvonaluk esetenként siralmas.
- Magyarországon magas a komfort nélküli lakások száma.
- A lakásállomány 19 %-a panelból épült, energetikai szempontból
nem hatékony.
- Az állomány 5 %-a alapozás nélküli vályog épület.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
Jelentős azon lakóépületek száma, amelyek védett építészeti értéket nem képviselnek, és amelyek esetében a helyettesítő új építés a tartós minőséget hozó és gazdaságos
megoldás. Az épületek felújítása nem minden esetben a legjobb megoldás, Magyarországnak több új építésű, energetikailag korszerű, fenntartható lakásra van szüksége.
Szerkezeti probléma esetén az épület életciklusára vetítve általában nem gazdaságos megoldás a felújítás. Ha az építést kizárjuk a támogatott intézkedések közül, a legrosszabb
minőségű épületek nem fognak megújulni (ezeket nem éri meg felújítani), vagy esetenként gazdaságtalan intézkedések születnek az újjáépítendő épületek felújításával.
12) Jövőkép a pályakezdőknek
A fiatalok jelentős számban vállalnak munkát külföldön. Amennyiben nincsen jövőképük itthon, külföldön maradnak, nem itthonra fizetnek adót, TB-járulékot, az ország nyugdíj
rendszere is egyre inkább fenntarthatatlan lesz. A lakhatás alapvető emberi szükséglet. Hogy milyen körülmények között lakunk, alapvetően meghatározza az egyén és rajta
keresztül az egész társadalom testi-lelki állapotát, életét.
Modern bérlakások elérésének lehetősége, valamint a lakástámogatások alapvetően befolyásolják a fiatalak jövőképét, ezzel kapcsolatos döntéseit.
13) Bérlakásépítések
7. sz. alatti háttéranyagként bemutatjuk az uniós támogatásokkal és EIB-hitellel megvalósítható hazai bérlakás-építés finanszírozási rendszerét. 6. sz. alatti háttéranyagként
bemutatjuk az ezzel kapcsolatban előkészített építészeti programmodult.
Amennyiben évi 5.000 bérlakás épülne 10 éven keresztül, a hazai bérlakások aránya (jelenleg kb. 8%), hozzávetőleg 1 %-kal nőne. Ez %-ban nem nagy mérték, de a
rendszerváltás utáni legjelentősebb bérlakásügyi intézkedés lenne.
14) Egyes kiemelt szakmai háttéranyagok:
1. sz.: EU-források bevonása az energiahatékony és fenntartható építés számára: építőipari élénkítés érdemi költségvetési források nélkül a 2014-2020 közötti ciklusban
/Szakmai szervezetek közös kezdeményezése/
http://www.lakasepitesert.hu/upload/EU_forrasok_energiahatekony_epites_2012_11_06.pdf

2. sz.: EURÓPÁNAK AKTÍV LAKÁSPOLITIKÁRA VAN SZÜKSÉGE!
(Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2012)
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Europanak_aktiv_lakaspolitikara_van_szuksege_2012_10_18_TLE.pdf
3. sz.: A hazai lakáshelyzet, lakáspolitikai javaslatok rövid bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2009%2017%20KSH%20tabl%C3%B3k.pdf
http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok
4. sz.: A hazai lakóépületek képekben, KSH adatok alapján, részarányos bemutatással, szöveges kommenttel, energetikai értékekkel.
http://www.igylakunk.hu/galeria/magyar-lakohazak-kepekben

5. sz.: Lakásépítések 2013 I - III. negyedév értékelése
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Lakasepítesek_2013_TLE_ertekeles_3_kozlemeny.doc
6. sz.: Bérlakásépítés és építészet
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Berlakasepites%20es%20epiteszet%202010%2009%2013.pdf
7. sz.: Bérlakások építése – finanszírozási modellek bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2002%2004%20berlakasepitesi_modellek_v.doc
(A kifejlesztett Excel háttérkalkulátort kérésre megküldjük.)
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8) Javaslatainak alapját képező uniós célkitűzések, politikák röviden
Javaslatainkkal az alábbi uniós célok eléréséhez szeretnénk hozzájárulni. Ezek az uniós célok megfelelnek a magyar érdekeknek is:
- Európai Építőipari Stratégia
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
1. cél: épületfelújítások az alacsony energiafelhasználású épületeket eredményező felújítások
2. cél: épületépítések az alacsony energiafelhasználású épületek építése
3. cél: ezekhez kedvezményes kölcsön biztosítása az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank, EIB) által rendelkezésre bocsátott, kedvező kamatozású, összesen
akár 120 milliárd eurót kitevő kölcsön felvételének ösztönzése.
4. cél: foglalkoztatási célok:
az EU-s munkavállalók több mint 10%-a az építőiparban dolgozik
5. cél: gazdaságfejlesztés
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely a GDP csaknem 10%-áért felelős
6. cél: kkv szektor helyzetbe hozása
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely főként a mikro- és kisvállalkozásokban húszmillió munkahely megteremtéséért felelős.
- Európa 2020 stratégia
(http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm)
1. cél: Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
3. cél: Éghajlatváltozás/energia
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
5. cél: Szegénység/társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.
- Az Európai Bizottság szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020 évekre szóló Partnerségi Megállapodására és programjai vonatkozásában („Pozíciós Papír”)
General Proposal 2011/0276 (COD),
CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra,
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
5.1.2. pont, Stratégiai megközelítés: tematikus célkitűzések
erdf proposal 2011/0275 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk Beruházási prioritások
4. tematikus célkitűzés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérés támogatása minden ágazatban
beruházási prioritás:
Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
beruházási prioritás: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása városi területeken
6. tematikus célkitűzés: Környezetvédelem (a városi környezet fejlesztése)
8. tematikus célkitűzés: A foglalkoztatás és a munkaerő-mobilitás ösztönzése (földrajzi és szakmai mobilitás támogatása)
9. tematikus célkitűzés: Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem (leromlott városrészek fizikai és gazdasági megújítása, lakhatási problémák megoldása)

9) Az uniós lehetőségek illeszkedése a hazai otthonteremtési programhoz
Négy javaslatot fogalmaztunk meg a lakásépítések, lakásfelújítások érdemi élénkítésére, amelyek nem igényelnek hazai költségvetési pénzeket.
1./ A 2014-2020-as uniós támogatási időszak jelenleg folyó tervezése során el kellene érni, hogy a következő 7 évben épületenergetikai, településfejlesztési, munkaerőmobilitási, középület-fejlesztési céllal az uniós forrásokból a lakásfelújításokra, lakásépítésekre, valamint egyéb magasépítési intézkedésekre is jusson.
2./ Szükséges lenne egy épületenergetikai program leegyeztetése az EIB-vel. Lehetőség van rá, hogy épületenergetikai céllal építésre és felújításra EIB- (Európai Beruházási
Bank) források kerüljenek bevonásra, amelyekkel hazai költségvetési támogatás nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
3./ Szükséges lenne továbbá, hogy a Kormány a SZOCPOL-támogatást olyan szintre emelje, hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát jutassa vissza az
építkező, új lakást vásárló gyermekes családoknak. A jelenlegi SZOCPOL mértéke még az áfa összegét sem adja vissza támogatásként, ilyen támogatás mellett nem működik a
rendszer.
4./ A lakásépítésekkel, lakásfelújításokkal foglalkozó központi hivatalra vagy kormánybiztosra lenne szükség. A KSH számaiból az látszik, hogy évszázados mélyponton van a
lakásépítések száma. Az elmúlt évtizedekben nem volt kiszámítható a kormányzatok lakásfejlesztési politikája.
Jelenleg is működő támogatás a lakáscélú előtakarékosság. A hatályban lévő kondíciókkal a kamattámogatási, SZOCPOL-rendszer érdemben nem működik. Az
Otthonteremtési Tanácsadó Testület keretében számos egyéb javaslat kidolgozásában működtünk közre. Kérés esetén ezeket a programokat is megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
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5) Építőipari intézkedések az operatív programokban
Munkálkodásuk egyik központi gondolata az a tétel, miszerint évente hozzávetőleg 40.000 db energetikailag korszerű, jó minőségű lakást, családi házat szükséges felépíteni a
hazai lakásállomány elöregedésének megállításához.
Évi 10.000 lakás építése esetén ezt az adatot a lakásállomány 4,3 milliós számával összevetve azt látjuk, hogy ilyen lakásépítési számok mellett a hazai lakásállomány
hozzávetőlegesen 400 évente újulna meg, vagyis egy most átadott új lakásnak több mint 400 évig kellene állnia! A 2013. évi számok ennél is alacsonyabbak lesznek, idén
mintegy 6.700 új lakás átadása várható. A 2013-as lakásépítési adatok alapján több mint 600 év a hazai lakóépületek megújulási ciklusa.
A hazai lakásfelújításokra, energetikai korszerűsítésekre is hosszú távú program, éves felújítási célszám kitűzése indokolt. Mind az építések, mind a felújításoknál fontos, hogy ne
a rövid felfutások és visszaesések legyenek a jellemzőek, hanem az évek között kiegyenlített számú aktivitás történjen.
Az operatív programok a középület és magánépületek megújítására (felújítás, építés) érdemi forrásokat tudnak biztosítani. Az EIB-források lehetővé tennék alacsony kamatozású,
forint alapú lakáshitel bevezetését. A jelen gazdasági helyzetben az operatív programok és az uniós (pl.: EIB) finanszírozási lehetőségek biztosíthatnák a magasépítő iparnak a
kilábalási lehetőséget. 10.000 lakás felépítése hozzávetőleg 40.000 embernek ad munkát. Jelenleg évi 30.000 lakásépítés hiányzik Magyarországon. A felújításoknak is jelentős
munkaerő-igénye, gazdaságélénkítő hatása lenne.
Úgy gondoljuk, hogy a piacélénkítő hatású intézkedések, ezek kiszámíthatósága nagyon fontosak a hazai építésgazdasági szereplők számára. E nélkül a hazai építőanyaggyártás leépül, egy későbbi élénkülés esetén Magyarország a környező országokban működő gyártókapacitások termékeivel lesz ellátva.
6) Költségvetési bevételek a bruttó építési költségek %-ában
A költségvetési bevételek bevételek aránya a bruttó építési költségre vetítve:
I. ÁFA 27%-ból számolva: 21,25
II. SZJA, TB: 15
III. Többletfoglalkoztatáson keresztüli szoc. ellátáson megtakarítás (átl. 4 fő/lakás, 40.000 Ft/fő/hónap): 7
IV. HIPA (az összes vállalkozó összesen): 3
V. TAO:2
Összesen: 48,25
Kérés esetén a háttérkalkulációt megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
7) EIB-források a hazai energiahatékony lakásépítésekben, energetikai lakásfelújításokban, középület-felújításoknál, -építéseknél
Ismereteink szerint az Európai Beruházási Bank (továbbiakban: EIB) kész egy olyan alacsony kamatozású, hosszú távú, forintalapú hitelkonstrukció kidolgozásában
együttműködni, amely lehetőséget biztosítana a hazai energiahatékony lakásépítési és lakásfelújítási projektek finanszírozására. Az EIB-vel való együttműködés révén
költségvetési támogatás (kamattámogatás) nélküli, kedvező kamatozású lakáscélú forrás válna elérhetővé.
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
Magyarország kihasználhatná az épületenergetikai céllal építésre és felújításra bevonható EIB (Európai Beruházási Bank) konstrukciókat, amelyekkel költségvetési támogatás
nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
A magyar költségvetés azért fizet(ett) hozzávetőleg évi 100 milliárd HUF nagyságrendű kamattámogatást, hogy a 6%-os kamatszinthez közelítsenek a hazai forint lakáscélú
hitelek. Európai országokban, piaci alapon 4% körüliek a lakáshitelek. Az energia hatékonysági felújításokra, energiahatékony építésekre hozzávetőleg 3 %-os THM mellett
lehetne, EIB finanszírozási háttérrel, forint alapon, kereskedelmi banki kihelyezéssel, hazai költségvetési támogatás nélkül lakáshitelt bevezetni.
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Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül az EFOP-ban a „B” és a „C” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
3) Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.

A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
A http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok honlapon nyomon követhetőek a TLE által 1999 óta készített lakáspolitikai, építőipari szakmai anyagok, javaslatok,
programok.
4) Hazai lakásépítési háttér röviden
2013 első három negyedévében a lakásépítési számok további 37 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest.
Ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6.700 lakás fog épülni Magyarországon. Az évi 6.700 lakásépítés azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió)
megújulási üteme több mint 600 év! A 100 éves megújulási ütemhez évi 43.000 lakást kellene építeni.
A lakásépítésekre nem a lakásszám bővítése, hanem a lakásállomány megújítása miatt van szükség. A felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A mai magyar
lakásállomány nem alkalmas arra, hogy több száz évig gazdaságosan üzemeltethető legyen.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben üdülőtelepüléseken idényszerűen lakot nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak” jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer db 1946 előtt épült, 90 ezer db pedig komfort nélküli, vagy
ennél is rosszabb állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583.489 db olyan lakás van, amelynek a falazata vályog, vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában hozzávetőleg hatszor annyi lakás épül, mint Magyarországon.
Az utolsó 90 év lakásépítései Magyarországon: http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok , 4. tabló. 2013-ban az utolsó 90 év legalacsonyabb magyar lakásépítési adata
várható.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1. prioritáshoz tartozó intézkedéseknél esetenként lehetőség van ugyan a kapacitások növelése érdekében új építések megvalósítására, de szükséges azokban az esetekben
is lehetőséget adni az új építésekre, amikor a meglévő férőhelyek korszerűsítése történik. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős
részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló

épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés
egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek
megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább
költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly
jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új
építés vagy az új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó
támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 20. oldalon (az EFOP elején) található táblázatban a „felújítás” kifejezés módosítása szükséges: „Város-rehabilitációhoz kapcsolódva közcélú épületek korszerűsítése”;
- a 31. oldal közepén, a 32. oldal harmadik bekezdésében és legalsó bekezdésében, valamint a 33. oldal harmadik és ötödik bekezdésében alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés
pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „korszerűsítés (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”;
- a 36. oldal második és harmadik bekezdésében, a 37. oldal második és harmadik bekezdésében, valamint a 38. oldal hatodik bekezdésében a „felújítás” kifejezés cseréjét
javasoljuk, a következőre: „korszerűsítés (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
PRIORITY AXIS 6: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
6.2 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
A transznacionális együttműködések terén tervezett beavatkozási irányok:
• Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-medencei romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok (különös tekintettel a V4
tagországokra) együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
• A Kárpát-medencei és más európai nemzeti kisebbségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
• Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
• Nemzetközi kutatási és technológiai kapcsolatokat erősítő tapasztalatcsere.
• A szociális hálózati együttműködés javítása.
• Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási
kapcsolatok fokozása.
• Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése,
tapasztalatcserék erősítése érdekében.
• Az önkormányzati határokon átnyúló együttműködésének erősítése.
• A közép-európai térségben az oktatás és a felsőoktatás terén közös képzési programrok indítását, a hálózati együttműködést, a tehetséggondozást, pályaorientációs és
szórványkollégiumi hálózatfejlesztést.
• Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása.
• Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
• Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak és az önkéntes tevékenységet szolgáló szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
• A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
PRIORITY AXIS 4: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási tengely) Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
(10.a)
22. a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
PRIORITY AXIS 3: gyarapodó tudástőke
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a
koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban (10.b)
18. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése
19. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül
2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és
a végzettségi szintek emelése érdekében (10.c), továbbá kiegészítő jelleggel a 10. tematikus célkitűzésen keresztül az 1. tematikus célkitűzés támogatása az ESZA rendelet 3.
cikk, 2. bekezdés, c) pont szerinti kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a
felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén
20. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által
21. Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
PRIORITY AXIS 2: infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi

státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése (9.a)
13. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése
14. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása (9.b)
17. közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére

2013. december 11. 11:21

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLATOK A TERÜLETI KIHATÁS EFOP INTÉZKEDÉSENKÉNTI KITERJESZTÉSÉRE AZ EU-N BELÜLI (1., 2., 3., 4. és 6. prioritásra) ILLETVE AZ AZON KÍVÜLI TERÜLETEKRE
(az 1., 3. és 6. prioritásra vonatkoztatva) AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEKRE
PRIORITY AXIS 1: befogadó társadalom
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) Aktív befogadás (9.d)
1. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása
2. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése
3. Társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, romák bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális programok)
4. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása (már szerepel a 4.0 verzióban)
5. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás elősegítése
2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (9.g)
6. gyermekszegénység csökkentése
7. területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai
8. mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése

3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (9.g)
9. a lakosság egészségtudatosságának növelése (már szerepel a 4.0 verzióban)
10. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció megerősítése
11. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás
4. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése (9.h)
12. hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Egyéb észrevétel
A NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET (NSKI) JAVASLATAI
A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK OPERATÍV PROGRAMJAIHOZ
A 2014-20-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) esetében lehetőség lesz a programterületen kívüli, de Union belüli projektek
megvalósítására, a két alap egyenként 15%-a erejéig. Az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében alapvetően a transznacionális együttműködések keretében lesz lehetőség
határokon átnyúló támogatások biztosítására. Ez történhet külön prioritásban, vagy horizontálisan. Az ESZA esetében a programterületen kívüli, de Unión belüli területek
finanszírozására nincs %-os korlát. Ezen kívül az adott program ESZA 3%-a erejéig van lehetőség programterületen és Unión kívüli projektek támogatására.
Javasoljuk, hogy Magyarország a rendelkezésére álló Uniós fejlesztési forrásokat transzregionális, határokon átívelő, programterületen kívüli intézkedésekre az alapokról szóló
rendeletekben meghatározott mértékig vegye igénybe az alábbiak szerint.
Javaslatok az Operatív Program szövegének kiegészítésére:
4.4 (új, önálló alfejezeteként)
Az ERFA és az ESZA transzregionális, határokon átívelő felhasználása
A 2014-20-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) esetében lehetőség lesz a programterületen kívüli, de Union belüli projektek megvalósítására, az alap
15%-a erejéig. Az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében alapvetően a transznacionális együttműködések keretében lesz lehetőség határokon átnyúló támogatások
biztosítására. Ez történhet külön prioritásban, vagy horizontálisan. Az ESZA esetében a programterületen kívüli, de Unión belüli területek finanszírozására nincs %-os korlát. Ezen
kívül az adott program ESZA 3%-a erejéig van lehetőség programterületen és Unión kívüli projektek támogatására.
Magyarország az ESZA és az ERFA forrásait az EFOP-ban transzregionális, határokon átívelő fejlesztésekre az alapok felhasználásáról szóló rendeletekben meghatározott
mértékig igénybe kívánja venni.
/Ebből következően az EFOP területi kihatásaként kérjük meghatározni a programterületen kívüli (Unión belüli és azon kívüli) célterületeket is./
A 8. fejezet utolsó bekezdés önálló, új pontjaként:
A programterületeken kívüli (Unión belüli és azon kívüli) makro- és transzregionális fejlesztések koordinált és szinergikus megvalósításának biztosítása az arra kijelölt
kormányzati szervek révén.
11.4. új pontként javasoljuk a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 (Horizontális politikák célkitűzései) fejezet átvezetését.
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Borbásné Szabolcsi Edit
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Örömmel fogadtuk, hogy az EFOP 1. és 2. prioritási tengelye is kiemelt figyelmet fordít a gyerekszegénység csökkentésére, a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására.
A nyírbátori kistérség a TÁMOP 5.2.3-as program 3. körös kistérsége:2013-2015 közötti időszakban valósítjuk meg a programot. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy ez a két év nagyon
kevés. 2013. márciusában indultunk, a támogatási szerződés aláírására 2014. április végén került sor, az előleg május elején érkezett meg. A közbeszerzés, felújítás, eszköz-,
bútorbeszerzés elvitt egy félévet.
A Gyerekesély Irodák felállítása nem két évre szól. A felvett munkatársak közel fele, fiatal diplomás ember, akik valószínűleg már nem a kistérségben dolgoznának, ha nem lett
volna ebben a pályázatban munkalehetőség. A két év alatt megszerzett tudásuk és tapasztalatuk egy olyan szellemi tőke az adott kistérségben, amelyet nem szabad veszni
hagyni. A pályázatunk során megvalósuló programelemek jó része - (Biztos Kezdet Gyerekházak, Közösségi Settlement Házak, Térségi ifjúsági hálózat, Tanoda jellegű

szolgáltatások - kompetencia eredmények javítása érdekében, Hiányzó vagy meglévő szolgáltatások bővítése (iskolai-óvodai szociális munka, családgondozókat segítő szociális
mentorok, védőnők munkáját segítő családi mentorok foglalkoztatása, Helyi közösségi családi programok, Komplex szenvedélybetegség prevenciós programok, Szakmai
műhelyek, szakmaközi hálózat, Önkéntességet népszerűsítő programok) - olyan szintű beavatkozások, amelyek hosszú távon igenis hozhatnak elmozdulást, felzárkózást, a
kistérségben élő családoknak, gyerekeknek. Óriási, eddig nem tapasztalt együttműködés indult meg a kistérségünkben a pályázat előkészítése és megvalósítása során az
intézmények (iskola, óvoda) családgondozók, gyermekjólét, védőnők, önkormányzatok, civil szervezetek között.
Nagy veszélyét látom annak, hogy a befektetett anyagi és szellemi tőke elvész, ha nem lesz folyamata a komplex térségi gyerekszegénység elleni programoknak., nem beszélve
arról, hogy a nehezen megnyert, bizalmukba fogadó családok, gyerekek, csalódottak lesznek, ha két év múlva azt mondjuk nekik, sajnos nincs tovább pénz a foglalkozásokra, a
munkatársak foglalkoztatására, ezért bizonyos szolgáltatásokat meg kell szüntetnünk.
Mindenképpen mérni kell az eredményességet , levonni a tanulságokat és a jól működő, eredményeket felmutató programokat véleményem szerint támogatni kell a 2014-2020as időszakban is, lehetőleg hosszabb időszakra, mert mint említettem 2 év az nagyon kevés. Szakértőink véleménye megegyezik abban, hogy 20-25 év múlva mérhető majd le
igazán az eredménye a munkánknak.
Fontos lenne, hogy a folytatás lehetőségét biztosító pályázati kiírások mielőbb megjelenjenek, biztosítandó a folyamatosságot.
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás - Gyerekesély Iroda
Borbásné Szabolcsi Edit szakmai vezető

2013. december 10. 13:37

Zsámboki Zoltán
Egyéb észrevétel
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány közel 20 éve foglalkozik mikrohitelezési tevékenységgel, így a rendelkezésünkre álló tapasztalatok és a helyi
viszonyok ismerete felbecsülhetetlen az olyan mikrofinanszírozási programok sikeres lebonyolításában, melyek a 2007-2013 költségvetési időszakban is megtalálhatóak voltak.
Az Alapítvány 2014-2020 időszakban is folytatni kívánja, azt az utat, melyen elindult, és minél több mikrovállalkozást kíván olyan forráshoz juttatni, mely javítja a kedvezményezettek
piaci versenyképességét és e mellett megerősíti a foglalkoztatási lehetőségeit.
Vélemény a fiatalok vállalkozóvá válásáról
A fiatalok vállalkozóvá válása nagyon fontos projekt Békés megyében. Mivel a fiatalok elvándorlása jellemző erről a területről, illetve kevés munkalehetőséget biztosít a térség, így
az önfoglalkoztatóvá válás már fiatal korban releváns kérdésként merül fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy igény van ilyen típusú támogatási rendszer kialakítására és
továbbfejlesztésére. Mivel Békés megyében a célcsoport is egyre szűkül – éppen a nagyszámú elvándorlás miatt – fontos a vállalkozóvá válás lehetőségének vizsgálata. Nagyon
sok fiatalt csak akkor lehet a vállalkozói út felé terelni, ha megfelelő anyagi és egyéb segítséget is adunk hozzá.
Alapítványunk konzorciumi partnerként részt vesz a Dél-alföldi régióban „A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása tárgyú pályázati felhívására” TÁMOP-2.3.6. pályázatban. Már
most 300 körüli érdeklődő van a vállalkozóvá válás iránt, amiből maximum 90 fő lesz, aki támogatással tudja elindítani vállalkozását. A jövőben évente hasonló számban lehetne
kielégíteni ügyfeleket, ami azt is jelentheti, hogy éves rendszerességgel lehetne kiírni hasonló paraméterű pályázatot, amely kb. 100 fő részére (300 M Ft évente) adna
lehetőséget vállalkozás indítására megyénként.
A jövőbeni program lebonyolítására az alábbi javaslatot tesszük:
- régiós szint helyett megyei szintre helyezni a pályáztatást, mivel egy régión belül is nagy eltérés mutatkozik a gazdaság fejlettségét vizsgálva. Ezen kívül a területfejlesztés a
megyékhez került, melynek részét képezi a vidéki vállalkozások segítése.
- az on-line kapcsolatok helyett személyes kapcsolatokra tenni a hangsúlyt a kiválasztás és a toborzás során
- a drága előkészítési járulékos költségek helyett a támogatottak számát növelni
- megyei szereplőkre bízni a projekt szakmai lebonyolítását (Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Munkaügyi Központ párosítása sikeres projektet ígérne)
- lehetőségként felajánlani (kombinált mikrohitel mintájára) a támogatás feletti hitel felvételét, amelyet opcióként lehetne beépíteni a programba. A hitelt kamatmentesen adni
úgy, hogy a felszámítható kamatot (5-8%) a hitelt nyújtó szervezetek kapnák meg a hitelkezelése fejében. A hitel felvételét nem terhelné a közjegyzői díj és az értékbecslés díja
sem, ezt is átvállalhatná a hitelt folyósító a hitelkezelésért kapott jutalék terhére. Nyilvánvaló, hogy nem a bankok támogatását javasoljuk, hanem olyan non-profit szervezetek
kiválasztását, akik több éves, ill. évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a vállalkozások segítésében. Ezt a módszert sikeresen lehetne alkalmazni a kezdő vállalkozásokra is.
- helyi képzők, mentorok, szakértők, menedzserek alkalmazása (ez is munkahelyeket teremt és tart meg, illetve költséghatékonyabb)
- nagyobb rugalmasságra lenne szükség a projektben, hiszen a jelen programban sok a visszalépő az idő elhúzódása miatt (valaki 1 éve foglalkozott a kérdéssel, ez nagyon sok
idő)
- lehetőleg közbeszerzési eljárások ne legyenek a projektben, hiszen ezek is növelik a várakozási időt
- amennyiben megyei alapon történne a pályáztatás, úgy csak egy szervezettel kell a pályázónak kapcsolatban lennie, ez is a rugalmasságot és gyorsaságot eredményezné
- egy előszűrés után lehetne regisztrálni, amely a nem releváns regisztrációt előzné meg
- ügyfél barát környezet kialakítása lenne a cél, lemorzsolódás minimalizálásának elérése

Dr. Glózik Klára
BMVA ügyvezető, vidékfejlesztési szakértő
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Kerekes Tímea
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javaslatok – az Emberi Erőforrás Operatív Program társadalmasítása során
A 2. prioritás befogadó társadalom 7. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése intézkedése 1. alintézkedéséhez, melynek címe: aktív közösségi partnerségek
fejlesztése a következő javaslatot teszem, melyet a beavatkozás leírásában konkrétan jelzek:

