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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
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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Egyéb észrevétel
Általános észrevétel
Nagyon örülünk, hogy a TOP-ban dominánsan jelennek meg a fenntartható fejlődés elvei. Üdvözöljük a helyi gazdaságfejlesztés kiemelt megjelenését, az energiahatékonysági
beruházásokat, a környezeti szemléletformálást és hasonló, fontos fenntarthatósági elveket.
Fontos lenne, hogy a megyei és helyi tervezésben a helyi politikai érdekek ne írják át a program fenntarthatósági központú megközelítését. Erre a problémára egy hatékony
intézményrendszeri választ kell adni az országos tervezőknek és döntéshozóknak.

P1 Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
JAVASLAT 1. – helyi gazdaságfejlesztés prioritása a gazdaságfejlesztésben
Nagy örömmel látjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés szempontként jelenik meg a TOP-ban, sőt áthatja több intézkedését. Javasoljuk, hogy az első prioritásban még nagyobb
prioritást kapjon. A megyei/térségi gazdaság fejlesztés elsődleges célja és a pénzügyi allokáció prioritása is a helyi gazdaságfejlesztés legyen, olyan helyi tudáson és helyi
erőforrásokon alapuló, helyi igényekre épülő gazdaság, amely haszna a térségben marad. Ne erősítse a multinacionális vállalatoknak beszállítóivá válást a program, mert ez
hosszú távon nem oldja meg a duális gazdaság okozta problémákat.
Emellett oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak.
JAVASLAT 2. – fenntarthatósági kritériumok a gazdaságfejlesztésben
A kiválasztási kritériumok tartalmazzák:
- a helyi gazdaságfejlesztés szempontjainak érvényesítése minden intézkedésben,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények,
termék energiatakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés, életciklus elemzés;
- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok;
- turizmusfejlesztésnél a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbsége;

P 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
JAVASLAT 1. – települési zöldfelületek növelése
A települési zöldfelületek növelése, a „zöldinfrastruktúra” kialakítása segíti a klímaalkalmazkodást, a biológiai sokféleség növekedését, a lakosság életminőségének növelését
és vonzóbbá teszi a vállalkozások számára településeket.
A prioritástengely kiemelt szempontjai közé expiliten kerüljenek bele a biológiai sokféleség és a zöldfelületek növelésének szempontjai.
JAVASOLAT 2. – ökológiai hálózatok, védett területek fejlesztése
Nem egy nagyvárosunk közigazgatási területén vannak erdők, (helyi) védett természeti területek, amelyek az ökológiai feladatuk mellett rekreációs lehetőséget is biztosítanak a
városi lakosságnak.
Javasoljuk megnevezni a támogatandó tevékenységek között a városi területekre való erdőtelepítést, a (helyi) védett területek, ökológiai hálózatok és ökoszisztéma szolgáltatások
fejlesztését.
JAVASLAT 3. – forrás növelése
Javasoljuk a prioritás forrásainak növelését, különös tekintettel a zöldfelületek növelésére.
JAVASLAT 4. – kistelepülések vízbázisvédelme
Tartalmazza a környezeti intézkedés 2000LE alatti települések természetközeli szennyvízkezelésével kapcsolatos támogatási lehetőséget. Az aprófalvas régiókban ez egy fontos
vízbázisvédelmi probléma.
JAVASLAT 5. – környezeti szemléletformálás
A fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás, környezeti és életmód tanácsadás a magyar lakosság kevéssé tájékozottsága miatt fontos, enélkül a környezeti,
energetikai fejlesztések nem érik el céljukat. Lényeges, hogy az ITI-knek legyenek ilyen tartalmú programjai, ezért javasoljuk ezt, az ERFA forrásból támogatható célt külön
intézkedésként megfogalmazni ebben a prioritásban.

P 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
JAVASLAT 1. – több forrás energiahatékonyságra
Mivel a KEHOP forrásai és a más hazai források elégtelenek arra önmagukban, hogy az Európa 2020 stratégiákból következő energiahatékonysági célokat elérjük, kiemelten
fontos, hogy erre a prioritásra több forrást fordítson a TOP.
JAVASLAT 2. – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
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).
JAVASLAT 3. - fenntarthatósági szempontok a megújuló beruházásoknál
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.

P 4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
JAVASLAT 1. – környezeti szempontok érvényesítése infrastruktúra beruházásoknál
Az 1. intézkedés helyesen hivatkozik arra, hogy figyelembe kell venni „a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, a
megújuló energiaforrások használatát.”
Javasoljuk, hogy nemcsak az 1. intézkedésre, hanem a prioritás minden beruházására fogalmazzák meg ezeket a szempontokat támogathatósági feltételként.
Ezen felül különösen szociális és egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen. Emellett javasoljuk
kiemelni az energiahatékonyság és takarékosság, mint átfogó szempont érvényesítését. Ez nemcsak környezeti szempont, de éppen a szegényebb rétegeknél fontos pénzügyi
szempont is (kevesebb lesz az energiaszámla).
JAVASLAT 2. – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
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 technológiák előnye, hogy bár korszerűek, de közel állnak a tradicionális
építési technikákhoz, például a roma lakosság hagyományaihoz. Átgondolandó, hogyan lehet a szegénységben élő embereket bevonni a beruházások végrehajtásába éppen
ilyen technológiák használatára való képzés által. Így a jövedelemtermelés, munkához jutás szempontjai is érvényesíthetőek.
JAVASLAT 3. - fenntarthatósági szempontok a megújuló beruházásoknál

A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál a
biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai legyenek fontosak.

P 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
JAVASLAT 1. – energiafelhasználás csökkentése
A térségi energiapotenciál felhasználásával kapcsolatban lényeges, hogy legyen elsődleges az energiatakarékosság szempontja, hogyan lehet csökkenteni a térség
energiafogyasztását.
JAVASLAT 2. – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
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).
JAVASLAT 3. - fenntarthatósági szempontok a megújuló beruházásoknál
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.

P 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
A prioritásban foglalt intézkedéseket nagyon fontosnak tartjuk, támogatjuk.
JAVASLAT 1. – civil szervezetek nevesítése
Kérjük, egyértelműsítsék, hogy a 2.6.3 pont 3. intézkedésének A (helyi identitás növelése) a kedvezményezettjei között a civil szervezeteket is szerepeltessék (ne csak a „non-profit
szervezet” megjelölés legyen a listában).
JAVASLAT 2. – környezetvédő civilek nevesítése
Kérjük, hogy az 5. intézkedés (A helyi szerveződések elősegítése) a példálózó felsorolásban a környezetvédő és természetvédő szervezeteket is sorolják fel, tekintettel többek
között az Európai Unió partnerségi elveire (Az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e).
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A Magyar Közlekedési Szövetség (MKSZ) a fővárosi és a vidéki nagyvárosi közösségi közlekedést képviseli. A magyarországi GDP túlnyomó részét a városok állítják elő, az MKSZ
tagok szolgáltatásai Magyarország népességének több mint negyedét érik el.
Megjegyzések a TOP-hoz
A hat vidéki régióra vonatkozó területi programban üdvözöljük, hogy „a közösségi közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok
elterjesztése” (TOP, 58. oldal), de mindez a „kisléptékű” közlekedési fejlesztések keretén belül. A „kisléptékű” fogalom nem értelmezhető.
A TOP-ban az egyéni és a közösségi közlekedés sajnálatos összetévesztésére találunk példát (TOP, 88. oldal): Ha a cél a várostérségi közösségi közlekedés javítása, akkor arra
a kerékpárútépítés nem alkalmas eszköz, mert a kerékpár egyéni közlekedési mód. A várostérségi közösségi közlekedés javításához az autóbuszállomány fejlesztését
javasoljuk.
A kedvezményezettek körét javasoljuk bővíteni a közösségi közlekedést üzemeltető társaságokkal.
A fentiekből látható, hogy a közlekedési fejlesztések három operatív programra történő szétosztása logikai hibákhoz vezetett, a különböző Minisztériumok által összeállított
programok még további összehangolást tennének szükségessé. Mindez megtakarítható, ha a városi közösségi közlekedés egységesen az IKOP-ba kerül, a megfelelő nem
kötöttpályás fejlesztési keret hozzárendelésével együtt.
A KÖZOP jelenleg közel 3 Mrd Ft értékű előkészítési támogatásban részesít városi közösségi közlekedési projekteket, amelyből feltételezhető, hogy a projektek megvalósítása is
számot tarthat a leendő IKOP program támogatására, különben az a vád érhetné a kormányzatot, hogy feleslegesen költött nem megvalósuló projektek tervezésére. Az
előkészítési projektek egyike a leghosszabb és legforgalmasabb M3 metróvonal halaszthatatlan felújítása, amelynek finanszírozása megoldásra vár.
Összességében: A korszerű városi közösségi közlekedés a gazdaságélénkítés elengedhetetlen feltétele. Álláspontunk szerint a városi közösségi közlekedés fejlesztésének az
ágazat gazdaságban betöltött szerepével megegyező arányban kell megjelennie az operatív programokban. Javasoljuk a korszerű autóbusz-beszerzések lehetőségét a területi
programokból (TOP, VEKOP) a közlekedési programba (IKOP) áttenni a szükséges források megemelésével.
Mivel az operatív programok rendszerének középpontjában a gazdaságfejlesztés áll, a gazdaságélénkítés pedig nem képzelhető el jól működő közösségi közlekedési hálózat
nélkül, kérjük, hogy a specifikus célok között helyesen megfogalmazott városi közösségi közlekedést hangsúlyosabban szerepeltessék az intézkedések között, annak jármű és
infrastruktúra elemeivel együtt, valamint hogy azt a jelenlegi ciklus forrásaihoz közelítő mértékben szíveskedjenek támogatni.

Örömmel tölt el, hogy a városi közösségi közlekedés fontossága megjelenik az operatív programokban. Sajnálattal láttuk azonban, hogy a közlekedésfejlesztésre fordítandó
források drasztikusan csökkentek. Legfontosabb megjegyzésünk és kérésünk az, hogy az Önök által a városi közlekedés területére helyesen megfogalmazott célokhoz valóban
rendeljék hozzá azt a forrást, amely arányban áll az ágazat gazdaságban betöltött szerepével.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 között a városi közlekedésre országos szinten 113 Mrd. Ft-ot tervez, ami az összes fejlesztési forrás (7300
Mrd) kb. 1,5 %-a. Ez lényegesen kevesebb, mint a 2007-2013 időszak 470 Mrd Ft-os városi közlekedési kerete. A területi programok pedig még az IKOP városi közlekedési
céljához képest is nagyságrendekkel kevesebb forrás felett rendelkeznek majd erre a célra, amely meg sem közelíti azt az arányt, amennyivel a városi közlekedés hozzájárul a
gazdaság működéséhez.
Az operatív programok közötti lehatárolás miatt a Szövetségünk számára az ágazati és a területi szempontú operatív programok véleményezése egyaránt indokolt, hiszen a
kötöttpályás közlekedési fejlesztések az ágazati programba, a nem kötöttpályás fejlesztések a területi programokba kerülnének. Bár a készítők szerint az ágazati és a területi
programok koherens rendszert alkotnak, ezt a társadalmi egyeztetésre bocsátott verziók sajnos nem igazolják.

Ágazati hatály Területi hatály
IKOP
Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív
Program Közlekedés
Közösségi közlekedés
Kötöttpályás
közösségi
közlekedés Magyarország
VEKOP
Versenyképes
Közép-Magyarországi
Operatív Program
Közlekedés

Vegyes

Közösségi közlekedés
Nem
kötöttpályás közlekedés
Közép-Magyar-országi régió
TOP
Terület- és Település-fejlesztési Operatív
Program Mind a hat vidéki régió
Megjegyzések az IKOP-hoz
Az IKOP 1.1.4. pontjában a városi közlekedés felveti a járműbeszerzés lehetőségét, még a használt járművekét is. Ezután viszont az 1.2 fejezet kizár mindenféle buszbeszerzést
az IKOP-ból, átirányítva azokat a területi programokba. A járműbeszerzés mégsem jelenik meg egyértelműen a VEKOP és a TOP közzétett verzióiban.
Javasoljuk, hogy a területi átirányítás és a források elaprózása helyett a közösségi közlekedés nem kötöttpályás jármű fejlesztései is az IKOP-ban kapjanak helyet, a megfelelő
mértékű források biztosítása mellett.
Az IKOP több helyen hivatkozik az új Nemzeti Közlekedési Stratégiára, de annak elfogadása csak 2014 áprilisára várható (TOP, 159. oldal), ezért azt nem szerencsés
referenciaként használni.

2013. december 18. 08:13

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere
Egyéb észrevétel
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
1. Az OP-k prioritás és céltengelyeit áttekintve nem találtunk pályázati lehetőséget a kiemelt jelentőségű helyi kulturális és egyéb közösségi létesítmények fejlesztésére. Ez
különösen az igen rossz műszaki állapotú, jellemzően műemléki védettséget „élvező” épületek esetében lenne indokolt, melyek éppen a kevéssé profitorientált tevékenységük
miatt sem tudják önerőből megoldani a szükséges rekonstrukciókat. (A műemléki épületek esetében a védelem miatt jelentős örökségi többletköltségekkel is számolni kell!)
Mivel a műemlékvédelem országos ügy, a műemlékek kiemelt nemzeti értékek, így ezek pályázati forrásból való támogatása indokolt, akár kiemelt projektként is.(pld. a leromlott
állapotú műemlék kőszínház épületek felújítása)
(Kaposvár esetében: Csiky Gergely Színház, Rippl Rónai Múzeum)
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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
Széchenyi-kártya alkalmas erre is;

a

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. A TOP-ban megfogalmazott fejlesztési irányelvek, prioritások és intézkedések a következő 7 évben várhatóan a fejlődést szolgálják a területfejlesztésben és
településfejlesztésben.
2. Rendkívül fontos, hogy a TOP megyei keretei között kialakítandó projektcsomagokkal szemben továbbra is érvényesüljön az a követelmény, hogy a források 60%-át
gazdaságfejlesztési célokra kell fordítani, a jelenlegi változatban az ERFA és ESZA lehatárolásban nem ez jelenik meg.

3. Fontos előrelépés a fejlesztéseknél az integrált területi szemlélet érvényesítésének igénye, a térségi szereplők felelős részvételének lehetősége.
4. A térségi és a helyi gazdaságfejlesztéshez iránymutatásra van szükség ebben a szellemben, koordináció nélkül csapdába futhatnak a helyi kezdeményezések. Intő példa,
hogy számos település csak nagy sokára fogja kiheverni a korábban túlméretezett gyógy- és wellness-turizmus káros hatásait.
5. A tervező munkához különösen fontos lenne, hogy a TOP-ban meghatározzák a forráslehatárolásokat. A megyei önkormányzat által végzett tervezési munkák megyei szinten
lebontott forrásallokációja nem ismert. A CLLD-k tekintetében azt még nem lehet tudni ki a felelőse a tervezésnek, csak annyit, hogy a megyei önkormányzat érdemi hatáskör
nélkül koordináló szerepet lát el.
Ugyancsak egyértelművé kell tenni, hogy mi a tartalma a „megyei jogú város és vonzáskörzeteik”, a „megyei jogú városi térségek döntéshozó szervei” meghatározásnak.
6. A Vidékfejlesztési Operatív Programmal együtt nézve 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 nem egyszerűsíthető le a helyi fejlesztési stratégiák elkészítésére, a megyei önkormányzatok
koordinációban megjelölt hatáskörére.
7. A közreműködő szervezeti feladatokat megyei szintre kell delegálni, lehetőleg a területi kamarákhoz.
8. Fontos, hogy legyen lehetőség hátrányos helyzetű térségekben regionális jelentőségű beruházások támogatására, mind kapacitásbővítő, mind zöldmezős projektek kapcsán
(kiemelten nagyvállalati projektek)
9. A TOP keretében külön forrásban részesülő területi szintek (megye, MJV) számára egyszerűbb/egyszerűsített támogatási mechanizmust kellene kialakítani, hogy az ágazati és
TOP források felhasználása gördülékenyen haladjon egymás mellett egy-egy programcsomag megvalósításánál.
10. Támogatjuk a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége javaslatát, amely abból kiindulva, hogy a magyar gazdaság egyik kiemelten megoldandó
feladata a vidék – különösen a falu – leszakadásának a megállítása; a vidéki foglalkoztatási ráta kritikusan alacsony értékének a javítása; a vidék tőkevonzó képességének a
javítása, illetve a vidéken keletkezett tőke helyben tartása, szükségesnek tartja, hogy az EMVA-n kívüli OP-k preferáltan kezeljék a vidéki, kiemelten a kistelepülési, falusi
térségeket. Ehhez más operatív programokban is kell intézkedéseket támogatni, elsősorban a GINOP-ban.
11. A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos célokat és intézkedéseket át kellene emelni a TOP keretébe, mivel a megyei önkormányzatok hatékonyabban tudják szervezni e
vállalkozási formákat, illetve eddig is tevékenyen részt vettek a szervezésben. Bár hozzá kell tenni, hogy a kérdéskör szempontjából fontosabb, hogy legyen elég forrás és a
foglalkoztatási igény, mint hogy melyik operatív programon belül található. Az önfoglalkoztatás enyhítheti a foglalkoztatási gondokat, azonban csak olyan helyi termékfejlesztésre,
feldolgozásra, szolgáltatásra szabad forrásokat biztosítani, amelyek piacképesek. Máskülönben csak átmeneti lenne az enyhülés, hosszú távú fenntarthatóság nélkül.
12. A mikrovállalkozások részvételi lehetőségét a TOP teljes keresztmetszetében biztosítani kell, több helyen kimaradtak a kedvezményezettek köréből.
13. A TOP-nak rendelkeznie kellene kistérségfejlesztési (járásfejlesztési) szintre vonatkozó programcsomaggal is. A kisebb települések önmagukban nem képesek saját
területfejlesztési vízióik felvázolására, a szükséges teendők meghatározására, koordinálására és elvégzésére. Megyei irányítás mellett a járásoknak is kellene bizonyos
önállósággal bírniuk saját, illetve a szomszédos járásokkal közösen 6-8 települést átfogó területfejlesztési, foglalkoztatási elgondolások megvalósításában. Megfontolandó, hogy
e mellé forrásokat is rendeljenek

félő, hogy az amúgy sem bőséges források túlságosan szétaprózódnának. A járási szint tényleges beékelődéséről a tervező munka során

lehet dönteni. Mindenesetre a területi kamarák támogatni fogják a járások területfejlesztési tevékenységét.
14. Az OP megyei szintre viszi a prioritás megvalósításának területét, miközben az EU a 800 ezer és 3 millió közti lakosságszámú NUTS 2 szintű régiókat tekinti a területi alapú
gazdaságfejlesztés színterének. A prioritáson belül meg kellene fogalmazni a regionális szintű fejlesztésekre, együttműködésekre vonatkozó elgondolásokat, ezek
összehangolását a megyei, illetve járási elképzelésekkel.
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15. Jó irányt jelentenek a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentésére tervezett intézkedések. Ezek között fontos a szakmai, objektívnek tekinthető szempontok
előtérbe helyezése a támogatandó projektek kiválasztásában.
16. A VEKOP-hoz hasonlóan a TOP-ban is meg kellene jeleníteni specifikus célként a mobilitás és foglalkoztatás növelését a közszolgáltatások családbarát fejlesztésén
keresztül, a fiatalok helyben maradásának ösztönzését
17. Elősegítené az eligazodást, ha az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) hasonlóan az eddigi eredményeket legalább vázlatosan ismertetnék, táblázatos
összefoglalóban. Alakulóban vannak az ágazati elgondolások is, ezek köré csoportosítva kellene bemutatni, illetve lehatárolni a három „versenyprogramból” (GINOP, TOP,
VEKOP) l támogatható fejlesztések, illetve a címzettek körét.
18. A rövid ellátási lánc alprogramnál még nem látható át, hogy a két operatív program (VOP és a TOP) helyi piacot és a helyi gazdaságot célzó fejlesztései és beavatkozásai
hogyan egészíthetik ki egymást. Indokolt ezért a vidékfejlesztési operatív program, valamint a megyei program tervezői közötti egyeztetés megkezdése, elindítása.
19. A TOP 1. prioritástengelye (Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében) több olyan intézkedést, beavatkozást tartalmaz, amelyek a GINOP-ban
szintén támogatható tevékenységként szerepelnek (pl.: Támogató üzleti környezet fejlesztése – inkubátorházak, ipari parkok, logisztikai központ stb.). Jól elkülöníthetően le
kellene határolni az egyes OP-k beavatkozásait, és egyértelművé tenni a különböző intézkedések tartalmát. Lehatárolási elv lehetne például, hogy a vállalkozások számára
elérhető fejlesztési források a GINOP-ban szerepeljenek, a közszféra hatókörébe tartozó, az üzleti környezet fejlesztését, vonzóvá tételét célzó programok pedig a TOP-ban.
Az 1. prioritástengely 1. intézkedésénél (Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés) nem indokolt kizárni az üzleti infrastruktúra fejlesztésekből a
többségében magántulajdonú cégeket.
Az 1. prioritástengelyt meg kellene nyitni az alacsonyabb népsűrűségű, de frekventált települések előtt is, és ne csak a városok kerülhessenek bele a programokat igénybe vevő
települések körébe.
Az 1. prioritástengely alapján a gazdaságfejlesztési célú támogatások célcsoportja alapvetően a KKV-szektor. Lehetővé kellene tenni, hogy a nagyvállalatok is részt vegyenek a
munkahelyteremtő beruházásokat támogató konstrukciókban.
Az 1. prioritástengelyből hiányzik a klaszter mint térségi gazdaságfejlesztési eszköz, ezzel itt is foglalkozni kellene