A társadalmi befogadási folyamat csak a közösségekkel folytatott párbeszéden és aktív részvételükön alapulhat. A helyi – térségi közélet szervezésében, a helyi – térségi kultúra
ápolásában, a helyi - térségi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepe van a közösségi összefogásnak, a civil és egyházi szervezetek,
szerveződések közösségépítő tevékenységének. Ennek keretében tervezzük a lakóközösségi programok, lakótelepi információs és szolgáltató irodák fejlesztését, a térségi
szinten működő civil irodák fejlesztését, további elterjesztését, közösségi kezdeményezések támogatását és szakemberek alkalmazását, a helyi kezdeményezések térségi – helyi
médiában való megjelenésének támogatását illetve közösségfejlesztési módszertan kifejlesztését.
Az intézkedés további célja helyi közösségi konfliktusok megoldásának segítése, illetve a helyi civil társadalom megerősítése, aktív polgári szerepre való felkészítése, a térségi –
hálózatos gondolkodás elterjesztése. A helyi és/vagy térségi érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása a helyi szereplők bevonásával és együttműködésében a
közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszertanának alkalmazásával értékalapú társadalmi kohéziót erősítő programok indítása. A közösségfejlesztés érdekében új
lehetőségek, módszerek terjesztése jó gyakorlatok bemutatásával, adaptálásával. A fent jelzett célok érdekében lehetőség van a közösségfejlesztő programokhoz szükséges
eszközigények kielégítésére.
5. Jó Állam koncepció prioritáson belül 24. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása intézkedés 2. alintézkedéséhez Hatósági eljárások, élethelyzetek
ésszerűsítése a következő beavatkozási javaslatot tesszük:
- a 2011. évi civil törvényből mely létrehozta a Civil Információs Centrum hálózatot és a közigazgatás átalakításából, a Kormányhivatali és járási rendszer kialakításából következik
az a szükséglet, hogy a járási szinteken szükséges lenne a civil kapcsolattartás, a civileknek való szakmai segítségnyújtás hálózatát kialakítani és ehhez javasoljuk a járási szintű
civil szolgáltatás beavatkozási terület nevesítését, amely erősítené a helyi önkormányzatok, a helyi civil szerveztek és a járási hivatal közötti kommunikációt, még közelebb hozná
az állampolgárokhoz a civil ágazati politikát.
Lehetséges kedvezményezettek körét javasoljuk bővíteni : civil szervezetek
6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködéseken belül a következő javaslatot tesszük 29. Társadalmi innováció és
transznacionális együttműködések intézkedés 2. alintézkedés: a transznacionális együttműködések területen a következő javaslatot tesszük:
A megyei kistérségi és helyi szintű civil szervezetek és az önkormányzatok határokon átnyúló együttműködésének erősítése beavatkozási területen legyen a beavatkozás neve.
Indoklás: Az Operatív Program több helyen hangsúlyozza a hálózatosság fontosságát és hogy hálózatok megteremtését, térségi szintű közösségfejlesztést kíván támogatni.
Gyakori, hogy egy adott térség önkormányzatai, civil szervezetei ugyanabban a térégben építenek ki kapcsolatot a Kárpát – medence más országaiban és amennyiben az OP már
kiemeli a térségi hatás fontosságát az ösztönzi a civil és önkormányzati szereplőket, hogy komplexen gondolják át határon átívelő közösségépítő javaslataikat javaslataikat.
Tisztelettel,
Kiss András
operatív igazgató
Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány
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Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Egyéb észrevétel
Köztestületünk véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programról:
A teljes dokumentum komplexen szemléli a magyar társadalom - abban is elsősorban a leszakadók - helyzetét, és mint egy szociológiai tanulmányként rendkívül átfogó ( és
lehangoló) képet nyújt arról. A teljes anyag viszonylag kis mértékben érinti konkrétan az egészségügyet. Az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés, illetve az utánpótlás
mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében. Az egészségmegőrzés korai szűréssel, prevencióval és az egészségfejlesztés adhat
feladatot számunkra, de ezek konkrét eredményre csak összehangolt központi (egészségügyi intézmények) központi programok esetén vezetnek.
Javasoljuk kiegészíteni az anyagot az elmúlt 10 évben és jelenleg is folyamatban levő képzéseknek megfelelően a közép- és felsőfokú szakképzéseknek megfelelően új
munkakörök, munkaköri csoportok létrehozását az egészségügyben és mindezek jogszabályba történő illesztését. Az otthonápolási szolgálat fejlesztésénél nem szabad
figyelmen kívül hagyni a hospice szolgáltatás fejlesztését sem.
Nem értünk egyet a képesítési követelmények felülvizsgálatával, annak érdekében, hogy alacsony végzettségre épülő képesítéssel minél több álláshely legyen betölthető.
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Nádas-tó Környezetvédő Csoport
Egyéb észrevétel
A „számit a szavam” szlogenre szeretnék reagálni, bízva abban, hogy valóban számít a szavam.
Figyelmébe szeretném ajánlani az alábbi idézeteket:
"Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel" John Muir idézete
"Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és nyitott szemmel jársz benne" (Madas László)
Egyesületünk, a Nádas-tó Környezetvédő Csoport 15 éve vezet (kb.26 000 fő) természetismereti vízi túrát (1.5 óra) a Velencei-tó nádasai között.
http://www.visitvelenceito.hu/csodalatos-vizi-vilag-kenutura-elmenytura-csillarka-tanosvenyen-p-3678.html
Videók a You Tube-n
http://www.youtube.com/watch?v=u5VysdwQabE
http://www.youtube.com/watch?v=1UOVxd0Jw3o
Egyesületünk által készített tanösvény füzetből:
Kis állathatározó letölthető innen
Több éve keresek támogatót, pályázatokat, hogy mind több diákkal megszerettessűk a természetet, a Velencei-tavat. Kenukat, lapátokat tudtunk vásárolni, de szeretném a
következő években ingyenesen végigvezetni kenutúrán a Velencei-tóhoz látogató 6. osztályos diákokat.
2002-2003-ban a Fejér Megyei Önkormányzat segítségével kb. 4500 fő 6. osztályos diák ingyenesen vett részt természetismereti túráinkon.
Örömmel vettem a TÁMOP-6.1.2 pályázatot, melynek az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - a neve-célja.
Sajnálatosan a fenti pályázat, korlátozottan, csak felnőtteknek szól és a 10 millió Ft-ból mindössze kb. 400 fő vesz részt a programon.
Hasonló, az oktatást segítő pályázat esetén, a mellékelt táblázat részlet alapján egyesületünk vállalni tudná 4000-4300 fő természetismereti oktatását (szemlélet formáló)
„Hazánk vizes élőhelyei” tananyaghoz kapcsolódóan. Valamint egy csodálatos vízi sport, a túrakenuzás megismertetését (egészségre nevelő) országos szinten, 6.
osztályosoknak.
A programon azok a tanulók-osztályok vennének részt ingyenesen, akik a Velencei-tóhoz jönnek kirándulni, evvel népszerűsítenénk természeti értékeinket.

Az elszámolást, résztvevő osztályonként tennénk meg, az 1500 Ft/ fő, mely tartalmaz minden szolgáltatást, szervezést, ami ehhez tartozik (mintegy strandbelépő).
A Nádas-tó Környezetvédő Csoport javaslata
szemléletfejlesztő, egészségnevelő
Szervezet neve Nádas-tó Környezetvédő Csoport
Projekt időszak kezdete 2014..........
befejezése 2014..........
Célterület: 6. osztályos diákok (országos)
Természetismeret óra a Velencei-tó nádasai között csapatkenukban 1.5 óra
Támogatás mértéke 100%
Programokban résztvevő személyek száma 4300 fő/1500Ft 6 450 000 Ft
Megvalósított rendezvények száma 160X26fő 160
Projektmenedzsment 2 fő, heti 20 óra 1 160 400,00 Ft
Eszközbeszerzés 949 000,00 Ft
Nagyértékű: elektromos csónakmotorhoz akku, stég(műanyag?) 900 000Ft
Egyéb kötelezettségek 335 000,00 Ft
Mindösszesen 9 794 400 Ft
A kenutúra időjárásfüggő, ezért áprilisig a szervezést, előkészítést végezzük .
Áprilistól-októberig, napi több csoportban is fogadunk diákokat
Természetesen csak abban az esetben tudjuk vállalni, ha segítséget kapunk az elszámoláshoz és nem szükséges igénybe venni olyan „segítőket”, akik a pályázati összeg 70%át viszik el.
Létezhetne olyan pályázat, ahol támogatnák a természetben végzett osztálykirándulásokat?
Köszönöm, hogy végig olvasta levelemet, bármilyen információt szívesen veszek.
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Kerékpáros Kerekasztal
Egyéb észrevétel
Bevezetés
A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ), a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ), a Magyar
Kerékpárosklub (MK), a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ), a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) és a Magyar Természetjárók Szövetsége
(MTSZ) 2013. februárjában a magyar kerékpáros infrastruktúra, közlekedés és turizmus fejlesztése, a közlekedésbiztonság javítása, a hazai kerékpáripar fejlesztése, valamint a
kerékpársport eredményességének növelése érdekében létrehozta a Kerékpáros Kerekasztalt (KEKE), mint a fenti tevékenységekben érintett vezető civil szereplők tanácskozó
testületét. A KEKE 2013 nyarán elkészítette a Nemzeti Kerékpáros Koncepciót, amely dokumentum az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozóan a kormányzat számára
ajánlásokat fogalmaz meg a fent megjelölt témákban annak érdekében, hogy ebben az időszakban a kerékpározásra a lehető legtöbb forrás jusson, és ezek hatékonyan
legyenek felhasználva.
Az alábbi összefoglaló a Koncepció célkitűzései alapján tesz javaslatot az egyes Operatív Programok kerékpározást elősegítő módosítására.
Valamennyi Operatív Program
A Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
A kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt
esetében.
Javaslatok az OP-k kiegészítésére:
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény alapján „a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton
közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek“. Az Operatív Programok jelenlegi tervezetei a fentiek alapján ennek a feltételnek nem felelnek meg. A tervezetek számos
ponton negatívan diszkrimináljak a kerékpárral közlekedőket. A fentiek alapján kérjük, hogy a kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns
közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt esetében.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
A Nemzeti Kerékpáros Program célkitűzése:
• Kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás 100 000 gyermek részére (amennyiben az IKOP-ban nem szerepel)
• A (biztonságos együttközlekedést), a kerékpározást népszerűsítő központi képzések, kampányok (amennyiben az IKOP-ban nem szerepel)
• A kerékpáros rekreációs testmozgást és kerékpársportot népszerűsítő események és programok (amennyiben az IKOP-ban nem szerepel)
Javaslatok az OP módosítására:
A közoktatáshoz kapcsolódó, speciális igényű képzések (mint pl. kerékpáros közlekedés oktatása) szerepel a NAT-ban a Bejárható Magyarország Program részeként, de nem
igazan találhatóak meg az OP-ban. Lehet, hogy ennek helye a kerékpáros közlekedés oktatása esetében az IKOP-ban van, de ott is inkább kampányokra találunk hivatkozást,
oktatásra nem. Ezt tisztázni kellene és, ha ezen oktatás helye az EFOP-ban van, akkor itt a kerékpáros közlekedés oktatását explicite (példálózó felsorolásban) javasoljuk
megjeleníteni.
A kerékpározást népszerűsítő kampányok és akciók jól illeszthetőek az OP leírásába, de itt is jó lenne egy konkrét hivatkozás.
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Bíró Albert elnök Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Egyéb észrevétel
Áttanulmányoztam az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) tervezetének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetés céljára közzétett,
2013. szeptember 30-i változatát. A szegénység csökkentésében, a társadalmi kohézió erősítésében – amely célkitűzéseket az EFOP hangsúlyosan szolgál – fontos szerepet
kaphatnak az információs és kommunikációs technológiák (IKT), ami a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) feladat- és hatáskörét meghatározó törvényi
rendelkezések miatt az NHIT véleményezési kompetenciájába tartozik. Ennek alapján a tervezethez – elsősorban az IKT-t érintően – az alábbi észrevételeket teszem:
• A szegénység csökkentése, az esélyegyenlőség és foglalkoztathatóság növelése nagyon fontos prioritások, amik komplex beavatkozásokat igényelnek. Ebből az
ökoszisztémából hiányoljuk az IKT-eszközök lehetőségeinek feltüntetését. Az IKT-eszközök hozzáférésének, használatának hiánya a társadalmi hátrányok kumulálódásához
vezet, csökkenti az esélyegyenlőséget. Ugyanakkor ezen eszközök hozzáférése és használata révén az esélyegyenlőség hatékonyan növelhető. Ennek a szemléletnek a
fontosságát hangsúlyozza immár közel 10 éve az Európai Unió az e-befogadás eszközrendszerének előtérbe helyezésével. Sajnos a jelen tervezet nem él ezekkel a
lehetőségekkel, eszközökkel, azokat nem veszi számba az első két prioritási tengely beavatkozásainak során. Példaként megemlíthető a közösségi terek fejlesztése intézkedés,
ahol az eMagyarország pontok, IKSZT-k és e-Tanácsadók felsorolásán kívül az új fejlesztési, beavatkozási célok pontosítása nem történik meg, vagyis annak kifejtése, hogy mivel
lehet megújítani, életképessé tenni, a szegénység és a foglalkoztathatóság elősegítése érdekében ezeket az infrastruktúrákat, szolgáltatásokat.

Az IKT területe tehát, horizontális jellegéből adódóan, az EFOP számos beavatkozásának célkitűzéseit segíthetné elő. Néhány kivételtől eltekintve (így: kiegészítő egészségügyi IT
fejlesztések, karitatív hálózat fizikai és informatikai fejlesztése, tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, digitális taneszközök és tartalmak fejlesztésével vagy honosításával,
valamint azok tanórai használatának elősegítésével, sajátos nevelési igényű tanulók részére digitális taneszközök fejlesztését és rendelkezésre bocsátást, informális képzési
formák és szolgáltatások (távoktatás, e-learning) kiterjesztése, felsőoktatási és tudományos digitális tartalmakhoz való hozzáférés növelése) azonban a tervezet nem fogalmaz
meg IKT-tartalmú beavatkozásokat.
Sajnos a fenti hiányosság már a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában is kimutatható. Javaslom ezért mind a stratégiaalkotás, mind az operatív program tervezési
szintjén – a jelen tervezet első két prioritási tengelyében – sokkal hangsúlyosabban megjeleníteni az IKT-eszközöket.
• Azokban az esetekben, amikor az IKT-eszközök alkalmazását más operatív programok – így különösen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) –
hivatottak támogatni, indokolt lenne az erre való utalást a tervezetben is megjeleníteni, mint ahogy ez az e-közigazgatási fejlesztések tekintetében meg is jelenik. („Az EFOP
kapcsolata más operatív programmal” címet viselő táblázat jellegéből adódóan nem tárgyalja a szükséges mélységben a lehatárolások részleteit.) Az EFOP hivatkozik a GINOPra például a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, a szociális gazdasági programok kapcsán, ugyanakkor ezek a program vagy intézkedési elemek nem fedezhetők fel a
GINOP-ban. A lehatárolások egyértelmű rögzítésének hiányában fennáll annak a veszélye, hogy egyes beavatkozások IKT-intézkedései végeredményben egyik operatív program
beavatkozási rendszerébe sem kerülnek be.
GINOP és EFOP kapcsolatában az ERFA-ESZA átfedést megengedő szabályok miatti fejlesztési átfedés is probléma. A GINOP-ban rögzítettek értelmében (Infokommunikációs
fejlesztések bevezetője, 57. oldal) „az oktatás, egészségügy, szociális és kulturális ágazat IKT eszközellátottságát javító, új alkalmazások bevezetését szolgáló (ERFA)
infokommunikációs programok az EFOP-ban kerülnek lebonyolításra”. Ennek ellenére az „Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések” intézkedés alatt
megjelenik mind az „E-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”, mind a „Köznevelési és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és
tartalom fejlesztése” is. Továbbá az EFOP-ban – szemben a GINOP 57. oldalán rögzítettekkel – ezek a fejlesztések egyértelműen deklarálva nem jelennek meg. Javasolom, hogy
a lehatárolások egyértelmű rendezését követően mind az EFOP, mind a GINOP IKT-beavatkozásait, valamint a beavatkozások lehatárolásait is félre nem érthető módon
azonosítsák be mindkét operatív programban.
• Meg kell teremteni az EFOP és azon szakstratégiák konzisztenciáját is, amelyekre egyébként támaszkodnia kell(ene) az operatív programnak. Mindenképp ilyen a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia (NIS) is, amiben az e-befogadás horizontális elvként jelenik meg. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy sajnos a NIS-ben sem jelennek meg azok
a konkrét program és beavatkozási javaslatok, amelyek az IKT-eszközök esélyegyenlőséget biztosító hatására támaszkodnának.
• A tudományos utánpótlás javítása és megfogalmazott célkitűzések egyértelműen támogatandók, de ha a kapcsolódó pénzügyi eszközök felhasználására vonatkozó szakasz úgy
értelmezhető, hogy a célok megvalósítására az operatív programban nincs elkülönített pénzügyi eszköz, akkor nem világos, hogy miből fognak e programok megvalósulni. A
K+F+I mint fontos tudásháromszög többször megjelenik a tervezetben, azonban egy stratégiailag kiemelt helyen fontos volna hangsúlyozni, hogy „alap-alkalmazott kutatásokfejlesztések-innováció” a kutatási, fejlesztési tevékenységek folytonos szövedéke, vagyis minden elemének a fejlesztése csak összhangban történhet, egyes mozzanatok
kiemelése, mint pl. az innováció túlhangsúlyozása, a piacképes termékek előállítása érdekében nem tud eredményt hozni, ha a többi láncszem gyenge.
Az EU szintjén is erőteljes szándék jelenik meg a „Kutatási eredmények nyilvánossága” megteremtése érdekében. A tudományos eredmények publikálására egyre nagyobb
hangsúlyt kap egy régi-új publikálási modell. Nyilvánosan elérhető, folyóiratok léteznek, és egyre újabbak jelennek meg, a megjelentetés költségét a szerző(k)nek kell állniuk. Ez
a hazai kutatási és felsőoktatási életben újabb kihívásokat jelenít meg. Noha az operatív program nem tudja a szabályai miatt nyilvánvalóan az ilyen költségeket finanszírozni,
még pályázati formákban sem, azonban egy olyan intézmény, vagy intézményrendszer kialakítása, kidolgozása lehet a feladata, amely segíti a hazai kutatói közösségét az ebben
a tekintetben változó környezethez történő alkalmazkodásban (nyilvános publikáció-önfinanszírozás).
• A Jó Állam prioritási tengely esetében sajnos a nemzeti szintű stratégiához való illeszkedés nem vizsgálható, mert (még) nincs 2020-ig szóló Magyary Program. A program
vélhetően illeszkedni fog az Európai Uniónak a tématerületet érintő prioritásaihoz, így például a nyitott kormányzás, a participáció elősegítésének célkitűzéseihez. A tervezet Jó
Állam prioritási tengelyénél ezek a hívószavak nem jelennek meg, ami azért különösen sajnálatos, mert a 2006-2013 közötti operatív programokban sem kaptak szerepet, így
gyakorlatilag egyetlen ilyen jellegű fejlesztés sem történt az országban. Javaslom tehát, hogy az EFOP-ban jelenjen meg a participációt, e-demokráciát, nyitott kormányzást segítő
intézkedés.
• A Jó Állam prioritási tengelyen belüli IKT-fejlesztéseket jelenleg egyértelműen a GINOP-ra hárítja a tervezet. Ez eddig is jelentős feszültségben volt azzal, hogy az adminisztratív
terhek csökkentése, eljárások ésszerűsítése, interoperabilitás műszaki-technikai feltételeinek biztosítása, a közigazgatás átláthatóságának növelése, a rugalmas, jó reagáló
képességű közigazgatás kialakítása, a közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése mind feltételezi az IKT-eszközök és -alkalmazások
megjelenését. Időközben azonban a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós
fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm.
határozat 9. a) pontja szerint az e-közigazgatás (e-government) fejlesztésével összefüggő forrásokat az EFOP Jó Állam prioritási tengelye keretében kell tervezni, ami az egész
prioritási tengely teljes áttervezését igényli. Az áttervezés után újabb véleményezési lehetőségre lesz szükség.
• Az IKT-kompetenciák közül néhányat magára vállal az EFOP, viszont ez nem mindig derül ki egyértelműen maguknak a prioritási tengelyeknek a leírásából. Javaslom ennek
átgondolását és pontosabb megjelenítését.
• Más operatív programokban is követendő jó példa, hogy a tervezet a Jó Állam prioritási tengely egyes intézkedései után felsorolja, hogy mely korábbi ÁROP-konstrukciók
eredményeit kívánják felhasználni, mivel ez egyúttal bemutatja a folytonosságot is az eddigi célokkal és fejlesztésekkel. Hiányolom viszont, hogy ez a felsorolás hiányos: a
kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok között több kiemelt, elsősorban EKOP-projekt nem szerepel. Javaslom ennek felülvizsgálatát.
• Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program deklaráltan kulcsszerepet szán a megyei önkormányzatoknak a tervezés folyamatában
(összehangolják a megye területén megvalósuló összes tervezési folyamatot (a kisvárostérségieket irányítják is), amely szerepkör kiterjed a végrehajtásra és a nyomon
követésre is, javasolom annak megfontolását, hogy az EFOP támogassa az ehhez szükséges kapacitások biztosítását, folyamatos fejlesztését.
• A „Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése” intézkedés lehetséges kedvezményezettjeként az EFOP a költségvetési szerveket, illetve
az önkormányzatokat jelöli meg. Tekintettel arra, hogy pl. az interoperabilitás megteremtésére vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására alkalmas személyi azonosító kártya
kialakítására irányuló beavatkozások megvalósításában a megjelölten kívül szélesebb kör is érintett lehet (pl. felsőoktatási intézmények, állami vállalatok), javasolom a
kedvezményezettek körének kiszélesítését. Ezzel szélesebb mozgástér biztosítható a támogatási források kihelyezése során.
• Szintén a szélesebb mozgástér biztosítása érdekében javasolom annak megfontolását, hogy az elektronikus szolgáltatások nyújtását biztosító azonosítási megoldás kapcsán
az EFOP minél kevésbé köteleződjön el előre bizonyos technikai megoldások (pl. kártya) mellett. A hétéves tervezési ciklusban a jelenleg ismertekhez képest is megjelenhetnek
új megoldások, melyek implementálásának támogatására indokolt nyitva hagyni a lehetőséget.
• A tervezetben javasolt fejlesztések több minisztériumot, operatív programot érintenek. Például a köztisztviselők informatikai képzése és a kormányzati IT szakemberek
megtartása az EFOP-ban jelenik meg, az Irányító Hatóság az EMMI-ben lesz, egyébként a közigazgatási stratégiáért a KIM a felelős, a kormányzati IT vezetők többsége az NFM
felügyelete alatt található intézményekben dolgozik. Hasonlóan az interoperabilitás, a nyílt forráskódú megoldások és az adatbázisok együttműködése a jelenlegi kormányzati
feladatmegosztásban nincsenek az EMMI-nél. A 4 fős és kinevezett vezetővel nem rendelkező EKOP-ÁROP Irányító Hatóság EMMI-be integrálása nem oldja meg a szakmai
kapacitás hiányának problémáját. Szükséges lenne annak bemutatása a 7. fejezetben, hogy milyen szervezeti megoldás teszi majd lehetővé az érintett minisztériumok
gördülékeny együttműködését.
A tervezet tartalmát – a fenti észrevételek figyelembevétele esetén – támogatom. Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni az észrevételek beépítésének módjáról. Az esetlegesen
szükséges egyeztetésekhez Molnár Szilárd szakértőt (szilard.molnar@nhit.hu, 20/917-4362) jelölöm ki.
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Szűcs Attila
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritásra (a 2014 – 2020 időszakra tervezett EFOP) vonatkozó vélemény
1. 2013. szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja helyett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/tanuló fogalmát. Az árnyaltabb feltételrendszer a
2014/2015. tanévtől várhatóan hatással lesz a HH/HHH létszámokra. Mivel az OP-k és a projektek a korábbi feltételrendszer szerint kimutatott létszámokat veszik figyelembe, ezért
a létszámcsökkenés várhatóan problémát okoz. A gyermekszegénység vizsgálatához a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételének adatai is hasznos mutatóként
kapcsolódik. Ezért - pl. korábbi időszakkal való összehasonlíthatóság érdekében is - javasolom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók
létszámának figyelembevételét. (pl. köznevelési infrastruktúra specifikus kiválasztási kritériumok, valamint az eredmény indikátorok között.)
2. A nappali rendszerű iskolai nevelésben-oktatásban résztvevők létszámára (a középfok esetében az iskolaelhagyókra különösen) hatással van a 9. évfolyamba lépők - 2012.
szeptember 1-je óta – 16. életév betöltéséig tartó tankötelezettsége. Ez a nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás felső korhatárával (20. életév) együtt a tanulók számára
előtérbe helyezi a felnőttoktatás (esti, levelező) és a felnőttképzés igénybevételének lehetőségét. Az infrastruktúra fejlesztés kiválasztási kritériumai között indokolt lenne a férőhely
kihasználtságot úgy árnyalni, hogy az a nappali rendszerű iskolai oktatás mellett a fejlesztett infrastruktúra felnőttoktatási és felnőttképzési hasznosulását is figyelembe veszi.
Szűcs Attila
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
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Magyar Téglás Szövetség
Egyéb észrevétel
EGYÉB észrevételek
Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül az EFOP-ban a „B” és a „C” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
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Magyar Téglás Szövetség
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1. prioritáshoz tartozó intézkedéseknél esetenként lehetőség van ugyan a kapacitások növelése érdekében új építések megvalósítására, de szükséges azokban az esetekben
is lehetőséget adni az új építésekre, amikor a meglévő férőhelyek korszerűsítése történik. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős
részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló
épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés
egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek
megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább
költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly
jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új
építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre
állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 20. oldalon (az EFOP elején) található táblázatban a „felújítás” kifejezés módosítása szükséges: „Város-rehabilitációhoz kapcsolódva közcélú épületek korszerűsítése”;
- a 31. oldal közepén, a 32. oldal harmadik bekezdésében és legalsó bekezdésében, valamint a 33. oldal harmadik és ötödik bekezdésében alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés
pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „korszerűsítés (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”;
- a 36. oldal második és harmadik bekezdésében, a 37. oldal második és harmadik bekezdésében, valamint a 38. oldal hatodik bekezdésében a „felújítás” kifejezés cseréjét
javasoljuk, a következőre: „korszerűsítés (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”.
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Dr. Galgóczy Gábor
Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés c. prioritással kapcsolatos észrevétel