összhangban a GINOP vonatkozó intézkedéseivel. A „szociális

gazdaság” fejlesztését is be kellene állítani az intézkedések közé. A szociális szövetkezetek fontos szerepet játszhatnak a hátrányos helyzetűek és csökkent munkaképességűek
foglalkoztatásában. Az ökoturizmusban a legtöbb térségben kiaknázatlan lehetőségek rejlenek, ezeket mozgósítani lehet és kell.
20. A 4. prioritástengely (A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése) keretében szerepel az oktatási, képzési rendszerek
támogatása, ez nem ide tartozó terület. Az 1. intézkedésnél (Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-szakellátás infrastrukturális fejlesztése) nem indokolt a
magántulajdonban lévő háziorvosi praxisok kizárása.
21. Az 5. prioritástengely (Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) intézkedéseinél azt kell célul kitűzni, hogy a helyi gazdaságot
erősítő, ahhoz kapcsolódó projektek valósuljanak meg. Ezt a pályázati kritériumokban is érvényesíteni kell.
22. A TOP-ban kulcskategóriák a „helyi…”, „térségi”, „várostérség”, „vidék” – amely EU-s fogalom nem azonos a magyar értelmezéssel. A 84. oldal alján: a „helyi” azaz: települési
és kisebb térségi szint. Ezek köré szerveződik valamennyi prioritás. A fogalmak nincsenek definiálva, csak a szövegösszefüggésekből derül ki, hogy – megközelítőleg - milyen
földrajzi egységre gondolhattak a szerzők; de más szövegösszefüggésben már nem értelmezhetőek azonos tartalommal. Pl. a 35. oldalon e fogalmak teljes „kavalkádját”
használják, és a szövegösszefüggésből az is kiderül, hogy ezen elhatárolások különös jelentőséggel bírnak. E pontos értelmezés hiányában a TOP nehezen értelmezhető,
tölthető meg valódi tartalommal.
Ehhez hasonló problémakör: a „helyi érdekű KKV” (35. oldal) fogalma. Vagy: a „megyei jelentőséggel bíró helyi termék” (34. oldal) Ki/mi tartozik e körbe? A fogalom tartalma nem
tisztázott. Ennek pontos lehatárolása a teljes cél-eszközrendszer adekvátságának értelmezését kérdőjelezheti meg; de mindenesetre a véleményezést mindenképpen nehezíti.
Tartalmilag: a telephely/foglalkoztatás történik „helyben” (településen?), vagy a helyi igényeket szolgálja ki, vagy is-is stb. A „helyi” piac kiszolgálása sok helyen többségében
olyan tevékenységeket érint, amelyek az Annex 1 alá tartoznak: mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozottságú mezőgazdasági termékek előállítása. Ki tartozik majd e körbe?
Ki és hogyan határozza meg/ellenőrzi, a „helyi érdekűséget”?
Számos táblázatban – „program-specifikus eredményindikátorok” (pl. 31. oldal) – szerepel a „fejletlenebb régió” kifejezés („ESZA/ERFA értelmezésben a „fejletlenebb régió” (ld.
119. oldal) külön fogalom!). Nincs konkretizálva, hogy melyek ezek, kikre vonatkozik.
Nem derül ki a programból, hogy milyen vonatkoztatási paraméterek alapján történik a forrásallokáció az egyes régiók között, és azon belül a források „leosztása”.
Nagyon sok az általános megfogalmazás; amelynek előnye, hogy sok minden „beleférhet”, de egyben hátránya is, hogy igazából nem ad útmutatást, valódi stratégiai irányt.
Javasoljuk a fenti fogalmak pontosítását, a „gumifogalmak” használatának kerülését, mert ezek a későbbiek során nagyon sok újabb problémát fognak felvetni az esetleges

eltérő értelmezések miatt. A lehatárolások alapvető kategóriái a tervezésnek és a megvalósításnak is. Ezek hiányában nagyon sok összefüggés nem értelmezhető.
Javasoljuk, hogy a gazdaságfejlesztés – és ezen belül a foglalkoztatás növelését - célzó prioritások, intézkedések esetén, a kedvezményezetti körbe kerüljenek be a „szociális
szövetkezetek”; amelyek ugyan a KKV-szektor részei, de pl. a pályázatok esetén a pályázók körében speciális kóddal kell azokat megnevezni. Jól illeszkedik a TOP-filozófiájába,
mert annak magánszemélyek és önkormányzatok lehetnek a tagjai.
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23. Az 1. prioritástengelynél a 2. beruházási prioritás (36. oldal) alatt a szövegezés arra utal, hogy a KKV-k fejlődésének egyik gátja a „kezdeményező készség” hiánya, melyet
beruházási jellegű intézkedéssel kíván kezelni a TOP; indikátora pedig a megvalósult fejlesztési projektek száma.
Véleményünk szerint miután minden, a vállalkozásoknak szánt pályázati forrást túlpályáztak, a „fejlesztési aktivitás hiányáról” nem beszélhetünk. Nem értelmezhető a
„kezdeményező készség” hiánya sem. A leírtak értelmezése alapján az ok/indok - cél- eszköz - eredmény – hatás összefüggései nem adekvátak, nem képeznek konzisztens
rendszert. Az a vállalkozás, amely fejlesztési projektet kíván megvalósítani, annak a „kezdeményező készsége/képessége” nem megkérdőjelezhető. A fejlesztésekre nagy
szükségük van a vállalkozásoknak, az eszköz szükségessége sem megkérdőjelezhető, de a mögötte lévő, bemutatott összefüggésrendszer – igen.
A „kezdeményező képesség” fogalma a 4. intézkedésben (Térségi kísérleti fejlesztések

38. oldal) – és a következőben: 39. oldal

is megjelenik. A szövegösszefüggésből arra

lehet következtetni, hogy ez - mint az előző részben is - sokkal inkább az innovációs képességre vonatkozik.
Mit takar a „KKV-kezdeményezéseket előmozdító intézményhálózat”? (Az 5. intézkedésben: a létrehozandó hálózat: beruházás-befektetésösztönzési célú. Erre vonatkozna a
hivatkozás?)
Javasoljuk az adott rész pontosítását, átfogalmazását; amennyiben adekvát, az „innováció” fogalmának használatát, mert az a napi gyakorlatban is elterjedt már, és – az
olvasottakból következtetve - jobban lefedi a célt.
Milyen intézményhálózat lesz képes ezeket a kezdeményezéseket felkarolni?
Javasoljuk a kereskedelmi és iparkamarák szerepeltetését a kedvezményezetti körben.
24. A TOP 2014-2020-as időszakára érdemes egy olyan, egyablakos pályázati és pályázókezelési modellt célszerű kialakítani, amely használja a helyben gazdaságfejlesztéssel
foglalkozó szervezeteket (azok tapasztalatait, tudását, ismertségét, kapcsolatrendszerét), ugyanakkor az uniós forrásokat országosan egységes, biztonságos és zárt rendszerben
kezeli.
- A javasolt új rendszer közreműködői a területi kereskedelmi és iparkamarák, amelyek köztestületi szerepe megerősödött a kötelező kamarai regisztrációval: a
gazdaságfejlesztési programciklus korábban hiányzó, helyi láncszeme lehet.
Meglévő feladataik szakmai képzések szervezése, vizsgázatás, tanácsadás KKV-k számára, érdekérvényesítés, üzleti kapcsolatok szervezése, Széchenyi-kártyával kapcsolatos
ügyintézés, turizmus marketing (részben pályázati „kényszer” miatt, a Turisztikai Desztináció Menedzsment nem kamarai tevékenység)

kiegészülnek: a megye gazdasági

fejlődése, a trendek rendszeres figyelése, féléves riportok összeállítása, kiadása; megyei gazdaságfejlesztési stratégia magalkotása, legitimálása, rendszeres felülvizsgálata
(együttműködésben az illetékes helyi önkormányzattal)
- A megyei gazdaságfejlesztési stratégia alapján a TOP tekintetében:
o KKV tanácsadási program egyik végrehajtó szervezete;
o üzleti infrastruktúra (ipari park, inkubátor fejlesztés) és klaszter pályázatok beadás előtti véleményezése (pozitív minősítés a pályázat befogadásának feltétele lehet);
o klaszterek minősítése projektzárás előtt (pozitív minősítés sikeres projektzárás feltétele lehet);
o megvalósított infrastruktúra és klaszter projektek működésének éves minősítése (pozitív minősítés sikeres fenntartási időszak feltétele lehet);
o KKV-k telephely fejlesztési pályázatainak véleményezése.
- A konzorcium által működtetett egységes helyi ügyfélszolgálati ablak az egyéb kamarai funkciók egy részét is közvetíthetné (képzések, Széchenyi-kártya, üzleti kapcsolatok
szervezése) és elláthatna további forrásközvetítő funkciókat is: GINOP és egyéb források tekintetében információs tevékenységet, pályázati tanácsadást végezhetne.
A rendszer kiépítésének lehetséges forrásai: GINOP 1. prioritás: 4. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése, megyénként évi mintegy 70-100
millió Ft a hét évre 2014-2020 között.
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Tisztelettel megkaptam a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.0 külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt munkaközi változatát és annak
szakmai véleményezésére irányuló felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.
Általános:
A dokumentum 14. oldalán, a fejlesztési irányok (I. Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés ) leírásában
megfogalmazásra került, hogy „A helyi érdekű gazdaságfejlesztés egyik fontos vonulata a város és vidék partnersége, az egymás számára kölcsönösen szolgáltató kapcsolatok
kialakítása e területek között.”
Ezen megállapítással tökéletesen egyetértünk, fontos ezért, hogy a megyeszékhely városoknak és a (járási székhelyű) városoknak juttatandó források valóban a város és vidéke
kapcsolatának fejlesztésére legyenek fordítva (azok ne egy adott város kizárólagos érdekeit-, hanem annak tágabb értelemben vett agglomerációjának érdekeit is szolgálják).
A dokumentum átvizsgálása során tapasztalható, hogy a program indikátorrendszere hiányos, sok esetben szerepel a „kidolgozás alatt” megfogalmazás.
Javasoljuk, hogy az indikátorok értékei a megyei önkormányzatokkal egyeztetett módon kerüljenek kialakításra.
A program nyelvezete, fogalmazása helyenként nehezen érthető, sok a következetlen és bonyolult megfogalmazás. Ezen „feszültség” egyszerűbb szóhasználattal, egyszerűbb
nyelvtani és közgazdasági megfogalmazásokkal, egy esetleges fogalomjegyzékkel könnyen oldható lenne.
Az anyag 17. oldalán, az 1.1.4 pontban az alábbi megfogalmazás található:
„…megyei, megyei jogú város térségi és kisvárostérségi…”
A dokumentum 135. oldalán rögzítettek alapján a „Várostérségi egység: a Tftv.-ben rögzített tervezési-statisztikai kistérség”.
Szükséges tisztázni a Megyei Jogú Városok (MJV) tervezési módszertanát és viszonyát a megyei tervezéssel. Az MJV tervezzen a térségére is, de előtte az érintett terület
lehatárolásának konkrétan meg kell történnie.
Az ITI (Integrált Területi Beruházás) - mint területfejlesztési eszköz - használatával és kialakításával kapcsolatban nagymértékű bizonytalanság érzékelhető. A dokumentum a
témával kapcsolatban az alábbi megfogalmazásokat tartalmazza:
131. oldal (4.2 A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás):
„A megyei jogú városok fejlesztési csomagjai a tervezés jelenlegi állása szerint nagyrészt ITI keretében valósulnának meg.”
134. oldal:
„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.”
Véleményünk szerint ezen megfogalmazások tisztázása és konkretizálása szükséges.

A rendszer három összetevője a 22 MJV térségi ITI, 18 megyei ITI és ennek keretében a kistérségek. Ezek „szintjének”, kapcsolódásának és forrás allokációjának
meghatározása az anyagban nem szerepel („a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra” c. megfogalmazás szerepel a dokumentumban).
Javasoljuk, hogy a 3 területi szint közötti forrásallokáció - a megyei önkormányzatok bevonásával - mielőbb kerüljön meghatározásra.
Véleményünk szerint egyetlen prioritás sem koncentrál megfelelő mértékben a KKV-k közvetlen támogatására, ahhoz megfelelő kereteket egyetlen prioritás sem tartalmazza.
Javasoljuk az OP-ba a támogatott hitel lehetőségek beépítését, ezzel kapcsolatban megyei alap létrehozását (elkülönített forrás megjelenítését). Az alap kezelése központi, vagy a
7. prioritás TA (Technikai segítségnyújtás) keretből lenne megoldható.
Ebben az esetben lehetőség adódna megyei specifikus belépési korlátok felállítására, a korábbiaktól eltérő lehatárolások, illetve kritériumok alkalmazására (pl. agrárium és
turizmus ne legyen kizárva).
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
Ormányságban. A program megközelítőleg 25 milliárd forint nagyságrendű és több eleme is érintett a TOP prioritásai által.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program - mint kiemelt kormányprogram - nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban.
1. Prioritás:
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
A 32 %-os forrásarány komplex, a térségre jelentős foglalkoztatási és gazdaságélénkítő hatás elérésére nem elégséges.
Javasoljuk a rugalmas forrásallokáció lehetőségének megteremtését a megyei és térségi igényekhez igazodva. Javasoljuk továbbá külön célként megjeleníteni a „szociális
gazdaság” intézményét, hiszen e gazdasági szervezetek fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás és termelékenység növelésében, illetve a szociálisan befogadó gazdaság
kialakításában.
A fent leírtak alapján szükséges a jelenlegi forrásarány megnövelése (lehetőség szerint a 2. prioritástengelyhez – Települési környezeti állapot javítása stb. - allokált 16,7 %, vagy
a 4. prioritástengelyhez – A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése - allokált 7,50 % mérséklésével).

Az anyag 34. oldalán kerülnek nevesítésre a prioritás 1. intézkedésének (Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés) célterületei: ipari és gazdasági
területek.
Ezen területek lehatárolása, a lehatárolás „módszertana” a tervezés kulcskérdése lehet. Amennyiben a tervezett területfelhasználások alapján kell majd „indokolni” a célterületet,
akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően településrendezési eljárások sora fog megindulni a pályázatra benyújtandó terület esetleges övezeti besorolásának módosítására.
Ezen eljárás szakmai szempontból kifogásolható, az eljárások plusz költségekkel járnak és rendkívül időigényesek.
2. Prioritás:
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
Ebben a prioritásban jelenik meg a „klasszikus” településfejlesztés, a közösségi terek, közterületek fejlesztése, települési környezeti állapot javítása. Érthető az igény az aktív,
egészséges életmódot támogató közösségi fejlesztések kivitelezésére is, de véleményünk szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben nem ezen fejlesztéseknek kellene prioritást
élvezniük. A forrásallokáció meglehetősen magas arányú.
A dokumentum 19. oldalán az 1.1.6 pontban szerepel „A TOP eszközrendszerének stratégiai áttekintése”, melynek 2. prioritásban szerepel a „vonzóbb települési környezet”, 4.
prioritásban pedig a „Szociális városrehabilitáció, városi szegregátumok kezelése” megfogalmazás.
A környezeti állapot javítása önmagában nem járul hozzá a lakosság életminőségének emelkedéséhez, ezáltal a lakosság helyben tartásához sem.
Véleményünk szerint a problémát az jelentheti, hogy ez a prioritás – leszámítva talán a 2. intézkedést – várhatóan nem lesz jelentős gazdaságfejlesztő hatással az adott
településre. Gazdasági hatás kizárólag a barna mezős területek rehabilitációjában jelenhet meg, azonban az is jól érzékelhető, hogy a befektetők nem ezen területeket részesítik
előnyben.
A fent leírtak alapján a prioritáson belül javasoljuk a gazdaságfejlesztési elemek „erősítését”, illetve előtérbe helyezését.
3. Prioritás:
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Ebben a prioritásban minden fejlesztésnek a CO2 kibocsájtás csökkentését kell céloznia, ez nagyon kedvező lehet a települések életminőségét illetően.
A tervezett intézkedésekkel alapjában véve egyetértünk, de fontos, hogy a munkaerő mobilitása a vidéki térségek mobilitásának javítására irányuljon, ezen elmaradott területeket
célozza. Prioritást kell élvezzen a helyközi, munkába járást megkönnyítő közlekedés fejlesztése. Mindezekhez a kisléptékű közösségi közlekedésfejlesztés nem elégséges
térségünkben, Baranya megyében.
A fent leírtak alapján javasoljuk, hogy a prioritáson belül a „Vidéki térségek mobilitásának javítása” külön célként jelenjen meg, valamint a tervezett intézkedések és
beavatkozások sora kerüljön kibővítésre a „Térségi gazdasághoz igazodó mobilitás, közösségi közlekedés fejlesztése” megfogalmazással.
Ezen prioritási tengelyhez tartozó beavatkozások sorának 2. pontjában megjelenik a „Kisléptékű közlekedési fejlesztések” c. intézkedés, melynek leírásában (anyag 58. oldala)
többek között (fenntartható városi mobilitás kialakítása, környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, módváltó rendszerek fejlesztése, hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat,
regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, stb.) szerepel, hogy „Az intézkedések közútfejlesztési projektek megvalósítását is célozzák, amelynek során önkormányzati utak
fejlesztése válik lehetővé.”
Tekintettel arra, hogy nem ismerjük az Operatív Programok közötti lehatárolás metodikáját (jelen esetben TOP és IKOP), egyértelműen nem állapítható meg a nem
önkormányzati utak fejlesztésének lehetősége a 2014-2020-as időszakban. Javasoljuk ennek tisztázást.
A prioritástengelyhez tartozó OP-n belüli forrásarány 19,2 %-ra történő megemelését szükségesnek és indokoltnak tartjuk.
4. Prioritás:
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A szociális intézményfejlesztés terültén hiányoljuk a hajléktalan-ellátással kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. A probléma aktualitására és súlyosságára való tekintettel
javasoljuk annak kiemelt fejlesztési célként való megjelenítését.
Az óvodák, bölcsődék és családi napközik tekintetében a rendelkezésre álló kapacitások és a területen jelentkező igények felmérése alapján – csak indokolt esetben kerülhessen sor új intézmény létesítése, megelőzve ezzel a gazdaságos fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat.
A prioritási tengelyen belül megfogalmazott 4. „Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés olyan problémák komplex módon való
kezelését célozza, amelyek az adott keretből nem oldhatók meg. Valószínű, hogy ebben a keretben csak néhány mintaprogram kialakítására lesz mód és lehetőség, amelyek

érdemben nem enyhítik a problémákat.
Véleményünk szerint ezen témát alapvetően országos program részeként, települési szinten lehet kezelni az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) részeként.
6. Prioritás:
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés
Az anyag jól azonosítja a fennálló és megoldandó problémákat: identitásvesztés, helyi közösségek működésének hiánya, egyéni és családi szinten jelentkező
jövedelemcsökkenés stb.
Mivel a „szociális szövetkezetek” a fenti problémák szinte mindegyikére megoldást kínálnak, így ezen prioritástengely „kereteinek” kibővítését javasoljuk.
A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek a közelítésére, a lakó és a lakóhely közötti kapcsolat erősítésére, a helyi emberekben rejlő tehetség
és tudás megfelelő szintű kamatoztatása mind olyan cél, mely a fent nevezett fejlesztési lehetőséggel elérhető/kezelhető.