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programról
A KÉSZ – mivel olyan szervezet, amely a közösségfejlesztésért munkálkodó helyi csoportjait országos szinten fogja össze – örömmel olvasta az EFOP tervezetében leírtakat.
Megállapítottuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az anyag összeállításakor jól hasznosította összetett struktúráját, és a fő cél – nevezetesen a testi, lelki és szociális
jólét javítása – elérésének minden aspektusára az anyag kitér.
A fő beavatkozási területek mindegyikét fontosnak tartjuk, a leírt lépésekkel egyetértünk.
Észrevételt csak három kérdéskörrel kapcsolatban teszünk az alábbiakban:
1) Egészségfejlesztés: Az 1999. évi XCVI. tv. az 1991. évi az ÁNTSZ-ről szóló XI. tv. módosításáról úgy foglal állást, hogy az egészségfejlesztés a korábban egészségvédelemnek,
egészségfejlesztésnek és egészségmegőrzésnek nevezett részterületek összessége. Angolszász országokban a health promotion, német nyelvterületen a
Gesundheitsförderung kifejezést használják. Helyes lenne – legalább a címekben és alcímekben – ezt a gyakorlatot követni.
2) Foglalkozási rehabilitáció: Fontosságával és a megjelölt célokkal, lépésekkel
messzemenően egyetértünk. Javasoljuk az anyag kiegészítését azzal a törekvéssel, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munka világába történő visszavezetésekor
nem csak feltárni kell az ehhez igazított munkahelyeket, hanem létre is kell hozni ilyeneket a munka (munkakörülmények és munkaviszonyok) munkavállalóhoz történő
adaptálásával.
3) Transznacionális együttműködés: A társadalmi kohézió erősítéséhez, a társadalmi
bizalom növeléséhez, az egymás iránti szolidaritáshoz szervesen és elengedhetetlenül hozzátartozik a történelmi régiókban élő magyar kisebbségekkel való kapcsolattartás
erősítése. A tervezet a 6. prioritásnál, a 113. és 114. oldalon sajnos – a többi részhez viszonyítva – csak szűkszavúan foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez tűnik a legkevésbé
kidolgozott részterületnek.
Dr. Galgóczy Gábor elnökhelyettes
a KÉSZ elnöksége nevében
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Autonómia Alapítvány
Egyéb észrevétel
A fejlesztési stratégia belső koherenciája, a különböző OP-k keretein belül megvalósítani tervezett szektorális beavatkozások koordinációs mechanizmusa nem világos az OP-k
jelen tervezeteiből. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erős koordinációs törekvések nélkül az elvileg egymásra épülő, egymást erősítő beavatkozások elszigetelt, gyenge,
kevéssé fenntartható hatásokat eredményeznek csupán. Itt elsősorban nem az intézményi, technikai koordinációra gondolunk, hanem a beavatkozások - például a foglakoztatás
területén az Efop és a Ginop keretében tervezett foglalkoztathatósági valamint gazdaságfejlesztési/foglalkoztatásbővítő intézkedések - tartalmi, időbeli és térbeli
összehangolására.
Jelenleg az Efop és a Ginop erősen lehatárolja a beavatkozási irányokat; a foglalkoztatás és a gazdaságfejlesztés területén ez az éles elválasztás problémákat vethet fel.
Maga az OP számos helyen utal olyan összefüggésekre, ahol a két program szoros együttműködésére lenne szükség. Ilyen például a telepfelszámolást célzó komplex
programok és a telepen élők foglalkoztatásának összefüggése („A lakás és életkörülmények javításánál figyelemmel kell lenni azok egyén részéről való fenntarthatóságára,
valamint a lakhatási körülmények javítása során az integrált program keretében a GINOP-ból finanszírozott, a telepen élő aktív korú lakosság foglalkoztatásának biztosítására”)
vagy említhetnénk a szociális gazdaság fejlesztésének területét.
Ugyanakkor a jelen koordinációs mechanizmusok mellett nem látszik, hogyan fog összekapcsolódni például a Ginopban megvalósuló „mainstream” gazdaságfejlesztés által
elért munkahelybővítés az Efop kereteiben tervezett foglalkoztathatóságot erősítő intézkedésekkel. Az sem világos, hogy a két OP látszólag konvergens beavatkozási irányai – pl a
szociális gazdaság fejlesztése – hogyan érnek össze, épülnek egymásra időben és térben. Ehhez az OP közötti nagyon pontosan megtervezett koordinációs mechanizmusokra,
tudatosan egymásra épített intézkedésekre, valamint a hátrányos helyzetű térségekre és a marginalizált csoportokra irányuló fókuszra lenne szükség – nem csak az Efop
keretében.
Megítélésünk szerint bármely operatív program akkor lehet hatékony és eredményes, ha olyan közpolitikai környezetbe illeszkedik, amely elősegíti megvalósulását. Az Efop
alapját képező közpolitikai stratégiák az OP tervezés folyamatával párhuzamosan készülnek és nagyrészük az OP hivatalos benyújtásának időpontjára készül el véglegesen. Így
nincs biztosítva, hogy a fejlesztéspolitika és a közpolitikák stratégiai irányai egy irányba hassanak. Az ágazati fejlesztéstől elszigetelten, esetleg ellentétes irányba ható - uniós
finanszírozású – beavatkozások az adott projekten túl tartós fejlesztési hatást, rendszer-szintű eredményt nem hoznak.
Az EFOP célkitűzési között erős hangsúllyal szerepel a diszkrimináció elleni küzdelem és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése, sőt, ez az OP egyik legfontosabb
horizontális elve – ezzel szemben a tervezett beavatkozások köre és azok várható hatásai igen csekélyek. Az OP ilyen célkitűzésű beavatkozásai érintik a romák társadalmi
aktivitásának erősítését, civil szervezeteik támogatását – amelynek közvetetten esetleg lehet hatása a roma szervezetek jogvédő, érdekvédő tevékenységének megerősödése.
Ezen túl az OP egyik fő célja az antidiszkrimináció területén a romák (és a migránsok) sztereotípia-mentes média reprezentációja – ennek érdekében roma médiaszakemberek
képzése valamint a média érzékenyítése és releváns médiatartalmak készítése. Egyrészt javasoljuk, hogy a romák és a migránsok média reprezentációját, az ezzel kapcsolatos
problémákat ne kezeljék egy intézkedés keretében, mivel a két társadalmi csoport média megjelenése, valamint az e mögött álló társadalmi ügyek jelentősen különbözőek.
Javasoljuk továbbá, hogy a média és a közbeszéd érdemi alakítása érdekében a felsorolt intézkedéseknél sokkal szélesebb körű, változatosabb eszköztárat jelenítsen meg,
támogasson a Program – ehhez javasoljuk az elmúlt években ilyen céllal megvalósult kormányzati programok (pl. „Civil society organisations and the implementation of the antidiscrimination law” (Transition facility), ”Promote anti-discrimination and tolerance towards the Roma Minority” (Phare), TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem - a
társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése (Strukturális Alapok)) áttekintését, eszköztáruk továbbfejlesztését és felhasználást, valamint a számos nemkormányzati kezdeményezés tapasztalatainak felhasználását is.
Az interkulturális párbeszéd erősítése szintén az antidiszkriminációs intézkedések között jelenik meg, holott a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés fő területe nem a
kulturális befogadás.
Az OP jelenlegi verziójából továbbra is nagyon hiányoznak a munkaerőpiaci diszkrimináció elleni küzdelem eszközei. Míg a Partnerségi megállapodás fő célja a foglalkoztatás
bővítése, ennek megfelelően mind az Efop, mind a Ginop jelentős forrásokat allokál többek között a romák, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának erősítésére,
addig egyik OP sem tartalmaz hatékony intézkedéseket a befogadó munkaerőpiaci környezet kialakítására illetve a munkaerőpiacon tapasztalható diszkrimináció
visszaszorítására.
Javasoljuk megfelelő intézkedések tervezését a jogsértések feltárására (pl a jog és érdekvédelemben aktív civil szervezetek kapacitásépítése, roma szervezetek támogatása
ilyen tevékenységek elindítására vagy megerősítésére, az érdekeltek jogtudatosságának erősítésére), a jogsértő esetek megfelelő jogorvoslati intézményekhez – elsősorban az
elmúlt években több program keretében megerősített Egyenlő Bánásmód Hatósághoz – való becsatornázásának elősegítésére, valamint a jogalkalmazás hatékonyságának
emelésére.
Az oktatási szegregáció oldása kiemelten jelenik meg a közoktatás fejlesztési fejezetben – itt a cél elsősorban annak az elvnek az érvényesítése, hogy a Program keretében
támogatott fejlesztések nem erősíthetik az oktatási szegregációt. Ezen túlmenően javasoljuk, hogy az antidiszkriminációs intézkedések keretében is tervezzenek intézkedéseket
az oktatási szegregáció területén – jelenleg ebben a fejezetben az oktatás területén jelentkező diszkrimináció még probléma szinten sem említődik meg. A fejlesztések
antiszegregációs szempontú vizsgálata nagyon fontos és üdvözlendő fejlemény az OP jelenlegi verziójában, ez azonban önmagában nem elégséges a már meglevő, széleskörű
oktatási szegregációs és diszkriminációs jelenségek visszaszorítására.

Továbbá hiányoljuk a jog- és érdekvédelem erősítését direkten célzó intézkedéseket, a jogalkalmazás területén a hátrányos megkülönböztetés elvének érvényesítése érdekében
tervezett beavatkozásokat, valamint a társadalmi szemléletformálás - a média reprezentáción túlmenő, egyéb eszközeit. Javasoljuk az antidiszkriminációs intézkedések tervezett
hatásait megjeleníteni a fejezet indikátorai között is.
Különösen jelentősek a fent említett hiányok – esetenként teljes, jelentős szektorok kimaradnak az antidiszkriminációs intézkedések keretéből – a Pozíciós Papír ajánlásainak
tükrében, amely hangsúlyozza a hátrányos megkülönböztetés és a kirekesztés minden formájának megakadályozását.
A Jó Állam megerősítése prioritás alatt szerepel, hogy „Általános jelleggel célzottabbá és
eredményesebbé kell tenni a társadalmi hátrányok csökkentésére irányuló állami beavatkozásokat, s javítani a kormányzati beavatkozások nyomonkövetésére szolgáló
eszközrendszert”. E két megjelölt rendkívül fontos célhoz azonban a továbbiakban az EFOP tervezete nem ír le beavatkozási pontokat, nem azonosít fejlesztési eszközöket.
Hatékony eszközrendszer és az állami intézmények monitorozó és ellenőrző szerepkörének összehangolt érvényesítése hiányában nem biztosítható, hogy a célzott
kormányzati beavatkozások hatékonyan csökkentik a hátrányokat, illetve, hogy általában az országos, területi és helyi közpolitikai döntések és fejlesztési tervek az
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják, és hosszú távon nem növelik az esélykülönbségeket.
A z Efopon belüli forrásallokáció indoklása elnagyolt, nincs alátámasztva adatokkal. A legfontosabb probléma, hogy az EFOP részesedése a teljes 7 éves támogatási keretből
mindössze 10%, míg a 2007-2013 között a TÁMOP és a TIOP részesedése meghaladta a 20%-ot.
A romák munkaerőpiaci integrációjának szintén kiemelt célja az Efop-nak, a romák foglalkoztathatóságának támogatása cél alatt mégis csupán egy nevesített eszköz jelenik
meg, a foglakoztatásba ágyazott képzés, ezen belül is a közszolgáltatásokban való foglalkoztatás. Javasoljuk egy ilyen összetett társadalmi probléma kezelésére ennél sokkal
szélesebb körű és változatosabb eszközrendszer tervezését.
A szociális gazdaság fejlesztésére szánt kísérleti programokra a 2007-2013 programozási időszakban, leginkább annak végén jelentős forrásokat biztosított a kormányzat. A
Magyarországon támogatott kísérleti programok (és a magyar szabályozási környezet is) jelentősen eltérnek a szociális gazdaságnak a tervezet 17. célja alatt hivatkozott EU-s
koncepciójától. Fontos lenne az elindult programok értékelését elvégezni, gazdasági és társadalmi hatásait elemezni, mielőtt azok
multiplikálása megtörténik.
Javasoljuk, hogy a dokumentum indokolja, hogy a roma vállalkozásokat miért tartja a szociális gazdaság részének, ezt mivel támasztja alá. Indokolja, a roma vállalkozásfejlesztő
központ kialakítása miért a szociális gazdaság fejlesztése intézkedéscsomag része.
Az OP jelenlegi verziójában új elemként jelenik meg az „Esélypontok” kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásáért. A Program tervezetéből nem világos, ezek az
intézmények/programok milyen összefüggésben lesznek hasonló célú, hátrányos helyzetű gyerekeket célzó integrációs programokkal, mint például a tanoda program, a
gyermekszegénység elleni program, a Biztos kezdet program. Javasoljuk, az OP fejtse ki és indokolja meg, miért önálló intézkedés az esélypontok kialakítása, miért nem a
közoktatás fejlesztési fejezetben kapott helyet?
A technikai segítségnyújtás tengely eredménymutatója a hatékonyan és eredményesen felhasznált fejlesztési források aránya. Ennek erősítése érdekében a TA tengely biztosítja
az OP lebonyolításával kapcsolatos feladatok megvalósítását, azonban sem a TA tengely, sem az EFOP egyéb intézkedései nem célozzák a hátrányos helyzetű csoportok illetve
azokat képviselő, sokszor kapacitáshiányos szervezetek fejlesztését, a forrásokhoz való hozzáférés és a források eredményes felhasználásának erősítése érdekében. A
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok uniós forrásokhoz való hozzáférésének erősítése a forráselosztási rendszer adminisztratív könnyítése, kapacitásfejlesztő intézkedések
valamint a fejlesztés- és projekttámogató szolgáltatások együttes működtetésével lehetséges.
Javasoljuk az EFOP céljai közé bevenni a hátrányos helyzetű csoportok fejlesztési forráshoz való hozzájutásának és eredményes hasznosításának elősegítését és ehhez
megfelelő módszertannal tervezett projekttámogató intézkedéseket tervezni. Javasoljuk az 1731/2013 (X. 11.) Kormányhatározatban leírt – elsősorban a közszféra szervezetek
számára létrehozandó – projekttervezést, generálást és megvalósítást támogató állami kapacitások komplementereként a civil szféra, illetve a hátrányos helyzetű csoportokat
képviselő szervezetek hasonló támogatását biztosító, civil szervezeti alapon megvalósuló hasonló konstrukciójának beillesztését az OP kereteibe. Ilyen irányú intézkedés nélkül
az Efop horizontális elvében megjelenő cél - a támogatások felhasználását elősegítő szolgáltatások teljes körű igénybevétele, a fejlesztési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés –
sem tud teljesülni.
Az OP jelenlegi tervezetéből továbbra sem világos, hogy a global grant alkalmazása „egyes egészségügyi, közoktatási, társadalmi befogadási, ifjúsági és szociális
fejlesztéseknél, ahol állami fenntartásban működnek a fejlesztésben érintett intézmények”, hogyan felel meg az ESF szabályozás 6.1 bekezdésének, amely a partnerek bevonása
cél alatt az alábbiak szerint definiálja a global grant célját: „ A szociális partnereknek és más érdekelt feleknek – különösen a nem kormányzati szervezeteknek – az operatív
programok végrehajtásába globális támogatások formájában történhet.”
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése kapcsán az Efop megemlíti az országspecifikus ajánlásokat, amely szerint a felsőoktatás területén erősíteni kell a
hallgatói hozzáférést, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek részvételére. Az Efop tervez is releváns intézkedéseket a felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelésére,
többek között a felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítésével, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felsőoktatásba való integrációja révén. Ugyanakkor a fejezetben
megjelenített releváns indikátor, a „Felsőfokú oktatási rendszerbe való bejutást elősegítő programokba bevont romák száma” esetében a célértek 2022-re 100 fő, amely egy 7
éves fejlesztési program esetében nehezen indokolhatóan alacsony szám.
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Magyar Innovációs Szövetség
Egyéb észrevétel
Az egészségügyi fejlesztések négy céljával egyet tudunk érteni. (12. oldal)
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Magyar Innovációs Szövetség
Gyarapodó tudástőke c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Rendkívül fontos, hogy a „gyarapodó tudástőke˝ c. prioritás megkapja a tervezett támogatást. Ugyanakkor a felhasználás szempontjainál itt is a mennyiségi helyett a minőségi
jellemzők hangsúlyozását tartanánk helyesnek. Azaz nem a képzettek számának mértéktelen növelése a követendő példa (erre korábban már volt példa, látjuk hová vezetett),
hanem a még jobb minőségű képzés felé kell elmozdulnunk. Ehhez szorosan kötődik a vi. beavatkozási irány is, mely szükséges, de nem elégséges feltétele a magasabb
minőségű oktatásnak, és majdan K+F+I tevékenységnek.
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Magyar Innovációs Szövetség
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Habár az innováció és a társadalmi felemelkedés szükségszerűen képzett embereket igényel, fontos tudomásul venni, hogy a mennyiségi adatok mellett mindig ott kell, hogy
szerepeljenek a minőségi jellemzők. Nem feltétlenül arra van szükség, hogy sok középiskolásunk legyen, vagy sok egyetemistánk, később diplomásunk, hanem az is fontos,
hogy mit és milyen szinten tanulnak ezekben az oktatási intézményekben. Így nyomatékosítani szeretnénk a természettudományos és műszaki tudás fontosságát, melynek

népszerűsítése és támogatottsága meg kell, hogy jelenjen az OP-ben. Habár a 73. oldalon zárójelesen ez előkerül, hangsúlyosnak egyáltalán nem érezzük. A felsőoktatás
területén pedig, a hangsúly a Közszolgálati Egyetem nagyberuházás felé van eltolva.
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Magyar Innovációs Szövetség
Egyéb észrevétel
Az anyag mind áttekintésben, mind értelmezésben rendkívüli mennyiségű feladatot jelent. Összességében elmondható, hogy a beavatkozási irányok alapjában véve
megfelelőek, azonban hangsúlyosságuk az Operatív Programban nem mindig megfelelő, és így a támogatások könnyen célt téveszthetnek. Többek között a
természettudományok oktatásának teljes reformja szükséges, hogy ne forduljanak el a fiatalok a fizikától, a kémiától és a matematikától. Eszközökkel, kísérletekkel kell
színesíteni az oktatást, mind általános iskolai, mind középiskola, mind egyetemi szinten. Olyan kompetenciákat kell oktatni, amelyek segítik a diákok későbbi sikerességét,
úgymint: munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a probléma-megoldás, a kommunikáció és a vevőközpontúság.
A tervezett pénzügyi juttatások részletes lebontásának hiányában, annak mértékét nem tudjuk minősíteni.
A feladatok megvalósításához kapcsolódóan vannak mérőszámok, ill. mérhető értékelések megfogalmazva. Arról viszont nincs szó, hogy "mi van, ha a tervszámok nem
teljesülnek?", a menetközbeni beavatkozás és újratervezés esetleges lehetőségeiről és irányairól sincs szó. Megkerülhetetlen a célkitűzéseink folyamatos értékelése
(átértékelése) és a tennivalók annak megfelelő adaptálása.
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Demjén Tibor
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 61. oldalon a függőségek megelőzése és visszaszorítása (pl.: dohányzás, alkohol, drog) rész nem tér ki az országos hatókörű szakmai intézmények szerepére.
A szakmai koordináció fontossága megkérdőjelezhetetlen, mind a tevékenységek hatásosságának fokozása, mind pedig a költséghatékonyság biztosítása érdekében. A hálózati
működésű rendszereknél az egyes résztvevők, a megvalósító egységek működésének monitorozásához szükséges szempontrendszer kidolgozása, valamint a monitorozási
tevékenységek megtervezése és a végrehajtás összehangolása a szakmai intézmények fontos feladata. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetben működő Dohányzás
Fókuszpont, valamint az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben működő Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ az előzőekben ismertetett
szakmai módszertani tapasztalataival jelentős mértékben hozzájárulhat a dohányzás visszaszorításához Magyarországon. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetben működő
Egészségkommunikációs Központ kampányai és egyéb média tevékenysége a lakosság felé egészségfejlesztési szándékú és tartalmú üzeneteket juttat el ami szintén jelentős
mértékben hozzájárul a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez és ezen keresztül a hálózatok tevékenységével kedvező módon interferálva erősíti azok munkájának
hatását.
Szövegszerű javaslat a 61. oldal 4. alintézkedés szövegéhez:
A függőségek megelőzését célzó szemléletformálási programok olyan ismeretekkel és készségekkel látják el a magyar lakosságot, amelyek segítségével beazonosításra kerül
a káros gyakorlat, pontosításra kerül az ismeret, megerősíthető az elköteleződés az absztinencia mellett, végül, de nem utolsó sorban kitolódik vagy nem jön létre a
szerhasználat. Ezt egészíti ki a szakmai koordinációt országos szinten ellátó intézmények, fókuszpontok, valamint az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) és a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok (KEF), mint az interszektoriális együttműködés helyi megvalósítóinak fejlesztése, hálózati szintű megerősítése, humánerőforrás-fejlesztése. Az EFI-k és a
KEF-ek a helyi civil szervezetek, egyházi és más helyi közösségek, illetve intézmények bevonásával a lehető leghatékonyabban hangolják össze a stratégiai célokat szolgáló helyi
egészségfejlesztő és függőségek megelőzését és visszaszorítását szolgáló tevékenységeket.
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Simon Dorottya
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) örömmel tesz eleget a felajánlott lehetőségnek és ismerteti észrevételeit a 2014 - 2020 közötti időszakot felölelő operatív
programok társadalmi egyeztetése során.
A tudásra épülő globális gazdaság és az információs társadalom korában a szellemi tulajdon védelme a vállalkozásbarát és innovációt serkentő üzleti környezet
kulcsfontosságú elemévé, alapvető versenyképességi kérdéssé vált. A válságból való kitörésre és a gazdasági növekedés serkentésére a legjobb esélyt az innováció és a
kreativitás felkarolása kínálja. Ebben meghatározó szerep jut a szellemi eredmények jogi oltalmát biztosító szellemi tulajdonnak. A szellemi tulajdon biztosítja a kutatási és
fejlesztési ráfordítások, a csúcstechnológiai ágazatokba és a kulturális iparba irányuló befektetések, valamint a marketinghez és a fogyasztói bizalom megőrzéséhez szükséges
kiadások megtérülését. Ezzel járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a versenyképesség javításához és a munkahelyteremtéshez.
Ezt a célt szolgálja a kormány által elfogadott és a Magyar Közlönyben 2013. szeptember 23-án megjelent Jedlik-terv, nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére. A
szakpolitikai stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól: a szellemi tulajdon területén középtávú célkitűzéseket rögzít. A jövőkép megvalósításához szükséges
intézkedések meghatározása és ütemezése a következő négy pillérben történik:
– iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért;
– szerzői joggal a kreatív iparágak fellendüléséért;
– szellemitulajdon-védelem a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálatában;
– a szellemitulajdon-védelmi intézményi teljesítőképesség fokozása a nemzeti érdekek mentén.
A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az alábbi szöveges észrevételeket tesszük.
A 95. oldalon a 4. prioritási tengelyhez (Gyarapodó tudástőke) tartozó 22. pont (Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban) alatti „A felfedező kutatások
feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás mentén” beavatkozási irányt javasoljuk módosítani az alábbiak szerint:
– A felsőoktatási kutatási, innováció és szellemivagyon-menedzsment fejlesztése.
– Innovációs menedzser képzés támogatása, beleértve a szellemivagyon-menedzsmentet is, valamint entrepreneurship szemléletformálás (egyetemi vállalkozóiság) az
oktatásban, kapcsolódó képzési és fejlesztő programok lebonyolítása.
Szintén a 95. oldalon „Az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése” beavatkozási irányt ez előzőhöz hasonló módon javasoljuk kiegészíteni az alábbival:
– Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás biztosítása, kutatói utánpótlás bővítése, hallgatók, fiatal kutatók bevonása innovatív kutatói
teamekbe, kutatási asszisztencia fejlesztése, kutatás, innováció és szellemivagyon-menedzsment fejlesztése.
– Tudástranszfer-szolgáltatások, tudományos eredmények hasznosíthatóságának fejlesztése a szellemitulajdon-védelmi eszközök hatékonyabb alkalmazásával.
Tisztelettel,

Simon Dorottya
elemző közgazdász
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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György Vöő
Egyéb észrevétel
A 2014-2020 közötti, uniós forrásból fedezett programok egyikéről alkotok most véleményt, illetve teszem meg a javaslataimat. Ez pedig a www.tudasodajovod.hu fedőnéven futó,
számítástechnikai és nyelvtudási ismereteket bővítő-adó projekt.
Egy ilyen jellegű programra már évekkel ezelőtt is szükség lett volna. Gondoljunk csak bele, milyen siralmas a magyar polgárok nyelvtudási szintje. Elméletileg a mostani
huszonévesek zöme már nagyobb tudásra tesz szert tanulmányai során, ám ez a gyakorlatban nincs mindig így. Kellemetlenebb a helyzet a harmincas korosztálynál, nem is
beszélve a 40 év felettiekről, akik közül sokan egyetlen egy idegen nyelvet sem beszélnek, még alapszinten sem....
Szót kell ejteni arról is, ha valaki pl. középfokú nyelvvizsgát tett, de évekig nem használja az adott idegen nyelvet, ugyan a passzív nyelvtudás megmarad, ám borzasztó sokat felejt
mégis, mert napi szinten nem használja a korábban tanult nyelvet, ezért ismétlésre szorul, nyelvtudását csiszolni, gyarapítani kell...
A program tehát alapjaiban jó, szerintem, 2014 szeptemberétől, támopos kereten belül újra kellene indítani. Ám úgy vélem: pallérozni, finomítani szükséges a végrehajtáson.
Nem szerencsés, ha egy csoport létszáma meghaladja a tíz főt, igazából nyelvtanulásban az optimális létszám legfeljebb 5-6 fő lehetne: hiszen időt kell adni szóbeli
megnyilvánulásra, feladatmegoldásra, kiejtéscsiszolásra is, stb. ( Jelenleg 15-16 fős csoportok is vannak, a 11 fős pedig olyan ritka, mint a fehér holló.)
Kevés a legfeljebb 90-95 ezer forintos keret fejenként, hiszen ez maximum 90 órát jelent személyenként, tehát kb. 30X3 óra. Ennyi idő alatt alapjaiban sem lehet megtanulni egy
nyelvet, de természetesen egy középfokú nyelvvizsgára sem lehet felkészülni. Mondhatnák, tegye mellé mindenki a saját forrását, folytassa a nyelvtanulását ily módon, de ne
mondjuk ezt; gondoljunk csak bele a honi sanyarú bérviszonyokba, a devizahitelesek nyűgjébe, a világgazdasági válságba (aminek még nem fordíthatunk hátat), bizonyos
szolgáltató cégek szűnni nem akaró ügyeskedéseibe...
Javaslatom tehát: aki idejét, energiáját nem sajnálja arra, hogy a magyar nemzetgazdaság érdekében nyelvtanulásra szánja rá magát, azokat támogassuk! Támogassuk az
eddigieknél hatékonyabban! Javaslatom: a csoportok maximális létszámát 10, inkább 8 főben határozzuk meg a 2014 szeptemberétől induló nyelvtanulási, támopos etapban. A
támogatott órák számát pedig emeljük meg 180-ra, amely akár egy turnusban igénybe vehető, de meg is bontható. Így egy hatékonyabb nyelvtanulási rendszer jöhet létre, amely
jobban szolgálhatja, hogy nyelveket tekintve is minél több legyen a pallérozott polgár.
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Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Magyar Mérnöki Kamara alelnöke
Egyéb észrevétel
Általánosságban:

Az Operatív Program eszközrendszerének stratégiai áttekintése jó képet mutat.
A prioritástengelyek tartalmi felépítését jónak tartjuk, a kidolgozás is többnyire kellően konkrét elképzeléseket tartalmaz.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a dokumentum 144. oldalától közzétette a rövidítések jegyzékét. (Ez fontos lenne a többi Operatív Program esetében is.)
Javaslat az anyag továbbfejlesztéséhez:
1. A társadalmasítási folyamat lezárását követően hasznos lenne egy összefoglaló melléklet kiküldése az érintetteknek, amely tartalmazza a legfontosabb beérkezett javaslatokat,
ajánlásokat, és a hozzájuk tartozó tervezői válaszokat (mi az, amit figyelembe vettek, mi az, amit elutasítottak, utóbbit miért).