2013. december 16. 17:13

Becsó Zsolt , Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Egyéb észrevétel
Nógrád megye gazdasági-társadalmi fejlődése érdekében mérföldkőnek tartjuk azt a döntést, mely szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyékre vetített
gazdaságfejlesztési célú keretéből Nógrád megye az egy főre eső legmagasabb támogatást kaphatta. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a forrást felelősen
úgy használjuk fel, hogy a lehető legtöbb eredményt tudjuk elérni általa 2014-2020 között.
A megyei tervezés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyes Operatív Programok között a lehatárolásokról minél hamarabb megszülessenek a megállapodások. A
jelenleg folyó projektgyűjtés során nagyon nehéz eldönteni, hogy például egy településen megvalósítandó művelődési ház felújítást, amely energiahatékonyság növeléssel is jár,
a TOP, az EFOP, a VP vagy a KEHOP intézkedéseihez soroljunk be. A lehatárolások tisztázása több milliárd forintnyi értékű fejlesztés átsorolását eredményezheti megyei szinten.
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
A TOP „2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása” prioritástengelyében az intézkedések kiemelt szempontja a
fenntartható környezetjavítás kell, hogy legyen; az hangsúlyosabban jelenjen meg az TOP-ban.
A TOP 2. prioritástengely 3. KISLÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK intézkedése egészüljön ki a helyi lakosság életminőségét
javító pontszerű zöldfelületek fejlesztésével, ezen belül szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztésével; oktatási és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést,
testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztésével; lakóterületi játszóterek rendezési és fejlesztési beruházásaival; közparki, közkerti fejlesztésekkel.
A TOP 3. „Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken” prioritástengelyének „2. Települési energiahatékonyság növelése” specifikus
cél tartalmazza az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek energiahatékonyságának javítását, valamint a
térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok megvalósítását.
E célon belül a „3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati
bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása” meghatározásakor különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés
szempontjait. 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.
Egyesületünk egyetért más szakmai szervezetek felvetésével, amely kezdeményezi és javasolja TOP-on belül a területfejlesztés kistérségfejlesztési (járásfejlesztési) szintjére
vonatkozó programcsomagot. Javasoljuk a járási (kistérségi) területfejlesztés és -rendezés szintjét megteremteni, amelyre az OP (tervezésre, menedzsmentre) a
járásközpontoknak forrásokat biztosít. Ezen források az egyedi kistelepülési támogatásoknál fenntarthatóbbak, hiszen a kisebb települések önmagukban alkalmatlanok (kicsi a
szakember gárda) saját területfejlesztési céljaik megfogalmazására, szűkebb térségükön belül összehangolt cselekvésre, a jó munkamegosztásra, és a megvalósított projekt
működtetésére. 5-8 település együttesen már képes olyan hatékony területfejlesztési vízió előállítására, amelyen belül rendezi a gazdaságfejlesztés, a kooperatívan működtetett
intézményhálózat, a hatékony infrastrukturális hálózat és a táji értékvédelem közös kérdéseit.
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
Az európai szintű policentrikus városhálózat megteremtése érdekében figyelmet kell fordítani a határ közeli nagyvárosok fejlesztésére. A nagy kiterjedésű határon átnyúló
vonzáskörzettel rendelkező városok hálózatos együttműködéseit külön támogatni szükséges. Bécs és Pozsony körül fokozatosan egy Magyarországra is átterjedő policentrikus
metropolisz térség formálódik, melyhez meg kell találni a potenciális kapcsolódási pontokat. Támogatjuk a nagyvárosi egyeztetési platformok kialakítását, melyek segítségével
össze lehet hangolni a határon átnyúló agglomeráció kialakulásából adódó beavatkozásokat az integrált és átjárható közösségi közlekedési rendszerektől a közszolgáltatások
szervezésén át az innovációt tevékenységekig. Mivel a magyar településhálózat túlzottan monocentrikus, és hiányzik a valódi regionális nagyvárosok szintje, a városi
együttműködések hozzájárulhatnak a településállomány kiegészítéséhez, a funkciók megosztásához. Mindezek következtében az egyes intézmények gazdaságosabban lesznek
működtethetők, és gyorsulhat a gazdasági növekedés is.
A TOP nem határozott meg sem a prioritási tengelyek, sem a specifikus célok között önálló, a határ menti térségekre vonatkozó elemeket. Annak ellenére történt ez, hogy
Magyarország területi szerkezete és településhálózata egyre kevésbé értelmezhető izolált rendszerként, valamint a határ menti területek bővelkednek a potenciális, illetve
meglévő együttműködésekben. A terület- és településfejlesztési politikának célszerű önálló támogatott térségtípusként azonosítani a határ menti területeket.
Sajnálatos módon az eddigi határoknál elvégződő tervezői szemlélet részben még mindig jelen van, pedig a Területi Agenda 2020, az új ETE rendelet vagy az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció már számos tématerületen és földrajzi egységre vonatkozóan kifejezetten javasolta a határon átnyúló megközelítést, a határtérségek
integrált kezelését.
Pozitívum, hogy az új területi integrációs eszközöket (ITI, CLLD), mint ágazat független fejlesztési eszközöket a TOP használja. Ezek használatát érdemes a határ menti területekre
és településekre is fokozottan alkalmazni.
A TOP keretében támogatott CLLD típusú fejlesztések és intézkedések helyi szinten járulhatnak hozzá a határtérségek dinamizálásához. A határon átnyúló együttműködéseket
jelenleg hátráltató adminisztratív akadályok felszámolására azonban a program nem irányoz elő intézkedéseket.
A határon átnyúló (illetve határ menti) régiókat általában egyöntetűen a kedvezőtlen helyzetű régiók közé sorolja. Ez a klasszikus, konvergencia célkitűzésnek megfeleltethető,
felzárkóztató jellegű aspektus dominál. Javasoljuk, hogy világosan különüljenek el a következő térségtípusok, eltérő fejlődési pályán lévő területegységek, és azokhoz
ágazati/tematikus értelemben eltérő célrendszerek csatlakozzanak:
• Dinamikus peremek: olyan átlag feletti fejlettségű határtérségek, ahol az Európai Unió által az Európai Területi Együttműködés terén felsorolt 11 tematikus célkitűzés közül az
1.,2, 8. és a 10. tematikus célkitűzés arányaiban nagyobb hangsúlyt kell, kapjon, mint a fejletlen, depressziós térségek esetén. A TOP célrendszerét tekintve a vonzó és
versenyképes gazdasági és városi környezet fejlesztése nagy jelentőségű.
• Külső perifériák: átlag alatti fejlettségű határtérségek, ahol a kutatás-fejlesztés és innováció helyett nagyobb szerepet szükséges kapnia a 3., 8., 9. és 10. célkitűzésnek.
Különösen nagy szerepe van a szegénység elleni küzdelemnek, a társadalmi befogadásnak, valamint a KKV szektor fejlesztésének. A TOP célrendszerét tekintve az 1., 4., illetve

a 6. prioritás rendkívül fontos a leszakadással és depresszióval sújtott területek számára.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a TOP elsősorban egy „ágazati” orientációjú tervdokumentum. Ez azonban nem zárja ki, hogy a programban kijelölt intézkedések területi
preferenciái jobban kidomborodjanak, és a területileg differenciált hozzáállás nagyobb szerepet kapjon a célrendszer egészében.
Az Operatív Program tervezése érzékelhetően az EU Duna Régió Stratégia figyelembe vételével, releváns elemeinek beépítésével zajlott, ez mindenképpen kedvező. A TOP és az
EUDRS koherenciájának vizsgálata rámutat arra, hogy a határ menti régiókban a szomszédos országokkal a fejlesztések összehangolása szükséges. A makroregionális
stratégia mellett célszerű lenne jobban figyelembe venni a szomszédos országok különböző területfejlesztési terveit is, mivel így a szinergiák feltárhatók lesznek, és láthatóvá
válnak a közös adottságok, illetve komplementaritások. Mindezek következtében alkalom nyílik az alapvetően helyesen megfogalmazott intézkedések finomhangolására.
A továbbiakban az egyes prioritástengelyek, valamint intézkedések és beavatkozások mentén foglaljuk össze szakmai észrevételeinket. Egyes esetekben a már leírtak
megerősítéseként, más esetekben új elemek beemelése iránti igényként értelmezendők a hozzászólásaink.
1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
A foglalkoztatás-orientált fejlesztés különösen a magas munkanélküliséggel küzdő határtérségekben jelenthet megoldást. Egyes határ-szakaszokon (pl. a nyugati szlovákmagyar határsávban) határon átnyúló integrált foglalkoztatási, munkaerő-piaci beavatkozásokra van szükség. Az integráltságnak az oktatás-képzés, a gazdasági infrastruktúra
fejlesztését is magával kell hoznia. A határon átnyúló foglalkoztatási térségek megteremtésében nagy szerepe van az EURES hálózatnak (EURES-T Danubius, EURES-T
Pannonia).
A határon átnyúló beavatkozások részben vagy egészben hiányoznak az anyagból. Erősítendő területek az OP-ban: az élet- és munkakörülményekről, munkaerő-keresleti és
kínálati viszonyokról, munkaügyi szabályozásokról szóló információk terjesztése, üzemlátogatások, diákcsereprogramok lebonyolítása, összehangolt tananyagok és képzési
rendszerek kidolgozása.
Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési aktivitásának javítása
A határ túloldalával kapcsolatos piaci információk rendkívül hiányosak, ez versenyhátrányt (piacvesztést, bevételkiesést stb.) jelenthet a gazdálkodó szervezetek számára. A KKV
szektor fejlesztésének egy potenciális módja a határon átnyúló együttműködések bővítése. Javasoljuk, hogy a közös beruházásösztönző rendezvények (üzletember-találkozók,
üzleti vásárok és termékkiállítások) kapjanak nagyobb szerepet. A vegyes gazdasági kamarák tevékenysége szintén támogatást igényel.
Európai összehasonlításban a hazai kis- és középvállalkozások innovációs potenciálja nagyon korlátozott, a kutatás-fejlesztésre szánt források alacsonyak. Ebből következően a
KKV szektor gazdaság- és foglalkoztatási szerkezete alacsony versenyképességű; a magas hozzáadott értékű termékek és a tudás- és technológia-intenzív munkakörök aránya
túlságosan alacsony. A kedvezőtlen helyzet megváltoztatása végett elengedhetetlen a K+F, a vállalati inkubáció, a spin-off támogatása.
2. prioritás: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, ideértve a barnamezős területek többfunkciós hasznosítását
Az itt megfogalmazottak kapcsolódnak a 4. (A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminőséget segítő helyi szinten elérhető önkormányzati
közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása valamint a közigazgatási infrastruktúra fejlesztése) és a 6. prioritáshoz (Város-vidék együttműködésen alapuló
és a városok közösségvezérelt fejlesztését szolgáló közszolgáltatás- és közösségfejlesztés) is.
A határ menti települések hálózatos együttműködése, a várospári, ikervárosi együttműködések (pl. Komárom–Komárno, Esztergom–Párkány) nagy jelentőségűek. A fő célnak
annak kell lennie, hogy komplementer jelleggel a határtérség magyar és külföldi oldalán együttesen meglegyenek a szükséges funkciók. Ezt méretgazdaságossági szempontok
is indokolják. Ehhez a piaci és közszolgáltatási szerepkörök modellszerű megosztása ajánlott. Sok esetben ugyanis nem lehetséges a kellő funkciósűrűséget megteremteni
csak a határ egyik oldalán fekvő intézmények által. Nagyobb szerepet kell adni az egyes határszakaszokon már kibontakozó oktatási és egészségügyi együttműködéseknek.
Külön csoportot képeznek a nagyvárosi régiók, különösen a határon átnyúló hatásokkal bíró budapesti és pozsonyi agglomeráció. Ezek kezelése funkcionális metropolisz
térségekben való gondolkodást igényel. A legalább 100 ezer fős regionális központok nagyvárosi együttműködési térségei szintén hangsúlyosan kezelendők.
A barnamezős területek határon átnyúló jelleggel terülnek el elsősorban a dunai ipari tengely mentén, illetve az egykori szocialista nehézipari körzetek környezetében pl. a Sajó
mentén, Ózd, Salgótarján vidékén. A rozsdaövezetek integrált fejlesztése magába foglalhatja a következőket: rekreációs és zöldterületek fejlesztése, területrendezés
összehangolása a fenntartható területhasználat megteremtése érdekében, közös kármentesítési, rehabilitációs tevékenységek, barnamezős területek integrált fejlesztése
(befektetés-ösztönzés, megújuló energiák arányának növelése, energiahatékonyság növelése, áttérés az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági ágazatokra)
Összhangban a 3. prioritással, az egykori szennyező iparágak helyén a zöldipar fejlesztése, a környezetbarát iparágak meghonosítása elsőbbséget élvezhet a gazdasági
szerkezetváltás megvalósítása során.
3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentése
A legnagyobb problémát az okozza, hogy nem jelennek meg markánsan a vízi közlekedési módok. A szlovák-magyar határtérségben a kompközlekedés fejlesztése, illetve a
pozsonyi agglomeráció munkavállalói és turisztikai mobilitási igényének kielégítését célzó Dunabusz/Dunajbus elnevezésű fejlesztési elképzelés véleményünk szerint átvehető
elem.
A 4., 5. és 6. prioritást üdvözöljük. A szegénységgel kapcsolatos intézkedések terén fontos megemlíteni a szegénységellenes beavatkozások komplex jellegét, mivel a
szegénység kezelése csakis több ágazat (oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, szociálpolitika stb.) integrálása révén fejthet ki valódi hatást. Külön ki kell emelni, hogy a
jövedelmi viszonyokat nagyban meghatározó legrosszabb képzettségi szinttel általában a határ menti területek népessége rendelkezik. A határ menti kistérségek
felülprezentáltak a hátrányos helyzetű térségek között. A szlovák-magyar határ mentén él Európa egyik legnagyobb roma közössége. Az Észak-Magyarországgal szomszédos
Besztercebányai és Kassai kerületben szintén megoldatlan a romák helyzete. A társadalmi befogadás és a szegénységelleni küzdelem terén a jó gyakorlatok terjesztése és a
modellszerű megoldások kidolgozása fontos lépés lenne. Javasoljuk az ún. poverty mapping módszerének alkalmazását a szegénységellenes beavatkozások tervezéséhez.
Az OP szerkezeti felépítése véleményünk szerint logikusabb lenne, amennyiben a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás ügye egyetlen prioritástengelyben
jelenne meg, avagy mintegy horizontális célként áthatná az egész tervanyagot.
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Egyéb észrevétel
A GINOP-hoz hasonlóan ez az operatív program is az EU2020 stratégiából vezeti le közvetlen céljait. Az alapvető célok 6 prioritástengely köré szerveződnek, ahol a legfontosabb
kérdések a térségi gazdasági fejlődés elősegítése, a vonzó városi és várostérségi környezet kialakítása, az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság megteremtése, a
közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése, a helyi fejlesztések, illetve az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás kérdése.
Bár a program neve azt sugallja, hogy alapvető feladatának kellene, hogy tekintse a területi felzárkóztatást, a térségi fenntarthatóságot, ennek ellenére többségében társadalmi
jellegű célokkal foglalkozik, mindent a társadalom problémáinak rendel alá: kisebbségek helyzete, önkormányzati ügyintézések, város-vidék viszonya, foglalkoztatottság stb.. E
célok nagy részének talán nem is itt lenne a helye, hanem a GINOP-ban.
Ennél fogva műszaki kapcsolódásokat hiába is keresünk, a 3. prioritástengelyben, az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság címszó alatt található csak közlekedési téma,
nevezetesen környezetbarát közlekedési rendszerekre utal az anyag és kisléptékű fejlesztések szükségességét említi. Azonban ez is csak települési (elsősorban városi) szintre
vonatkozik: intermodalitás, fenntartható városi mobilitás, közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés kérdéseit hangsúlyozza az anyag. Hálózati kihatása csak annyiban van,
hogy említést tesz az önkormányzati utak fejlesztésének lehetőségére.
Az operatív program kapcsolati rendszerénél megjelenik a GINOP, EFOP, KEHOP és az IKOP is, bár utóbbi esetben az anyag kihangsúlyozza, hogy az IKOP-pal a közösségi
közlekedési területén talál a TOP kapcsolatot.
Terület- és településfejlesztés nehezen képzelhető el hatékony, jó minőségű közlekedési hálózatok nélkül. Hovatovább az operatív program által célként kitűzött társadalmi
kérdésekre sem adható válasz a közlekedési kérdések megválaszolása nélkül. A versenyképes gazdaság, a foglalkoztatottság növelése, jól működő települések létrejötte
részben a települések közlekedési kapcsolataitól is függ, a térségi felzárkóztatásnak pedig elengedhetetlen feltétele.
Az anyag ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik, közlekedés- és területfejlesztés összhangja, egymásra utaltsága nem kap szerepet a szövegben.
Vasúti vonatkozású észrevételek

A TOP három fő fejlesztési irányt határoz meg:
9. Térség-specifikus gazdaságis növekedés és foglalkoztatás bővítés
10. Élhető és üzleti szempontból vonzó települések
11. Helyi közösségek megerősítése, öngondoskodó képességük javítása.
A fő fejlesztési irányok célkitűzéseinek leírásánál a közlekedés nem jelenik meg, holott az 1, és 2. pont esetén az IKOP feladatkörén kívüli helyi közlekedésfejlesztésnek is komoly
szerepe lehet.
A horizontális fejlesztési irányok között megemlítésre kerül a város-rehabilitáció is (17. oldal), amibe beleértendőnek tartjuk annak fontos közlekedési vonzatát is.
Az 1.1.6 fejezetben a TOP eszközrendszere stratégiai áttekintésénél a 2. és a 3. sz. prioritás feladatai között a közlekedésnek kiemelt szerepe van, de ez a kiválasztott beruházási
prioritások között (20. oldal) konkrétan csak a városi közlekedés C02 kibocsátás mérséklése feladatainál jelenik meg az 54. oldalon megadott további részletezéssel.
A szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációjánál viszont nem jelenik meg a közlekedés szerepe, holott a megfelelő közlekedési elérhetőség
gyakran egybeesik a hátrányos helyzetű övezetekkel, de figyelembe kell venni azt is, hogy önmagában a közlekedésfejlesztés nem elegendő eszköz a felzárkóztatáshoz.
Pozitívum, hogy a KOP kitér a helyi közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése kapcsán a várostérségi, kisvárosok és települések közlekedése javítására (88.oldal), mely
alapján javasoljuk az IKOP feladatkörén kívüli helyi közlekedésfejlesztési projektek KOP-on belüli finanszírozási lehetőségét.

Kerékpáros vonatkozású észrevételek
• Az utóbbi időszakban több olyan alacsony költségvetésű, belterületi fejlesztési projekt nyert támogatást, mely költséges, önálló nyomvonalon vezetett létesítmények építése
mellett vagy helyett egyszerű és olcsó forgalomtechnikai beavatkozásokkal komplex módon javította az adott település vagy településrész kerékpáros közlekedését. Az ilyen
jellegű „kerékpárosbarát” fejlesztésektől a források hatékonyabb felhasználását is várjuk, így javasoljuk a vonatkozó részek kiegészítését (pl. 20. oldal, 1. táblázat, 4. pont) vagy
pontosítását.
• A kerékpáros fejlesztéseket nem csak a gyalogos, hanem az összes közlekedési mód fejlesztéseivel össze kell hangolni, így javasoljuk az 59. oldal, 2. bekezdés utolsó
mondatának pontosítását.
• Az 59. oldalon kedvezményezettként a NIF mellett javasoljuk a Magyar Közút Zrt.-t is feltüntetni.
• Az 59. oldal: a KENYI kiépítése és megvalósítása 2008-ban megtörtént. Javasoljuk a szöveg módosítását. A KENYI naprakész adatokkal való folyamatos feltöltése, rendszeres
karbantartása és fejlesztése lehet a 2014-2020 időszak feladata. 2014-ben KÖZOP forrásból megvalósul a KENYI szoftver fejlesztése és a kerékpáros útvonalak térinformatikai
országos felmérése. A monitoring rendszer – ide értve a kerékpáros útvonalakon végzett rendszeres forgalomszámlálást – kialakításával egyetértünk.
Egyéb észrevételek
• A TOP megfogalmazásában nagyon határozottan és hangsúlyosan utal az önkormányzati tulajdonon történő beavatkozásokra és a kedvezményezetti körként is a helyi
önkormányzatok és civil szervezetek lettek megnevezve.
• Hiányzik a térségi integrált (közlekedésfejlesztést magába foglaló) cél.
• A beavatkozások eredményei nem minden esetben értelmezhetőek indikátor szinten /az indikátorok elsősorban az utazási idő csökkentésével és a káros anyag kibocsátással
számolnak/. Nem érezhető a beavatkozás léptéke (megyei, regionális, helyi).
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Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (Balatonalmádi)
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-as évekre tervezett operatív programok közül vagy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) vagy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) részeként nyíljon lehetőség önkormányzatunk kiszolgáló- és lakó utak építésének, felújításának támogatására.
Javaslatunkat azzal indokoljuk, hogy az elmúlt 2007-2013-as operatív programok csak nagyon szűk körben, az önkormányzati gyűjtő utak vonatkozásában biztosított pályázati
lehetőséget. Hazai forrásból (TEUT) is csak a már burkolt utak burkolat-felújítására nyílt pályázati lehetőség. Balatonalmádi 100 km-t meghaladó belterületi úthálózatának csak
alig több mint 60 %-a burkolattal ellátott.
A forgalombiztonsági, környezetvédelmi és településképi szempontból szükséges fejlesztések megvalósítására jelentősebb támogatás igénybevétele nélkül nincs reális
lehetőség.
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Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (DDRFÜ)
Egyéb észrevétel
Szükségesnek látjuk továbbá megjegyezni, hogy az IKOK-TOP lehatárolás, a programok komplementer jellegének biztosítása több esetben (IKOP 3. és 5 prioritás intézkedései)
sem egyértelmű. Az IKOP 3. Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság prioritástengely „a térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti kapcsolatainak”
fejlesztésére, a TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritása keretében nevezett közútfejlesztési projektek pedig
az önkormányzati utak fejlesztésére koncentrálnak. Utóbbi – bár elsősorban a TOP-hoz kapcsolódó – köz- és önkormányzati út dilemma már önmagában ellentmondásos.
Ha az IKOP 3. prioritás az országos térszerkezet szempontjából jelentős városokhoz kötődően a „másod- és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához történő
kapcsolásának fejlesztése”-re fókuszál, az egyben főúti fejlesztési irányultságokat is feltételez, de ez esetben már nem elsődlegesen regionális elérhetőségről, sokkal inkább a
régió külső, ha úgy vesszük, nemzetközi megközelíthetőségről is szó van (IKOP 1.). A hibás megközelítés miatt nem kizárt, hogy egy konkrét fejlesztés a célokkal ellentétben
„rontja a vidéki területek népességmegtartó erejét és tőkevonzó képességét, illetve nem segíti kellően a helyi gazdaság bekapcsolódását az EU piacaira” (IKOP 18. o.). A
prioritás a térségi szerkezetében jelentős településekhez kapcsolódóan ugyanakkor – szükségszerűen – nem zárja ki a mellékút-hálózati elemeket, ami ugyanolyan mértékben
szolgálhatja az indikátorként is nevezett MJV-k elérhetőségét.
Szakmai véleményünk határozott a tekintetben, hogy a térségi jelentőségű főúti- és mellékúti fejlesztéseknek – az IKOP keretében e célra rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel
egyetemben – célszerűen a TOP-ban van a helyük. A megyei, megyei jogú város térségi és kisvárostérségi fejlesztési csomagok integráltsága ezen keresztül magasabb fokon
válik biztosíthatóvá, és az egyes fejlesztésekben rejlő szinergikus, egymást erősítő hatások lehetősége is jobban kihasználható – anélkül, hogy az IKOP számolna az ITI
alkalmazásának lehetőségével.
Az IKOP 5. prioritástengely kialakításának indoklásában szerepel, hogy városi közlekedésfejlesztéseket a területi operatív programok is tartalmaznak, kiemelve a buszbeszerzés
lehetőségét. Szintén olvasható a vitaanyagban, hogy „EU támogatásokat csak a magas beruházási és működtetési ráfordítású járművekhez (pl. elektromos, hibrid) lehet igénybe
venni, erre a területi operatív programokban lesz lehetőség” (IKOP 26. o.), de a TOP-ban ez konkrétan nem jelenik meg. Az intermodális csomópontok fejlesztésének lehetősége
az IKOP 5. és a TOP 3. prioritásban egyaránt megjelenik.
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Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (DDRFÜ)
Egyéb észrevétel
Az egyes prioritások kapcsán megfogalmazott konkrét észrevételek:

1. PRIORITÁSTENGELY: Különös figyelmet fordítva arra, hogy a prioritás célja a nemzetközi közúti elérhetőség javítása, itt (és nem a 3. prioritástengely keretében) javasoljuk
megjeleníteni a TEN-T infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztéseket tartalmazó, és a határmenti kapcsolati hiányok felszámolását, a határátkelőhelyek sűrítését célzó
intézkedéseket is – amelyek a különböző térségek (és az ország) nemzetközi megközelíthetőségét is biztosítják.
3. PRIORITÁSTENGELY: Az első prioritáshoz tett ajánlással összhangban javasoljuk a „regionális elérhetőség”, mint célmegfogalmazás pontosítását, a térség külső
kapcsolatai helyett a térségközi és térségen belüli kapcsolatok erősítését célzó intézkedések megfogalmazását. Megfontolásra javasoljuk az így „letisztult”, csak a hat kevésbé
fejlett magyarországi régióra kiterjedő 3. prioritás TOP-ba történő beágyazását a különböző területi szinten megvalósuló integrált fejlesztési csomagok hatékonyságának és
eredményességének növelése érdekében. Az IKOP-TOP lehatárolás utóbbi gondolattól függetlenül is pontosításra szorul.
5. PRIORITÁSTENGELY: A kötöttpályás közlekedés tervezett súlyának csökkentésével javasoljuk a fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) elkészítését, a terveken alapuló
integrált városi közlekedési programok (nem projektek) megvalósítását célzó intézkedés megfogalmazását, ezáltal az MJV-k városi és elővárosi közúti, nem kötöttpályás
közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés-fejlesztések összehangolt megvalósítását. A hagyományos városfelfogással szemben cél: a közúti forgalom csökkentése, a
légszennyezettség mérséklése, az energiatakarékos közlekedési rendszerek kialakítása, városi terek visszahódítása stb.
Valamennyi prioritást érintően javasoljuk továbbá a kiválasztási kritériumok vezérelveinek szigorítását, az NKS-ben foglalt javaslatok, azaz a társadalmi hasznosság és a
megvalósíthatóság kockázatának elemzésén alapuló értékelés eredményeiből elsősorban a kiemelt- és nagy hasznosságú beavatkozási lehetőségek előnyben részesítését.
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Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (dr. Horváth Gyula)
Egyéb észrevétel
1. Általános alapvetés
= Az áttanulmányozott OP-tervezetekből látható, hogy azonos célokat is megfogalmaznak, így a véglegesítéskor célszerű ezek összetömörítése, ilyen pl. CO2 visszaszorítás, TOP
– GINOP párhuzamosság.
= A TOP forráselosztása nincs kidolgozva, nincs meg a területi lehatárolás a megyék, MJV-k és a térségek között.
2. Térségi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatási helyzet javítása 2.1.
= A BKÜ területén működő, induló KKV-k fejlődésének előmozdítása az alábbi ágazatokban:
• turizmus: szállásférőhely energiatudatos fejlesztése, panziók, vendéglátóhelyek helyi termék értékesítésével,
• szőlő- és gyümölcs feldolgozás: borászati, pálinkaházi fejlesztések,
• gyógy- és fűszernövény-termesztés, értékesítés,
• fafeldolgozás, kisipari, művészeti szintű termékgyártás,
• helyi adókedvezmények foglalkoztatás bővítése esetén
• térségben található gyógyfürdők fejlesztése,
• egészségipari fejlesztések,
• tematikus park kiépítése, működtetése,
• nem hasznosított állami területek átadása vállalkozás létesítésére, fejlesztésére.
= BKÜ-ben minta termékminősítési rendszer kialakítása, működés közben a három balatoni megyével való integráció megvalósítása.
= Családbarát intézmények létesítése, bővítése oly módon, hogy az elősegítse a CO2 kibocsátás csökkenését: energiatakarékos berendezések, megújuló energiaforrás
használata.
= Korábban részletezett térségi megújuló energiatermelő egységek létesítése és működtetése.
3. Befektetők, lakosság számára vonzó városi, térségi környezet fejlesztése 2.2.
= A BKÜ területén teljes körűvé kell tenni a közlekedési utak burkoltságát, a közterületek parkosítását, rehabilitációját helyi vállalkozásokkal a légszennyezés csökkentése, CO2
kibocsátás visszaszorítása érdekében.
= Rozsdamentesítési program alapján a rehabilitáció teljes körűvé tétele.
= Hulladékgazdálkodás javítása érdekében háttér településeken komposztáló üzemek létesítése, előállított talajerő felhasználása a közterületek parkosításában,
= Balatoni iszap kotrásából származó anyag felhasználása talajerő visszapótlására.
= Vízgazdálkodás keretében a csapadékvíz tisztítást követő visszajuttatása a Balatonba, háttér településeken ennek belterületi öntözéses kultúrájának kialakítása,
= Térségi elérhetőség fejlesztése az alacsonyabb rendű közúthálózat fejlesztésével, amely egyben a közlekedés biztonságát is erősíti.
4. Alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérés városi területeken 2.3.
= Alacsony Co2 stratégia elkészítése BKÜ szinten, mint minta projekt.
= Környezetbarát közlekedési rendszerek fenntartható közösségi mobilitás elősegítése:
• a Balaton-parti térséget közlekedésfejlesztés tekintetében elővárosi minősítéssel lehet ellátni,
• a közlekedési csomópontoknál parkoló és kerékpártárolók kiépítése,
• intermodális csomópontok ésszerű kialakítása vasútállomások, buszállomások és kikötők esetében,
• önkormányzati útprogram elkészítése és megvalósítása,
• kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, kölcsönzés, javítás egyben foglalkoztatás bővítés.
= energiahatékonysági program kidolgozása a BKÜ-ben:
• középületek, közintézmények esetében az elektromos és fűtési rendszerek korszerűsítése, megújuló energiaforrás használatával,
• lakosság részére épület szigetelés, megújuló energiaforrás használatának ösztönzése,
• energiatermelő rendszerek létesítése biogáz, biomassza és naperőművekkel.
5. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 2.4.
= A többszintű szociális és egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának azonos szintre emelése az ország egész területén.
= Népegészségügyi problémák megelőzése, csökkentése érdekében szűrővizsgálati standardok meghatározása és a szűrővizsgálatok elvégzése.
= A BKÜ területén az időskorúak, egyéb veszélyeztetettek részére szükséges segítségnyújtáshoz nélkülözhetetlen jelzőrendszer kiépítése és működtetése.
= Szegények, romák, szegregáltak ellátási színvonalának emelése, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel.
6. Közösségi szinten irányított várostérségi, helyi fejlesztések CLLD típusú fejlesztések 2.5.
= Helyi termékek előállítása, tanácsadás annak érdekében, hogy olyan termék-szegmensre épüljön a vállalkozás, amelyre piaci kereslet mutatkozik.
= Helyi turisztikai vonzerőfejlesztés,amely az adott település természeti/kulturális öröksége körébe tartozik.
A város-vidék kapcsolat erősítését szolgálja a kerékpárutak összekapcsolása, látványelemek kialakítása.
-

7. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések a társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzése 2.6.
= Kistérségi szintű felzárkóztatási program, felnőttképzés a készségek erősítése érdekében.
= Javasolt a „Balaton ösztöndíj” program megszervezése, működtetése egyrészről a tehetségek gondozása, helyben maradásának ösztönzése, másrészről a szegény
tehetségek támogatása végett.
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Csákovics Gyula polgármester, Zamárdi
Egyéb észrevétel
Az alábbi programok megvalósítását helyeznénk előtérbe:
Történelmi múltra épülő turisztikai attrakciók megvalósítása;
Infrastruktúra- és útépítés fejlesztése;
Könnyűipar megvalósíthatóságának támogatása a Balaton Régióban, munkahelyteremtés támogatása.
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Glattfelder Béla elnök Nemzeti Megújuló Energia Platform
Egyéb észrevétel
Mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak csak a 2.3. fejezete tartozik a Nemzeti Megújuló Energia Platform (MEP) érdeklődési körébe, ezért csak ehhez
fogalmazzuk meg javaslatainkat.
Kérjük, tegyék lehetővé, hogy javaslatainkat szóban is indokolhassuk. Ennek érdekében kérjük, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartásért felelős személyt, akivel konzultálhatunk.
Kérjük, hogy az Operatív Program részletes kidolgozásába és a későbbiekben a pályázatok és más fejlesztés politikai eszközök kialakításába a MEP-et, mint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégia partnerét releváns partnerként bevonni szíveskedjenek.
I. Általános észrevételek
1. Javasoljuk a priorítás tengely címének megváltoztatását. A széndioxid kibocsátás csökkentése helyett az energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználás növelését
kellene célúl megjelölni. Az ÜHG kibocsátás csökkentés indikátorként (célként) való megjelölése megakadályozza, hogy a biomasszával fűtött épületek energia
hatékonyságának növeléséhez támogatást lehessen biztosítani. Ennek az az oka, hogy a biomassza felhasználás elvileg CO2 semleges, ezért az ezzel fűtött épületek esetében
az fűtési energia megtakarítás (hőszigetelés, nyílászárók cseréje) nem eredményez CO2 megtakarítást, tehát nem támogatható, mivel nem járul hozzá az eredményindikátor
teljesítéséhez. Ez akadályozza a biomassza fűtés terjedését és ezért ellentétes a 1491/2012 (XI.13.) Kormányhatározattal.
2. Épületek energiahatékonyságágának támogatásakor nem értünk egyet a komplex pályázatok kötelezettségével. Az esetek többségében a források sokkal hatékonyabb
felhasználását eredményezné, ha lehetőség lenne önállóan csak megújuló technológiára, pl. biomassza kazánra pályázni. Ez több energia megtakarítást, új munkahelyeket és
nagyobb hazai hozzáaadott értéket eredményezne.

II. Részletes észrevételek
A részletes észrevételeket az alábbiakban színes korrektúrával és esetenként színes indoklásokkal jelöltük (javítás pirossal - indoklás és magyarázat zölddel).
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Csohány Kálmán
Egyéb észrevétel
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
észrevételei a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
3.0 verzióhoz
TOP horizontális fejlesztési irányai
(17. old.)
Egyetértünk a horizontális szempontokkal, különösen a „ .. (a már említett jövedelem, tőke, munkaerő, tudás mellett az energia, a nyersanyagok, természeti erőforrások) helyben
tartásához, és az energia és anyagáramlások ciklusainak lehetőség szerint térségen belüli zárásához, illetve minél hosszabb ideig a térségen belül tartásához.”
megállapítással, célkitűzéssel.
Ehhez viszont szükséges a kívülről jövő anyagáramlások fékezése. Megyei szinten a mezőgazdasági termékek – megfelelő feldolgozású ipari fejlesztések után – a teljes ellátást
biztosítani tudná. A tej, tojás, hús, húsipari termékek, konzervipari termékek előállíthatók. A manipulált áron forgalmazott hasonló – sok esetben rosszabb minőségű –
termékekkel viszont nem lehet versenyezni. Így a felzárkózás is a távoli jövőbe tolódik.
1.1.14 A TOP építkezése: dedikált erőforrások a térségileg decentralizált szereplőknek
(17. old.)
A helyi fejlesztésekhez biztosított decentralizált tervezési forráskeret felhasználása során számítani kellene a helyi tervezési kapacitásokra. Kezdetben kisebb tervezési egységek
meghirdetésével lehetne a helyi tervezői kapacitást igénybe venni, majd az egyre növekvő tervezési szakaszok is – a tervezői kapacitások növekedésével, fejlődésével – helyi
szinten megoldhatók lennének.
A helyi tervezői szervezetek az elmúlt időszakban kénytelenek voltak a kapacitásaikat csökkenteni, így napjainkban már alig képesek 100 milliós tervezési munkákat megpályázni.
2.1.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
(35. old.)
A kkv –k irányában az anyag közvetett támogatási rendszer alkalmazását fogalmazza meg. Ezt célszerű lenne az anyagban egy részletesebben ismertetni.
3. AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE
(119. old.)
A közölt táblázat nem tartalmazza a mértékegységet Ft. vagy EUR. Kikövetkeztethető, de egy társadalmi vitára bocsátott anyagnál ez igen fontos lenne. Ez hiba, több helyen is
előfordul (pl. 120. – 123. oldal).
4.1 A CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és alkalmazás elveinek rögzítése
(128. old.)
Utolsó bekezdés:
A CLLD stratégiák kiválasztásának és elfogadásának első határideje 2015. december 31., legkésőbbi 2017. december 31. Véleményünk szerint ez már túl későn lesz.
Úgy fogunk járni, ahogyan a 2007 – 2013 időszakban, hogy a fejlesztések nagy része az utolsó évre marad.

Koordinációs feladatok
(129. old.)
Nem látjuk megoldhatónak, hogy a korábban megfogalmazott HACS igények segítsék a CLLD csoportok közötti földrajzi lehatárolások összehangolását, mivel ez utóbb csak
2017 évvégére lesz jóváhagyva.
4.2 A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás
(131. old.)
A gazdaságfejlesztésről csak általánosságokat tartalmaz az anyag, míg a szociális fejlesztéshez konkrét példával is szolgál. Célszerű lenne a gazdaságfejlesztést is konkrét
példákkal jellemezni.
10. A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
(170. old.)
A fejezet alapelvei, javaslatai pozitívan értékelendők. Különösen a 2/c javaslat, mely egy részét a KET eddig is tartalmazta, de a hatóságok nemigen vették figyelembe.
(172. old.)
Ide tartozik a 7/c javaslat, miszerint a határidő letelte után a támogatást ki kell fizetni. A vita így utólagossá válik.
JAVASLATOK KONKRÉT PROJEKTEKRE
A fűtés korszerűsítés ösztönzése kiemelt feladat lehet, a megműveletlen földeken telepítsünk fűtésre alkalmas faállományt állami beruházásban.
Legyen kiemelt országos program az utak építése és javítása.
A gyógyfürdők többségében nincs megoldva a medencékből leengedett víz hő hasznosítása. Sok esetben 25-30 °C fokos víz kerül ki hasznosítás nélkül. Erre külön projektet
javaslunk felállítani.
A világítási energián sokat lehetne megtakarítani a LED lámpák alkalmazásával. Szakemberek véleménye, hogy tizedét fogyasztják a hagyományos izzóknak. Javasoljuk magyar
beruházásban ilyen lámpákat gyártó üzem felépítését Dél-Magyarországon.
A déli részeken nagy problémát okozott a mezőgazdaságban foglalkoztatottak vonatkozásában a cukorgyárak bezárása. Újra kellene indítani a Mezőhegyesi és sarkadi
cukorgyárakat, ezzel segítve az itt élők munkához jutását a termelés és gyártás területén.
A Duna-Tisza közi homokhátságon egyre nagyobb probléma a talajvíz süllyedése, ezért többen javasolták megvizsgálni a Duna-Tisza közi csatorna létesítésének lehetőségét.
Az ország délkeleti részében nincs nagyobb felületű tó. Régebben tervbe volt véve a csongrádi Tisza- vízlépcső megépítése. Többek megítélése szerint a környék vízellátásának
javítása miatt is szükséges lehet ez a beruházás.
Budapest, 2013. december 11.

Csohány Kálmán
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Lenner Dorina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Teljes mértékben támogatom a tervezet célkitűzéseit, egyetértek annak elképzeléseivel. Az elmaradottabb, esetleg természeti/ipari katasztrófa által sújtott térségek, régiók,
települések kis-és középvállalkozásait kell leginkább támogatni, ösztönözni a munkavállalásra, a helyi szinteken kell kiépíteni a gazdaság alapjait.
Emellett kiemelten fontosnak tartom, hogy a helyi infrastruktúra fejlesztésére kellő lehetőséget biztosítsanak, annak érdekében, hogy a helyi lakosság életszínvonala tovább
javuljon, nőjön, ezáltal a térségben tartva és oda vonzva a munkaerőt.
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MTTSZ
Egyéb észrevétel
Érthető a politikai hatalom-megosztásból következő tervezési rendszer. Mindazonáltal ellentmondásos kiindulási alapokat hozott létre a tervezéshez, amelyek az operatív
programtervekben is lecsapódnak. A kiinduló alap az OFTK és a Partnerségi Megállapodás
Az OFTK valódi funkcióját nem sikerült tisztázni a társadalmi vita során. Nem-kormányzati oldalon (tudományos, szakmai szervezetek) több szinten és több alkalommal
opponálták az OFTK tartalmában az ágazatiság túlterjedését, a vidék horizontális megközelítését háttérbe szorító ágazati felfogását, a terminológiai pontatlanságokat, illetve nem
életszerű megfogalmazásait.
Magyarország területének négyötöde vidékies, miközben a lakosság egyharmada él itt. Csakhogy Budapesten belül és a megyei jogú városokban is vannak vidékies
településrészek.
A vidéki térség nemcsak lakosság-számarányos, hanem földrajzi és még több más, releváns jellemzővel írható le.
Ugyanakkor az OFTK többször inkább ágazatként, illetve a város kiegészítőjeként kezeli a vidéket, a vidéki térséget.
Ezek mind téves megközelítések, és hozzájárultak, - félő, hogy a jövőben is- hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek fenntartásához, amelyet minden eddigi ciklus végén mind
az EU-, mind a hazai értékelő-rendszer megállapított.
Az OFTK nyomán aggodalomra ad okot, hogy a bottom up kezdeményezések közül a megyei határokon átívelő programok - kivéve, a központi kezelésűeket - számára a megyei
döntési pontok kevésbé megfelelőek. Transz-nacionális és makro-regionális dimenziókat, szinergiákat erőteljesebben kellene tervezni. A magyarországi megyék nem a szerves
fejlődés eredménye, hanem adminisztratív lehatárolások eredménye. A megyék komplex fejlesztési potenciájának jelentős része - kivéve három megyét - az országhatáron túl
vannak.
Az EU Duna makro-regionális stratégia területi lehatárolása Magyarország teljes közigazgatási területe, amelyre az akcióterve mind a 11 prioritási területe érvényes.
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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az ország elmaradottabb területein nagyon fontosnak tartom a települések fejlesztését,. A városokat versenyképessé kell tenni budapesti agglomeráció mellett!
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Somogyi Eszter
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel

Tiszelt NFÜ!
Városkutatás Kft véleménye a TOP 4. prioritástengelyéhez
Szociális városrehabilitáció:
A beavatkozások céljánál erőteljesebben kell hangsúlyozni, hogy a szociális városrehablitiáció célja, hogy a leromlott területeken élők érdekében, az ő élet lehetőségeik javítása
érdekében történjen a fejlesztés integrált és komplex jelleggel. Az eddigi beavatkozások alapvetően az akcióterületen történő beavatkozást tették lehetővé, 2010 óta azonban már
lehetőség van a végletesen leromlott területek felszámolására, illetve indokolt esetben az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság integrált lakókörnyezetbe történő
mobilizációjára uniós forrásokból . Ezek a szempontok nem jelennek meg az OP-ban.
Súlyos problémának tartjuk, hogy a lakásbeavatkozások terén csak az önkormányzati bérlakások esetében enged beavatkozást a prioritás, a társasházi (adott esetben
lakásszövetkezeti) épületek esetében nem, pedig ez a jelen programozási időszakban lehetséges. Az eddigi projektek is alátámasztották, hogy a leromlott területeken a
társasházak is nagyon rossz állapotban van a leromlott városrészekben és a lakóközösségek nem képesek azt hatékony támogatás nélkül megújítani. A társasházak társadalmi
összetétele is problémás ezekben a városrészekben , továbbá a szociális bérlakásoknak jelentős része társasházakban található. A magántulajdonú lakóépületek
energiahatékonyságú felújítása a KEHOP-ból lesz támogatható a 2014-2020as időszakban a tervezés jelenlegi állása szerint, azonban ez egyrészt meg sem jelenik a TOP
jelenlegi verziójába, másrészt pedig nem csupán energiahatékonyságot javító felújítások támogatására van szükség, hanem az épületek szerkezeti felújítására is.
Ezek alapján szükségesnek tartjuk, hogy vagy legyen lehetséges a magántulajdonú többlakásos lakóépületek támogatása a TOP-on belül, vagy pedig kerüljön meghatározásra,
hogy a KEHOP-ból milyen módon lesz biztosítva elegendő forrás a szociális városrehabilitációs programok keretében történő lakóépületek felújítására (pl, forrás elkülönítése).
Hangsúlyozni szükséges továbbá, hogy a szociálisan rászorult területeken magasabb támogatási intenzitásra lehet szükség, mint az átlagos (vagy jobb helyzetű)
lakóközösségek esetében. (A támogatás intenzitásra jelenleg nincs utalás a KEHOP-on belül).
Nem tartjuk megfelelőnek azt sem, hogy a lakhatási beavatkozások témában a szociális városrehabilitáció alatt jelenik meg az elsőként lakhatás, a közösségi bérház program
és falusi Fecske-ház program. Ezek alapvetően nem a leromlott területek lakhatási problémáinak megoldását célozzák.
Fontosnak tartjuk, hogy a kiválasztási kritériumnál megjelenjen az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és ezen belül is az Antiszegregációs tervhez való illeszkedés
követelménye.
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Orlóci László
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 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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Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az egyik legjobb újítás, az az ,hogy a helyi infrastruktúrára kell helyezni a hangsúlyt. Nem újat hoznak létre, hanem a meglévőket bővítik, felújítják. Ezzel a megszokott környezet
megmarad, amely biztonságot ad a helyiket számára, de valójában a szolgáltatások minőségével együtt a lakosság életminősége is javul.
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Orlóci László

Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!