Részleteiben:
12. oldalhoz:
„A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére
A munkaerő-piacnak munkaképes emberekre van szüksége, olyanokra, akik megfelelően képzettek, továbbá jó az általános testi, lelki és egészségi állapotuk.”
Egyetértünk a megállapítással. Megjegyezzük azonban, hogy a korai iskolaelhagyást csökkentheti a megfelelő szakképzési irányok meghatározása.
13. oldalhoz:
„A közoktatásban elsajátított ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásához szükséges kompetenciák eredményességét mérő, évente adatot szolgáltató országos
kompetenciamérés szerint az eredmények a matematika és természettudomány teszt eredményében alig javultak az elmúlt 4 évben. Jelentős javulás következett be ugyanakkor
a szövegértés terén: 2000-hez képest 14 ponttal emelkedett a magyar diákok átlageredménye, s ezzel Magyarország elérte az OECD átlagot. Hasonló eredményt ad a legutolsó,
már kiértékelt 2009. évi PISA felmérés is: a szövegértésben ugyan mérhető a javulás, de a matematika és a természettudományok területén jelentős változások nincsenek, az
OECD átlag szintjén van a gyerekek tudása.”
Ez a megállapítás is sürgetővé teszi a közoktatásban a műszaki és természettudományos ismeretek szélesebb körű oktatását.
16-17. oldalhoz:
Kiegészítést javasolunk:
„Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsolódása az EU 2020 Stratégiához, az országspecifikus ajánlásokhoz és a Bizottság pozíciós papírjához
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program főbb beavatkozásai
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése és kutatói utánpótlás megerősítése
Kapcsolódás az EU 2020 Stratégia célkitűzéseihez
Közvetlenül hat a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelésére, továbbá segíti az innovációs környezet javítását, hozzájárul az uniós szinten 1 millió új kutatói
álláshely kialakítását kitűző célhoz, illetve közvetve segíti a munkaerő-piaci igényekhez való jobb alkalmazkodást a műszaki, mérnöki oktatással.

Kapcsolódás az Országspecifikus ajánlásokhoz
Hajtson végre olyan felsőoktatási reformot, amely nagyobb arányban teszi lehetővé felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók körében. Segítse
az oktatás különböző szakaszai közötti, és a munkaerőpiac felé való átmenetet, a műszaki, mérnöki pályák vonzóvá tételével. Az országspecifikus ajánlás kiemeli továbbá a
kutatói életpálya modell kidolgozását, a kutatói életpálya vonzóbbá tételét, a doktori képzések támogatását.
Kapcsolódás az Európai Bizottság pozíciós papírjához
A 10. tematikus cél alatt, valamint a 10. tematikus célon keresztül az 1. tematikus célkitűzéshez való hozzájárulás keretében az alábbi intézkedéseket hajtja végre: ˗ felsőfokú
oktatás minőségének javítása: felsőoktatási programok munkaerő-piaci igényekhez való megfelelőbb hozzáigazítása, a műszaki, mérnöki oktatással; célzott támogatás a
szociális-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatási tanulmányokhoz való hozzáféréséhez és a tanulmányok befejezéséhez; ˗ az oktatási és képzési
infrastruktúrák létrehozása: a magánszektorral való együttműködés erősítése;
- posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok, kutatói hálózatok erősítése. „

23.-24. oldalakhoz:
„1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló összegző áttekintés
10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10.(c) a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében
E beavatkozások nem kizárólag a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát kívánják növelni, hanem ezen túlmenően a felsőfokú képzést szorosan hozzá kívánják igazítani a
gazdaság igényeihez, továbbá növelni fogják a felsőoktatási kiválóságot a kutatás-fejlesztési, innovációs és azt támogató humán erőforrás bővítése érdekében. Ezzel egyfajta
átmenet is képződik az innovációt szolgáló beavatkozások felé
1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítését szolgáló ESZA fejlesztések
A 10. tematikus célkitűzésen keresztül az 1. tematikus célkitűzés támogatása, a 3. cikk, 2. bekezdés, c) pont szerint: a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése
posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő
tevékenységek és partnerségek révén.
A beruházási prioritás biztosítja a K+F+I rendszer humán fejlesztések általi megalapozását, hozzájárul a kutatások hatékonyabbá tételéhez az intelligens szakosodás keretében.
Segíti a Horizon2020 projektekben és európai kutatási hálózatokban, programokban való magas részvételt, továbbá szolgálja a kutatói életpálya vonzóbbá tételét, a doktori
képzések támogatását, a kutatói létszám növelését így hozzájárul az EU azon célkitűzéséhez, amely az EU-ban legalább egymillió új kutatói álláshely elérést feltételezi.”
Az Operatív Programnak célja kell, legyen, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban, hangsúlyozva, hogy Magyarország csak
akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen
tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülése, javul a szakmai megítélése, presztízse.
32.-34. oldalakhoz:

„2. A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése „ címszó alatt nagyon
helyesen felsorolja a
„Kapcsolódó 2007-2013-as tapasztalatok:
TIOP 2. prioritás valamennyi intézkedése
TÁMOP 6. prioritás valamennyi intézkedése
a ROP-ok, a KEOP és az ETE OP egészségügyi tárgyú konstrukciói
TÁMOP 5.4.2-08 és TÁMOP 5.4.2-12 konstrukciók
TIOP 3.3.1 A. akadálymentesítés
TIOP 3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása
TIOP 3.4.2
Regionális Operatív Program szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztései, valamint bölcsődék infrastrukturális fejlesztései.”
Ugyanakkor hiányoljuk a tapasztalatok és eredmények összefoglalásának rövid kifejtését, vagy mellékletben/függelékben történő csatolását.
ld még egyéb a támogatandó intézkedések leírásánál is; pl:35.,36.,37., 45. ,46. , 48., 49., 50., 54., 55., 56., 62., 64., 66.,86.,88. oldalakon is. Nem elegendő azt rögzíteni, hogy
programok indultak, de tudni kell azt is, hogy azokkal mit értünk el, mert csak a honnan, hová irányok megszabásával lehet előbbre jutni és a kívánt célokat elérni.

71. oldalhoz:
Egyetértünk a Széll Kálmán tervben megfogalmazottakkal: „A magyar gazdaság növekedése és a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly akadályt jelent, hogy az oktatási
rendszer kibocsátási szerkezete és minősége sok tekintetben eltér a munkaerőpiac tényleges igényeitől.”
Ezért sürgetjük mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban a műszaki és természettudományos oktatás erősítését, mert ha nem lesz elegendő számú matematikát, fizikát és
kémiát oktató pedagógusa az országnak, a műszaki, mérnöki pályák is elmaradnak, nem lesz K+F+I tevékenység és gazdasági felzárkózás.

Összefoglalva:
Az Emberi Erőforrás Operatív Program kialakítását megfelelőnek tartjuk. Erénye a dokumentumnak, hogy jól bemutatja az EFOP egyéb Operatív Programokhoz való
kapcsolódását.
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Dr. Máhr András, elnök, Mezőgazdasági Szövetkezők és termelők Országos Szövetsége
Egyéb észrevétel
Más OP-k kapcsolódása a vidék felzárkóztatásához
Mint ahogyan az általános észrevételek között már jeleztük, megítélésünk szerint a Magyar gazdaság egyik kiemelten megoldandó feladata a vidék – különösen a falu –

leszakadásának a megállítása; a vidéki foglakoztatási ráta kritikusan alacsony értékének a javítása; a vidék tőkevonzó képességének a javítása, illetve a vidéken keletkezett tőke
helyben tartása. Ennek érdekében javasoljuk, hogy az EMVA-n kívüli OP-k preferáltan kezeljék a vidéki, kiemelten a kistelepülési, falusi térségeket!
Ezen belül is az alábbi intézkedések támogatását javasoljuk más OP-ból:
1. Legális vidéki- és kiemelten agrárfoglalkoztatás növelése – EFOP
2. Élelmiszeripari beruházások támogatása – GINOP
3. Öntözés és komplex vízgazdálkodási programok (benne a belvíz is) támogatása – készülő KEOP
4. Helyi tőke helyben tartása (melléküzemágak fejlesztése, diverzifikáció) – GINOP
5. Turisztika fejlesztése (mezőgazdasági vállalkozások számára is) – GINOP
6. A vidéki népesség-megtartó képesség, vállalkozásfejlesztés – GINOP
7. Infokommunikáció fejlesztése mind az agráriumban, mind a vidéki településeken – GINOP
8. Javasoljuk a tőkebefektetési alapok rendszerét kiterjeszteni az agrárvállalkozásokra. (Felhívjuk a figyelmet a mezőgazdaság sajátosságaira, melyből kiindulva külön alapként
kellene kezelni más tőkebefektetési alapoktól) – GINOP
9. Kedvezményes hitel- és kamattámogatási konstrukciók agrárgazdaságra történő kiterjesztése – GINOP
10. Vízgazdálkodás, vízvisszatartás, benne helyi kisebb léptékű tározók létesítésének a lehetőségével – KEOP
11. Megújuló energia, kiemelten a mezőgazdasági alapanyagú biomassza energetikai célú felhasználásának támogatásával – KEOP
12. Elérhetőséget javító beruházások (különösen a vidéki úthálózat fejlesztése) – TOP
13. Tudományos fejlesztések átültetése a gyakorlatba az agrárgazdaság vonatkozásában is – GINOP.
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Keszthelyi Péter, elnök, BUDAPESTI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
Egyéb észrevétel
Az országban és különösen Budapesten stratégiai kérdés a bérlakás helyzet megoldatlansága, és az ebből fakadó röghöz kötöttség, amiből egyértelmű a mobilitás hiánya és a
munkaerő helyzet kiegyenlitetlensége az egész országban. Márpedig ezek megoldása nélkül a szépen felsorakoztatott elvek üres szavak maradnak és a legtöbb
foglalkoztatottságra irányuló program is megvalósíthatatlan.

A bérlakás programra vonatkozóan mellékelünk egy alatvetést is, amit az Egyesületünk felvezetése alapján már a BKIK keretein belül el is indítottunk és még minisztériumi
egyeztetésig is eljutottunk, de valódi programalkotásra nem került sor, pedig nemcsak a jelenleg üresen álló lakások korszerű és gazdaságos hasznosítását, de lakáshitellel
küzdők problémáinak valódi piackonform megoldását is segítené az általunk szorgalmazott non profit bérlakás program. Ráadásul ezzel a megoldással az MNB
vállalkozásélénkítő program egy kis része végre az építőiparba is eljutna és elindíthatná a mára teljesen leállt projektfinanszírozást a lakásépítés területén. Mindez különösen a
Közép Magyaroszág régiót segítené jelentős mértékben. Megjegyezzük tovább, hogy ez a megoldás nem idegen az eddigi megoldásoktól, mindössze az állami eszközkezelés
rendszerét kellene átgondoltabban és szélesebb körűbben átalakítani.
Bérlakás koncepció
Alapvetések

Magyarországon az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag megszűnt a szociális bérlakás és összességében a bérlakás részaránya egészségtelen mértékben lecsökkent az európai
városok gyakorlatához képest. Mindez jelentősen rontja az építőipar helyzetét és az egészséges városi lakásstruktúra hiánya a munkaerő mobilizációt is gátolja. Mindezeken túl
jelentősen felhalmozódott az üresen álló, használaton kívüli lakások állománya, ami az ingatlanpiac helyzetét is felborítja és annak mozgását és helyes ár-érték struktúrájának
alakulását is befolyásolja. Ugyanakkor a jelentős ki nem fizetett és ez által komoly fizetési hátrányban lévő ingatlantulajdonos lehetetlen helyzetben van, amelyet nemcsak
rövidtávon, hanem szerkezetében és hosszú távon is kezelni kell.
Magyarország kormánya ugyan helyesen megkezdte ennek a problémakörnek a kezelését, de az eseti és átmeneti rendelkezések a gyors beavatkozást és az azonnali
segítséget, ha esetenként meg is oldják, a teljes problémakör kezelésére nem nyújtanak megoldást.
A BGE a BKIK IX érintett szakmai osztályaival elemezve az elmúlt több évtized problémáit és a jelenlegi, de akár történelmi európai megoldásokat szükségesnek tartja egy hosszú
távú bérlakás koncepció és annak alapján egy teljes rendszer kidolgozását, amelynek alapvetéseit a következőkben fogalmazza meg.
• A bérlakás arányát egy helyes arányban vissza kell állítani, amelyhez fel lehet és fel is kell használni a jelenleg kialakult helyzet kényszereit. (ki nem fizetett hitelekkel terhelt
tarthatatlan tulajdonok, üresen álló szociális és tartósan ki nem adott magán lakások, megkezdett állami próbálkozások a bérlakások visszaállítására-eszközkezelő, Ócsa
sikertelen vállalkozás elemzése)
• Meg kell teremteni a többszintű bérlakás struktúrát a szükséglakástól a piaci árhoz közeli bérlakásig, a felső bérleti konstrukciónál akár a lízing lehetőséggel a tulajdonszerzés
(visszaszerzés) lehetőségét is biztosítva. Ebben új elem a BGE és a BKIK által felvetett és piackonform megoldást kínáló non profit bérlakás struktúra kialakítása, annak teljes
állami többségi tulajdonnal támogatott rendszerével.

• Ki kell a alakítani azt az egészséges kényszerhelyzetet, vagy inkább opcionális lehetőségek rendszerét, amelyben a jellegi lehetetlen helyzetbe került tulajdonosoknak megéri a
bérlakást választani és egy stabil élethelyzetet teremteni
• Meg kell teremteni az üres lakások kiadásának kényszerét akár a már sokat vitatott ingatlanadó bevezetésével is, amely azonban semmiképp sem irányulhat sem a lakott, sem
az üzletszerűen működtetett ingatlanokra, hiszen azokat már megfelelő vállalkozói vagy tulajdonosi közteher jelenleg is terheli.
• A bérlakás készlet teljes körű állami, vagy önkormányzati esetleg ezek kombinációjával kialakított kezelői, létesítménygazdálkodói hálózatát annak teljes fizikai szervezetivel
együtt meg kell alkotni, vagy a meglévők bázisán fel kell fejleszteni. Ezen társaságok esetében persze figyelembe kell venni a kiszervezhető (outsourcing) feladatok rendszerét és
nem minden esetben mamut szervezetek felállítására kell törekedni.
• A teljes bérlakás állomány kezelésére létre kell hozni egy ingatlan alapot, amelyhez kapcsolható minden a korábbiakban vázolt funkció és azokhoz szükséges cégek rendszere
is, amely egyúttal az ingatlanalap mintegy holding szerű működését feltételezi.
• A teljes rendszer kialakításával egyidejűleg meg kell vizsgálni a nyugdíjalap bevonhatóságát a rendszerbe és ezzel egy egészséges ingatlanpiac visszarendeződéssel a
nyugdíjak értékállósága is biztosítható azok stabil fedezete révén.
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Dr. Dura Gyula, mb főigazgató Országos Környezetegészségügyi Intézet
Egyéb észrevétel
A 2013. október 24-én érkezett, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programok dokumentumait, melyeket a Miniszterelnökség társadalmi egyeztetésre bocsátott
áttanulmányoztuk.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programok dokumentumaihoz környezetegészségügyi szempontból az alábbi megjegyzéseket, észrevételeket tesszük.
I.
Visszamutatásként megvizsgáltuk, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program előzetes szakmai egyeztetését követően a 2013. július 02 - án tett kiegészítő javaslatok
az EFOP 2014-2020, Célrendszerébe az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén beépítésre kerültek-e a jelenlegi Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program dokumentumába.
Dr. Páldy Anna főigazgató helyettes asszony és dr. Vargha Márta osztályvezető asszony észrevételeit megerősítve megállapítható, hogy
- Az egészséges környezethez való hozzáférés lehetőségeinek, valamint
- A területi és lakhatási hátrányok felszámolásának, a lakókörnyezet egészséghatásainak felmérése célprogramokként az EFOP 2014-2020 jelenlegi dokumentumában a
különböző stratégiákba csak részben kerültek beépítésre.
Vízhigéniás szempontból javaslataink az alábbiak:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program prioritásaihoz kapcsolódva:
1. Hátrányos helyzetű csoportok egészséges ivóvízhez és megfelelő szennyvízkezeléshez való hozzáférésének célzott biztosítása
2. Egészséges ivóvíz és megfelelő higiénés állapot biztosítása valamennyi gyermekintézményben (WASH célkitűzések a Pármai Deklarációhoz kapcsolódóan)
A Terület- és Településfejlesztési Programhoz kapcsolódva (4. prioritási terület)
3. Ólomcsövek cseréje az épület felújítások során, kiemelten a gyermekintézményekben
4. Közműves ivóvízhálózatra gazdaságosan nem csatlakoztatható településrészek, tanya területek egészséges ivóvízzel való ellátottságának támogatása
Ehhez kapcsolódóan támogatjuk a Vidékfejlesztési Program 4B prioritási területének (39) célkitűzését: „(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint
környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások”, amennyiben ez magában foglalja a 4. pont megvalósításához
szükséges egyedi ivóvíz és szennyvízkezelő rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának támogatását.
Levegőhigiénés szempontból észrevételeink az alábbiak:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a levegőminőség témakörével nem foglalkozik, de sok helyen említi a megfelelő „lakókörnyezet” kialakításának fontosságát a
hátrányos helyzetű településeken is.
Ehhez kapcsolódva szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy igen fontos lenne az elszegényedett területeken is a fosszilis tüzelőanyagok háttérbe szorítása érdekében, a korszerű
fűtési rendszerek preferálása.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Az Operatív Program áttekintését az alábbi megyei humán erőforrás jellemzők mentén végeztük el, ezen jellemzők OP szerinti kezelésének módját vizsgáltuk mivel ezen
adottságok figyelembe vétele minden beruházás, gazdaságfejlesztési elképzelés, munkahely teremtési akció megvalósításának a feltétele.
A vizsgált jellemzők közül a megye humán erőforrás potenciálja – a népesség, az aktív keresők, az ifjúsági munkaerőforrás összetétele, iskolázottsága és szakképzettségi
színvonala szempontjából összességében hasonló képet mutat, mint az országos átlag. Eltérés elsősorban abban van, hogy a megyén belül igen jelentősek a gazdaság
fejlettségében és a humán erőforrás minőségi összetételében meglévő területi különbségek és nagy a gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott térségek aránya,
korszerűtlen a munkahelyi struktúra, kiemelkedően magas a munkanélküliség, nagyarányú a társadalom perifériájára szorult, hátrányos helyzetben élők száma. Az elöregedő
falvakból a munkaerő mobilizálhatósága nehézségekbe ütközik. Ennek orvoslását a TOP-ból biztosítottnak látjuk. A megye humán erőforrás-potenciáljának erősségei közé
tartozik azonban a jelentős létszámú, jól képzett és kapacitásaiban jelentős részben kihasználatlan műszaki értelmiség, az ipari és mezőgazdasági munkakultúra, a változó
igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, folyamatosan újratermelődő ifjúsági munkaerőforrás, a magas szellemi potenciált képviselő, sokirányú humán erőforrásfejlesztésre alkalmas egyetemi bázis.
Az Európai Unió kiemelt jelentőséget tulajdonít az oktatásnak és a képzésnek, de ezeket a gazdaságfejlesztés részének tekinti, azaz a foglalkoztatás, illetve a társadalmigazdasági fejlődéshez való hozzájárulás oldaláról közelíti a képzés és az oktatás helyzetét a jelenlegi tervezési időszakban.
Ezért a humánerőforrás fejlesztésének kérdéseit a gazdasághoz (és részben a társadalomhoz) kötődő kapcsolódási pontokat keresve célszerű vizsgálni a 2014-2020-as
tervezési időszak viszonylatában. Az Operatív Program jelenleg véleményezett verziója 2013. szeptember 30-án került lezárásra és társadalmasításra, a Partnerségi
Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, a „társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése valamint a Jó Állam” prioritásban foglaltakat valósítja meg.
Az Európai Unió 11 tematikus célkitűzése közül a 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, a 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész
életen át tartó tanulásba történő beruházás valamint a 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás célkitűzéseket kívánja az OP megvalósítani.
Az OP hét fő beavatkozási iránya közül kiemelkedően fontos az EU 2020 Stratégiában megjelölt célkitűzések alapján az iskolából kimaradók arányát 10% alá csökkenteni, a 3034 éves korosztályban pedig - 30,3 %-ra emelni a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát (az EU-s célkitűzés 40%). Ezeknek az Nemzeti Reform Programban szintén
szereplő vállalásoknak a finanszírozására az EFOP hivatott, prioritásaiban megfelel az EU és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodásnak, megvalósítja annak 4.
nemzeti prioritását.
Az OP illeszkedésének bemutatása érthető, jól strukturált, a fent leírt EU-s céloknak való megfelelés alapján került kialakításra.
A teljes operatív program és a prioritás tengelyek ugyanazon struktúra alapján lettek kialakítva, követhető.
Az ESZA finanszírozású társadalmi befogadást célzó beavatkozások a 2014-20 időszakban több kategóriába sorolhatók:
• az EU rendeletek illetve a Közös stratégiai keret által meghatározott társadalmi befogadás tematikus célba tartozó, társadalmi befogadási prioritástengely keretében
megvalósuló beavatkozások,
• a társadalmi befogadás tematikus célba is tartozó, pl. oktatási vagy foglalkoztatási prioritástengely keretében megvalósuló beavatkozások
A társadalmi befogadás és más tematikus célok lehatárolása az EU szabályok miatt fontos, de a végleges szabályok és kialakult értelmezés híján nem teljesen egyértelmű:
Vannak határesetnek számító beavatkozások, amelyek elsősorban az oktatás, de a társadalmi befogadás tematikus célba is beletartozhatnak, ilyen például az oktatás határán a
hátrányos helyzetű gyerekek integrált oktatása.
Javaslatok:
1. prioritási tengely:
infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
2.A.1.2 : a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése:
A szolgáltatáshiányos, hátrányos helyzetű térségekben kiemelt fontosságú a szegénység átöröklődésének megakadályozása, fontos szem előtt tartani, hogy ott valósulhassanak
meg a fejlesztések ahová eddig nem jutottak el a gyermekszegénységi programok által nyújtott támogatások (ez az ország egyharmada) és különböző eszközökkel fontos a
megvalósítás biztosítása is.
2.A.1.3.1 A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése:
Az igen érzékeny fekvőbeteg ellátás leépítése csak akkor lehetséges, ha Magyarország lakosságának egészségi állapota nem minden európai uniós statisztika szerint a
legutolsó illetve azt megelőző helyen szerepel. Ilyen változtatások bevezetése a kiábrándító statisztikák fényében csak akkor indokolt, ha előbb az egészségügyi mutatóink jóval
kedvezőbb képet mutatnak. Ugyanez az intézkedés nem szolgálja a hozzáférésbeli különbségek mérséklésének megvalósulását sem!

Az intézkedésnél a szociális ágazat tekintetében hiányolható, hogy nincsenek kiemelt célcsoportként feltüntetve a hajléktalan célcsoportokat támogató szervezetek.
Az output indikátorok tekintetében a teljes prioritásra kevesebb, mint 900 fő humán infrastruktúra férőhellyel kalkulál a program évente országos szinten, ami nem elegendő.
2.A.1.5.1 Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások:
A megvalósítás során a felújított szegregátumok fenntarthatóságáról, állagmegőrzésről gondoskodni kell az ott élők bevonásával, képzési programokkal és a közösségi érzést,
összetartozást erősítő programokkal. A szegregátumok felszámolására vonatkozó intézkedést érdemes országos szintre emelni, így tud integrált hatást kiváltani.
1. prioritási tengely: befogadó társadalom
A fejezet elemzései kiegészítésre szorulnak.
2.A.2.3.1.6. A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok munkaerőpiaci foglalkoztathatóságának javítása:
Az intézkedés beavatkozási célcsoportok között egyáltalán nem említi az idősebb korosztály valamint a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiaci helyzetének nehézségeit,
védelmét.
2.A.2.3.1.9. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása:
Az alintézkedések közül az egyik az országos szakmai-módszertani szolgáltatás kialakítására irányul a másik pedig a települési ifjúsági munka fejlesztésére. Hiányoljuk a két
pólust összekötő szakmai megyei szint megjelölését, támogatását.
2.A.2.5.1.12. A települési leszakadási folyamatok megfordítása alintézkedés keretében a humán erőforrás fejlesztést célszerű folyamatos foglalkoztatási programokkal
összekötni. Ennek hiányában a megvalósulás nem tudja elérni a kívánt célt.
2.A.2.5.1.13. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal: a kedvezményezettek körében a helyi közösségeket is javasoljuk megjeleníteni.
2. prioritási tengely: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében:
Az első beruházási prioritás alatt található „minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében” célkitűzés esetében a
demográfiailag növekvő vagy stagnáló népességű települések a fejlesztések célcsoportjai, ami pont a csökkenő népességű, egyébként is elmaradott, aprófalvas térségeket,
városi térségeket vonja ki a fejlesztések alól, ezzel még inkább elszakítva a két pólust egymástól, még inkább növelve a távolságot a fejlettebb és az elmaradottabb területek
között.
A felsőoktatási kapacitások túlnyomó többsége a Közép-magyarországi Régióban található jelenleg is, ezért értelmezhetetlen az intézkedés célja, mely szerint továbbra is
elsősorban a KMR-ben megvalósuló felsőoktatási célú infrastrukturális fejlesztéseket fogja támogatni az OP. Nem tartjuk tényszerűnek és megalapozottnak azt az állítást, mely
szerint a KMR szolgáltat országos szinten, a többi régió pedig mint „vevő” szerepel. Ez szintén a leszakadás további növekedéséhez járul hozzá és semmilyen szempontból sem
a többi felsőoktatási intézmény és régió felzárkózását szolgálja!