2.1 Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

Specifikus cél 1: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés

2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés

c. részhez a következő észrevételeket tesszük:

A hazai arborétumok és botanikus kertek évente több millió látogatót fogadnak, vagyis létező, bejáratott, népszerű, tematikus hálózatot alkotó attrakciókról van szó, amelyek
önállóan is jelentős turisztikai célpontok, egyben nagyban járulnak hozzá az érintett települések, régiók, összességében az egész ország turisztikai kínálatához, a helyi gazdaság
teljesítményéhez és azon belül is a foglalkoztatáshoz.
Tavaszi és őszi magas dekorativitásukkal nagymértékben növelik az üdülési, kirándulási szezon hosszát, de jelentős a szerepük a konferencia/rendezvényturizmusban is.
Sokrétű tevékenységükkel turisztikai szempontból számos fontos szinergikus hatást váltanak ki.

Javasoljuk ezért, hogy a gyűjteményes kertek, mint nagy múltú, bizonyítottan magas látogatottságú, a turisztikai területen kiemelkedő teljesítményt felmutató, sokszínű
attrakciókban rejlő további turisztikai potenciál kihasználása érdekében a TOP keretében támogatást kapjanak turisztikai szolgáltatásaik fejlesztéséhez, ezáltal a foglalkoztatás
bővüléséhez.

A gyűjteményes és/vagy történeti kertek a természeti és kulturális örökség megőrzésének és hasznosításának minta értékű helyszínei. Adottságaiknál fogva egyidejűleg őrzik és
mutatják be látogatóik számára az épített (épületek, építmények, kertstruktúra, stb.) és a természeti örökség számos értékét (magas dekorativitású növények, famatuzsálemek,
ritkaságok, védett növények, stb.).

Emellett a művészeti életnek, a klasszikus és a környezetkultúra közvetítésnek is fontos színterei, legyen az építő-, képző- vagy ipar-, zene- és/vagy táncművészet, irodalom, stb.,
vagy éppen természettel kapcsolatos oktatás-ismeretterjesztés, környezettudatos magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és ahhoz
kötődően a természeti és épített környezet iránti felelősségérzet kialakítása szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési
módszerekkel egyaránt.

(Az ismeretátadásban, magatartásváltozás elérésében elengedhetetlen hitelességüket nagyban köszönhetik annak, hogy számos tudományág művelésének klasszikus
műhelyei, innovatív tudásközpontok, a hazai kutatási infrastruktúra meghatározó elemei, a természetvédelmi mentőmunka oszlopai, génbanki minőségükben pedig
nemzetstratégiai szerepet töltenek be.)

A nagyobb településeken található kertek, parkok mindezeken túl meghatározó elemei a települési zöld infrastruktúrának, ahol az épített és a természeti örökség (pl. biológiai
sokféleség) megőrzésén túl ökoszisztéma szolgáltatásaik is sokszor szinte nélkülözhetetlenek, egyben szépségük és gazdagságuk révén a városi-helyi turizmus fontos
célpontjai, támogatva ezzel a helyi gazdaságot, a foglalkoztatást, az oktatást és ismeretterjesztést, stb.

Hazánkban a gyűjteményes és/vagy történeti kertek a 2007-13-as időszakban örvendetes módon jelentős támogatáshoz jutottak. Természetvédelmi forrás révén a fejlesztések a
kertek, mint élőhelyek rekonstrukciójára fordítódtak, az elmúlt 5 évben több tucat hazai kert újult meg gyűjteményi, speciális élőhelyi, stb. tekintetben. (A pályázati konstrukció
szigorúan kizárta a turisztikai jellegű fejlesztési elemeket olyannyira, hogy maga a turizmus is szinte „szitokszónak” számított, ezért a látogatóbarát szolgáltatások terén jelentős
fejlesztésekre van szükség.)

Turisztikai szempontból a kertrekonstrukciók csak a nélkülözhetetlen első lépésnek foghatók fel. Óriási előrelépés, hogy minőségi attrakció már van, azonban azok komplex
turisztikai szolgáltatássá fejlesztése további projekteket igényel, amelyek által jelentős humán erőforrás kapacitás bővítésre is szükség van, vagyis mindezek a foglalkoztatás
bővülésével járnak.

Nagy előny, hogy a hazai gyűjteményes (részben történeti) kertek saját szakmai-érdekképviseleti szövetségbe tömörülnek, amely egy történeti és természeti értékek megőrzése
és turisztikai hasznosítására irányuló hálózati struktúra létrehozatalában, tematikus utak kialakításában jó alapot nyújt akár országos, akár regionális szintű együttműködésekhez
egyaránt.

Köszönettel
Dr. Orlóci László
ELTE Füvészkert
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Zsigmond Vince
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
2.1 Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
Specifikus cél 1: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés
c. részhez a következő észrevételeket tesszük:
A hazai arborétumok és botanikus kertek évente több millió látogatót fogadnak, vagyis létező, bejáratott, népszerű, tematikus hálózatot alkotó attrakciókról van szó, amelyek
önállóan is jelentős turisztikai célpontok, egyben nagyban járulnak hozzá az érintett települések, régiók, összességében az egész ország turisztikai kínálatához, a helyi gazdaság
teljesítményéhez és azon belül is a foglalkoztatáshoz.
Tavaszi és őszi magas dekorativitásukkal nagymértékben növelik az üdülési, kirándulási szezon hosszát, de jelentős a szerepük a konferencia/rendezvényturizmusban is.
Sokrétű tevékenységükkel turisztikai szempontból számos fontos szinergikus hatást váltanak ki.
Javasoljuk ezért, hogy a gyűjteményes kertek, mint nagy múltú, bizonyítottan magas látogatottságú, a turisztikai területen kiemelkedő teljesítményt felmutató, sokszínű
attrakciókban rejlő további turisztikai potenciál kihasználása érdekében a TOP keretében támogatást kapjanak turisztikai szolgáltatásaik fejlesztéséhez, ezáltal a foglalkoztatás
bővüléséhez.
A gyűjteményes és/vagy történeti kertek a természeti és kulturális örökség megőrzésének és hasznosításának minta értékű helyszínei. Adottságaiknál fogva egyidejűleg őrzik és
mutatják be látogatóik számára az épített (épületek, építmények, kertstruktúra, stb.) és a természeti örökség számos értékét (magas dekorativitású növények, famatuzsálemek,
ritkaságok, védett növények, stb.).
Emellett a művészeti életnek, a klasszikus és a környezetkultúra közvetítésnek is fontos színterei, legyen az építő-, képző- vagy ipar-, zene- és/vagy táncművészet, irodalom, stb.,
vagy éppen természettel kapcsolatos oktatás-ismeretterjesztés, környezettudatos magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és ahhoz
kötődően a természeti és épített környezet iránti felelősségérzet kialakítása szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési
módszerekkel egyaránt.
(Az ismeretátadásban, magatartásváltozás elérésében elengedhetetlen hitelességüket nagyban köszönhetik annak, hogy számos tudományág művelésének klasszikus
műhelyei, innovatív tudásközpontok, a hazai kutatási infrastruktúra meghatározó elemei, a természetvédelmi mentőmunka oszlopai, génbanki minőségükben pedig
nemzetstratégiai szerepet töltenek be.)
A nagyobb településeken található kertek, parkok mindezeken túl meghatározó elemei a települési zöld infrastruktúrának, ahol az épített és a természeti örökség (pl. biológiai
sokféleség) megőrzésén túl ökoszisztéma szolgáltatásaik is sokszor szinte nélkülözhetetlenek, egyben szépségük és gazdagságuk révén a városi-helyi turizmus fontos
célpontjai, támogatva ezzel a helyi gazdaságot, a foglalkoztatást, az oktatást és ismeretterjesztést, stb.
Hazánkban a gyűjteményes és/vagy történeti kertek a 2007-13-as időszakban örvendetes módon jelentős támogatáshoz jutottak. Természetvédelmi forrás révén a fejlesztések a
kertek, mint élőhelyek rekonstrukciójára fordítódtak, az elmúlt 5 évben több tucat hazai kert újult meg gyűjteményi, speciális élőhelyi, stb. tekintetben. (A pályázati konstrukció
szigorúan kizárta a turisztikai jellegű fejlesztési elemeket olyannyira, hogy maga a turizmus is szinte „szitokszónak” számított, ezért a látogatóbarát szolgáltatások terén jelentős
fejlesztésekre van szükség.)
Turisztikai szempontból a kertrekonstrukciók csak a nélkülözhetetlen első lépésnek foghatók fel. Óriási előrelépés, hogy minőségi attrakció már van, azonban azok komplex
turisztikai szolgáltatássá fejlesztése további projekteket igényel, amelyek által jelentős humán erőforrás kapacitás bővítésre is szükség van, vagyis mindezek a foglalkoztatás
bővülésével járnak.
Nagy előny, hogy a hazai gyűjteményes (részben történeti) kertek saját szakmai-érdekképviseleti szövetségbe tömörülnek, amely egy történeti és természeti értékek megőrzése
és turisztikai hasznosítására irányuló hálózati struktúra létrehozatalában, tematikus utak kialakításában jó alapot nyújt akár országos, akár regionális szintű együttműködésekhez
egyaránt.
Köszönettel
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A tervezetből nagyon jól látszik, hogy a gazdaságfejlesztés egyik fő mozgatórugójának a területileg decentralizált fejlesztéseket tartják, elrugaszkodva a nagyobb régiók felőli
megközelítéstől.
Ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni a helyi adottságok hatékony kihasználására, ezáltal a munkahelyteremtésre, illetve turizmus fellendítésre, ezek ugyanis mind a gazdaság
élénkítéséhez vezetnek, illetve a foglalkoztatás bővítés programját is nagyban támogatják.
Ezen kívül, a térség specifikus erőforrásokra épülő program nem csak a gazdaságfejlesztést hozza magával, de vonzóbbá is teszi a településképet és segít a helyi szintű
együttműködés megerősítésében.
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Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
Nagyon fontosnak tartom a települések fejlesztését, ezen belül is az elmaradottabb területeken. A városokat versenyképessé kell tenni Budapest mellett, hogy ne vonja el a
munkaerőt az ország többi részéről.
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Farkas Örs
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Alapvetően részletesen kidolgozásra kerültek a különböző prioritások, de szomorúan tapasztaltam, hogy az alap- és közép szintű oktatás önkormányzatok által biztosított
intézményrendszerének fejlesztésére nem tér ki.
A mai lehetőségek között az önkormányzatok a különböző perem "területeken" keresztül (pl. energetikai pályázatok) tudják csak a közoktatás infrastrukturális adottságait
fejleszteni. Bár az óvoda és bölcsőde fejlesztések nevesítetten szerepelnek az általános iskolák bővítéséről, megújításáról nem esik szó, holott nem egy önkormányzat néz
szembe ezzel a problémával, a társult intézmények, vagy az agglomerációs népességnövekedésnek köszönhetően.
Érdemes lenne megvizsgálni és szükség esetén lehetővé tenni, hogy milyen igények jelentkeznek azon önkormányzatok esetében, akik az elmúlt időszakban jelentős
népességnövekedésen mentek keresztül vagy a szomszédos településen részben vagy egészben megszűnt a közoktatás.
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Simon Ágnes
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Úgy vettem észre, hogy a GINOP és jelen operatív program között jelentős átfedések vannak. Mivel a TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás
bővítését szorgalmazzák. Figyelemre méltó a TOP megközelítésre, ahogyan a területi szervezésre és allokálásra fókuszál. Itt látom konkrétan először, hogy a kevésbé fejlett
térségek felzárkóztatása az elsődleges cél, ahogyan az az allokációs térképekből és forrástervezetekből is látszik. Örvendetes, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is jelentős
források jutnak. Remélhetőleg ezek eredményeképpen gazdaságilag is hasznos munkahelyek jönnek létre, illetve az elhelyezkedést segítő fejlesztő tréningek és oktatási
színvonal, melyek valóban hozzájárulnak a társadalmi befogadáshoz és összefogáshoz.
Úgy gondolom, hogy az érintettek, tehát a helyi szereplők bevonása kulcsfontosságú, lehetővé kell tenni számukra a részvételt és a javaslattevési képességet egészen a
tervezéstől a megvalósítás fázisáig. Hiszen, ha a helyi szereplők érdekeltté válnak a környezetük fejlődésében, hatékonyabban cselekszenek. Valamint az sem mellékes, hogy a
helyben történő fejlesztések során kiküszöbölhetőek az egymást kioltó vagy átfedő tervek kivitelezése.
Egyetértek azzal az elgondolással, hogy a megoldás egyik kulcsa a helyi termékek és szolgáltatások kialakítása, valamint a ráépülő marketingkommunikáció segítségével a
piacra juttatása, értékesítése. Alternatív gazdasági vállalkozásként nagy figyelmet kellene szentelni a turizmusnak, melynek igencsak szerteágazó pozitív hatása lehet más
vállalkozásokra nézve. Hiszen az említett régiók, megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) meglehetősen gazdag adottságokkal rendelkeznek
természeti értékeiket tekintve.
Az operatív program megvalósítása közben és után fontosnak tartom a folyamatos monitoring tevékenységet, valamint az ellenőrzést, elkerülve a források szétaprózódását.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
2.4 A nem Uniós finanszírozási források alacsony részaránya (120. oldal)
A TOP pénzügyi táblázata nem jelöli meg egyértelműen, hogy mennyi nem állami forrást kíván a TOP bevonni az energiahatékonyság finanszírozásába. Nincsenek megjelölve a
fejlesztési banki források és üresen maradt magánfinanszírozás aránya sem. A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy az energiahatékonysági beruházások finanszírozásába
hatékonyan vonható be a kereskedelmi bankok tőkéje, valamint a nemzetközi fejlesztési bankok forrásai. A MEHI által javasolt Hazai Hatékonysági Alap például csak 33%-os
uniós forrás-aránnyal számol.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a magán-, illetve fejlesztési banki források bevonásának áttekintésére külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők, illetve
a fejlesztési, valamint kereskedelmi bankok bevonásával végigelemezhetők az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai, és meghatározható, hogy hogyan vonhatók be további
források.
2.5 Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája (178. oldal)
A listában nem szerepel a MEHI Nonprofit Kft. noha az anyagok véleményezésében folyamatosan részt veszünk, és észrevételeinkkel segítjük a TOP elkészítését
A MEHI javaslata: A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. kerüljön feltüntetésre és bevonásra az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listájában.
A MEHI 2011 óta működik és az energiahatékonyságban érdekelt hazai égek a partnerei. Azon dolgozik, hogy hazánkban minél több energiahatékonysági beruházás valósuljon
meg.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.2 Pénzügyi eszközök és KEHOP összhang a települési energiahatékonysági beruházásoknál (43. oldal, 64. oldal)
A tervezet szerint ezek az intézkedések a szociális szolgáltató-rendszer illetve az önkormányzati épületek fejlesztését szolgálják, többek között energiahatékonysági céllal. Nem
egyértelmű a viszony a KEHOP 5. prioritásával, amely szerint (részben ugyanazon épületekre vonatkozó) önkormányzati beruházások esetében az ún. Energy Performance
Contracting (EPC) finanszírozási megoldás kerül alkalmazásra (KEHOP, 84. oldal). Mivel a jelenlegi tervezetek szerint mindkét forrásból juthat finanszírozás bizonyos feladatokra,
a forrásfelhasználás módját is érdemes lenne egységesíteni. Mivel a TOP nem határoz meg külön pénzügyi eszköz prioritást, így nem derül ki, hogy ezekből a forrásokból mennyi
kerül célbajuttatásra pénzügyi eszközök formájában
A MEHI javaslata: A TOP által finanszírozott szociális és önkormányzati energiahatékonysági projektek is alapvetően EPC modellben kerüljenek támogatásra elsősorban
pénzügyi eszközökkel és nem vissza nem térítendő támogatásokkal. A TOP használja ugyanazokat a finanszírozási infrastruktúrát és szabályokat (pl. Energiahatékonysági Alap),
amelyet a KEHOP esetében is használnak
2.3 Energiahatékonyság az egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztésében (74 -75.oldal)
A tervezet nem említi meg az egészségügyi, illetve szociális alapellátási fejlesztések esetében az energiahatékonyságot, mint beruházási célt. Nem jelennek meg továbbá az

éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás szempontjai, noha a következő évtizedek intenzív hőhullámai elsősorban a szociális és egészségügyi intézmények lakóit ölik majd
meg, amennyiben nincs biztosítva az épületek megfelelő hőmérséklete.
A MEHI javaslata: Az intézkedés céljai között kerüljön megemlítésre az energiahatékonyság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.
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Hajnal-Ujhelyi Rita
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata már korábban megküldte az operatív programhoz kapcsolódó konkrét projektjavaslatait az illetékes minisztériumoknak.
Tisztelettel: Hajnal - Ujhelyi Rita, Nyíregyháza MJV Önkormányzata
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.1 A KKV-k energiahatékonysági beruházás-ösztönzésének támogatása (36. – 38. oldal)
Ez a beruházási prioritás fontos célt határoz meg, de kihagyja a kkv-k beruházás-ösztönzésének az egyik legfontosabb területét, az energiahatékonyságot. Az
energiahatékonysági beruházásokra pontosan illik az a jellemzés, hogy a kkv-k a forráshiány miatt nem képesek felmérni a lehetséges beruházásokat, fejlesztéseket. Az
energiahatékonysági beruházások jelentősen növelhetik egy vállalat jövedelmezőségét, viszont olyan szakértelmet, illetve előzetes felméréseket igényelnek, amivel az átlagos
KKV nem rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy számos vállalati energiahatékonysági beruházás azért nem történik meg, mert nincs megfelelő vállalati energia-audit, illetve
nincsenek felmérve a beruházási lehetőségek. Ezek az előkészítő, információ-gyűjtő lépések azonban nem támogathatók hitelek formájában, hiszen önmagukban nem
termelnek jövedelmet. A vállalati auditok készítésének támogatása egyébként az Energiahatékonysági Irányelv nyomán kötelessége is a Kormánynak.
A MEHI javaslata: A prioritástengely keretében tegyék támogathatóvá a KKV-k energiahatékonysági auditjait, illetve ingatlanjaik energiahatékonysági felmérését annak
érdekében, hogy ezzel előkészíthessék a cég jövedelmezőségét növelő beruházásokat. A támogatásokat hangolják össze a GINOP hasonló tárgyú forrásaival, és biztosítsanak
hozzájuk visszatérítendő hitelforrásokat.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
1.4 Az energiahatékonysági beruházások megtakarítási céljának meghatározása
A tervezet csak általánosságban fejti ki, hogy a cél az energiahatékonyság növelése, de nem határozza meg, hogy 2020-ig mekkora megtakarítást kívánnak elérni a célterület
vállalkozásainál, illetve önkormányzati létesítményeiben, illetve a városi területekre kiterjedő átfogó beruházásoknál. (Az 53. oldal pl. csak az EU-szintű célt említi meg, de ennek
hazai megfelelőjét nem.) Mivel az egyik indikátor éppen az elért megtakarítás szintje, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan célkitűzés, amelyhez mérni lehet az elért
eredményeket. Ez annál is inkább fontos, mivel a magyar Kormány a Energiahatékonysági Irányelv keretében 2013 áprilisában 17,5%-os energiahatékonyság-növekedést tűzött
ki célul. (A Kormány által beadott anyag itt érhető el:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/hu_report2013_hu.pdf.) A magyar Kormány célkitűzése értelmében a primer energiafelhasználás a 2020-ra becsült
„ölbe tett kéz” forgatókönyv szerinti 1349 PJ helyett csak 1113 PJ lesz, ami 17,5%os csökkentést jelent.
A konkrét, PJ-ban mérhető energia-megtakarítási cél gazdaságfejlesztési szempontból is fontos, hiszen ennek alapján becsülhetik meg az energiahatékonyságban működő
cégek, hogy mekkora kereslet lesz termékeikre és szolgáltatásaikra. A hosszú távú, kiszámítható kereslet pedig ipari beruházásokat tesz lehetővé.
A MEHI javaslata: A készülő Épület-energetikai Stratégia nyomán, és az egyéb elérhető szakmai anyagok alapján állapítsanak meg egy energia-megtakarítási célt az egész TOP
számára 2020-ig, PJ-ban számolva.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
1 Általános észrevételek
1.1 Összhang megteremtése a KEHOP és a TOP között
A jelenlegi tervezet szerint az önkormányzati, illetve állami közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági beruházásai mind a KEHOP-ból, mind a TOP-ból finanszírozhatók, bár
némileg más finanszírozási konstrukciókkal. A tervezetből nem egyértelmű, hogy mire való a forrásoknak ez a megkettőzése, illetve az sem, hogy a gyakorlatban hogyan teremtik
meg majd az összhangot a két forrás között.
A MEHI javaslata: Koordinálják a középületi energiahatékonysági beruházások forrásait, illetve azok finanszírozási modelljeit. Ha a végül megvalósuló rendszerben két külön
forrás kerül meghatározásra, akkor is javasolt a forrásokat egy közös rendszerbej kihelyezni.
1.2 Összhang megteremtése a GINOP és a TOP között
A jelenlegi tervezet tartalmaz támogatásokat a vállalatok energiahatékonysági beruházásaira, de ezek némileg eltérő rendszerben kerültek kifejtésre, és nem látszik az összhang,
a két támogatási rendszer energiahatékonysági vállalati finanszírozási modellje között.
A MEHI javaslata: Koordinálják a vállalati energiahatékonysági beruházások forrásait, illetve azok finanszírozási modelljeit. Ha a végül megvalósuló rendszerben két külön forrás
kerül meghatározásra, akkor is javasolt a forrásokat egy közös rendszerbej kihelyezni.
1.3 A finanszírozható energiahatékonysági beruházások részletesebb kifejtése, az önálló auditok finanszírozása
A tervezet több helyen is, de csak általánosságban beszél az energiahatékonysági beruházásokról, nem olyan részletes, mint a KEHOP erre vonatkozó része. Javasoljuk a
KEHOP megfogalmazásának átvételét. Kiemelendő pl., hogy a KEHOP beszél az energiamenedzsment rendszerek bevezetéséről. Mindemellett, a KEHOP nem említ egy fontos
elemet, az épület-energetikai auditok támogatását beruházásoktól függetlenül. Audit híján az intézményfenntartók sokszor nem tudják, hogy melyik épületüket érdemes a
leginkább felújítani
A MEHI javaslata: Az önkormányzati energiahatékonysági beruházások kerüljenek részletes kifejtésre, és a támogatandó intézkedések tartalmazzák az energia-menedzsmentet
és az auditokat. A KEHOP szabályai megfelelő iránymutatást adhatnak erre.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a TOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban

- összefoglaló A TOP-pal kapcsolatban a MEHI legfőbb észrevételei az alábbiak:
Az energiahatékonysági beruházások esetében a TOP nem határozza meg az energia-megtakarítási célokat, így nem tudjuk, hogy a nagyobb prioritásokon belül kb. mennyi
forrásra számíthatunk az energiahatékonyság terén.
Nincs összhang a KEHOP, a GINOP, illetve a TOP között. A KEHOP esetében átfedés van a támogatandó intézkedések terén (önkormányzati épületek energiahatékonysági
beruházásai), a GINOP esetében pedig indokolatlan eltérések vannak a vállalati energiahatékonysági beruházások támogatási modelljei között. Fontos lenne biztosítani, hogy a
pénzügyi eszközök célba juttatása egységes rendszerben, minél kevesebb párhuzamossággal történjen.
A TOP szinte egyáltalán nem tárgyalja az energiahatékonyságot segítő pénzügyi eszközöket, és nem tartalmaz részleteket a Partnerségi Megállapodásban már szereplő
Energiahatékonysági Alapról. Javasoljuk az innovatív finanszírozási eszközök és az Energiahatékonysági Alap részletes kidolgozását a szakértők és az ágazati szereplők
bevonásával. Az Alap a kiszámítható és tartós energiahatékonysági finanszírozás legfontosabb eleme.
Szeretnénk emlékeztetni, hogy szakmai szervezetek nemrégiben mutatták be a Hazai Hatékonyság programot, amely nemzetgazdasági hatáselemzések alapján mutatja be az
energiahatékonyságra fordítandó összegeket, és javaslatot tesz egy Energiahatékonysági Alap kialakítására is. A program elérhető itt: www.hazaihatekonysag.hu
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Tornóczky Mónika
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TOP 3. „Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken” prioritástengelyének „2. Települési energiahatékonyság növelése” specifikus
cél tartalmazza az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek energiahatékonyságának javítását, valamint a
térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok megvalósítását.
E célon belül a „3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati
bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása” meghatározásakor különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés
szempontjait. 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.
Egyesületünk egyetért más szakmai szervezetek felvetésével, amely kezdeményezi és javasolja TOP-on belül a területfejlesztés kistérségfejlesztési (járásfejlesztési) szintjére
vonatkozó programcsomagot. Javasoljuk a járási (kistérségi) területfejlesztés és -rendezés szintjét megteremteni, amelyre az OP (tervezésre, menedzsmentre) a
járásközpontoknak forrásokat biztosít. Ezen források az egyedi kistelepülési támogatásoknál fenntarthatóbbak, hiszen a kisebb települések önmagukban alkalmatlanok (kicsi a
szakember gárda) saját területfejlesztési céljaik megfogalmazására, szűkebb térségükön belül összehangolt cselekvésre, a jó munkamegosztásra, és a megvalósított projekt
működtetésére. 5-8 település együttesen már képes olyan hatékony területfejlesztési vízió előállítására, amelyen belül rendezi a gazdaságfejlesztés, a kooperatívan működtetett
intézményhálózat, a hatékony infrastrukturális hálózat és a táji értékvédelem közös kérdéseit.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Tornóczky Mónika
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TOP „2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása” prioritástengelyében az intézkedések kiemelt szempontja a
fenntartható környezetjavítás kell, hogy legyen; az hangsúlyosabban jelenjen meg az TOP-ban.
A TOP 2. prioritástengely 3. KISLÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK intézkedése egészüljön ki a helyi lakosság életminőségét
javító pontszerű zöldfelületek fejlesztésével, ezen belül szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztésével; oktatási és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést,
testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztésével; lakóterületi játszóterek rendezési és fejlesztési beruházásaival; közparki, közkerti fejlesztésekkel.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)

2013. december 15. 19:22

Friedmann Lajosné
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

Majd minden témakörhöz kapcsolható a zöld infrastruktúra, ezen belül szakterületünk, a zöldtető, zöldhomlokzat és azok növényalkalmazásai (elsősorban az extenzív zöldtetők és

a tetőre telepíthető szárazságtűrő növények alkalmazása értékelődik fel)
Vízgazdálkodás
Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (szárazságtűrő növények szerepét erősíteni kell)
Épített környezet, településfejlesztés, települési infrastruktúra (zöld építészeti megoldások, zöld infrastruktúra, ökoszisztéma szolgáltatások)
Energetikai infrastruktúra (pl. az elektromos légkondicionáló berendezések helyett alternatív, energiatakarékosabb épülethűtési módszerek elterjedése/elterjesztése (pl.
árnyékolás zöldtetőkkel, zöldfalakkal)
Katasztrófavédelem
Kiemelt jelentőséggel bír a zöldtetők csapadékmegtartó képessége: Városi környezet - a zöldtető a csapadékvíz felhasználója, illetve átmeneti tározója, amelynek helye minden
épület esetében adott a tetőn.

A VATI 2011-ben Klímabarát városok- Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatiról és lehetőségeiről címmel megjelent tanulmánya rámutatott „ A
fenntartható, klímabarát stratégiák és megoldások nemcsak az energetikára vonatkoznak, hanem a vízgazdálkodásra és a zöldépítészeti eszközökre (zöldtetők, zöldhomlokzatok)
is.
Nagyon sok ismert, elfogadott nemzetközi minta áll rendelkezésre.
A ZÉOSZ 2000 óta az Európai Zöldtető Szövetség/EFB tagja, nem egy nemzetközi példát, városi stratégiát tudunk példaként állítani, ahol a zöldtetők, zöldhomlokzatok építését
kötelezővé tették, Koppenhága, a dán főváros ezt annak a tervnek a keretében vezette be, amelynek köszönhetően 2025-re várhatóan zéró karbon-kibocsátásúvá válik. Az utóbbi
néhány évben számos, a zöldtetőkhöz kapcsolódó kezdeményezés született a város részéről: Városfejlesztési terv, Klímaterv , Helyi tervek, Kézikönyv az épületek környezetének
kialakításához, Fenntarthatósági eszközök.
Bízunk benne, hogy a 2014-20 időszak operatív programjaiba a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS kiemelt jelentőséggel fog bekerülni.
A horinzontális célok eléréséhez a figyelemfelhívásban, tájékoztatásban, szemlélet formálásban a NGO, civil szervezeteknek meghatározó szerepük van/ lehet, ezért elvárjuk,
hogy ezen szereplők is lehetőséget kapjanak önállóan pályázni programjaikkal, kiemelt (100%-os) támogatással.
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége
(bejegyzés alatt új név: Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége )
a Green City Tanács alapító tagja
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Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel
A vidékies típusú fejlesztések között fontos lehetne a természeti és kulturális táji értékekben gazdag terülteken a helyi értékek és erőforrások fenntartható hasznosítása, a tanyás
térségek revitalizálása, az aprófalvas térségekben az értékmegőrzés, funkcióváltás és az esélyegyenlőség megteremtése, a nemzeti kisebbségek által lakott vidékies térségek
fejlesztésénél a kisebbségek által képviselt sajátos értékek megjelenítése.
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Kígyóssy Gábor
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
104. oldal, 4. intézkedés: a 4. intézkedés kapcsán célként lett kitűzve az EFOP 2. Befogadó társadalom prioritásának kiegészítése, szinergiák teremtése a két operatív program
között. Ezért fontosnak tartjuk megteremteni a két operatív program beavatkozásai, fejlesztései közötti kapcsolatot. Ennek keretében szükségesnek látjuk az EFOP, valamint a
megyei programok tervezői közötti egyeztetés elindítását (úgy látjuk, hogy a tervező szaktárcák közötti egyeztetésekkel már nem lehet tovább pontosítani a tartalmakat, ehhez a
helyi tervezők bevonása is szükséges). De ez igaz a GINOP foglalkoztatási prioritása és a TOP jelen prioritása viszonylatában is.
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Kígyóssy Gábor
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
A CLLD kapcsán üdvözöljük azt a Partnerségi Megállapodás tervezetében is rögzített szándékot, hogy alapvetően a többalapú (EMVA, ESZA, ERFA, ETHA) finanszírozású CLLD-k
kialakítása a cél.
Javasoljuk, hogy alakítsanak ki egy mechanizmust annak elősegítésére, hogy a TOP kistérségi csomagjainak és a CLLD keretében tervezett fejlesztéseknek az összhangja
erősödjön, azaz lehetőleg egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztések valósuljanak meg.
A kisvárosok bevonása a CLLD-LEADER típusú együttműködésekbe döntő fontosságú és teljes megyei lefedettség szükséges.
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Kígyóssy Gábor
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal

dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
A lehatárolás szerint az állami és lakossági épületenergetikai beruházások a KEHOP-ból, az önkormányzatiak pedig a TOP/VEKOP-ból kaphatnak forrásokat. Nem egyértelmű,
hogy mi a helyzet a vegyes tulajdonú épületekkel?
Az IKOP Intermodalitás és társadalmi tudatosság javítása specifikus célja támogatja azon intermodális személyszállítási csomópontokat is, ahol a beruházási ráfordítás
legalább 50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez. A lehatárolás szerint az 50% alatti kötöttpályás arány esetén a TOP a kompetens operatív program. A területi
szereplőknek minél előbb ismerni kellene, hogy mely fejlesztések tartoznak ebbe a körbe, hogy beilleszthessék azokat a területi integrált fejlesztési csomagokba.
Fontos annak mielőbbi tisztázása, hogy mit jelent a TOP közlekedésfejlesztései esetében a "kisléptékű". Lényegesnek tartjuk az IKOP és TOP fejlesztéseinek összehangolását
annak érdekében, hogy a közlekedési ágak közötti váltás minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson, a gyalog/kerékpár – busz – vonat – busz – gyalog/kerékpár lánc és
ezek további kombinációi fejlődhessenek.
A térségi feltáró utak, ill. a megyehatáron átnyúló, egyes térségeket összekötő utak hiánya komolyan hátráltatja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását. Ezek fejlesztését
jelenleg sem az IKOP, sem a TOP nem tartalmazza forráshiány miatt. Felújításukra, kiépítésükre mindenképpen forrást kell biztosítani, ha uniósat nem lehet, akkor hazai
keretből.
Hangsúlyozzuk, hogy az önkormányzati kezelésben lévő úthálózat és műtárgyak is a nemzeti vagyon részét képezik! Ezért fontos, hogy uniós vagy hazai forrásból kellő figyelmet
kapjanak.
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Kígyóssy Gábor
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
A lehatárolásokat tekintve nem egyértelmű a TOP kisléptékű környezeti infrastruktúra fejlesztéseinek és a KEHOP kapcsolódó intézkedéseinek lehatárolása, kapcsolata, netán
egymásra épülése. Ennek tisztázása a következő OP verzióig feltétlenül szükséges.
A barnamezős területek rehabilitációjának, hasznosításának támogatása ne legyen leszűkítve az egykor ipari hasznosítású területekre. Számos egyéb funkciójú (pl. volt katonai,
szolgáltató, mezőgazdasági - pl. malmok, magtárak, majorok) található a településeken, amelyek hasznosítása indokolt lehet.
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Kígyóssy Gábor
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Egyetértünk azzal, hogy a TOP is alapvetően gazdaságfejlesztési és foglalkoztatásbővítési célokat szolgál, ezért ennek a prioritási tengelynek a kerete a legnagyobb. Ugyanakkor
az is látszik, hogy a lehatárolási egyeztetések alapján a TOP gazdaságfejlesztési tartalma erősen leszűkült, közvetlen vállalkozásfejlesztést már nem is tartalmaz. Ebből az
következik, hogy érdemi térségi gazdaságfejlesztési hatást önmagában nem képes megvalósítani, hiszen a direkt gazdaságfejlesztési eszközök a GINOP keretében valósulnak
meg.
A jelenlegi ágazati OP verziók nem tartalmazzák a megyei és MJV ITI-ket, ez alól a GINOP sem kivétel (a GINOP-ban a Balaton, a növekedési zónák és az SZVZ-k jelennek meg
potenciális ITI-ként). Ebből következően a TOP-ba tervezett térségi ITI-k gazdaságfejlesztési hatása igen korlátozott.
Javasoljuk ezért, hogy a megyei és MJV ITI-k több OP-s ITI-kként kerüljenek kialakításra, azaz a TOP mellett a GINOP 1. prioritása (Vállalkozások versenyképességének javítása
és foglalkoztatásának ösztönzése) is tartalmazzon a megyei és MJV ITI-kre allokált forráskeretet, a prioritás forráskeretének egy meghatározott részére kiterjedően.
A GINOP 3.0 verziójában az 1.3. intézkedés (Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai) már a térségi igényekre alapozva került kialakításra, amelyben felmerül a több OPs integrált fejlesztések igénye („Ezen kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai keretében komplex módon kerülnek felmérésre az adott térség további növekedéséhez
szükséges igények, amelyeket – szükség esetén – OP-kon átnyúlóan is támogatni kell”).
Javaslatunk tehát az, hogy a GINOP 1. prioritása esetében erősítsük ezt az integrált, OP-n átnyúló szemléletet és kapcsoljuk hozzá a TOP-ban tervezett ITI-khez. Ezzel a megyék
és MJV-k valós gazdaságfejlesztési eszközökhöz juthatnak, mind a gazdasági háttér infrastruktúra, mind a direkt vállalkozásfejlesztés tekintetében érdemi fejlesztési
forráskeretekkel rendelkezhetnek.
A TOP és GINOP finanszírozású térségi ITI-k megvalósíthatóságát egyértelműen elősegíti, hogy a két OP tervezésének és végrehajtásának koordinációja ugyanahhoz a
szaktárcához (NGM) tartozik.
Amennyiben fenti javaslatunk nem kap támogatást, akkor legalább a prioritási tengely egyes intézkedéseinél dedikált keretet határozzanak meg az egyes megyék / megyei jogú
városok számára az üzleti infrastruktúra fejlesztések és a közvetlen vállalkozástámogatás összekapcsolására.
Nagyon pozitívnak tartjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés és közösségépítés hangsúlyosan megjelenik a TOP céljai között. Különösen a prioritási tengely 3. intézkedése esetén
fontos, hogy az egyeztetések eredményeként a lehető legnagyobb szinergia jöjjön létre a TOP és a Vidékfejlesztési Program helyi gazdaságot támogató beavatkozásai között (pl.
egyik ilyen kiemelt terület a rövid ellátási lánc alprogram). Általánosságban is javasoljuk, hogy a TOP és a VP között a korábbi adminisztratív lehatárolás (népsűrűség,
lakosságszám) helyett a funkcionális "lehatárolás" kerüljön előtérbe a szinergiák kiaknázása érdekében.
Úgy látjuk, hogy a 3. intézkedés lehetőséget biztosít arra, hogy Fejér megye folytatni tudja a helyi termékek piacra jutását, helyi piacok megszervezését ösztönző programját.
A turizmusfejlesztésnél elvárásként fogalmazódik meg, hogy a TOP-ból támogatott kisebb léptékű fejlesztések lehetőség szerint "fűződjenek rá" a GINOP-ból támogatott nagy
hálózatos és kiemelt fejlesztésekre. Ehhez viszont a területi szereplőknek minél előbb meg kellene ismerniük, hogy mik lesznek ezek a GINOP-ból támogatott fejlesztések, hogy
a kapcsolódásokat betervezhessék saját projektcsomagjaikba.
Javasoljuk, hogy a 4. intézkedés keretében a térségi kísérleti fejlesztések célcsoportját a minél szélesebb körű támogathatóság érdekében bővítsék ki, ne szorítkozzon csupán a
jelenlegi verzióban szereplő magánszemélyekre, illetve kis-és középvállalkozásokra.
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Kígyóssy Gábor
Egyéb észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
TOP stratégiához:
Összességében elmondható, hogy a TOP célkitűzései, megközelítésmódja összhangban vannak az Unió fejlesztéspolitikai dokumentumokkal (ld. Területi Agenda 2020 "helyalapú" megközelítés) és a hazai tervezési dokumentumokkal is (pl. OFTK).
Nagy előrelépésnek tartjuk a korábbi időszakhoz képest, hogy a TOP területi szintenként dedikált keretét biztosít, amelyeken belül - meghatározott keretek között - kombinálhatók
az egyes beavatkozási területek és így az egyes térségek specifikus adottságaihoz /igényeihez illeszkedő integrált fejlesztési csomagok alakíthatóak ki. Éppen ez utóbbi az, ami
szintén üdvözlendő, hiszen szakít az eddigi, döntően egyedi projekteket támogató gyakorlattal. Az egymásra épülő fejlesztéseket tartalmazó csomagok révén reális esély van
érdemi térségfejlesztési hatás elérésére.
A célrendszerrel és a megfogalmazott prioritásokkal egyetértünk.
A 2014-2020-as programozási időszakban a TOP (konvergencia régiók) és a VEKOP (Budapest és Pest megye) a 2 területi operatív program. Meg kell teremteni az érintkező
megyék közötti összhangot (intézményesítve is)!
Fejér megye központi fekvése kapcsán több szállal kapcsolódik a VEKOP-hoz (pl. Duna mente térségi fejlesztése, Bicske, Ercsi, Martonvásár várostérségi fejlesztések, emellett
összekötő infrastruktúra elemek hiányoznak, amelyek a harántirányú közlekedés, az intermodalitás érvényesülésében, a kommunális szolgáltatások, pl. hulladékkezelés terén
együttműködést igényelnek.
A TOP nagyon helyesen ki szeretné használni az Európai Bizottság által javasolt újszerű területi integrációs eszköz, az Integrált Területi Beruházás (ITI) alkalmazásának
lehetőségét (18 megyei és 22 MJV ITI tervezett). Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy az ITI alapvetően egy több operatív programos finanszírozási eszközt jelent. Ezért
javasoljuk, hogy az ágazati operatív programok is kapcsolódjanak be ezek finanszírozásába (leginkább GINOP, IKOP és KEHOP).
A TOP prioritási tengelyek és területi szintek közötti forrásallokációját tekintve az alábbi észrevételeink vannak:
A TOP-ban az egyes területi szinteknek (megye, megyei jogú város, ill. várostérségek és MJV térsége) előre meghatározott dedikált kerete van (1831/2013. korm. határozat
szerint). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 5. CLLD prioritási tengelyen kívül az 1-4. és 6. prioritási tengelyek kerete a fenti szintek között felosztásra került.
Emellett ugyanakkor a TOP-ban prioritási tengelyenként rögzítésre kerülnek a forráskeretek. Nem egyértelmű, hogy ezek a forráskeretek hogyan fognak összhangba kerülni
egymással. Amennyiben az egyes területi szereplők a dedikált forráskeretükön belül szabadon terveznek, semmi garancia nincs arra, hogy a prioritásonkénti forráskeretek
kijöjjenek.
Kérjük ezért, hogy mielőbb szülessen meg egy - a területi szereplőkkel egyeztetett - módszertan a fentiek kezelésére.
Nem egyértelmű, milyen módon történik a megyei jogú városok térségének a tervezése. Az 1181/2013 (IV.5) Korm. határozat a várostérségek lehatárolásáról a megyei jogú város
és vonzáskörzetét jelöli meg, ugyanakkor az 1831/2013-as Korm. határozat kistérségi alapon osztja le indikatívan a forrásokat és a megyei jogú városok térségének tervezését
megyei kompetenciába utalja.
Egyéb észrevétel:
Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy a közszféra esetében ne a verseny, hanem a térségi felzárkóztatás, közszolgáltatási minimum szint elérése és az indokoltság legyen
meghatározó (esetükben fontos a teljes állami támogatás). A tárgyalásos eljárásra azonban a helyi szereplők felkészítését mielőbb meg kell kezdeni! A tulajdonosoknak,
fenntartóknak az önkormányzatokkal egyeztetni szükséges. Különösen az óvodai ellátás, a szociális gyermekvédelmi és az időskorúak szociális ellátását biztosító
intézményeknél szükséges pontos felmérés és a beavatkozások sorrendjének meghatározása.
Formai észrevételek
Javasoljuk fogalomtár készítését.
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Dr. Bényei Andrásné
Egyéb észrevétel
Alapvetés számunkra, hogy a civil szektor a gazdaság része. Azonban a szervezeti kultúráját tekintve a szektor nem a nyereség- maximalizálásában érdekelt, hanem a
társadalom építésben, a társadalmi szükségletek kielégítésében, a lokális és területi igények feltárásában és kiszolgálásában. Méltánytalan az a helyzet, hogy a szektor az előbb
említett kulturális mássága miatt nem vehet részt aktívan a gazdaságot építő beruházási, kutatási, fejlesztési és más programokban. Hasonló indok miatt zárták ki korábban a
munkahely teremtő – és megőrző támogatások köréből is a civil szereplőket, holott a 150.000 fő foglalkoztatott és 500 ezer önkéntes számára társadalmilag hasznos
elfoglaltságot biztosító, az egész országot lefedő intézményrendszer tényleges része, alakítója és szereplője a gazdaságnak. Indokoltnak tartjuk az előbbiekből következően –
ahol ez lehetséges – kerüljenek bevonásra a pályázati kiírás kötelező részeként a nonprofit/civil szereplők.
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LEADER
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
LEADER EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE
A TOP véleményezése általános, stratégiai megközelítésben
A TOP (Területi Operatív Program) arra a magyar tervezési logikára épül, hogy léteznek egyrészt az ágazati programok, amelyeken belül a területi szempontok, illetőleg a területés vidékfejlesztés különbségek mérséklését és a helyi sajátosságokra építkezést előtérbe helyező célok egyáltalán nem, vagy csak parciálisan érvényesülhetnek, másrészt
pedig az ágazati OP-ék mellett létezik egy ún.: területfejlesztési program is. Ez a logika nem különbözik érdemben a jelenlegi, illetve korábbi programozási időszakok tervezési
logikájától, ahol léteztek az ágazati programok – amelyek alapvetően kiszorították a területi célok és a források meghatározó részét – és létezett egy, esetleg több területi program
(regionális operatív program címen), ahova az egyes célok és források maradék elven kerülhettek be.
A 2014-2020-as időszak közösségi fejlesztési filozófiája jelentős változást hozott (melyet a jelek szerint a magyar tervezők kevéssé voltak képesek befogadni, felfogni). Az új
paradigmának egyik fontos – területi szinteket érintő – eleme az volt, hogy a korábban favorizált regionális szintről a helyi szintre helyeződött a hangsúly (place-based szemlélet).
A másik fontos felismerés pedig az volt, hogy önmagában a források rendelkezésre állása semmiféle garanciát nem jelent az elérni kívánt célok sikeres megvalósítása