3. prioritási tengely: gyarapodó tudástőke:
2.A.4.3.1. Korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása alintézkedés esetében a korai
iskolaelhagyás jelenségének azonosítására, nyomon követésére irányuló programok kidolgozásának lehetősége csak országos, regionális és helyi szinten lesz támogatva. A
jelenlegi verzióban a megyei szint nem szerepel.
A célérték 2022-ig a köznevelés fejlesztésre irányuló projektek esetében 1000 db, ami 30.000 hátrányos helyzetű diák bevonását tűzi ki célul, megfelel a prioritás céljainak.
A felsőoktatás közvetlen részvételét növelő beavatkozások között olyan komplex „első munkahelyek” támogatását is tartalmazó programcsomagokat is célszerű lenne támogatni,
amelyek a felsőoktatási képzésekhez kapcsolódóan nagyobb vonzerőt biztosíthatnának.
Célszerű lenne a jelenleg a „felfedező kutatások feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás területén” felsőoktatási szinten megvalósítandó entrepreneurship
szemléletformálás beágyazása korábban, akár a középfokú oktatási követelményrendszerbe, olyan módon ahogy a nyelvi kompetencia fejlesztést is a korai iskolai oktatásban
kezdik.
4. prioritási tengely : Jó állam:
A prioritás teljes keretének 50%-át a tervezet szerint az Közép-magyarországi Régió kapná. Az új önkormányzati és államigazgatási struktúrák kialakítása (kormányablakok,
járási/kerületi hivatalok, fővárosi- és megyei kormányhivatalok) véleményünk szerint nem csak a Közép-magyarországi Régiót érintő fejlesztések. Az ország teljes területére a
keret 50%-a marad, ami annak a fényében is kevés, hogy a közigazgatási kapacitások legfelső, irányító szintje a KMR-ben található.
2.A.5.2.25. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése kapcsán a gyakorlatban valóban alkalmazható – nem csupán elméleti jellegű – képzési programok kidolgozása
lenne szükséges a továbbképző intézmény részéről, esetleges „best practice” gyakorlatok megvalósítása, átültetése a magyarországi közigazgatási viszonylatokra.
Egyéb megjegyzések:
A társadalmi befogadás egyik legfontosabb eleme a kirekesztés megszüntetése a közszolgáltatások terén. Mivel megyénk aprófalvas térszerkezetű, ezért itt kiemelkedően fontos,
hogy 2020–ra azonos szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek mindenki számára, pl. a hátrányos térségekben illetve településen élők számára éppúgy, mint a fejlettebb
térségekben élők számára. Mindez hosszútávon az érintettek foglalkoztathatóságának is feltétele.
Az operatív program prioritásai közül - a megyénk szempontjából kiemelkedően fontos - társadalmi befogadás fenntarthatóságának feltétele a foglalkoztatás bővítése illetve a
foglalkoztathatóság javítása, különösen az alacsony iskolai végzettségűek körében. A foglalkoztatás bővítése érdekében pedig szükségesek olyan programok amelyek,
munkaerőpicai szolgáltatásokkal és képzésekkel erősítik meg a szociális gazdaság által kezdeményezett programokat. Ennek megvalósulását az OP tekintetében kiemelten kell
kezelni, a tervezet ennek mentén alakította ki intézkedéseit.
A fentiekhez képest sokkal kisebb forrásigényű, de a fentiek megvalósítása érdekében fontos cél a programok végrehajtására alkalmassá tehető szervezetek
kapacitásfejlesztése.
Az ellenőrzésért, irányításért és igazolásért felelős hatóságok a jelenlegi OP verzióban nem kerültek kialakításra.
Hiányolható, hogy az OP a diszkrimináció kockázatának kitett csoportok által érintett területek speciális szükségleteit megcélzó stratégiája csak címszavakban került kialakításra,
nem különülnek el és nincsenek kijelölve a különböző fejlettségi szintű (HH, LHH, komplex programmal támogatandó LHH) térségek különböző igényeire szabott intézkedések.
A horizontális szempontok érvényesítésének igazolása egyszerűsítése javasolt.
Az intézmények felkészülését megkönnyítené, ha éves szinten tervezhetőek lennének a pályázati kiírások.
Megfelelő indoklás benyújtása mellett legyen lehetőség a szakmai program módosítására, ami szintén a programok megvalósulását segíti elő.
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Bátainé Balogh Erzsébet

Egyéb észrevétel
Az Operatív Program egyik kardinális megállapítása: a „lakosság általános egészségi állapota rossz.”
A lakosság egészségtudatának növelésére kell fektetni a hangsúlyt, az alábbi eszköz bevonásával:
- egészségügyi és szociális infrastruktúrába – ingyenesen hozzáférhető szűrőprogramok folyamatos lakosság részére történő hozzáférés biztosítása, a prevencióra helyezve a
hangsúlyt.
- az ellátási minőség területbeli különbségének mérséklése helyett – a különbségek megszüntetése (pl. Bonyhádon u.olyan feltételekkel – gépekkel – vizsgálják a betegeket,
mint Bp-en, vagy a nagyobb városokban. Amennyiben ez nem valósítható meg, - centrumok létrehozása, hogy minden állampolgár egyenlő eséllyel férjen az egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
2./ A szegregáció megszűntetése, mélyszegénységben élők lakhatási körülményeinek javításához fűzött észrevétel: a tervezetben leírtak fontossága nem kérdőjelezhető meg,
azonban az érintett rétegek egyéb támogatására kiemelt hangsúlyt kell fektetni pl. életvezetési tanácsadás, amely a mindennapjaik boldogulásában, beosztásban stb. sokat
segítene
A Települési leszakadási folyamatok megfordítása az egyházi, civil szervezetek bevonásával megoldható lenne, ennek tükrében a civil szervezetek megerősítésére fektetni a
hangsúlyt.
Az egészségügyi ellátórendszer átalakításának folytatása a finanszírozhatóság fenntartása érdekében halaszthatatlan. A fekvőbeteg ellátást rövidítő és kiváltó szolgáltatásokat
kívánják erősíteni az alapellátás és járóbeteg szakellátás megerősítésével.
Emellé kívánkozik, de a programban nem szerepel, az otthoni szakápolási szolgáltatások lehetőségének bővítése is, társadalombiztosítás által finanszírozott formában. Jelenleg
hiába van területi ellátási kötelezettség szerint lefedve valamennyi település, a szolgáltatás iránti igények a korlátozott vizitszámok miatt nem kielégítettek.
Még mindig jelentős kapacitást kötnek le az aktív fekvőbeteg ellátásban, de főleg a krónikus ellátásban a szociális problémák miatt ápolt betegek. Alapvető fontosságú lenne a
bentlakásos szociális intézmények idős ellátottjai számára, hogy az ő krónikus ellátásukhoz kapcsolódó feladatokat ne az egészségügyi ellátó rendszer, hanem működési
engedéllyel rendelkező, megfelelően képzett ápolókkal maguk a szociális intézmények lássák el.
Az aktív fekvőbeteg ellátás tehermentesítése szempontjából fontos lenne több ápolási és hospice osztály létrehozása az országban. Legalább a nagy megyei kórházakban
indokolt lenne működtetni ilyen osztályokat.
A 2.A.2.7.1. pontban felsorolt alintézkedések mindegyike feltétlenül indokolt, nemcsak akciószinten, hanem folyamatos fenntartással.
A minőségfejlesztéssel kapcsolatban fontos lenne, hogy ne csak a fekvőbeteg ellátó intézményeknek, hanem az alapellátóknak is legyen kötelezően külső minőségügyi
rendszere.
A lakosság egészségtudatosságának növelése, mint cél folyamatos feladatot ad a társadalom különböző szegmenseinek (család, munkahely, oktatás, egészségügy, stb). Nem
vitatva a kardiovascularis betegségek megelőzésének fontosságát, itt is – nemcsak a szűrésekről szóló fejezetben- kiemelten kellene kezelni a rosszindulatú daganatos
betegségek prevencióját is.
Ugyanitt 4-es alintézkedésként a drog, dohányzás megelőzésének stratégiája szerepel, de az országnak alkoholstratégiára is szüksége lenne. (Tudományos fórumon hangzott
el, hogy legalább minden második család érintett ebben a problémában).
A hátrányos helyzetű lakosság problémáira nem sorol fel konkrét megoldási lehetőségeket a program.
Pl.:
1. Mozgó szakorvosi szolgálat működtetése: ez olyan speciális szakorvosi ellátás (szakellátás), amely nem fix telephelyen működik, hanem egy-egy terület lakosságát úgy látja el,
hogy a hozzá tartozó településeken felváltva ("körforgásos" jelleggel) tart szakrendelést. Ide tartoznak a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (15) és (16) bekezdése szerint
finanszírozott gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatok. A változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás feltételeit az ellátás helyszínén az adott
szolgáltatás nyújtásának idejére a mozgó szakorvosi szolgálat biztosítja.
Fontos lenne a hátrányos helyzetű térségek egészségházaiban, tanácsadóiban - olyan tárgyi feltételeket biztosítani, melyek minőségi ellátást tesznek lehetővé.
2. Az infrastrukturális beruházások feltételeinek a megteremtése:
Valamennyi fejlesztésnek figyelembe kell vennie az akadálymentesítés követelményeit, legyen az festés/mázolás vagy elektromos rendszer felújítása, korszerűsítése, vagy új
épületrész építése.
Valamennyi építési, felújítási beruházás során teljes körű, valamennyi fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítést kell végezni, másként fogalmazva a beruházás minden
beavatkozási területének komplex akadálymentesítése kötelező legyen.(1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről)
3. Rehabilitáció feltételeinek a megteremtése:
Rehabilitáció: olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos
személynek, hogy helyreállított, vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben.
Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás-terápia, valamint a gyógyászati segédeszköz–
ellátás és ezek használatának betanítása is. (1997.évi CLIV törvény 100. §).
4. Telemedicina kiépítése:
A telemedicina a távközlési és informatikai technológiák alkalmazása az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell
áthidalni.
Jelentékenyen mérsékelné az ellátási szükségletet, és ezzel az ellátórendszer erőforrásigényét is az olyan intézkedések, amelyek például könnyítenék az egészséges
élelmiszerek, a sportolási lehetőségek elérhetőségét, vagy fejlesztenék a lelki krízisek idején támaszként szolgáló kisebb-nagyobb közösségeket, vagy csökkentenék a jövedelmi
egyenlőtlenségeket, vagy tovább korlátoznák a dohányzást és az alkoholfogyasztást.
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Zala Megyei Kormányhivatal
Egyéb észrevétel
2.A.1.2. A vonatkozó speciális célkitűzések és az elvárt eredmények című fejezethez.
Javaslatok:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) megfogalmazott beavatkozási irányokat fontosnak tartjuk. A szegénység elleni küzdelemre, a népegészségügyi
feladatokra, az egészség megőrzési és egészségügyi fejlesztési célokra fordított kiemelt figyelem és forrás megítélésünk szerint hosszú távon az egészségi állapot mutatóiban,
és áttételesen a gazdasági mutatókban is javulást eredményez. Az ellátó rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása érdekében javasoljuk, hogy a daganatos
megbetegedéseknél a gondozás a lelki, életmódi, illetve életvezetési gondozási tevékenységgel bővüljön.
A gyermekszegénység csökkentése a mélyszegénységben élők számának csökkentésén keresztül vezet, ami szorosan összefügg az iskolázottság és a foglalkoztatás
emelésével, az egészségtudatosabb életmóddal a társadalmi szolidaritás növekedésével, a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel, a közegészségügyi
és járványügyi biztonsággal szorosan. Ezek a problémák egyes területeken halmozottan jelen vannak, de a „nem halmozottan hátrányos” települések, járások megyék sem
mentesek a fent felsorolt nehézségek alól.
Fontosnak ítéljük a 2014-2020-as operatív programok tervezése során az eddig megvalósult fejlesztések eredményeit, a jó gyakorlatok tapasztalatainak felhasználását (TAMOP
programok).
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Drótos László
Egyéb észrevétel

Gondolatok-ajánlások
2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programok közül
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP)
a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület részéről
ÉSZREVÉTELEINK, VÉLEMÉNYÜNK
1. Egy ilyen programot formailag, tematikailag többféleképpen ki lehet dolgozni.
Ez a változat is - szerintünk - egy elfogadható alternatíva.
2. Döntő, hogy
- a prioritások mennyire vannak a tényleges társadalmi szükségletek szerint - az adott programban - meghatározva;
- a megjelölt prioritásokhoz a legcélszerűbb megvalósítási formák, eszközök vannak-e rendelve;
- mennyire tudunk a programhoz minél szélesebb társadalmi támogatást biztosítani, lehetséges-e, tudjuk-e azt nemzeti programmá tenni;
- valamint, hogy a céloknak mennyire tud az országos irányítás, a koordinálást végző szervezet a gyakorlatban érvényt szerezni.
Szerintünk a programban a prioritások meghatározása megfelelő.
A megvalósítás tervezett konkrét formái, eszközei, súlypontjai azonban bizonyos helyeken módosítást, kibővítést igényelnek.
A program végrehajtásának sikeres országos irányítása, koordinálása - az eddigi szemlélettel és gyakorlattal - szerintünk nem, vagy csak igen alacsony hatásfokkal lehetséges.
Ezért módosítást, kiegészítést igényelnek a programnak azok a fejezetrészei, amelyek a jelenlegi alacsony szintű társadalmi aktivitás, a nem kielégítő cselekvésösztönzés
(motiváció), továbbá a meglévő nemzeti erőforrásaink hasznosításának késedelme, valamint a mostani pályáztatási és számonkérési rendszer kedvező irányú változtatását
célozzák.

EGYESÜLETÜNK KOMPETENCIÁJÁBA IS TARTOZÓ JAVASLATAINK
1. A hazai gazdaság versenyképessé tétele céljából - a megfelelő anyagi ösztönzők, közgazdasági szabályozók alkalmazása mellett - átfogó akciótervet, és kiemelt önálló
pályázati programcsomagot szükséges kidolgozni és megvalósítani a termelőmunka társadalmi presztízsének, erkölcsi elismertségének méltányos helyreállítására. A munka
becsületének, szépségének, a különböző kreatív termelő szakmák jelentőségének, múltjuk értékeinek, példaadó emberi élettörténeteinek felmutatásával a munkára nevelését is
jobban kell szolgálni. Fel kell használni erre nemzetünk és az egyes térségek örökségföldrajzi eszközeinek gazdag tárházát. Érzelmileg (emocionálisan) és értelmileg
(mentálisan) egyaránt hatni kell a lakosságra, különösképpen a felnövekvő új nemzedékre. Szinte misszionáriusi szerepet kell vállalni a munka társadalmának ismételt
létrehozásában, a társadalom jelentős hányada munkaerkölcsének, szakismeretének kellő megerősítésében. Elismeréseket, kitüntető jelzőket kell adni az arra érdemes,
élenjáró "termelőmunka hőseinek" is. Nemzetünk kimagasló múltbeli teljesítményeinek tárgyi, szellemi örökségét, tapasztalatait - mint erőforrást, illetve elhanyagolása veszélyét
- a SWOT táblán is fel kellene tüntetni.
Ennek érdekében a szükséges és lehetséges megoldások, eszközök például a következők lehetnek:
- Gondoskodni kell a még megmaradt, és e célra hasznosítható értékeink védelméről és a mai igények szerint történő hatékony igénybevételéről. (Szakmai gyűjtemények,
múzeumok, levéltárak, idősek visszaemlékezései, szakmai napok stb.) Ma ez egy elhanyagolt, a leépülés sorsára jutott terület. több helyen csupán a nosztalgiázást szolgálja;
- Hasonlóan a vallási zarándok utakhoz - az Európa Tanács vonatkozó iránymutatása alapján - ki kell építeni, és propagálni kell az Ország Ipari Örökségének Útját. Ezzel is
tudatosítani kell a felnövő generációban, hogy hazánk a XX. század elején Európa gazdaságának egyik meghatározó szereplője volt. A megfelelő helyeken, - a külföldi példák
szerint - korszerű interaktív Ipartörténeti Élményparkokat lehetne kialakítani és működtetni. Meggondolandó, hogy ez a célkitűzés a Kormány által tervezett budapesti Rubikkockaház programmal, illetve a barnamezős területek csökkentésével miként köthető össze mintegy országos hálózattá;
- A kulturális örökség védelme és hasznosítása programjában - mint turisztikai célú területet - az ipari örökség attraktív elemeit is, önálló fejlesztési projektként szerepeltetni
szükséges. Ezek kiemelten az egykori Felvidéken találhatók, és ezek számbavételét Egyesületünk szlovák partnereinkkel közösen megkezdte
- A média szerepét e téren alapvetően meg kell változtatni, lényegesen határozottabb támogatásukra van szükség a jelenleginél az ország újraiparosítása érdekében;
- Országos, ágazati, vállalati elismerések, kitüntetések alapítása. (Hasonlóan a humán-szakmák erkölcsi elismerése gyakorlatához).
2. Indokolt a támogatást biztosító pályázatok kiírásának, elbírálásának és a vállalt feladatok ellenőrzésének az eddigiekben nem megfelelő gyakorlatát felváltani egy
cselekvésösztönzőbb, kevésbé bürokratikus, az arisztokratikus szemlélettől mentes gyakorlattal. Amelyben:
- A pályázat kiírást megfogalmazók és elbírálók körében megfelelő gyakorlattal bíró, gazdasági, műszaki szakemberek is helyet kapnak;
- A pályázatíráshoz, és elszámoláshoz - adminisztratív bonyolultsága miatt - ne kelljen, külön erre szakosodott, költséges irodákat megbízni;
- Amelynél nem jelentkezhet - még látszatra sem - az összefonódás, az elvtelen kapcsolat feltételezése.
3. A hazai civil szervezeteken belül különösen elhanyagoltakká vált, - a profittermelésben közvetlenül érintett - természettudományos és műszaki jellegű közösségek rohamos
sorvadását meg kell állítani. Aktivizálni lehet és kell ezeken az egyesületeken, alapítványokon keresztül a társadalomnak egy jelentős hányadát, miközben a nemzeti
összefogásnak, a magyar identitás erősítésének is hatékony fórumai lehetnek.
4. Egyéb elhangzott ajánlások:
- Óvodai képzés:
. A szegénység és a hátrányos helyzet átöröklésének megakadályozása érdekében a hátrányos helyzetű térségekben célként kell kitűzni, hogy minden óvodás korú gyermek
járjon óvodába (ne csak 5 éves kortól) Ehhez biztosítani kell az infrastruktúrát;
. Az óvodákban a foglalkozások ingyenesek legyenek (pl. énektanulásért fizetni, kell, óvodás tornáért fizetni kell);
. A hátrányos helyzetű térségekben foglalkozó óvónők részére speciális szakot kellene bevezetni az óvónőképzésben, és külön díjazást kellene megállapítani részükre.
- Alapfokú képzés:
. El kell érni, hogy ne hivatkozhassanak a szakiskolák (szakmunkásképzők) az alapfokú képzés hiányára (nem tudnak olvasni, számolni a gyerekek);
. Ne törekedjen az iskola arra, hogy mindenki középiskolába menjen. A szakmunkásképzés is rendkívül fontos, egy kiváló szakmunkásra is nagy szükség van. A gazdaság
nélkülük nem létezhet;
. A nyelvtanulás-tudás, valamint az informatikai oktatás kiemelt fontosságú az alapképzésben is. Ezt is szerepeltetni kellene.
- Szakképzés
. A szakmunkás képzés presztízsét vissza kell állítani. Egyértelműen szakmunkás hiány van az országban;
. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati képzésre. A cégeket, vállalkozókat erre ösztönözni kellene;
. A szakmák összeállításánál figyelembe kell venni az újraiparosítás igényeit, valamint az egyénileg végezhető szakmák lehetőségeit;
- Középiskolák
. Ne a tanulói létszám határozza meg az iskolák létét;
. A gimnázium alapja legyen tudásban is a felsőfokú képzésnek;
. A tehetséggondozás fontossága megköveteli, hogy ezt is célként kell kitűzni (nem csak a hátrányos gyermekek felzárkóztatása fontos);
. A nyelvtanulás-tudás fontossága elengedhetetlen. Középiskolában kell a nyelvtudást megszerezni (majd később ne legyen a diplomaszerzés akadálya a nyelvtudás hiánya. Az
egyetemen a szakmát kell elsajátítani magas fokon);
. Az informatikai oktatás is elengedhetetlen, ezt is szerepeltetni kellene. Ne legyen informatikai " analfabéta";
. A technikusi képzést az eredeti színvonalára vissza kell állítani (gimnázium, technikum).
- Felsőfokú képzés
. A mennyiség növelési elvű képzéssel nem lehet egyetérteni;

. A gazdaságban nem hasznosítható, vagy csak minimális létszámigényű szakmákban a képzést csökkenteni kell;
. Egyet kell érteni a gazdasági igényekhez igazított képzéssel, de a minőség kihagyhatatlan feltétel!!
. Az alap és mesterképzés ellentmondásait nem elemzi az anyag. A gyakorlatban az alapképzettséggel rendelkezők elhelyezkedése sokkal nehezebb;
. Kevesebb, de magasabb szintű egyetemekre van szükség;
. Az egyetemi karok-szakok összeállításánál, az ehhez szükséges fejlesztéseknél figyelembe kell venni az újraiparosodás igényeit, ami hiányzik az anyagból;
. A természettudományos képzést erősíteni szükséges;
. A "felvételi vizsga"-rendszert vissza kell állítani, mert rendkívül sok olyan hallgató jut be a képzési rendszerbe, aki nem az adott szakra való (a műszakiaknál ez az arány 30-50%!)
. Az informatikai mérnök képzés erősítését be kellene tervezni;
. Nem világos, hogyan valósítható meg a felsőfokú képzésben résztvevők létszámának a növelése növekvő gyermekszegénység mellett, az iskolaelhagyások növekedése, a
demográfiai lejtő mellett. Miért nem a minőség emelése a cél a felsőoktatásban a létszámnövelés helyett?
- Felnőttképzés
. A szabadságvesztés alatt lévők képzése-továbbképzése igen fontos a társadalomnak. Ezt bizonyos kedvezményekkel támogatni kellene;
. Az átképzések támogatása mellett a hiányszakmák képzése is támogatott kellene, hogy legyen;
. Rendkívül fontos a felnőtt lakosság informatikai képzése-továbbképzése. Minden felnőtt képes legyen használni az informatikai eszközöket.
. A "civil-szféra" bevonása a felnőttképzés rendszerébe mindenképpen a jövő egyik megoldandó feladata.
Miskolc, 2013. november 16.
Összeállította: Drótos László egyesületi alelnök
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F. Tóth András
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Észrevételek a 2014 – 2020 időszakra tervezett EFOP kapcsán
Az Önkéntes Központ Alapítvány általános véleménye az, hogy fontos eredmény, hogy az EFOP, azon belül is főképp a 2. prioritás az önkéntesség fejlesztését természetszerűleg
emeli be a fejlesztendő a feladatok közé. Fontos és megerősítendő eredmény, hogy a programon belül külön célkitűzés foglalkozik a társadalmi aktivitás és az önkéntesség
erősítésével. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a program építsen a hazai önkéntesség eddigi eredményeire, valamint vegye figyelemmel a magyar társadalom ezzel kapcsolatos
változásait az elmúlt években. Különösen fontosnak érezzük a tervezők figyelmét felhívni az Önkéntes Központ Alapítvány országos koordinációjában megvalósult TÁMOP 5.5.2
program eredményeire és az annak nyomán megfogalmazott kihívásokra. Ezeket idén tavasszal egy összefoglaló anyagban tettük közre, mely elérhető az alábbi címen:
http://www.onkentescentrumok.hu/cikkek/fenntartasi-beszamolok
Meglátásunk szerint az EFOP-nak az önkéntesség hazai infrastruktúrájának tovább erősítésére kell koncentrálnia. Magyarországon folyamatosan nő a részvételi kedv és az
önkéntesség megítélése is egyre kedvezőbb. A civil szervezetek és önkormányzati, állami fenntartású intézmények fogadó kapacitása és felkészültsége sok esetben nem nő az
általános részvételi kedvvel egyelő arányban. A civil szervezetek sok esetben kapacitás hiányában, az intézmények pedig nehézkes működésüknek köszönhetően nem tudnak
kellő számban bevonni önkénteseket, pedig az így ki nem aknázott erődforrás hatalmas. Nemzetgazdaságilag is jelentős már most az önkéntes programok hozzájárulása az
ország GDP-hez (2010-ben a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 418 ezer fő volt. Az általuk teljesített több mint 53 millió munkaóra több mint 25 ezer
főállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg, munkájuk becsült értéke meghaladta az 53 milliárd forintot. Nonprofit Szervezetek Magyarországon, KSH 2012) , ha minden
lehetséges potenciált ki tudnánk aknázni, ennek mértéke még jelentősebb lehetne. Ez is azt támasztja alá, hogy az önkéntesség fejlesztésébe és az önkéntes programok
hosszú távú megerősítésébe érdemes befektetni. Ezeket a fejlesztéseket pedig érdemes átgondoltan egy koncepció mentén megvalósítani, hogy a programok fenntartása ne
csupán papíron vállat kötelezettség, hanem az érintett közösség elkötelezettségéből is fakadó eredmény lehessen. A koncepciónálásában sokat segíthet a 2012 tavaszán
elfogadott Nemzeti Önkéntes Stratégia (1068/2012. (III. 20.) számú Kormány határozat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges
középtávú feladatokról.), mely prioritásainak figyelembevételét mindenképpen ajánljuk a tervezők számára.

Ezen túl szeretnénk néhány megfontolásra érdemes pontra felhívni a figyelmüket.
1. Az OP szöveghasználatát fontos lenne összhangba hozni a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény norma szövegével és az önkéntességet, mint
tevékenységet és nem mint munkát nevesíteni. Ennek háttere a munka szó jogi értelmezése. Ha már adva van egy másik használható fogalom, akkor érdemes ebben az
anyagban is ennek használatára hagyatkozni.
2. Az egyes intézkedéseket részletesen még nem láthatjuk, de fontos lenne korábbi programokhoz hasonlóan egyfajta horizontális szempontként tekinteni az önkéntességre.
Fontos, hogy annak fejlesztése ne csupán különálló konstrukciókban jelenjenek meg, hanem átfogóan több olya intézkedésben is, melyek első számú célja nem az
önkéntesség fejlesztése, de jellegükből adódóan ahhoz nagy mértékben hozzájárulhatnak. Fontos lenne a programok célzottait (klienseket) és az érintetteket is bevonni. Fontos
érték kell, hogy legyen az így elinduló önkénteseket is bevonó programoknál, hogy annak gazdái hosszú távon tervezik-e annak működtetését.
3. Kérjük hogy erősítsék az önkéntesség, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz megjelenését az egyes intézkedési területeken. Kifejezetten sikeres program volt az ÖTLET program
(http://www.oka.hu/cikkek/oetlet-program), mely álláskereső fiatalok, majd 45 év feletti tartósan munkanélkülieket vont be hosszú távú önkéntes programok keretében, mely
sokszorosan bizonyította, hogy komoly fejlesztő hatása van az így szerzett tapasztalatoknak. Sok hátrányos helyzetű ember esetében az önkéntes tevékenység által biztosított
támogatás és védelem eredményesebb lehet, mint az egyből a nyílt munkaerő piacra kerülés.
4. Fontos lehet a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő emberek 30 napos önkéntes tevékenységének koordinálásának fejlesztése, annak érdekében hogy az így
elvégzett tevékenységek ténylegesen ki tudják fejteni fejlesztő és integráló hatásukat a törvényalkotói szellemnek megfelelően.
5. Általános megjegyzés, mely kapcsolódik az előző pontokhoz. Fontos az önkéntességre, mint esélyteremtési eszközre is tekinteni. Ennek érdekében számos konstrukcióban
érdemes lenne ilyen elemeket megjelentetni, ezzel kapcsolatos elvárásokat megfogalmazni a pályázatot benyújtok felé.
6. A bevonásnak az egyik fontos és máig nagyrészt kikanázatlan terepe lehet az állami önkormányzati fenntárású szociális intézményekben önkéntes programok és
szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Ilyen konstrukciók esetben szerencsének tartanánk, önkormányzati – intézményi – civil közös pályázatokat (azok nehézkes
lebonyolítása ellenére). Fontos, lenne hogy elkezdődjön ennek az eddig alig kiaknázott és oly fontos területnek a fejlesztése.
7. Érdemes az Iskolai Közösségi Szolgálat programok fejlesztésére is támogatásokat biztosítani, mert tapasztalatunk szerint sok helyen a pedagógusok felkészültségének és
motivációjának hiánya a megvalósulás fontos gátja. E mellett természetesen az iskolai és fogadó szervezeti együttműködéseket is sokrétűen szükséges fejleszteni.
8. Fontos a 2. prioritás 6. célkitűzéseként megjelenő önkéntesség fejlesztéseként minél több képzést és felkészítést nyújtani a fogadó szervezetek és önkénteseik számára, mert
a programok sok esetben a megfelelő menedzsment tudás hiánya miatt nem tudnak eredményesek lenni.