szempontjából. Éppen ezért két részben új fejlesztési módszer alkalmazását kínálják, melyek kifejezetten terület- vidékfejlesztési eszközöknek tekintenek. Az egyik az Integrált
Területi Beruházás (angol rövidítéssel ITI), mely a Strukturális Alapok fejlesztési eszköze, módszere, a másik a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD), mely a LEADER
alapokra épül és segítségével minden egyes alap célja és forrása elérhetővé válhat. A két eszköz, illetve módszer kisebb területi egységet feltételez, mint a régió, sőt a CLLD
egyértelműen kisebb területi egységen működhet, mint a NUTS 3-as szint, vagyis a megye. Az ITI esetén a közösségi szabályozás, illetve ajánlások további követelményeket is
támasztanak, amelyek viszont determinálják a területi léptéket, amely ritka esetben lehet a megyei szint, alapvetően itt is kisebb, funkcionális területi egységekről lehet szó. A
célok, illetve funkciók alapján – a közösségi tervezői logika alapján - mind az ITI, mind a CLLD részesülhet különböző ágazati OP-ék forrásaiból (Ha egy funkciós ITI-ről lenne szó
akkor nyilván egyetlen, releváns OP-hoz kapcsolódna, ha több célból álló integrált programot határoznak meg, akkor pedig több ágazati OP, illetve Uniós alaphoz kell
kapcsolódniuk.)
Amennyiben az ITI/ITB – illetve a CLLD – részesülhet különböző ágazati programok forrásaiból, hozzájárulva az adott ágazati program célkitűzéseihez, felmerül a kérdés, hogy mi
értelme önálló Területi Operatív Program megalkotásának, amikor az egyes ágazati programok esetén a területi forrásbiztosítást egy egyszerű arányszámmal, vagy abszolút
szám meghatározása mellett is meg lehetne oldani? (Minden ágazati OP-én belül megjelölnék, hogy mely célhoz kötődően milyen nagyságrendű forrást kívánnak a megyei ITI-k,
illetve a CLLD-ék számára biztosítani.) Ezt a logikát látszik megerősíteni a KSK rendelet 99. cikkének 2. pontja, mely szerint „A megfelelő operatív programoknak meg kell
határozniuk a tervezett ITB-ket és meg kell állapítaniuk az egyes prioritási tengelyekből az egyes ITB-k számára juttatott indikatív forráselosztást.”
Az idézett jogszabályszöveg az operatív programokat többes számban használja, melynek nyilván az az oka, hogy az integrált megközelítéshez egy OP prioritásai nem
elegendőek, ahhoz több OP prioritásaihoz történő – az adott térségben történő kapcsolódása szükséges.
„Az ITI/ITB nem az operatív programokhoz tartozó művelet vagy alprioritás.”
Ez azt jelenti, hogy az ún. Területi Operatív Program nem egy ITI/ITB, sőt még annak egyes elemei sem lehetnek ITI/ITB-k. A Jelenlegi TOP megfogalmaz ugyan prioritásokat,
valamint ehhez kapcsolódó intézkedéseket, beavatkozásokat, amelyek egy ágazati logikájú operatív programban természetesek. Ugyanakkor a TOP – a jelenlegi információk
szerint – az ITI/ITB-k (megye, megyei jogú város) és részlegesen a CLLD keretéül hivatott szolgálni. Ebben az esetben viszont az ITI, CLLD tervezési sajátosságai, és ezzel
összhangban a fenti uniós dokumentum értelmezése szerint felesleges, sőt ellentmondásos és indokolatlan a prioritástengelyeken túl további elemek megnevezése. Ezeket az
elemeket, maguk az ITI-k, illetve CLLD-ék tölthetik fel tartalommal.
A jelenlegi TOP egy magyar képződmény, mely szinte egyetlen elemében sem illeszkedik a 2014-2020-as programozási időszak paradigmájához, a közösségi ajánlásokhoz, de
még a szabályozáshoz sem igazán:
• alapvetően támaszkodik a megyei szintre, mely nem adekvát a palce-based szemlélettel, annál nagyobb területi egység;
• az alkalmazható fejlesztési eszközöket hibásan, helytelenül használja, a közösségi ajánlások szinte egyetlen elemét sem veszi figyelembe (pl.: integrált jelleg követelménye, a
megyei önkormányzatok elhibázott szerepköre);
• a tervezői logika képtelen túllépni az eddigi ágazati-területi merev lehatároláson, ahol ráadásul az ágazati dominancia a meghatározó;
• a TOP az Uniós logika szerint egyáltalán nem szükséges elem, ha az ágazati programoknak létezik meghatározott arányú területi lába, mely az ITI és CLLD eszközrendszerén
keresztül biztosíthatja a helyi-területi célok megvalósulását.

2013. december 15. 17:34

Szabóné Kémeri Klára
Egyéb észrevétel
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program
TOP véleményezése
Az operatív programban megfogalmazott célokkal teljes mértékben egyet tudunk érteni, azonban a célhoz vezető út meghatározásában már nem minden esetben tudjuk osztani
az elképzelésüket. Az alábbi gondolatainkat segítő szándékkal tesszük meg, annak reményében, hogy nem hiába foglalkozunk már 1998.óta az alapítványban a
területfejlesztéssel, amelybe beletartozik, egy-egy célterület minden résztvevője. Nem szeretnénk a teljes program véleményezésével foglalkozni, csak azon területekkel, amelyek
a 15 éves működésünk során érinti a tevékenységünket.
Problémának látom, az anyagban, hogy a végrehajtás intézményrendszeréből kihagyásra kerültek az EGTC-k, vagy más néven ETT –k (Európai Területi Társulás), amely ugyan
határon átnyúló tevékenységet végeznek, de megítélésünk szerint nem kellene kizárni a magyar területen megvalósításra kerülő fejlesztésekből.
Határozott meggyőződésünk, hogy komplex gondolkodás és fejlesztés nélkül nem tudunk átütő sikert aratni a területfejlesztésben. Míg, ma a különböző programok, pályázatok
külön választják, mind azon elemeket, tevékenységeket, amelyek szorosan egymáshoz kapcsolódnak, addig a jövő fejlesztéseinek egyik legnagyobb sikere lehetne az új
innovatív komplex gondolkodás kialakítása, amely jellemezte a magyarokat korábban is. A kérdés, az, hogy mekkora összeget fognak szánni,
egy-egy ITI programra és ezekből hány db fog tudni megvalósulni.
Megítélésünk szerint más vetületben kellene kezelni a komplex gondolkodást, míg a mostani program leírásban az ágazati komplexitásban gondolkodnak, addig szerintünk az
ágazatok közötti komplexitásban kellene gondolkodni.
Mit értünk ezen?, azt, hogy a leiratban pl. a 2.1. Prioritási tengelyen belül Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében című, 2.1.5. részében, A
beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések tárgyalásában szétbontja a különböző intézkedésekre (4 és 5) azokat az egymáshoz tartozó tevékenységeket, amelyek
elválaszthatatlanok.
A térségi kísérleti fejlesztésekben minden további nélkül meg kellene jelennie pl. az alternatív energiának, mivel több ágazatot egybekapcsolva kell, a fejlesztéseket végrehajtani.
Megítélésünk szerint, túlbonyolítják ezeket a programokat, nem gyakorlatias a megközelítése, nem veszi figyelembe a megvalósításhoz kapcsolódó egyszerűbb lehetőségeket.
Legegyszerűbb módja lehetne pl., a megújuló energia növelésének, ha a kormány létrehozna egy – két napelem gyárat az országban. Az ott megtermelt eszközöket,
naperőművekként kihelyezi az önkormányzatok területére, amely termelése során némi bevételhez jutnának az önkormányzatok, amivel természetesen biztosítani lehetne az
önkormányzat részbeni működési kiadásainak fedezését, ha nagyobb erőmű építésében gondolkoznának, akkor még a helyi kisebb fejlesztéseit is, így jóval előbb tudná elérni a
megújuló energia határidőre történő növekedését.
Majd, későbbiekben a Kárpát-medencei környező országokat is el lehetne látni.
Ezzel a módszerrel, jóval célratörőbbek és eredményesebbek lehetnének a fejlesztési források felhasználása, amellett, hogy nagymértékű munkahelyet is teremtene a kormány.
Úgy tűnik, hogy a különböző prioritások és intézkedések között nincs összhang, csak egyszerűen a különböző térségi beruházásokat sorra véve ugyanazt tárgyalja az anyag,
amelyet korábban. pl 2.1., 2.2. és 2.3. összehasonlítása. Ezen azt értem, hogy ugyan más a prioritási tengely meghatározása, neve, azonban a belső intézkedési összetétele
ugyanaz. Szerintem egyszerűsíteni kellene és nem bonyolítani.
A kormány felismerte a KKV-k helyzetbehozásának egyik módját, azt, hogy külföldről nagyobb vállalkozásokat hoznak be az országba, hogy ezeknek a nagy vállalatoknak
beszállítói lehessenek a KKV-k. Sajnos ebben az esetben a piaci helyzet, nem a KKV-kon és nem az államon múlik, hanem a KKV-knak piacot teremtő külföldi vállalkozásokon,
hogy meddig akarnak Magyarországon maradni, amely ahhoz kapcsolódik, hogy meddig kapnak engedményeket, stb… .
Azonban fel kellene ismernie, egy másik módszert is a jelenlegi kormánynak, hogy hosszú távú, kiszámítható és biztonságos legyen a KKV-k piaci helyzete, azt, hogy az államnak
kell olyan beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtania, amelyekben beszállítókká válhatnak a KKV-k. A mi általunk megírt komplex minta tervben ezt fogalmaztuk meg, amely
megvalósításra vár.

A 4. fejezet tárgyalja a Területfejlesztés integrált megközelítését, amely ugyan még kidolgozás alatt van, de az eddig leírtak alapján, a tervek szerint nem tudunk vele egyetérteni,
hogy csak a megyék és a megyei jogú városok legyenek a megvalósítói az ITI-knek. Megítélésünk szerint, mind a megyéknek, mind a megyei jogú városoknak más nagyobb
léptékű feladataik vannak a területfejlesztésben, mint egy adott a határ mentén elhelyezkedő célterületnek. Itt nem a nagyságrendre gondolunk, hanem a területi elhelyezkedésre.
Míg pl. a megyének a feladata a megye közlekedésének hatékony biztosítása, addig a városnak a városi közlekedés biztosítása a fő hangsúly, míg a közvetlenül a határ
térségben elhelyezkedő pl. Abaúji és Bodrogközi célterületnek, a helyi közlekedés megszervezése és a helyi fejlesztések megvalósítása, a népességmegtartó erővel együtt a
feladata.
Tehát, nem szabadna kihagyni az ITI megvalósításából más ezzel foglalkozó civilszervezetet sem, mint pl. az ETT-ket és a területen működő ezzel foglalkozó nonprofit civileket
sem.
Azonban, ha egyszerre és közösen, összehangoltan szervezik meg, ezeket a végrehajtandó tevékenységeket, partnerségben, akkor a siker átütő lenne.
Tévedés, ha úgy gondolják, hogy a Helyi Akciócsoportok (HACS) képviselik a helyi közösségeket, hiszen az eddigi működésükkel kapcsolatosan igen sok negatív élmény és
tapasztalat született a területen, igaz mi csak a nálunk célterületen működő HACS -okról tudunk beszélni, ahol állandóak a veszekedések, a balhék a vezetők váltogatása. Mit
gondolnak, ha további pénzforrásokat biztosítanak azoknak az embereknek meddig fog fajulni mindez?
A HACS-okban látott jelenlegi előnyök, nagyon gyorsan a hátrányukra is válhatnak, amellett, hogy megítélésünk szerint alkalmatlanok, ezen feladat elvégzésére és a terület még
jobban le fog szakadni az ország más térségéhez viszonyítva. Igaz megfogalmazzák az elvárásaikat is e csoportokkal szemben, amely még jobban alátámasztja e
véleményünket. Sajnos a HACS csoportban lévők nem tudnak elvonatkoztatni a saját településeiktől, nem tudnak komplexen gondolkodni, amely a célterület fejlesztését el tudná
indítani és a végrehajtásokat le tudná menedzselni.
A 6. fejezetben tárgyalásra került a komoly és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő földrajzi területek sajátos igényei, amely sajnos nagyon kevés, 1 oldalban
összegezték a következő 7 év tervezési ciklusának az elgondolását, pedig ezek a területek jóval több figyelmet kellene, hogy kapjanak. Sajnos Borsod-Abaúj-Zemplén Megye,
ebből a felsorolásból is kimaradt, pedig a fejezet címében szereplő mindkét hátrány igazi kihívást jelent az itt élőknek. A téma tárgyalásának kiindulási pontja nagyszerű, hiszen
egyéni stratégiák mentén képzelik el és többletfejlesztési forrásokkal, továbbá közösségi részvétellel a célterületek jövőképét.
A feltüntetet intézkedései, azonban szerintünk sajnos nem fogja elérni azokat az eredményeket, amelyeket a jelenlegi kormány célul tűzött ki, az itt említett intézkedések csak
kiegészítőek lehetnek ebben a helyzetben.
Biztos vagyok benne, hogy tisztában vannak a határ menti vállalkozói réteg helyzetével. A falvakban csak 1-2 vállalkozás működik. Ezeknek a vállalkozásoknak nincs tőkéjük, sem
jövőképük, máról-holnapra élnek, ha nem teremtjük meg a célirányos állandó foglalkoztatást a helyi lakosoknak, akkor a még talpon lévő vállalkozások is becsődölnek. Tehát, mi
a meglévő vállalkozásoknak úgy tudunk segíteni, ha fizetőképes keresletet biztosítunk számukra, olyan beruházásokkal, ahol megtanítjuk az embereket újra dolgozni és élni.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az elmúlt évtizedekben oly módon leromlott a KKV-k helyzete, hogy ebben a stádiumban nem fogják tudni hozni a tőlük elvárt eredményeket,
hiszen akik még talpon maradtak, azok a napi megélhetésükért küzdenek, a támogatásokat nem fogják tudni igénybe venni, mert nem tudják a sajáterőt előteremteni, az
előfinanszírozást megoldani, mert nem hitelképesek. A foglalkoztatást nem fogják tudni bővíteni, mert ahhoz biztos piacot kellene előtte teremteni, amely jelenleg ezeken a
területeken nem létezik.
A fejezet végén értekeznek a megyei szerepvállalás fontosságáról, amely folytán azt a következtetést vonják le, hogy a leghatékonyabban képesek feltárni az érintett térségek
szükségleteit, és a szükséges intézkedéseket megtenni, végrehajtani. Ennek a megállapításnak igaznak kellene lennie, azonban sajnos ezt nem érezzük, mert a megyében
dolgozók nem veszik számításba a területen dolgozó szakembereket, sem ETT-ket, sem a témában működő, hasonló jellegű nonprofit civilszervezeteket, amely során, ha
célzatosan az adott célterületre kialakított végrehajtandó tervvel rendelkeznek, akkor, mint partnerrel kellene számolniuk. De, ez lehet, hogy csak utópia.
Szabóné Kémeri Klára
VITEA Alapítvány
manager igazgató
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
Úgy gondolom, ahogy a tervezetben is megtalálható, fontos a területekre szabott tervezés, hiszen nem lehet megvalósítani ugyanazt az elképzelést egy városban és egy
községben. Lényeges, hogy a befektetők számára vonzóvá tegyünk egy települést, régiót; ez hatványozottan igaz az elmaradottabb területekre, így ezeknek a térségeknek óriási
szükségük van e részesedésekre.
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
Jónak tartom a terület-és településfejlesztést a városokban és a falvakban. A vidéki területeket is versenyképessé kellene tenni a főváros mellett, de nyilván egy rendkívül
elmaradott kistérség soha nem lesz olyan versenyképes mint a fejlettebb területek. Fontosnak tartom a zöldövezetek létrehozását, a természet kincseinek megőrzése céljából.
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dr. Orbán Péter
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TOP "Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken" elnevezésű prioritástengelye 2.3.1 pontjának 4 bekezdésében, az 54. oldalon a
falu-fűtőművek helyett javasoljuk a közösségi távfűtőművek kifejezés használatát.
A "Települési energiahatékonyság növelése" specifikus cél 2-nél a "Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok" intézkedés
esetében a 64. oldalon a közösségi fűtőművek létesítése helyett javasoljuk a közösségi távfűtőművek kifejezés használatát.
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Szarka László
Egyéb észrevétel
MÉASZ álláspont a TOP társadalmi egyeztetésre javasolt változatára vonatkozóan
Dátum: 2013. december 14.
113/2013. MÉASZ

A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) társadalmi egyeztetésre bocsátott
változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a széndioxid kibocsátás-csökkentés mentén kijelölt önkormányzati, illetve közfeladatokat ellátó és egyéb közintézmények
energiahatékonysági fejlesztési céljai megfelelően megjelennek:
- Támogatjuk az önkormányzatok tulajdonában álló épületek energiahatékonyságát javító, 1. 3. és 4. prioritástengelyekben megfogalmazott célokat.
- A finanszírozásra vonatkozóan fontosnak tartjuk az elérhető források maximalizálását, amelyre nézve pénzügyi eszközök bevonását is javasoljuk. A teljes konstrukciók
visszatérítendő részére megfelelő megoldás az elért energia megtakarításból történő visszafizetés. Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai
építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat (www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére
támaszkodva mutatja be a vállalkozások és közintézményi valamint lakossági épületek energiahatékonysági fejlesztéseivel elérhető nemzetgazdasági előnyöket, a csomagban
javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása esetén.
- Kérjük, hogy az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
- Továbbá, az OP véglegesítését követően konzultáció megtartását kérjük az egyes energiahatékonysággal összefüggő intézkedések tartalmi összeállítására. Ennek előnye, hogy
a TOP szakemberei értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez és a tartalmi követelményekhez. Továbbá, az építőipari értéklánc képviselői
számára előre érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti és iparfejlesztési feladatok.