9. A TÁMOP 5.5.2 programban létrejött egy Önkéntes Centrum és Önkéntes Pont hálózat. Meg kell találni ezek közül az eredményes és életképes szervezetek programjának és
munkájának továbbfejlesztésének a lehetőségét. Korábban az EMMI tervezési osztálya számára számos pontban bontottuk, ki hogy milyen továbbfejlesztési lehetőségek
adódnak e területen és milyen formában lehetne a meglevő infrastruktúrát Európai Uniós programok segítségével tovább erősíteni. Sok országban hiányzik a nálunk már
létrehozott szervezeti támogató infrastruktúra, mely központi források hiányában való legyengülése nagy problémát jelent. A jól működő Centrumok bizonyították, hogy komoly
hatásuk lehet egy egész megye, település vagy járás önkéntes programjainak fejlődésére.
10. Nem lehet felfedezni a programban az időskori önkéntesség fejlesztését külön intézkedésként, pedig annak hatása jelentős lehet, nem csak a bevont szeniorokra, de az
általuk elért célcsoportokra is. Érdemes lenne megfontolni egy önálló konstrukció létrehozását, mely kifejezetten ezen a területen próbálna fejlődést elérni.
11. A fentebb megnevezett pontok közül több is összhangban van a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazottakkal, melynek ismerete és referenciaként való használata,
keretdátumának az EFOP-al való egybeesése miatt is indokolt.
12. Végezetül egy határterületre szeretnénk felhívni a figyelmet, mely valószínűleg nem fejlesztése valószínűleg nem képezheti az EFOP részét, de megfontolásra érdemesnek
tarjuk. A vállalatok társadalmi szerepvállalásának egyre jelentősebb része a dolgozói önkéntes programok kialakítása. Sok esetben és nem csak KKV-k esetében, ezen
programok kiteljesedésének korlátja az anyagi erőforrások hiánya. A növekvő számú program már most is igen jelentős hozzájárulást jelent a civil szervezetek és intézmények
munkájához. Ezen kedvező folyamatokat az erre a területre irányú fejlesztéssel tovább lehetne erősíteni, mely egyben a vállalatok belső személyzeti folyamataira, ezáltal a
vállalatok eredményességére is jótékony hatással lenne.
F. Tóth András
Önkéntes Központ Alapítvány
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
IKT kompetencia - módosító javaslatunk arra irányul, hogy az a köznevelési feladatokat szolgáló ingatlanok korszerűsítése, felújítása keretében tervezett teljes informatikai
hálózatkorszerűsítést esetlegesen kiegészítő IKT kompetencia-fejlesztések azok, melyek az EFOP forrásaiból nyerhetnek támogatást, maga az IKT infrastruktúra nem. Ez a
lehatárolás az integrált IKT és tartalomfejlesztést egyaránt tartalmazó projektek egy támogatott pályázaton belüli megvalósítását nem teszi lehetővé. Javasolt az EFOP 4.
Gyarapodó tudástőke prioritási tengely támogatott műveleteinek módosítása az integrált projektek támogatási lehetősége érdekében.
Az EFOP kompetencia módosítása a GINOP-tól való lehatárolás és illeszkedés miatt is pontosítása javasolt. A GINOP 3.3. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai
fejlesztések csak az állami (járási, kormányablak) intézkedés csak Kormányablakok, járási intézmények IKT eszközellátottságának javítását célozza.
A 3. Az „Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén” prioritás alatt fő irányként üdvözlendő az alternatív ellátási formák támogatása, de legyen támogatott a
beruházás és fenntartás hatékonyságának igazolásával a kapacitásbővítés is egyes esetekben.
TOP keretében külön forrást kapó területi szintek (megye, MJV) számára egyszerűbb/egyszerűsített támogatási mechanizmus kiépítése kívánatos, hogy az ágazati és TOP
források felhasználása gördülékenyen menjen egymás mellett egy-egy programcsomag megvalósításánál.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Baranya Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
1. Általános észrevételeink az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program háttérben hagy olyan összefüggéseket, mint amilyen például az Ős-Dráva Program. A Kormány 1242/2012. (VII.17.) Korm.
határozatában nevesíti az ún. Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát
egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban. A Program megközelítőleg 25
milliárd forint nagyságrendű és több eleme érintett az EFOP prioritásai által.
A Kormány 1242/2012. (VII.17.) Korm. határozata alapján kiemelt kormányzati célként jelöli meg a programot és felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztés támogatása kerüljön
bevezetésre az Európai Unió 2014-2020-as tervezési és programozási időszakra vonatkozó releváns Operatív Programba.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt kormányprogram – nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban. Véleményünk szerint az Ős-Dráva
Program alábbi projektelemei illeszkednek az EFOP 3.0. számú tervezetében megfogalmazott prioritásokhoz és fókuszterületekhez, javasoljuk ezek figyelembe vételét az EFOP
további tervezése során:
Ős-Dráva Program VI. számú tématerület (Humánerőforrás-fejlesztés tervezése):
- Szociális gazdasággal és civil szervezeti kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos programok
- Szociális felzárkóztatási programok
- Közfoglalkoztatatás és a közfoglalkoztatotti rendszer továbbvitele
- Vállalkozóvá válás elősegítése, képzések
- Oktatás-nevelés és képzés a tájgazdálkodás alapjainak elsajátításáért; prevenció
- Hálózatszerű, egyénre szabott, munkaerő-piaci felkészítést célzó alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás mentori és képzési tevékenységekkel;
- Ős-Dráva Program megvalósítását illetve közösségfejlesztést célzó további egyéni és csoportos programok kidolgozása és megvalósítása, a fenntartható tájgazdálkodást és az
öngondoskodást segítő környezettudatos gazdálkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozásáért és erősítésért.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a fogalomjegyzék hiányára, ami egyes esetekben megnehezíti az operatív program értelmezését. Így például a dokumentumból nem derül ki
pontosan, hogy mit értenek „leszakadó településeken, településrészeken”. Kérjük, szíveskedjenek a dokumentumot a fogalomjegyzékkel kiegészíteni.
A dokumentum átvizsgálása során tapasztalható, hogy sok esetben a „kidolgozás alatt” megfogalmazás szerepel. Egyes esetekben az adatforrás megjelölése pontatlan, néhol
frissebb adatok is rendelkezésre állnak a programban megjelölteknél.
A program nyelvezete, fogalmazása helyenként nehezen érthető, sok következetlen és bonyolult megfogalmazást tartalmaz. Ez egyszerűbb szóhasználattal, egyszerűbb nyelvtani
és közgazdasági megfogalmazásokkal megoldató lenne.
2. Részletes észrevételeink az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan:
Az operatív program 119. oldalán kezdődő pénzügyi tervében található táblázatokban csak a prioritástengelyek kerülnek feltüntetésre. Az intézkedési és beavatkozási szintig való

lebontás nélkül nem állapítható meg a költségvetési tervezet forrásallokációjának megfelelősége. Ezen kívül az összegek csak Euróban vannak feltüntetve, kérjük, azok Forintban
való megadását is.
Egy jóléti állam tekintetében az EFOP jelenlegi munkaváltozatában szereplő ERFA és ESZA források megosztása megfelelő lenne, de véleményünk szerint jelen helyzetben
Magyarország tekintetében az infrastrukturális beruházások, az oktatásba, készségekbe és az intézményi kapacitásokba való beruházás sokkal fontosabb nemzeti érdek, mint az
ESZA típusú fejlesztések, ezért javasoljuk az uniós támogatások elosztásának átgondolását.
A 33. oldal „Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése” kezdetű bekezdésnél a szolgáltatásokhoz való alapvető hozzáférést akadályozó tényezőket nem kezelik a
tervezett intézkedések. A járóbeteg-ellátás infrastruktúrájának fejlesztése és a szűrőprogramok nem fogják biztosítani a kis- és zsáktelepüléseken, tanyán élők, minimál
jövedelemmel, vagy azzal sem rendelkező betegek számára, hogy rendszeresen igénybe tudják venni a szakorvosi ellátást.
Ezen kívül a háziorvosi és gyermekorvosi praxisokat, a védőnői szolgáltatást és egészségfejlesztési irodákat, valamint a mentőszolgálatot és a közösségi lelki egészséget sem
nevesít konkrét intézkedésként a tervezet. (Ez az előző verzióban konkrét felsorolás formájában szerepelt az Operatív Programban.)
Az EFOP tervezet „aktív befogadás” célkitűzés intézkedései nem fedik le teljesen az aktív befogadás politikájának Európai Bizottság által ajánlott beavatkozási területeit, így
például hiányzik a hátrányos helyzetű csoportok foglakoztathatóságának/foglalkoztatási rátájának javítása, minimáljövedelmi rendszerek javítása, aktív munkaerő-piaci politikák
és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, tehát a gazdasági aktivitás elősegítése. Ha a leszakadó társadalmi csoportokat célzó intézkedések eszközrendszere
hiányos marad, az EFOP fejlesztései olyan konstrukciókhoz és projektekhez vezetnek, amelyek illeszkednek ugyan a „felzárkóztatás” filozófiájához, de nem teremtenek valós
esélyt a (mély) szegénységből való kitörésre.
A 43. oldalon szereplő 6. „A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása” című intézkedés esetén javasoljuk,
hogy a konkrét intézkedések ne kizárólag a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett célcsoportok képzését foglalják magukba, hanem ezen célcsoportok garantált munkához jutását
és megadott időintervallumon belüli foglalkoztatását is biztosítsák.
A 44. oldalon található számozott felsorolás a fontossági sorrendre enged következtetni, kérjük más jelölés vagy szimbólum használatát.
A dokumentumra általános érvényű megállapítás, hogy a diszkrimináció valóban a roma kisebbséggel szemben a legerősebb és legkiterjedtebb Magyarországon, de számos
más társadalmi csoportot is jelentősen érint, pl. fogyatékkal élők, migránsok, hajléktalanok, melyről nem, vagy csak egyes esetekben tesz említést a tervezet.
A kulturális befogadást erősítő, interkulturális és közösségi programok hatékony eszközei a társadalmi befogadásnak, szemléletformálásnak, de véleményünk szerint a
diszkrimináció elleni küzdelemhez nem elégségesek. Az EFOP társadalmi befogadás prioritás intézkedéseit szükséges kiegészíteni a diszkrimináció elleni fellépést hatékonyan
támogató eszközökkel, mint pl a jog- és érdekvédelem támogatása, az érintettek tudatosságának erősítése, a jogérvényesítés hatékonyságának emelése stb.
A dokumentum 47. oldalán a roma származású és jelentősen elmaradottak körében amellett, hogy kultúrájukat nem befolyásolva, de az egészségkultúra és az alapvető higiénés
szükségletek fejlesztésénél kellene kezdeni. Ehhez a védőnői hálózat, a háziorvosok mellett dolgozó körzeti közösségi ápolók további megerősítésére, valamint új
szakmaterületek pl. dietetikusok, dentálhigiénás szakemberek lakóközösségi alkalmazásra, valamint az oktatási intézmények további fejlesztésére (iskola egészségügy), a
munkahelyek támogatására (foglalkozás egészségügy) van szükséges.
Az óvodai, valamint az iskolai tanórai kereteken kívüli foglalkozásokat át kell hatnia az egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tartalmak koncentrált feldolgozásának a
gyerekek, tanulók személyiségének és a helyi közösségek fejlesztése, valamint a tanulási kudarcok kezelése érdekében. Ez azonban nincs összhangban a beavatkozási
célcsoporttal (12-29 év közötti fiatalok). Kérjük ennek összhangjának megteremtését!
A 49. oldal „10. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás elősegítése” című fejezetben a tartalom és
a cím véleményünk szerint nincs összhangban egymással, mivel az idősek tevékeny életmódjáról nem tesz említést ez a szakasz.
A program prioritásai elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatói utánpótlás megerősítésére koncentrálnak. A mélyszegénységben élő
családok, valamint a szegregált élethelyzetben élő csoportok felzárkóztatása, integrációja során hatékony beavatkozást jelent a felsőfokú oktatás erősítése helyett a középfokú
szakképzés vagy a gazdaság igényeire reagálni képes képzés, átképzés támogatása, így biztosítva számukra a foglalkoztathatóvá válást. Kérjük, a felsőoktatás preferálása
helyett a Program a szakképzésre helyezze a hangsúlyt!
Véleményünk szerint a 61. oldalon hangsúlyosabb szerepet kellene kapnia a devianciák elleni harcnak a fiatalok körében. Szükséges a már devianciával küzdő fiatalok
leszoktatási programjainak nagyobb rétegekre kiterjesztése, a prevenció erősítése.
Sem a technikai segítségnyújtási (TA) tengely, sem az EFOP egyéb intézkedései nem tartalmaznak konkrét tervet a hátrányos helyzetű csoportok illetve azokat képviselő,
kapacitáshiányos szervezetek szisztematikus fejlesztésére, projekttámogató rendszer felállítására. Mindezek együttes biztosítása lenne szükséges a mélyszegénységben élő, és
különösen a romákat célzó fejlesztési források eredményes felhasználásához.
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
Lényeges a várostérségi szükségletekhez szabott felsőoktatás és a felnőttképzés fejlesztése (pl. Szakirányú továbbképzési és speciális iparági befektetésekhez kapcsolódó
gyors és célratörő képzési programok kialakítása);
Az EMMI EFOP oktatásügyi tájékoztatóján azt a javaslatot fogalmazta meg a tárca, hogy minden Területi és Településfejlesztési Operatív Program külön foglalkozzon a régió
specifikus felsőoktatás fejlesztésével. Ennek kapcsán azt javasoljuk, hogy a felsőoktatás fejlesztése a kormánydöntés értelmében Székesfehérvár esetében külön kerüljön
megfogalmazásra az alábbiak szerint:
- A globális gazdaság szükségleteihez való igazodás: ipari, műszaki és egyéb idegen nyelvű képzések
- Két-tannyelvű képzések a felsőoktatásban
- Specializált, rugalmas, gyakorlat orientált felnőttképzések a felsőoktatásban
Ehhez kapcsolódóan javasoljuk továbbá a kutatói kapacitások bővítését, a kutatói álláshelyek számának növelését, különös tekintettel a felsőoktatás - ipar közös kutatóhelyeinek
fejlesztésére, a kutatóhelyeken a rugalmas foglalkoztatás lehetősége megteremtése.
Javasoljuk beemelni a felsőoktatási-üzleti kutatóparkokban a fiatal kutatói foglalkoztatás vonzóvá tételét adóprogramokkal (kombinálva a GYES, és női kutatópálya
lehetőségeivel).
Az operatív programban javasolt különböző fejlesztési prioritások között nem látni a különböző területi (települési) egységek és az oktatási intézmények közötti kapcsolatot, a
különböző típusú együttműködések ösztönzését, az ezekkel kapcsolatos célokat.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
Az operatív program áttekintése során felmerült szempont a magyar képzési keretrendszer és a TEÁOR jegyzék összehangolása (szakképzettségek és foglalkozások illesztése);
Az operatív programban a köznevelés területén megfogalmazott célkitűzések mellett az alábbi célkitűzések felvételét javasoljuk:
- Stratégiai célként javasolt a köznevelés területén a gyermek jól-lét témakörének beemelése, melyet indokol, hogy Európa országaiban komplex programok futnak ezen a
területen. Amennyiben erre igény mutatkozik, a Kodolányi János Főiskola készít erre vonatkozó ajánlást.
- A felsőoktatás területén javasoljuk, hogy kerüljön be a célkitűzések közé a hallgatói és az oktatói jól-léti szolgáltatások fejlesztése. Nyugat-Európa intézményeiben futnak
hasonló programok, központi célkitűzés ez az nyugati intézmények esetében. Ezen szolgáltatások fejlesztése hozzájárulhat a hallgatók külföldön való továbbtanulási igényének
mérsékléséhez és az oktatói elvándorlás csökkentéséhez.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Mészáros Magdolna
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 2. prioritás: befogadó társadalom, 2.A.2.6. 9-10. Speciális célkitűzés (Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés, Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása
mindenkinek) vonatkozásában javaslatom a következő:

Magyar Ápolók Háza létrehozása a 2014-2020-as fejlesztési időszakban
Helyzetelemzés: Hazánkban a működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók száma kb. 120 ezer fő. Ennek a szakmai – társadalmi csoportnak nincs olyan
intézménye, amely képzési, továbbképzési, nemzetközi együttműködési és rekreációs szolgáltatásokat tudna nyújtani az egészségügyi dolgozóknak és hozzátartozóinak.
A GYEMSZI tulajdonában lévő, Sopron, Damjanich u. 9. szám alatti, műemlék épület helyet adna egy ilyen kezdeményezésnek.
Célok: a Semmelweis Terv javaslatot tett a HR krízis kezelésére, amelynek fontos eszköze a képzés, továbbképzés és a kiégést megelőzését szolgáló rekreáció is. Ez az
intézmény ellátná az állam által kijelölt képzési, továbbképzési feladatok egy részét, építené a határ menti együttműködést és non profit elven biztosítana pihenési, turisztikai
lehetőségeket is.
Várható eredmény: javuló dolgozói elégedettség, erősödő motiváció, csökkenő elvándorlás.
A megvalósítás eszköze: a felújításhoz szükséges 800 ezer forint biztosítása az EFOP/GIOP –ból, továbbá a berendezés tekintetésben szükséges 200 millió forint hazai forrás,
amelyet a GYEMSZI bevételei biztosíthatnának.
Kockázatok: a megvalósítás ellenére a hazai egészségügyi dolgozók külföldi munkavállalása nem csökken, további kockázat a hazai rész biztosítása – kivéve, ha kormányzati
döntés születik ebben az ügyben.
Tisztelettel:
Mészáros Magdolna
a Szakmai Kollégium
Ápolás Tagozatának elnöke
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Önkormányzati Helyettes Államtitkárság
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetésére vonatkozó felhívással kapcsolatban az alábbi észrevétel javaslatot teszem:
A 2014-2020-as pénzügyi időszakban – az országos szintű - humán kapacitásfejlesztésnek a tervezési logika szerint az EFOP-ban kell megjelennie. Az Uniós ajánlások és a
Kormány döntése alapján a fejlesztések során – ahol értelmezhető – integrált fejlesztési eszközök részesülnek előnyben, mint az ITI és a CLLD. Ezen eszközök sikeres
alkalmazása jelentős mértékű alkalmazkodó képesség fejlesztést, kompetenciafejlesztést kíván meg. Az új programozási ciklus elvárásain túl az önkormányzatoknak az Mötvben és a Magyary Programban megfogalmazott elvárásokkal az önkormányzati feladatrendszer jelentősen átalakult és az új helyzetben, új módon kell feladataikat ellátni. Ahhoz,
hogy a magyar önkormányzati rendszer a megváltozott körülményeknek, környezetnek megfelelő készségekkel, képességekkel rendelkezzen szükséges a megfelelő képzés,
támogatás, mentorálás és információhoz, tudáshoz való hozzáférés biztosítása, projektgenerálási képesség fejlesztése, megerősítése. A megfelelő alkalmazkodási, reagálási
és forrás felhasználási képesség fejlesztése nélkül sok település kerülhet partvonalon kívülre.
Az önkormányzatok fogadói, célterületei a fejlesztési programoknak. A nemzeti szintű fejlesztési célok, eredmények csak az önkormányzatokkal együttműködésben érhetőek el.
Ha az önkormányzati szektor felkészültsége, befogadó készsége nem eléggé fejlett, akkor az egyébként körültekintően megtervezett ágazati, tematikus beavatkozások tervezett
eredményeinek elérése sem garantált.
A jelenlegi program dokumentumokba nem látszik egyértelműen, hogy hol kerül sor a rögzített célok eléréséhez szükséges önkormányzati kompetencia fejlesztésére.
Tisztelettel:
Belügyminisztérium
Önkormányzati Helyettes Államtitkárság
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Németh Tamás
Egyéb észrevétel
Javasoljuk, hogy az operatív programban javasolttal szemben ne csak a leghátrányosabb, illetve hátrányos helyzetű térségek jussanak magasabb összegű forrásokhoz, hiszen a

fejlettebb térségekben azonos összegből megvalósuló hasonló projektek összességében eredményesebbek lehetnek, multiplikátor hatásuk révén pedig a környező,
fejletlenebb térségekben is elérhető a kívánt előrelépés, akár a fejlettebb területek jobb elérhetősége révén is.
A 73. oldalon leírtak értelmében nem támogatható szegregációt eredményező oktatási fejlesztés. Ugyanakkor oktatási szakértők szerint a hátrányos helyzetű tanulók 30% feletti
aránya az adott osztályban mindkét csoport fejlődését gátolja, így ilyen esetekben inkább a célzott felzárkóztatás/előkészítés javasolt, valamint az érintett oktatók képzése, jó
gyakorlatok terjesztése.
A közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése (38. oldal) kapcsán támogatjuk, hogy a fejlettebb térségekben is legyen kiemelt cél a meglévő vagy funkcionálisan megüresedett
ingatlanok felújítása bentlakásos programok lehetővé tétele érdekében. Ily módon a hátrányos helyzetű térségekből érkezők a lehetőségeiket negatív irányban determináló
közegből kiszakadva, a pozitív példát látva léphetnének tovább a társadalmi integráció útján. A folyamat kétirányú, hiszen eközben a fejlettebb térségekben élő közeg is jobban
megismerheti a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak okait, azok permanens továbböröklődésének mozgatórugóit.
A kistérségek 128. oldalon bemutatott kategóriái elavultak (a táblázat 2010-es adatokat tartalmaz). A regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségek kategóriája például
2012. április 6-a óta nem létezik. Az OP a leghátrányosabb helyzetben lévő, illetve a leszakadó kistérségeknek fog támogatást nyújtani, a hátrányos helyzetűeknek nem. A
leszakadó térségeket a 2000-2010 közötti időszak adatai alapján kívánják meghatározni. Érdemes lenne azonban ezt kitolni akár 2013-ig, de legalább a népszámlálási adatokig.
A leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségek és a leszakadó térségek mellett még az elmaradott területek támogatását említi a dokumentum, célszerű lenne mindegyik
kategóriánál a pontosan érintett területeket megnevezni, a térségeket, kistérségeket felsorolni, térképen ábrázolni.
A 10. oldalon leírtak szerint: „Jelenleg az ország területén 823 településen és 10 fővárosi kerületben összesen 1.663 szegény- és cigánytelep, településszövetbe ágyazódott
szegregátum található (NFÜ 2010., Domokos Vera), melyben az ország lakosságának mintegy 3%-a él.” Az 56. oldalon ez már a következő: „A magyar lakosság 3%-a él
telepszerű körülmények között, jelentős hányaduk cigány nemzetiséghez tartozik. A felmérések 2010-ben ország 923 településén 1663 szegregátumot azonosítottak. 40%-ukat a
leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségben. A szegregátumok 72,7%-a négy régióban található, ezek Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és Észak-Magyarország.” A 823 vagy a
923-as tekinthető helyes számnak?
Formai észrevételek:
A 19-22. oldal táblázatain a felső sor ismétlődésének hiánya miatt nehezen átlátható a tartalom.
A 25-26. oldal táblázatában a Technikai Segítségnyújtás arányát illetően kétféle szám szerepel, 2,18% és 1,5%. Az egyes prioritások közti forráselosztás pedig összesítve 100%
feletti értéket ad ki.
A dokumentum felépítése nehezen átlátható. A fejezeteket 5 szintre bontják, pl. 2.A.6.5.1. A „2A” és „2B” fejezeteket – a TOP-hoz és GINOP-hoz hasonlóan – itt is érdemes lenne
összevonni, így tehát 5 szint helyett 4 lenne. Ezt az is indokolja, hogy a 2B fejezet 7-es alfejezettel kezdődik, így az előző számozása folytatódik.
Németh Tamás
területfejlesztési menedzser, geográfus
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
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Petényi Roland
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal véleményét szeretném megosztani, melyek az alábbiak:
6.-9.oldal Egyetértünk a 7 beavatkozási iránnyal, melyek komoly társadalmi problémákat, nehézségeket fednek le jó lehatároltan. Békés megye szempontjából mindegyik terület,
kiemelés nélkül nagyon fontos, mert egy évtizedek óta szegény, öregedő társadalmú megyében mind a szegénység, mind a társadalmi kohézió, mind az egészségmegőrzés és
felsőfokú képzettségi szint növelése, közigazgatás fejlesztése nagy jelentőséggel bírhat a jövő szempontjából.
20.,21., 22. oldal Az operatív program forrásmegosztását muatató táblázatot célszerű lenne a prioritások címével feltöletni, nem csak a szám-és betűjelzéssel a könnyebb
eligazodás érdekében. Véleményünk szerint a 2. Befogadó Társadalom prioritás tengely lényegesen magasabb forrásaránya miatt a többi tengelynek jóval kevesebb támogatás
jut, amit egyelőre nem látunk indokoltnak a rendelkezésre álló OP tervezet alapján, és így nem is értünk vele egyet. Bár az 1. és 3. tengely is infratsruktúrális beruházásokat
tartalmaz, azok összege sem éri el a 2. tengelynek jutó arányt. Az infrastruktúra fejlesztése maga után vonhatja a 2. tengely beavatkozási területeinek automatikus fejlődését is.
32. 42. 44. 45. 46. 53. oldal Szinte minden prioritáson belül külön fejezetet kapnak a romák. Ugyanakkor az OP-ból nem derül ki, hogy milyen támogatási arányt szánnak a romák
társadalmi befogadását segítő programokra. Le kell vonni az előző OP tanulságait. Melyek voltak a hasznos programok a romák támogatására mérhetően, melyek nem. Olyan
módszerekre helyezzék a hangsúlyt, amelyek ténylegesen és bizonyíthatóan javítottak a romák életkörülményein, a társadalomba való beilleszkedésükön.
46. 56. 62. oldal Fiatalok és idősek társadalmi integrációjának és reintegrációjának támogatása Békés megyének nagyon fontos területek a kedvezőtlen demográfiai folyamatok
miatt.
Általában "Összetett, nagy fejlesztési igényű kihívás a társadalmi befogadás különböző bevatkozási területeinek kezelése, amit csak több operatív program együttesen tud
megoldani
Szoros kapcsolat áll fenn a szegénységben élők számának csökkentése és a foglalkoztatottsági szint növelése között.
A foglalkoztatás növelése Európa szerte nagy kihívás, sokszor a munkanélküliség a problémák fő forrása a családok életében. Ezért kiemelkedő fontosságú a
gazdaságfejlesztési OP-val való összhang."
45.oldal Üdvözöljük, hogy az önkéntesség támogatása külön alintézkedést kapott a programban.Az önkéntesek szerepe különös hatékonysággal bírhat a különböző problémák
kezelésében. Munkájukat érdemes segíteni.
91-96. oldal A felsőoktatás szegregációját kellene megszüntetni a periférikus területeken, specifikált, a területi igényekhez igazított szakok/szakirányok indításával.

113. oldal"A magyar államigazgatási és közigazgatási rendszer 2011. évi törvényi változásai a megyei önkormányzatok feladatkörét és szervezeti felépítését újraszabályozta.
(Területfejlesztésről és a Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény, a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, és a Megyei
Önkormányzatok Konszolidációjáról szóló 2011. évi CLIV.). Az új feladatköreinkhez illeszkedően továbbra is fontos lenne a nemzetközi partnereinkkel való együttműködés, amihez
sajnos nincs elég saját forrás. Örülünk, hogy az EFOP-ban erre külön alintézkedés lesz."
120. oldal Pénzügyi tábla továbbra is nehezen értelmezhető, mert az első oszlopban nincs nevesítve a prioritástengely, csak a száma. A prioritások közötti forrásmegosztás

szempontjából a 2 prioritásra jutó arány kicist magasnak tűnik. A korábbi munkaanyagban még nem láthattuk, milyen intézkedéseket terveznek a 2. prioritáson belül. Ez a
munkaanyag viszont részletezi a támogatandó területeket, melyek valóban számos problémára, szükségletre terjednek ki, következésképpen sok forrást igényelve.
Tisztelettel:
Petényi Roland
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Kogon Zsófia
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A KézenFogva Alapítvány javaslatai az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP 2014-2020) infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területét érintően
1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi
státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése (9.a)
2.A.1.2. pont
A dokumentum 23. oldala tárgyalja, hogy az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén elnevezésű prioritási tengely kizárólag egy tematikus célra, mégpedig
a 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem elnevezésűre terjed ki. Rögzíti, hogy az 1. számú prioritási tengely két régiókategóriát fed le: a
konvergencia régiók mellett a prioritási tengely keretének 15 százalékos mértékéig a Közép-Magyarországi Régióban is tervez fejlesztéseket a kitagolás és az országos hatókörű
egészségügyi szolgáltató intézmények terén. Továbbá hogy a Közép-Magyarországi Régióra (röviden: KMR) történő kiterjesztés indokai: a szociális és gyermekvédelmi
intézmények kitagolása során több olyan intézmény van, melyekben az ellátottak a konvergencia régiókból származnak, vagy a kitagolás során oda fognak kerülni, s ezen
fejlesztéseket fizikailag nem lehetséges két projektbe szétválasztani.
Javaslat: A „kitagolás” kifejezés használata a férőhely kiváltási folyamatra mellőzendő, e téren javasoljuk az „intézményi férőhelyek kiváltása” kifejezés használatát a kurrens
nemzetközi és hazai jogszabályoknak megfelelően.
(Fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm.határozat; A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (17. §))
2.A.1.2. pont A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
2. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése
A minőségi közszolgáltatások hozzájárulnak az egyéni életminőség javításához és a társadalmi kirekesztés által sújtott csoportok számára a társadalmi vérkeringésbe való
beépüléshez. Ennek érdekében biztosítani kell a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló egyéb közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz –
pl. kultúra és szabadidő – való egyenlő hozzáférést, továbbá a Nemzeti Reform Program célkitűzéseit szolgáló közszolgáltatások minőségjavítást célzó átalakítását. A specifikus
cél ehhez a kitagolási stratégiában és az Egészséges Magyarország Stratégiában (Semmelweis Tervben) foglalt infrastrukturális fejlesztések támogatásával járul hozzá.
Javaslatok a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében lefektetett speciális célkitűzéshez és alcélokhoz:
A férőhely kiváltás kifejezés használata a kitagolás helyett (1257/2011. (VII.21.) Korm.határozat szerint).
A hozzáférhetőség fogalma vonatkozásában a hatályos szabályozás jelenleg megkülönbözteti az akadálymentesség és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
fogalmát. E két fogalom rokon, mivel mindkettő a fizikai és szociális környezetnek az érintettek speciális szükségleteihez való adaptálását írja elő. A törvény bonyolult definíciós
rendszerének egyszerűsítését jelenthetné, ha a két fogalom helyett összefoglalóan a „hozzáférhetőség” fogalmát használnánk. Mivel az akadálymentesség az építészetben már
erősen meggyökeresedett fogalom, a hozzáférhetőség építészeti vetületeire fent lehetne tartani továbbra is ezt a fogalmat. Megjegyezzük, hogy a „hozzáférhetőség” fogalmát
használja az Egyezmény és számos más ország (USA, Nagy-Britannia, Ausztrália stb.) fogalmi rendszere is, körülbelül hasonló értelemben.
A valódi hozzáférhetőség összetett követelményrendszerét tükröző szabályozási környezet fontos előfeltétele lenne a megfelelő színvonalú hozzáférhetőségi beavatkozásoknak
(építészeti, munkavédelmi, közlekedési, infokommunikációs stb. jogi normák).
2.A.1.3.1 alpont
2. A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden térségben, azok gazdasági fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű közszolgáltatásokat. Az
intézkedés a társadalmi befogadás célját segítő intézmények, egyéb szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztését irányozza elő mind a szolgáltatások eredményességét,
mind az azokhoz való hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést (kiváltás) tekintve. A célok megvalósítása érdekében fejlesztendő a nemzeti és helyi fejlődést szolgáló
egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint rehabilitációs célú és általában a társadalmi befogadást erősítő infrastruktúra, valamint a bentlakásos
intézmények kiváltása és a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés.
Javaslatok a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer infrastrukturális fejlesztése mentén megvalósuló nevesített beavatkozások terén
a bentlakásos intézmények kitagolásának, kiváltásának, korszerűsítésének folytatása;:
A hozzáférés fejlesztése érdekében biztosítani kell, hogy a szociális szakellátások és az otthon közeli alapellátások párhuzamos együttes fejlesztésére (twinning approach)
kerüljön sor.
A bentlakásos intézmények kiváltásának, korszerűsítésének folytatása kapcsán program garanciális jelentőségű a program szakmai kísérése, a nevezetesen , hogy az
infrastrukturális fejlesztések mellett a humánerőforrás és a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények szervezet fejlesztése is megtörténjen. Javasoljuk, hogy ezt a szakmai
kísérést a kiváltási folyamatban e téren tapasztalatot szerzett fejlesztő, szakmai szervezetek konzorciuma valósítsa meg.
A befogadó szülőnél történő elhelyezés infrastrukturális feltételeinek javítása terén javasoljuk, hogy az infrastrukturális feltételek javítása tartósan beteg, fogyatékos gyermekek
befogadását támogassa kiemelten, mert nagyon alacsony a különleges/speciális nevelési igényű gyermekeket befogadó szülők száma (helyettes szülő, nevelőszülő,
különleges, vagy speciális nevelőszülő), és ennek oka az infrastrukturális feltételek hiánya. A fogyatékos/tartósan beteg gyermekek ellátása speciális alkalmazkodást igényel a
befogadó szülők részéről, de feladatellátáshoz szükséges feltételek, nem vagy csak nagyon szűk körben adottak (információ, infrastruktúra, anyagi támogatás).

Megköszönve a szakmai egyeztetés lehetőségét,
Tisztelettel: KézenFogva Alapítvány
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Dr. Vadász György
Egyéb észrevétel
1. Üdvözöljük az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pontjaiban foglalt célokat, melyekkel felkarolnák a társadalom mélyebb rétegeiben élőket, támogatást
nyújtva a családokon keresztül ahhoz, hogy minőségibb életük legyen.
1/a. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez csak akkor elérhető cél, ha munkahelyteremtéssel párosul. A szemléletváltás, a mindennapi munka elvégzésével megszerzett és
megbecsült jövedelem elengedhetetlen a felzárkózáshoz.
1/b. Nagy hangsúly helyeződik a munkaerőpiacra történő visszahelyezéssel kapcsolatban a képzésre, mely mindenféle típusú, témájú képzés lehet. Ugyanakkor, amennyiben
munkanélküli, hátrányos helyzetű csoportok képzéséről van szó, a támogatásba be kellene építeni egy alapellátást is azok részére, akik a képzésen részt vesznek, hogy az otthon
maradott családot a képzés alatt is el tudják látni, hiszen ha a képzésen ül a családfő, nem tud pl. alkalmi munkát végezni, hogy enni adjon a gyerekeinek.
2. Az ország egészségügyi állapota katasztrófális. Nagyon jó, hogy ezen operatív program keretében ezzel is foglalkoznak, több oldalról is. Nyilván javítani kell a népesség
egészségi állapotán, felvilágosító kampányokkal, és különböző hatékony, rövid képzésekkel. Ugyanakkor fejleszteni kell az ezzel foglalkozó munkaerők minőségét: az
egészségügyi ellátórendszer széleskörű fejlesztésével.
3. Az önkéntesség fejlesztése támogatandó terület, mert ez az államnak nem kerül pénzbe, mégis létezik, az emberek lelkiismeretére alapozva. Mindenesetre még idő kell ahhoz,
hogy a skandináv országok szintjére eljuthassunk, de felmutathatók olyan kezdeményezések hazánkban, melyek önkéntességre épültek, mégis hegyeket mozgattak meg vele.
Ezen tevékenység intézményesítése, operatív programba való beemelése elismerésre ad okot.
4. Kicsit álságosnak érezzük, hogy problémaként jelöli meg az anyag, hogy kevesebben mentek felsőoktatási intézménybe, mikor a bizonytalanságot - a ponthatárok felemelése,
az államilag nem támogatott helyek csökkentése – saját magunk teremtettük az operatív program céljával, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésével.
5. Üdvözöljük a szociális vállalkozások támogatását, hiszen azon közösségek, melyek ezt a laza szerveződést választják a tevékenységük elvégzésére, mégiscsak az
„önfenntartóvá válás” útjára lépnek.
6. Mivel a Magyar Iparszövetség az adminisztráció csökkentés élharcosa volt, így támogatja jelen operatív programban foglalt a „Jó Állam” koncepcióját, az adminisztrációs gátak
ledöntését mind az állampolgár és az állam, mind pedig a vállalkozó és az állam között.
7. Általánosságban: Egyetértünk azzal, hogy olyan pályázatokat intézkedéseket kell támogatni, mely költséghatékony, könnyen fenntartható, a leghátrányosabb helyzetben lévő
területeket hozza helyzetbe, és arányait tekintve a legtöbb embert vonja be a támogatotti védőháló alá. Ezen szemlélettel tökéletesen azonosulni tudunk.
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Kogon Zsófia
Egyéb észrevétel
A KézenFogva Alapítvány alábbi véleményét kifejezetten a fogyatékos személyek és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása témájában teszi.
A prioritás tengelyekhez kapcsolódó, általános észrevételeink:
A fogyatékos személyek célcsoportja és a foglalkoztatásukra irányuló intézkedések meglehetősen töredékesen szerepelnek az egyes intézkedésekben. „A szegénység elleni
küzdelem” beavatkozási irány a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának növelését említi, itt nem jelenik meg de nem is kerülnek kizárásra a megváltozott
munkaképességű személyek mint célcsoport, holott ehhez a prioritáshoz kapcsolódik a GINOP munkahelyteremtő és foglalkoztatás bővítését célzó intézkedései.
„A társadalmi kohézió erősítése” beavatkozási irány már nevesíti a megváltozott munkaképességű személyeket, mint célcsoportot, és az aktivitásukat célzó rehabilitációs
programokat, a társadalmi bizalom növelésének cél rendszerében. Az „Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések” beavatkozási irány általánosan és homályosan hagyja
a kifejezetten fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek egészségügyi állapotát fejlesztő célokat.
A „Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése és kutatói utánpótlás megerősítése” beavatkozási irány kifejezetten az egészségügy területén dolgozó humánerő
forrást teszi meg célcsoportnak és nem kerül hangsúly a szociális alap és szakellátásban dolgozó személyek fejlesztésére, holott a fogyatékos személyek komplex
rehabilitációjának, különösen a foglalkoztatási rehabilitációjának alapvető feltétele a megfelelő alap és szakellátás, elemi rehabilitációhoz való hozzáférés. Kérjük, hogy kerüljön
beemelésre, konkretizálásra, és pontosításra a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek célcsoportja az első két prioritástengelyben.
Az operatív program kapcsán legfontosabb meglátásunk, hogy hiányzik a szociális alap szolgáltatások fejlesztése, továbbá az operatív program intézkedéseinek a jelenleg
kiépült szolgáltatásokhoz való kapcsolódása. Az operatív programban gyakran jelenik meg a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mint célkitűzés, ugyanakkor az nem
explicit, hogy mely szolgáltatásokat értjük ezek alatt. Az irányadó fejlesztési irányok elsősorban az egészségügyi szolgáltatások illetve az infrastrukturális fejlesztéseket jelölik ki,
ugyanakkor a szociális alapszolgáltatásokhoz való egyelő hozzáférés, a szolgáltatások minőségének javítása, és a szolgáltatásokban dolgozó humánerőforrás fejlesztése, csak
részleteiben, alig tetten érhetően jelenik meg, mely a foglalkoztatási rehabilitáció kapcsán nagy hiányosságnak tekinthető.
A célcsoport meghatározás tekintetében kifejezetten új elem, hogy a „Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén” prioritás tengely a megváltozott
munkaképességű személyek mellett célcsoportként említi a gyógyuló félben lévő szenvedélybeteg személyeket is. Nem világos a kategória meghatározása, és az sem, hogy a
két célcsoport és az őket célzó szolgáltatok hogyan miként kapcsolódnak egymáshoz.
A „Befogadó társadalom” prioritás tengely határozza meg és említi a fogyatékos személyek komplex rehabilitációjának támogatását és ezzel összefüggésben a szociális
gyermekjóléti és gyerekvédelmi alapszolgáltatások szakmai fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy fenti összefüggés és az ezzel kapcsolatos fejlesztési célok nagyobb
hangsúlyt kapjanak az operatív program célkitűzési között.
A prioritás tengelyek intézkedéseiben kifejtett részletesebb szakmai tartalomhoz kapcsolódó észrevételeink:
A 2. prioritás 6. intézkedése részletezi a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítását. Legfontosabb
meglátásunk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában tárgyalt fejlesztési célok nem feltétlen egyeztethetők a jelenlegi ellátó rendszerrel. Fontosnak
tartjuk, hogy az operatív program jelölje, a támogatási rendszerhez való kapcsolódási pontokat. Például tisztázni szükséges, hogy „a tartós munkaerő-piaci integráció érdekében
nyújtott támogatás (átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás)” egy új innovatív elem, vagy a már meglévő rendszer egyik eleméhez kapcsolódik.
Ugyancsak meg kell említenünk, hogy nem találjuk konzekvensnek a „felépülőben lévő drogbetegek” célcsoporti körbe történő beemelését. A két célcsoport számára
szolgáltatást nyújtók köre és szolgáltatás szakmai tartalma igen-igen eltérő nehezen értelmezhető a két célcsoport egyazon célrendszerben történő szerepeltetése.
Kiemelnénk, hogy az operatív program által leírt célok és eszközök találkozzanak és markánsan illeszkedjenek a jelenlegi ellátó rendszerhez, annak bővítését, szakmai
innovációját és általános hozzáférhetőségének javítását célozzák.
Továbbra is a 2. prioritás tengelyhez kapcsolódóan a „Megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása” kapcsán tárgyalt intézkedések között
véleményünk szerint túlzott hangsúlyt kap az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítése, és motivációjának fokozása. Ugyanilyen fontosan tartjuk a szociális alap és
szak ellátásban területén a humánerőforrás fejlesztést, mely elengedhetetlen a sikeres foglalkoztatási rehabilitáció szempontjából. Pontatlannak és túl általánosnak találjuk az
intézkedések között, hogy a „Az egészségfejlesztés kiterjed a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek rehabilitációját, ápolását, gondozását és fizikai aktivitását
növelő szolgáltatások javítására is.” A sikeres munkaerő-piaci integráció foglalkoztatási rehabilitáció kapcsán kiemelten fontos, hogy célként megjelenjen az egyéni és közösségi
szintű akadálymentesítést elősegítő eszközök, és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
Fontos szempontnak tartjuk, hogy a szolgáltatás fejlesztés során a civil szervezeteknél felhalmozott tudás, szakmai tapasztalat beépülhessen a mindennapi gyakorlatba,
megvalósulhasson a tudástranszfer az állami szolgáltatók irányába is. A programozási időszak megvalósításával kapcsolatban már a tervezés ezen időszakában felhívnánk a
figyelmet arra, hogy a programok kifutási ideje kapcsán legyen lehetőség 2 évnél hosszabb programokat megvalósítani, illetve a technikai segítségnyújtás kapcsán kapjon
kiemelt szerepet a szakmai monitoring és szakmai támogatása a program megvalósításnak.

A foglalkoztatási rehabilitáció szempontjából kiemelten fontos a megváltozott munkaképességű személyek számára tartós vagy tranzit foglalkoztatást nyújtó szervezetek komplex
fejlesztése. Kiemelten fontos, hogy az ott dolgozó megváltozott munkaképességű személyek, és szakemberek hozzájussanak képzésekhez, a megtermelt termékek és
szolgáltatások igazodjanak a piaci elvárásokhoz, és az akkreditált képesek legyen előteremteni legalább a bérek 25%-át piaci bevételekből. Ezen foglalkoztató szervezetek a
szociális gazdaság részeként jól funkcionálhatnak, célzott és komplex fejlesztés eredményeképpen. Ezért is érthetetlen, hogy a 2. prioritási tengely „A szociális gazdaság és
vállalkozások ösztönzése” intézkedésében miért emeli ki a roma célcsoportot, mint az intézkedés elsőszámú célcsoportját. Igaz, hogy a roma és fogyatékos személyek
célcsoportja a gyakorlatban fedheti egymást, ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy bővüljön az intézkedés célcsoportja. Legyen lehetőség a megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek komplex fejlesztésére. Ennek feltétlen része kell, hogy legyen a megváltozott munkaképességű személyek képzése,
szakemberek képzése, pénzügyi gazdálkodási területen és munkaerő-piaci integráció területén, továbbá a szervezet egészének rendszerszemléletű fejlesztése, a támogató és
társadalmi környezet fejlesztése, érzékenyítése is.
Összegezve a legfontosabb meglátásainkat:
• Kerüljön beemelésre, konkretizálásra, és pontosításra a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek célcsoportja az első két prioritástengelyben
• Hiányzik a szociális alap szolgáltatások fejlesztése, továbbá az operatív program intézkedéseinek a jelenleg kiépült szolgáltatásokhoz való kapcsolódása, ezt feltétlen
szükséges kiegészíteni, pótolni
• A megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában tárgyalt fejlesztési célok nem feltétlen egyeztethetők a jelenlegi ellátó rendszerrel, szükséges és fontos a
pontosítás az 1 és 2 prioritás tengely intézkedéseiben
• „A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése” intézkedésében elengedhetetlennek tartjuk, hogy bővüljön az intézkedés célcsoportja. Legyen lehetőség a megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek komplex fejlesztésére.
Megköszönve a szakmai egyeztetés lehetőségét,
Tisztelettel: KézenFogva Alapítvány
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Dr. Kovács Krisztina
Egyéb észrevétel
Köszönettel fogadtuk megkeresését, melyben szakmai partnereként felkéri az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t az NFÜ honlapján 2013. október 17én megjelent operatív programok véleményezésére.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 (EFOP) 2013. szeptember 30-i verziójához fűződő megjegyzéseink, véleményeink az alábbiakban foglalhatók össze:
Elismerve az EFOP társadalmasításra szánt verziója kidolgozásában végzett kiterjedt partnerséget és óriási szakmai munkát, illetve annak hasznosságát, hogy az ágazati
lehatárolások során kikristályosodott fejlesztési tartalmakat is szerepeltetik a dokumentumban, a dicséret szavai mellett az alábbi ellentmondásokra, hiányosságokra kívánjuk
felhívni a figyelmet, bízva módosításukban, s általa a dokumentum minőségének javulásában.
A dokumentum rendkívül nagyszámú intézkedés- és alintézkedés szerkezettel rendelkezik, (29 db intézkedés és 54? db alintézkedés + TA), mely nem minden esetben
indokolt. Felülvizsgálandó, hogy a 23-24-25-26-27. intézkedések és alintézkedéseik valóban minden esetben külön szerepeltetendőek-e, nincsenek-e jelentős mértékű
átfedések.
Az elkészült, társadalmasításra szánt dokumentum-verzió szakmai tartalmának áttekinthetőségét nagyban nehezíti az intézkedések több helyen átláthatatlan és sokszor
kaotikus hierarchia-szint struktúrája. Számos esetben nem egyértelmű az Intézkedések – Alintézkedések – Alcélok – Műveletek – Beavatkozási logikák – Beavatkozási irányok –
Programok struktúrája, elnevezésük még azonos prioritáson belül is változik. Az egyes beavatkozási szintek egyértelmű nyomon követését segítené, ha a szinteket minden
prioritáson belül konzekvensen alkalmaznák, illetve feltüntetnék az adott szintet már a cím megnevezésekor. pl. 1. Intézkedés: A szegénységben élő gyerekek életesélyeinek
növelése, az önálló életkezdés segítése.
Tovább növelné a mondanivaló átláthatóságát, ha prioritásonként újrainduló, illetve alábontott sorszámozással látnák el az egyes intézkedések számozását. pl. 2.1. Intézkedés
utalna arra, hogy a 2. Prioritás első intézkedéséről van szó, így önmagában már a számozás orientálná az olvasót a dokumentumon belül való elhelyezkedésre.
Ellentmondás fedezhető fel a dokumentum szöveges részében és a vonatkozó táblázatban feltüntetett információk között. Míg a 25. oldalon a szöveg azt szerepelteti, hogy a 9.
tematikus célra jutó keret az EFOP 52%-a, addig azt tapasztaljuk a 25-26. oldalon szereplő táblázatban, hogy nemcsak az 1. és 2., hanem a 6. prioritás is a 9. tematikus célhoz
járul hozzá, azaz a szöveg a 6. prioritás százalékával nem számol. A dokumentum nem is tartalmaz a 6. prioritásra vonatkozóan ide vágó százalékos értéket.
A 26-27. oldalon található 2. számú táblázat százalékos adatait összeadva számszaki hiba mutatkozik. Amennyiben a tematikus cél szerinti bontásban megadott értékek
összegét vizsgáljuk, 100,7% jön ki, szemben a feltüntetett 100%-kal. Ugyanígy a beruházási prioritásnál szerepeltetett 100% is helytelen (100,78%).
A dokumentum 29. oldalán az szerepel, hogy a 9. tematikus célkitűzésen belül az intézkedés két beruházási prioritás terén fog beavatkozni, ezzel szemben a 3. számú táblázat
a 27. oldalon három beruházási prioritást nevesít (9.a); 9.b) és 9.c)).
A dokumentum 39. oldalán szereplő 5. számú táblázat output indikátorokat tartalmaz, azonban a feltüntetett indikátorok megnevezése az 1. és 2. esetben nem pontos,
szükséges kiegészítésük az alábbiak szerint: Új vagy felújított lakások nagysága m2; Új, vagy felújított épületek nagysága m2.
A dokumentum egészében megjelenik az a nevezéktani problematika, hogy a jelen, azaz a 2007-2013-as időszakban is alkalmazott elnevezéseket (konvergencia régiók)
használja számos esetben (pl. 2., 5., 9., 10. számú táblázatok). Más esetekben már az új nomenklatúrát (kevésbé fejlett régiók, pl. 7., 8. számú táblázatok), megint más
esetekben még egy táblázaton belül is keverednek az elnevezések (19. számú táblázat).
Nem folytatólagos a táblázatok sorszámozása, előfordul, hogy azonos számozással szerepel két táblázat. (pl. 25. és a 34. oldalon).
Ellentmondás mutatkozik a 18. intézkedés szövegezésében (73. oldal), ahol az szerepel, hogy három alcélba sorolhatóak be a fejlesztések, azonban a szöveg csupán két
alcélt jelez (a és b).
Kérdéses, hogy a 100. oldalon (mértékegység nélkül) szerepeltetett eredmény indikátor „A lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkenése” pontosan milyen
mérhető adatot jelez? Ráadásul az indikátor változást mér, ahol az alapul vett általános indikátornál „nincs adat” szerepel. Szükséges ezen indikátor felülvizsgálata annak
érdekében, hogy a következő fejlesztési ciklus során oly fontos elemnek, a teljesítményorientáltságnak megfelelhessünk.
A dokumentum 108. oldalán szereplő 1. alintézkedés első mondatában nem értelmezhető, hogy pontosan mely ügyekre gondol a szövegező, amikor a jogi eljárások
hatékonyságának növelésekor „ezen ügyek száma is jelentősen növekszik” mondatrészt szerepelteti. Pontosítás szükséges.
A dokumentum 27. és 122. oldalán szereplő táblázatok az 1. prioritástengelyre vonatkozóan különböző adatot szerepeltetnek az uniós támogatás mértékét tekintve. A 3. számú
táblázat 359,65 millió eurót, míg a 35. számú táblázat 395,65 millió eurót közöl.
A dokumentum 127. oldalán kezdődő 5. fejezet szövegezése nem jelzi, miként köthető a szerepeltetett térkép (szegénységi térkép) a mondandóhoz. Hasonlóan önmagáért való
az az adat, mely szerint 2014 elejére a KSH elkészíti a szegregált településrészeket tartalmazó térképet is. Itt sem szerepel, hogy ez az információ miként segíti majd a tervezést,
illetve, hogy mind a szegénységi, mind a szegregált településrészeket tartalmazó térkép miként segíti elő a tervezést, illetve milyen speciális szükségletekre mutat majd rá.
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Porosz Péter
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az Elsevier együttműködése a magyar kutatási szféra szereplőivel évtizedekre nyúlik vissza. A világ legnagyobb, európai tulajdonban lévő tudományos kiadójaként küldetésünk a
legmagasabb színvonalú információt biztosítani a kutatók, intézetvezetők és tudománypolitikusok számára, valamint mindazon állampolgároknak, akik a publikált információkat el
kívánják érni, fel kívánják használni.
Az Elsevier folyóiratait, adatbázisait, valamint analitikus- és operatív szoftvermegoldásait a vezető hazai kutatási intézmények kivétel nélkül alkalmazzák. Erre a stratégiai
partnerségre alapozva kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország sikeresen elérje a 2014-2020-as fejlesztési időszakra kitűzött céljait.

A kutatás és innováció olyan "nagy teljesítményű kutatás hajtóműre" támaszkodik, amely a magasan képzett kutatók, a kutatási eszközök – laboratóriumok, berendezések,
anyagok – valamint a szakirodalomhoz (folyóiratok, e-könyvek és témaspecifikus adatbázisok) való hozzáférés hármas alapjára épül. A magas színvonalú tudományos
teljesítmények megosztása az egész világon fontos része a kutatásnak. Az utóbbi években a papíralapútól az elektronikus tartalomszolgáltatás felé való elmozdulással
gyökeresen megváltoztak a kutatók időráfordításai. Miközben a kutatóknak lényegesen kevesebb időt kell releváns tartalmak keresésével töltenük, sokkal több tartalomhoz
férhetnek hozzá. Ilyen összefüggésben új elemek is megjelennek, mint például a nyílt hozzáférésű publikálás (Open Access Publishing), melyben a kutatási tartalom minden
felhasználó számára szabadon hozzáférhető, illetve az egyes országok folyóiratai nemzetközi adatbázisokban is láthatóvá válnak.
A sikeres kutatási projekt másik fontos eleme a K+F-be fektetett pénzek megfelelő mérése és értékelése, beleértve a megtérülést (ROI). Tudománypolitikusoknak és
döntéshozóknak objektív módon kell igazolniuk döntéseiket, és a befektetési döntések eredményeit. Ez gyakran nagyon nehéz, és ellentmondásos is lehet, ha a döntést
független adatok nem igazolják vissza. A makrogazdasági és demográfiai adatokat a folyóirat-használat adataival és a tudományos teljesítménnyel összevetve a döntéshozók
elemezhetik az ország felsőoktatási és kutatóintézeti ráfordításainak eredményét és hatékonyságát is.
A termelékenység és a hatékonyság a kutatásmenedzsmenten is múlik. Ma a kutatóintézeteknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a teljesítmény-értékelésre valamint a
költségvetési támogatásokból és más forrásokból történő finanszírozásának fenntarthatóságára. Elemellett az intézményeknek arra is ügyelniük kell, hogy kutatásaikat
nemzetközi és iparági együttműködések is támogassák. E feladatok modern eszközökkel és intézményre szabott kutatásmenedzsment-rendszerekkel menedzselhetők.
Az Elsevier világszerte azzal támogatja a kormányokat és a felsőoktatást, hogy értéket ad a kutatási ciklus minden eleméhez. A világ sok országában sokat fektetett be a kutatók
termelékenységének és hatékonyságának növelésébe a ScienceDirect platform által (elektronikus folyóiratok, archív gyűjtemények és könyvek), a Scopus-szal és sok más
speciális termékkel, mint például a Compendex, GeoBase és Embase.com termékekkel. A “szerzői műhelyek” által a tudósok, kutatók és PhD hallgatók olyan minőségű kutatási
anyagokat készíthetnek, amelyek magasabb színvonalú folyóiratok számára is elfogadhatók. Ezáltal egyre nagyobb eséllyel szereznek maguknak több hivatkozást. Így az ország
már néhány éven belül is növelheti a kutatások eredményét és minőségét.
Támogatási célok, EU strukturális alapok felhasználásával
A kutatói közösség kutatási információs infrastruktúrára vonatkozó szükségleteiben az alábbi fő támogatási célok azonosíthatók:
1. Tudományos tartalmak széles körű elérése
2. Kutatási és üzleti szakértelem nemzeti portálja
3. Eredményes intézményi szintű kutatásmenedzsment
4. Nyílt hozzáférés és a nemzeti folyóiratok láthatósága
5. Támogató képzési program
1. Tudományos tartalmak széles körű elérése
Az elektronikus források széles körű elérése a kutatás-fejlesztés egyik előfeltétele. Számos tanulmány bizonyította a források használata és a tudományos eredmények közötti
pozitív összefüggést, vagy például a PhD-fokozatok növekvő számával való erős korrelációt. A hozzáférés további bővítése tudományos forrásokkal, további adatbázisokkal és
egyedi forrásokkal, a hiányos archívumok kiegészítése vagy a világ vezető kiadói – Elsevier, Wiley, Springer stb. – e-könyv-tartalmainak beszerzése a kutatás felgyorsításának
kulcsa. Az elektronikus forrásokhoz való folyamatos hozzáférés tovább javíthatja a kutatási teljesítményt, segítheti a kutatók napi munkáját amellett, hogy a tanárok és diákok
számára is előnyös.
2. Kutatási és üzleti szakértelem nemzeti portálja
Sok ország épít CRIS rendszert (folyó kutatások információs rendszere), vagy már be is vezette azt. Az ilyen rendszerek nagyon különböző adatokat tartalmaznak, melyeket aztán
tovább elemeznek, alkalmaznak a gyakorlatban, melyekkel nemzetközi együttműködéseket támogatnak, és fejlesztik az ipar és a tudomány közötti kapcsolatot. A Kutatási és üzleti
szakértelem nemzeti portálja ilyen és más adatokat fog össze nyilvános vagy kereskedelmi felületen, és olyan egyedülálló eszközt ad a menedzsment és a politika kezébe, amely
folyamatában elemzi a kutatási és fejlesztési környezetet.
3. Eredményes intézményi szintű kutatásmenedzsment
A kutatóintézeteket ma már arra kötelezik a minisztériumok vagy más hatóságok, hogy jelentsék kutatásaik teljesítményét. A kutatóknak is fel kell készülniük kutatási pályázatok,
életrajzok írására, bibliográfiák összeállítására, illetve tevékenységük szervezeten belüli elszámolására. A csoportvezetőknek irányítaniuk kell a csoportot, s emellett bepillantást
kell engedniük a dékánhelyettesek és rektorhelyettesek számára is. A kutatási információs rendszerek rendszerszerűen, következetesen és eredményesen oldják meg ezeket a
feladatokat, így minden szinten emelik a kutatásmenedzsment hatékonyságát.
4. Nyílt hozzáférés és a nemzeti folyóiratok láthatósága
Az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a költségvetési forrásokból finanszírozott kutatások eredményeinek nyílt hozzáférésre összpontosít, és ezen irányelvek
elfogadására ösztönzi az országokat. A kiadók alkalmazkodnak az új trendhez és olyan európai modelleket dolgoznak ki, amelyek válaszolnak erre az igényre. A “zöld hozzáférés”
szellemében intézményi repozitóriumokat kell létrehozni, hogy az abban elérhetővé tett tartalmakat az adott intézmény tárolhassa és kezelhesse. Az “arany szabad hozzáférés”
fenntarthatóbb módja az “arany út”, ahol a hatóságok alapot hozhatnak létre, vagy olyan szoros, hosszú távú szerződést kötnek a kiadókkal, melyek fenntartható módon
finanszírozzák a szerzőket. A nemzeti folyóiratok láthatóságát támogatva, ezáltal a kutatások láthatóságát növelve a folyóiratok nyílt hozzáféréssel helyezhetők el a kiadók
felületein.
5. Támogató képzési program
Az információs írástudást a szakirodalmi kutatás terén támogató átfogó képzési program, valamint a tudományos írás és publikálás minőségének emelése tovább támogathatja
a kutatói közösséget. A “szerkesztői műhelyek”által tovább növekedhet azon helyi folyóiratok száma, melyeket nemzetközi adatbázisok indexelnek, ami által javul az ország
nemzetközi lefedettsége. A program támogathatja a kutatókat a publikálásban, hogy javuljon cikkeik elfogadási aránya a magas színvonalú folyóiratokban. Végül, egy ilyen projekt
képzések sorát nyújthatja minden olyan termék vagy adatbázis számára, amely hasznos a kutatói közösségnek, és növeli az információs írástudást.
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Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)!
Civil szervezetként komoly várakozással tekintünk az új 2014-2020-as uniós támogatási időszakra, ezen belül is az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programra (az EFOPra), mint a civil szervezetek számára leginkább elérhető lehetőségre.
Átolvastuk az EFOP tervezési dokumentumát, véleményünket ennek ismeretében próbáljuk (jól vagy rosszul…) megfogalmazni.
Mindenekelőtt örömmel látjuk, hogy az EFOP-on belüli 2. prioritás (befogadó társadalom) fő beavatkozási irányai között szerepel a szegénység elleni küzdelem, ill. a társadalmi
kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció és esélyteremtés, aktív közösségek és fiatalok stb.) is. Úgy véljük, hogy talán főként ezek a területek lehetnek azok,
amelyek a civil szervezetek számára az EFOP-ban nyitva állhatnak. Viszont anyagi támogatottság tekintetében az EFOP-ra, és ezen belül is a 2. prioritáson belül a szegénység
elleni küzdelemre és a társadalmi kohézió erősítésére – a civil szervezetek vonatkozásában – sajnos nem igazán várható megfelelő/elvárható összegű támogatás, ezt a
következtetésünket a dokumentumban található különböző adatokra alapoztuk, bár meglehet, hogy tévesen értelmeztük ezeket.
Az EFOP egészére jutó támogatási összeggel kapcsolatban a dokumentum 24-25. oldalán ez a kijelentés olvasható: „Az EFOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó
uniós támogatás 10,94%-a, 2013-as árakon megközelítőleg 741 milliárd forint.” Ez az összeg nyilván a 7 éves időszak egészére vonatkozik, tehát átlagosan kb. évi ~106 MrdFt-ról
beszélhetünk. Véleményünk szerint ez a keretösszeg, ill. a dokumentumban ennek a különböző területekre meghatározott arányai nem túlságosan kedvező helyzetet teremtenek
annak ellenére, hogy fontos társadalmi igényt, elvárást szükséges teljesíteni mindebből.
A dokumentum 25. oldalán olvasható:
„A 9. tematikus célra (a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem) jutó keret az EFOP 52%-a, mert ez jelenti a legnagyobb kihívást mind az EU2020
Stratégia kapcsolódó indikátorainak teljesítése, mind pedig társadalmi oldalról szemlélve. A szegénységben élők számának csökkentése a teljes magyar lakosság 5%-át érinti.
Ezen felül e tematikus cél igen sokrétű, a társadalmi felzárkózásitól kezdve, a szociális területen és a civil szervezetek megerősítésén át az egészségügyig terjedő fejlesztéseket
karol át.”
Ez az EFOP-on belüli 52%-os arányú elosztás elsőre hízelgő adatnak tűnik, de részleteiben vizsgálva már mégsem olyan kedvező a kép.
A 741 MrdFt-os összegből kiindulva számoltuk ki, hogy egy-egy területre hozzávetőlegesen mennyi támogatás juthat.
A dokumentum 25-26. oldalán található az a 2. számú táblázat, amely gyakorlatilag az EFOP-ra szánt - a mostani EUR/HUF árfolyamon számolt - összesen 741 MrdFt összeget
százalékos bontásban tartalmazza a különböző intézkedési csomagok vonatkozásában.
Az 52%-os arányú támogatás egy jelentős része, közel 1/3-a (vagyis a teljes 741 MrdFt 16,05%-a) az „Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén” célt
szolgálják (a 9.a): 9,4%-os, 69,654 MrdFt összegű, ill. a 9.b): 5,6%-os, 41,496 MrdFt összegű számarányát nézve). A maradék 2/3 rész (a teljes 741 MrdFt 35,97%-a),
mindösszesen kb. ~266,5 MrdFt (évente átlagosan kb. ~38,1 MrdFt) jut a 9. tematikus cél többi területére, többek között a már fent említett szegénység elleni küzdelem, ill. a
társadalmi kohézió erősítése célok – pl. civil szervezetek által is történő – megvalósítására, amelyekkel kapcsolatban az egyes területekre szánt hozzávetőleges összegeket is
jeleztük:
9.(d) aktív befogadás - a teljes 741 MrdFt 13,59%-a: 100,7 MrdFt - Cél a szegénység és a hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása, a foglalkoztathatóság elérése,
a társadalmi kohézió, az önkéntes és antidiszkriminációs szerepvállalás növelése, valamint a fiatalok társadalmi szerepének megerősítése. A beruházási prioritás keretei között
az egyéneket célzó országos beavatkozások kerülnek végrehajtásra.
Ez évente átlagosan kb. ~14,4 MrdFt-ot jelent.
Kérdésünk itt az lenne, hogy „az egyéneket célzó országos beavatkozások” a jelenlegi 2007-2014-es időszakban is jellemző olyan kiemelt projekteket jelentenek-e, amelyekre
néhány nagy országos lefedettséggel bíró állami vagy az állam által létrehozott központi és/vagy decentralizált szervezet (pl. munkaügyi szervezet) pályázhat csak?
9.(e) a társadalom peremére szorult közösségek befogadása - a teljes 741 MrdFt 12,5%-a: 92,625 MrdFt - A beruházási prioritás fókuszában a szegénység minden formájának
leküzdése áll. Célcsoportjában a hátrányos helyzetű emberek, mélyszegénységben élők, romák és lakókörnyezetük vannak, beavatkozási fókuszban a közösségeik vannak.
Ez évente átlagosan kb. ~13,2 MrdFt-ot jelent.
9.(h) a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése - a teljes 741 MrdFt 1%-a: 7,41 MrdFt - A szegénység elleni küzdelemben támaszkodunk a szociális vállalkozásokra, mint
olyan gazdasági szereplőkre, melyeknél a hangsúly a foglalkoztatás növelésén van. Ez az egyik garanciája annak, hogy a szegénység csökkentése hosszabb távon is
fenntartható maradjon, vagyis a beavatkozások eredményeként a szegénységből kilépők megkapaszkodhassanak a munkaerő-piacon.
Ez évente átlagosan csupán kb. ~1,1 MrdFt-ot jelent. A szociális gazdaságok és vállalkozások támogatására ezt a keretösszeget igen kevésnek találjuk.
9.(i) közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák - a teljes 741 MrdFt 0,8%-a: 5,928 MrdFt - Ez a beruházási prioritás a helyi szinten megvalósuló társadalmi
befogadási intézkedéseket tartalmazza. Azon beavatkozások lesznek helyi szinten megvalósítva, ahol fontos a területi sajátosságok érvényesítése, illetve melyek közvetlenül
szolgálják a helyi közösség erősítését.
Ez évente átlagosan csupán kb. ~0,85 MrdFt-ot jelent.
Tehát összességében ezek a hozzávetőleges tervezett keretösszegek – meglátásunk szerint – nem igazán adnak megfelelő anyagi alapot a célok civil szervezetek általi
megvalósítására, tekintettel arra, hogy a jövőben kialakítandó pályázati konstrukciók egy jelentős része vélhetően (országos szintű beavatkozásként) kiemelt projektekben öltenek
majd testet.
A többi civil szervezethez hasonlóan szeretnénk, ha a civil társadalom is jelentős (a jelenleginél is hangsúlyosabb) szerepet kaphatna a társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység elleni küzdelem területén. Tettrekészségünk eddig sem volt elhanyagolható tényező, és bízvást reméljük (remélhetjük?), hogy a jövőben is számos feladatot
vállalhatunk ezeken a fontos területeken.
Bízunk abban, hogy jobbító szándékú, a „finomhangolás”-t segítő hozzászólásunk egyúttal építő jellegű is volt.
Üdvözlettel: Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány
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Bujdosó Judit
Jó Állam c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Örömmel láttuk, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program nagymértékben a korábbi időszak fejlesztésein alapul. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a dokumentum
mellőzi a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 "Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése" című kiemelt projekt eddigi eredményeit. Habár a
projektünk elemeit felfedezhetjük az Operatív Programban a kitűzött célok, a célcsoport és a tevékenységek esetében is, álláspontunk szerint az EFOP nem helyez kellő hangsúlyt
a hazai jogvédelem fejlesztésére.
Az 5. prioritástengely, Jó állam, 1. beruházási prioritás 26. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése

Az OBDK felelős a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményekben keletkezett egészségügyi dokumentáció megőrzéséért, kezeléséért; a feladat végrehajtásában az
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) adatfeldolgozóként vesz részt. Az elmúlt idők tapasztalatai alapján egyértelművé vált számunkra, hogy a jogutód nélkül, vagy akár
többszörös jogutódlással (ld. Mentőkórház) megszűnt intézményekben ellátottak számára szükséges a korábbi kezeléseikről szóló dokumentációhoz való hozzáférés
lehetőségét és ezzel az eredményes ellátásuk esélyét javítani. E hozzáférést beteg és ellátó számára egyaránt megkönnyítené az őrzési kötelezettséget és a dokumentáció
olvashatóságának megőrzését előíró törvény szerint kezelt anyag elektronikus feldolgozása. Az Európai Bizottság 2012-2020 közötti időszakra vonatkozó e-egészségügyi
cselekvési tervében nemcsak az e-egészségügy térnyerésének akadályai között szerepel az e-egészségügyi rendszerek együttműködtethetőségének hiánya, de az elképzelések
megvalósításához is célként tűzi ki az e tárgyú fejlesztés és innováció támogatását. Az egészségügyi dokumentáció feldolgozása, digitalizált kezelése elengedhetetlen az eegészségügyi szolgáltatások átjárhatóságának növelésében, és a nemzetközi együttműködés előmozdításában.A fentiek alapján javasoljuk egy a fentiekkel megegyező tartalmú
konstrukció tervezését.
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Bujdosó Judit
Befogadó társadalom c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Örömmel láttuk, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program nagymértékben a korábbi időszak fejlesztésein alapul. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a dokumentum
mellőzi a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 "Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése" című kiemelt projekt eddigi eredményeit. Habár a
projektünk elemeit felfedezhetjük az Operatív Programban a kitűzött célok, a célcsoport és a tevékenységek esetében is, álláspontunk szerint az EFOP nem helyez kellő hangsúlyt
a hazai jogvédelem fejlesztésére.
A 2. prioritástengely, Befogadó társadalom, 3. beruházási prioritás 15. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció
megerősítése intézkedés mindkét alintézkedéséhez szorosan kapcsolódik az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) tevékenysége,
hiszen a TÁMOP 5.5.7-08/1 kiemelt projekt keretében került illetve kerül sor a jogvédő hálózat kiépítésére, megerősítésére, melynek hosszútávú működtetéséhez elengedhetetlen
a meglévő adatbázis szélesítése és más szolgáltatókkal való összhangjának megteremtése. A létrejövő informatív adatbázis megfelelve a 21. század elvárásainak felválthatja a
korábban megszokott papíralapú dokumentációt.
A fentieken túl az OBDK érdekvédelmi szervezetként fontos szerepet játszik a szociális és rehabilitációs intézmények kitagolásának folyamatában. Ezen folyamat végigvitele során
folyamatosan szükség van jól képzett jogvédőkre mindhárom jogvédelmi területen.
2. prioritástengely, Befogadó társadalom, 3. beruházási prioritás 16. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása,
képzési rendszerek fejlesztése dolgozói mobilitás
Az OBDK a továbbiakban is törekszik a jogvédelmi munka széles körű megismertetésére, ennek érdekében szeretnénk, ha a 2014-2020-as időszakban is lehetőség nyílna a
szakembereink továbbképzésére annak érdekében, hogy szakembereink hatékonyabban tudják kezelni a hátrányos helyzetű klienseket. Úgy vélem, hogy ezen tevékenységünk
és törekvésünk összhangban van a dokumentumban leírtakkal: "EU2020 Nemzeti Reform Program szegénység csökkentési céljainak és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia elveinek, céljainak érvényesülését szolgáló szakemberképzés, tananyagfejlesztés, módszertani munka, továbbá az érintettekkel való együttműködést, az érintettek
(szegénységben élők, roma közösségek, tapasztalati szakértők, stb.) bevonását szolgáló projektek, illetve ezekhez kapcsolódó fejlesztési, módszertani munka támogatása."
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Dr. Harangozó Judit
Egyéb észrevétel
Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 3. ESZMECSERE
a LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA alkalmából
2013. OKTÓBER 8. 10.00-16.30
Zárónyilatkozat
Balog Zoltán miniszter úr részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tárgy: Az ÉLETÚT programot támogató nyilatkozat
Tisztelt Miniszter Úr!
A Népegészségügyi Program alapvető megállapítása, hogy a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, jelentősen elmarad az
ország gazdasági helyzete alapján várhatótól. A népesség jelentős részénél hiányzik a mindennapi élet problémáival való megbirkózás képessége, széleskörűen elterjedtek a
lelki egészség zavarai. A 2011-es EUROBAROMETER felmérés kimutatta, hogy az európai átlaghoz képest kevesebb magyar tapasztalta a „boldogságot” vagy a „teljes életet”. A
2012-ben készült Állami Számvevőszék jelentés szerint a hazai lakosság mentális állapota rosszabb az európai átlagnál. Magyarország Európa és a világ egyik legalacsonyabb
termékenységű országa (KSH). A magyar bizonyult az
egyik legpesszimistább nemzetnek az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató által a Reuters megbízásából 24 országban, 18 ezer ember megkérdezésével készített felmérés
szerint. Csak a japánok pesszimistábbak a magyaroknál. Magyarország áll az első helyen öngyilkosságban a 65 év feletti népesség körében, de aktív korúak tekintetében is
nagyon rossz helyen állunk.
A lelki egészség ügye nemzeti sorskérdésünk. Erre hívták fel a figyelmet a lelki egészséggel, egészségfejlesztéssel foglalkozó szakmai és civil szervezetek, amelyek 2013.
március 26-án a részvételi demokrácia elvei alapján eszmecserét hívtak össze annak érdekében, hogy a nemzetközi ajánlások szellemében, Magyarországon először, egy átfogó
és több szakterület között összehangolt lelki egészség program valósuljon meg. Az Eszmecsere 300 résztvevője megfogalmazta, hogy a magyarországi közösségi lelki egészség
fejlesztéshez széleskörű államigazgatási, szakmai és civil összefogásra van szükség. Ajánlásokat tettünk a jó gyakorlatok és az indikátorok tekintetében is. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kijelölte a további eszmecserékhez az ágazati képviselőket.
Több területen is folytatódott az eszmecsere munkája: a Lelki Egészség Fóruma honlapján szakmai háttéranyagok, hozzászólások gyűlnek, és október 8-án immár a harmadik
nagy eszmecserét tartottuk meg. Emellett a minisztérium államtitkárságainak bevonásával koordinatív munkacsoportok dolgoznak egy-egy tématerületen is: így például a
történelmi egyházak képviselői elérhetővé tették a lelki egészségfejlesztés terén megvalósított jó gyakorlataikat és konszenzusos javaslatot tettek további lelki egészségfejlesztő
tevékenységekre és azok felmérésére.
Az EMMI koordinációjában, széleskörű ágazatközi szakmai, egyházi és civil egyeztetés
eredményeként kidolgozás alatt áll az ÉLETÚT Lelki Megújulás Program. A Program célja az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének támogatása, fenntartása,
helyreállítása, a lelki egészségnek, mint szemléletnek és gyakorlatnak a közkultúra részeként való előmozdítása és a különböző ágazatokhoz tartozó programok
összehangolása. Az ÉLETÚT Program létrehozásában helyet kaptak az eszmecsere résztvevők és az eszmecserén kidolgozott konszenzusos javaslatok mindegyike érvényesült.

Ezzel egy eddig nem látott, a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
együttműködés valósult meg a kormányzati, szakmai és civil érdekeltek között.
Az ÉLETÚT Program legfontosabb céljai a következők:
· A megszülető gyermekek száma egyre közelebb kerüljön a vágyott és tervezett számú
gyermekek számához, a termékenység emelkedjen, a gyermekek egyre nagyobb száma
szeretetteljes családban nőjön fel.
· A lelki egészség fejlesztés és a mentális zavarok prevenciója kerüljön megvalósításra a köznevelési, közművelődési és felsőoktatási intézményekben.
· A boldogságot és a teljes életet megtapasztaló honfitársaink száma növekedjen, a
depresszió, a szerfogyasztás, az öngyilkosságok száma, az iskolai és kapcsolati erőszak csökkenjen.
· A hátrányos helyzetű személyek, közösségek, kistérségek kapjanak kiemelt támogatást a lelki egészség fejlesztésben és így az esélyteremtésben.
· A fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek stigmatizációja csökkenjen,
lelki támogatásuk is segítse elő társadalmi integrációjukat, foglalkoztatásukat. A mentális és addiktológiai betegek felépülés-értékeken alapuló közösségi ellátása ágazatok
közötti együttműködéssel valósuljon meg.
· Az idős kort tevékenyen és méltóságban lehessen eltölteni. Az idős nemzedék és a
fiatalabb generációk családon, és közösségeken belüli együttműködése erősödjön.
· A humán hivatások területén dolgozóknak legyen lehetőségük a kiégést megelőző
technikák, mentálhigiénés tréningek és szupervízió rendszeres igénybevételére.
· A felhasználók és más érdekeltek aktív bevonása szükséges a döntéshozás minden
szintjén, a mentális egészség egész területén.
Az Eszmecsere szervezőiként támogatjuk az ÉLETÚT Program megvalósulását és egységes megjelenését. Kérjük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a kormányt, hogy az
Európai Unió 2014-ben induló többéves pénzügyi keretéhez kapcsolódó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP 2014-2020) az ÉLETÚT Lelki Megújulás
Program önálló beavatkozásként jelenjen meg és a Program céljainak megvalósítását segítő módon történjen az EU források tervezése.
Budapest, 2013. október 18.
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Jakus László
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Több javaslatunk is van az Operatív Programmal kapcsolatban, de talán a civil szféra megerősítésével kapcsolatos javaslatokkal kezdenénk.
Bár közhely, de el kell mondani, hogy a civil szféra Magyarországon még mindig fejletlen, az EU átlagához viszonyítva. Az előző programozási időszakban több olyan konstrukció is
megjelent, amely a civil szervezetek fejlesztését volt hivatott megvalósítani, amely nagy segítség volt, de a hatékonysága alacsonynak mutatkozik. Ennek az az oka, hogy nem volt
egy tiszta koncepció, amelybe a konstrukciók beleilleszkedtek volna, s így létrejöhetett volna egy hosszú távon fenntartható, önállóan is fejlődésre képes civil társadalom. Nagyon
sok civil szervezet bebizonyította az elmúlt időszakban, hogy elhivatott az adott ügy iránt, megfelelő szakembergárdát tud a program mellé rendelni, s azt magas színvonalon meg
tudja valósítani. A probléma azonban az, hogy ezek a civilek projekttől projektig élnek, mert nincsenek meg az alapvető feltételei a "kezdőlökés" utáni életnek.
A javaslatunk a következő:

Az Emberi Erőforrás Operatív Program kezelje a civil szektor fejlesztését kiemelt prioritásként (hiszen ez adja a további társadalmi fejlesztések alapját) és készüljön egy olyan
pályázati konstrukció, amely a civil szervezetek infrastrukturális fejlesztését támogatja. Ez azt jelenti, hogy projektmegvalósítási referenciákkal rendelkező olyan szervezet
vásárolhasson, vagy építhessen telephelyéül, vagy székhelyéül szolgáló ingatlant, amelynek jelenleg nincs a tulajdonában semmilyen ingatlan. Számos külföldi civil szervezettel
való beszélgetéseink során mindig rácsodálkoznak, hogy a magyar civil szervezeteknek egyáltalán nincs ingatlantulajdona, bérleményekben, vagy az alapítók valamelyikének
lakástulajdonában van a székhelyük. Semmilyen hazai forrás nem áll rendelkezésre ennek a problémának a megoldására, így EU-s forrásokat kellene ebbe belevonni.
Aki projektmegvalósító, vagy egyszerűen "csak" a közösségéért tenni akaró civil szervezet, az pontosan tudja, hogy egy saját tulajdonú ingatlan/közösségi tér mennyire sok forrást
tudna felszabadítani az adott projekt szakmai tartalmának teljesebbé tételéhez, illetve mennyi forrást tud majd hosszú távon biztosítani a szervezet számára az
alaptevékenységéhez, az általa elérendő célcsoport javára.