2. Helyettesítő új építés
- Javasoljuk, egyben kérjük, hogy különösen az önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések során, valamennyi érintett prioritástengelyen kerüljön mérlegelésre, hogy a
korszerűsítés vagy a helyettesítő új építés eredményezi-e optimális, teljes élettartamra vetített fenntartási költséget a tulajdonos számára - összhangban a 2010/31 EU Irányelv,
Preambulum, 10. bekezdéssel: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltségmegtakarítás között".
Indoklás: A felhasznált EU-források és az adófizetők forrásaiból működtetett közintézményeknél elvárható e források lehető leghatékonyabb felhasználása. Konkrét, szövegszerű
javaslatot lásd a 6. pont táblázatában.

3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
- Üdvözöljük, hogy egyes intézkedésekre nézve elvi oldalról megfontolják a pénzügyi eszközök alkalmazását. Javasoljuk, vizsgálják meg a tőkealap alkalmazásának minél
szélesebb kiterjesztését (lásd alább, 4. pont) az igénybe vehető források kibővítése érdekében.
- Kérjük, vegyék figyelembe az építésgazdasági szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” programcsomagot, amely adófizetői források felhasználása nélkül
kínál lehetőséget jelentős energiahatékonysági célú fejlesztésekre:
A „Hazai Hatékonyság” javaslatunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a GINOP, a
KEHOP, és a TOP-VEKOP programokon keresztül:
- Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
- Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
- Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.

- Az 1. 3. és 4. prioritásokhoz kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap, amely
tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
- Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
- Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.
- Energy Performance Contracting (EPC) jellegű konstrukciók kialakítását javasoljuk az önkormányzati épületek energiahatékonysági intézkedéseire vonatkozóan.
Indoklás: az EPC modell segítségével az adott középület felújításainak költségeit a felújítás után megvalósuló energia-megtakarításokból fedezi. Az EPC révén a létesítmények
használói érdekeltté válnak a fogyasztási monitoring rendszerek kialakításában, és legfőképp az energiatakarékos működtetésben.

4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége alapvető ahhoz, hogy az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülhessen kifizetésre. Az TOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a
piacfehérítéshez járul hozzá, hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni, illetve majd beépíteni:
- Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
- A pályázó által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó(k) végezzék (pl. kamarai regisztráció, adótartozás-mentesség)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
- A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
- A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
- Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
- Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal javul a nyomon követhetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.

5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
- A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
- A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
- A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.

6. További, szövegszerű javaslataink
1. prioritás: Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
Az 1.6 intézkedésnél lehetőség van 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.
Javaslat: Az említettek miatt a 43. oldal 3. bekezdésének utolsó mondata kiegészítését javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „Fontos cél továbbá
a meglévő férőhelyek korszerűsítése (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést) is.”.

3. prioritás - Közel nulla energiaigényű épületek
Az épületekre vonatkozó, az 53. oldal legalján szereplő pontatlan meghatározás („nulla energiafelhasználású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel
nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
(Egy mondattal később, az 54. oldal tetején felesleges szűkítést tartalmaz a megfogalmazás: a „tüzelőanyag-megtakarítás” helyett az „energia-megtakarítás” kifejezés használata
javasolt.)
Javaslat: ...” 2021-től alapszintű követelmény lehessen az, hogy az új épületek „intelligens", alacsony vagy közel nulla energiaigényűek legyenek.
A felmerülő többletköltségek az energia-megtakarítás révén megtérülnek.”
Felújítás és új építés
A 3.3 intézkedésben az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások megfogalmazásából sajnálatos módon kimaradtak az energiahatékony új építések. Ebben az
intézkedésben a felújításokon kívül nagyon fontos lenne lehetőséget biztosítani az energiahatékonysági szempontoknak megfelelő új építéseknek is, hiszen számos olyan eset
lehet, amikor egy adott cél teljesítése kifejezetten csak új építéssel oldható meg.
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása is, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló 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.
Javaslat:
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- az 58. oldal legfelső bekezdésében az épületek korszerűsítésének fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „Az energiahatékonysági beruházások,
fejlesztések, korszerűsítések (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) során”;
- a 64. oldalon „Az intézkedés keretein belül megvalósítható…” kezdetű mondat záró részének kiegészítése javasolt, a következők szerint: „illetve az épületek hőszigetelésének
javítását, valamint energiahatékony új épületek építése is, pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő mobilitás
elősegítése érdekében.”.
Indikátorok:
Az előzőekben leírtak értelmében a 66. oldalon szereplő indikátor („Az energetikailag korszerűsített épületek száma”) törlendő, helyette új indikátorok szükségesek.
Az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok rendszerére vonatkozóan
(lásd 7. pont).
Javaslat:
A 66. oldalon szereplő „Az energetikailag korszerűsített épületek száma (db)” indikátor helyett a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy
újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
4. Prioritás: felújítás és új építés
A 4. prioritás fejlesztéseinek jelenlegi leírásában még egyértelműbbé kellene tenni, hogy az épületek korszerűsítése nem csak felújítást, hanem új építést is jelenthet.
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 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.
Javaslat:
Az említettek miatt a következő szövegrészek javítását, illetve kiegészítését javasoljuk:
- a 74. oldal alján alulról a második sor zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „épületeinek korszerűsítésére (épületek felújítása, energiahatékony új épületek
építése) infrastruktúra-fejlesztés”);
- ezzel összhangban a 75. oldalon a támogatandó tevékenységek járóbeteg-szakrendelőkkel kapcsolatos harmadik tétele is kiegészítendő: „az akadálymentesítés
szempontjainak figyelembevételével, indokolt esetben új építése;
a 82. oldal táblázatának második indikátora („Helyreállított lakóingatlanok városi területeken, m2”) helyett a következő indikátor alkalmazását javasoljuk: „ A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.

A 4. prioritásnál az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energia-hatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok
rendszerére vonatkozóan lásd 7. pont.

A 4.4 „Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés sorszámozásánál technikai hiba miatt a 80. oldalon 4. intézkedés helyett
véletlenül 5. intézkedés szerepel: javítandó.

7. Javaslatok az indikátorokra
Egységes és kibővített indikátor lista alkalmazását javasoljuk. 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 a TOP-ban valamennyi fenti indikátor alkalmazását javasoljuk.

A MÉASZ tagjai nevében ezúton kérjük véleményünk megjelenítését, illetve beépítését.
Továbbá, készséggel állunk rendelkezésre minden további egyeztetésre, illetve konzultációra vonatkozóan.
Budapest, 2013. december 14.
Köszönettel:
Szarka László
ügyvezető
Magyar Építőanyagipari Szövetség
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Fontos a fejlesztés a városokban és a falvakban egyaránt, de én úgy gondolom, hogy a kisebb településeken, amelyek kissé elzártak, ott még nagyobb szükség van a
segítségre, hiszen egy város több anyagi ráfordítással tudja fejleszteni saját környezetét.A zöldövezetek növelése is igencsak fontos, hiszen például hacsak Budapestet nézzük,
van olyan régiója ahol szinte nem is található zöldövezet.
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Merza Péter
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A társadalmi egyeztetés alatt lévő TOP sok szempontból előre lépés a ROP-okhoz képest azonban rengeteg olyan elem van, amivel a nagyvárosok, így Pécs is igen mehezen tud
egyetérteni. A legfontosabb javaslatok a következők:
1. A nevesített nagyvárosi keretek pályáztatási szempontból igen jók, azonban nagyságrendjük - bár az intézményrendszer érthető okok miatt nem ezt kommunikálja - nagyonnagyon kevés. Egy Pécs méretű városra, hogyan lehet 10 milliárd Ft körüli forrást nevesíteni, ha és amennyiben ismerve a keretszámokat (7300 milliárd Ft 10 millió lakosra)
önmagában Pécs lakosságára kb. 100 milliárd Ft támogatás jutna ha csak és kizárólag lakosságarányosan számolnánk a források elosztását.
Ha a DDOP forrásait nézzük, akkor szintén azt tapasztaljuk, hogy a TOP hatalmas visszalépés: az EKF-fel együtt kb. 50 milliárd Ft jutott Pécsre, anélkül is több mint 15 milliárd Ft
2007-2013 között. Valamennyi MJV - így Pécs is - azt kéri, hogy a TOP-ban nevesített MJV keretösszeget emeljék a többszörösére. Mert valódi akadálya nincs. (Arányaiban a
nevesített járási keretek is meghaladják az MJV-k kereteit, hiszen lakosságarányosan, illetve a területileg ellátott közfeladatok-közszolgáltatások tekintetében messze messze az
MJV-k dominálnak....)
2. Elfogadhatatlan az ágazati OP-k részéről tapasztalható álláspont, hogy a TOP-ból oldják meg a nagyvárosok majd minden fejlesztési igényüket és az ágazati OP-k semmilyen
formában nem terveznek nagyvárosi projekteket. Ha és amennyiben a helyzet nem változik, úgy helyi szinten hatalmas elégedetlenség lesz a források felhasználása tekintetében,
mert ey nagyvárosnak az is fontos, hogy a közösségi közlekedés működjön, hogy a szociális-oktatási-egészségügyi ágazat működjön és persze az is, hogy a városrehabilitációsvárosrendezési célok érvényesüljenek.
3. Kiemelten kellene kezelni azokat a nagyvárosi barnamezőket, melyek kezelése meghaladja a TOP forráskeretét, ugyanakkor az ágazati OP-kban nem nevesíthetők. Pécs
esetében a volt bőrgyári ingatlanok, a várost kettéosztó MÁV terület, a korábbi bányászathoz kapcsolódó tevékenységek olyan nagyságú barnemzőket jelentenek, melyek
önmagukban elvinnék a teljes TOP forrást. A GINOP-ban, vagy a KEHOP-ban, vagy pedig a TOP forrás emeléssel ezekre ha nem találunk 2014-2020 között fejlesztési forrást,
akkor olyan nagyságú környezeti, társadalmi problémákat generálnak ezek a terek, melyek a városi létet veszélyeztetik. (Ezek a terek a kriminalizmus, az illegális gazdasági
tevékenységek, a bűnözés melegágyai amellett, hogy fejlesztéssel rengeteg pénzt termelhetnének és az adott város erősséggévé válhatnak.) A városi barnemzők fejlesztése sok
szempontból megkerülhetetlen kérdés...
4. A TOP esetében a funkcióbővítő városrehabilitáció - turisztikai jelentős forráscsökkenésen megy keresztül a ROP-hoz képest. Javasoljuk, hogy azok a turisztikai fejlesztések,
amelyek valóban mérhető hasznot hoznak-hozhatnak maradjanak továbbra is támogatható fejlesztések (pl. kontrollált fürdőfejlesztések), tekintettel arra, hogy pl. Pécs esetében a
turisztikai mixből ez hiányzik.
5. Ha és amennyiben a közlekedés támogatása TOP feladat marad, úgy a rendelkezésre álló forrás radikális emelése szükséges. Nem elfogadható, hogy egy nagyvárosnak azt
kelljen mérlegelnie, hogy közlekedésre, vagy pl. gazdasági infrastruktúra fejlesztésére költi a saját keretét. (Ennek részletesebb kibontása a GINOP véleményezésénél szerepel.)
6. Kidolgozatlan a várostérségi fejlesztések támogatása. Ha és amennyiben Pécsre 10 milliárdos nagyságrendű keret jut, akkor a pécsi kistérségi/járási keret 1 milliárd Ft-ját hol
és hogyan lehet felhasználni. A járás gyakorlatilag összes közszolgáltatását a központ biztosítja, az összes munkahelyet a központi nagyváros biztosítja, a közösségi közlekedést
indokolt lenne, hogy a nagyváros biztosítja, a járás kizárólag a központi település fejlesztésévl lesz vonzóbb gazdasági szempontból, tehát célzserű lenne ezt a lakosság
arányában jelentős keretet a nagyvárossal egyeztetve felhasználni és a nem azon települések igényei alapján, melyek helyett minden költséggel járó feladatot a központi
nagyváros lát el.
7. Városi úthálózat fejlesztése. Ez a probléma egyértelmű, hogy nem kezelhető az IKOP szintjén, így a TOP-ban kellene kezelni, azonban vélhetőlag forráshiány miatt erre nem
kerül sor. Javaslom, javasoljuk, hogy a TOP tervezése során alapvetően a források növelésével a nagyvárosok kapjanak lényegesen nagyobb keretet a városi úthálózat
fejlesztésére, tekintve, hogy ez az alapja a gazdasági fejlődésnek.
Támogató segítségüket ezúton is megköszönve, üdvözlettel,
Merza Péter
Pécsi Városfejlesztési Nzrt.
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Népesedési Kerekasztal
Egyéb észrevétel
Üdvözöljük, hogy a célok között több helyen is megjelenik a családbarát települések, lakókörnyezet megteremtése és különösen fontos, hogy az 1. prioritástengelyen a
gyermekek óvodán és bölcsödén túli napközbeni ellátásának –támogatása is megjelenik.
A sokgyermekes családok számára az egészséges élethez szükséges iskolán kívüli tevékenységek fokozott, ám a családok által nagyon gyakran nem vállalható terhet
jelentenek. Éppen ezért az egészségi állapot javítása érdekében elengedhetetlennek tartjuk a közhasználatú, döntően ingyenes, az egészséges szabadidő-eltöltést lehetővé tevő
szabadtéri települési helyszínek megteremtésének finanszírozását, amelyet a 3. prioritástengelyben kérünk a tématerületek, intézkedések között rögzíteni (minőségi játszóterek,
sportolásra alkalmas parkok és egyéb közterületek). Nem koncentrált, hanem térben elosztott fejlesztésekre van szükség. Minden városrészben legyen a környék gyermekei
számára elérhető futball-, ill. közhasználatú sportpálya, ill. ahol a domborzat lehetővé teszi, helyben elérhető, szánkózásra kijelölt biztonságos terület is (megfelelő
közvilágítással), ugyanakkor kerüljön sor a városokhoz közeli parkerdők, kirándulóterületek fejlesztésére is. Mindezekhez a köztéri biztonság feltételeit is meg kell teremteni,
amely gyermekesek számára alapvető feltétel. Presztízsberuházások helyett gyermekbarát és az egészséges mozgást ösztönző településfejlesztésre van a jövőben szükség,
amely mindenki számára elérhető lehetőségeket teremt. (Jelenleg ez csak a CLLD prioritástengelyben jelenik meg, ami nem jelent garanciát a családbarát, gyermekbarát
településfejlesztésekre.)
A helyi társadalom megszervezésében, a helyi kohézió megteremtésében nagyon fontos a települési közösségek megerősítése, ami a kölcsönös segítés, a biztonság
javításában, és egymás bátorításában egyaránt meghatározó lehet. Éppen ezért üdvözöljük a közösségvezérelt helyi fejlesztések eszköz alkalmazását, amelyet minden nagyobb
város esetében szükséges lehetőségnek tartunk. Ehhez a jelenlegi keret kb. 50%-os megemelését tartjuk elengedhetetlennek, minden városban lehetővé téve ennek
alkalmazását, kiemelten jelezve az egyházak és egyéb család- és közösségépítő civil szervezetek érdemi részvételének lehetőségét.
Az ESZA prioritás keretében javasoljuk megjeleníteni a gyermekek iskolába, óvodába kísérésének és a családok segítésével kapcsolatos egyéb közfeladatok közösségi
módozatainak támogatását (Ld . Pedi Bus, v. piedi bus megoldások, ill.a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat továbbfejlesztését)
Az óvoda, bölcsőde és ezek alternatíváinak fejlesztése során elvárásként kell rögzíteni, hogy a kellően rugalmas nyitva tartás, a teljes körű akadálymentesítés, a közösségi
közlekedés (menetrend) hozzáigazítása valóban a ma felgyorsult élet elvárásaihoz igazodjon.
Fontosnak tartjuk a családi napközik megoldását, melyeket javaslunk a bölcsödei-óvodai férőhelyek bővítéseként és az egyetemek környezetében a diákok igényeihez is
igazodva kialakítani.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) társadalmi egyeztetésre bocsátott
változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a széndioxid kibocsátás-csökkentés mentén kijelölt önkormányzati, illetve közfeladatokat ellátó és egyéb közintézmények
energiahatékonysági fejlesztési céljai megfelelően megjelennek:
• Támogatjuk az önkormányzatok tulajdonában álló épületek energiahatékonyságát javító, 1. 3. és 4. prioritástengelyekben megfogalmazott célokat.
• A finanszírozásra vonatkozóan fontosnak tartjuk az elérhető források maximalizálását, amelyre nézve pénzügyi eszközök bevonását is javasoljuk. A teljes konstrukciók
visszatérítendő részére megfelelő megoldás az elért energia megtakarításból történő visszafizetés. Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai
építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat (www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére
támaszkodva mutatja be a vállalkozások és közintézményi valamint lakossági épületek energiahatékonysági fejlesztéseivel elérhető nemzetgazdasági előnyöket, a csomagban
javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása esetén.
• Kérjük, hogy az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
• Továbbá, az OP véglegesítését követően konzultáció megtartását kérjük az egyes energiahatékonysággal összefüggő intézkedések tartalmi összeállítására. Ennek előnye, hogy
a TOP szakemberei értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez és a tartalmi követelményekhez. Továbbá, az építőipari értéklánc képviselői
számára előre érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti és iparfejlesztési feladatok.
2. Helyettesítő új építés
• Javasoljuk, egyben kérjük, hogy különösen az önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések során, valamennyi érintett prioritástengelyen kerüljön mérlegelésre, hogy a
korszerűsítés vagy a helyettesítő új építés eredményezi-e optimális, teljes élettartamra vetített fenntartási költséget a tulajdonos számára - összhangban a 2010/31 EU Irányelv,
Preambulum, 10. bekezdéssel: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltségmegtakarítás között".
Indoklás: A felhasznált EU-források és az adófizetők forrásaiból működtetett közintézményeknél elvárható e források lehető leghatékonyabb felhasználása. Konkrét, szövegszerű
javaslatot lásd a 6. pont táblázatában.
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
• Üdvözöljük, hogy egyes intézkedésekre nézve elvi oldalról megfontolják a pénzügyi eszközök alkalmazását. Javasoljuk, vizsgálják meg a tőkealap alkalmazásának minél
szélesebb kiterjesztését (lásd alább, 4. pont) az igénybe vehető források kibővítése érdekében.
• Kérjük, vegyék figyelembe az építésgazdasági szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” programcsomagot, amely adófizetői források felhasználása nélkül
kínál lehetőséget jelentős energiahatékonysági célú fejlesztésekre:
A „Hazai Hatékonyság” javaslatunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a GINOP, a
KEHOP, és a TOP-VEKOP programokon keresztül:
• Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
• Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
• Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A

hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.
• Az 1. 3. és 4. prioritásokhoz kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap, amely
tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
• Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
• Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.
• Energy Performance Contracting (EPC) jellegű konstrukciók kialakítását javasoljuk az önkormányzati épületek energiahatékonysági intézkedéseire vonatkozóan.
Indoklás: az EPC modell segítségével az adott középület felújításainak költségeit a felújítás után megvalósuló energia-megtakarításokból fedezi. Az EPC révén a létesítmények
használói érdekeltté válnak a fogyasztási monitoring rendszerek kialakításában, és legfőképp az energiatakarékos működtetésben.

4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége alapvető ahhoz, hogy az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülhessen kifizetésre.
Az TOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni, illetve majd beépíteni:
• Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
• Az pályázó által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó(k) végezzék (pl. kamarai regisztráció, adótartozás-mentesség)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
• Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
• Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal javul a nyomon követhetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.

5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
• A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
• A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
• A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.

2013. december 15. 09:58

Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
Az 1.6 intézkedésnél lehetőség van 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 43. oldal 3.
bekezdésének utolsó mondata kiegészítését javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „Fontos cél továbbá a meglévő férőhelyek korszerűsítése
(indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést) is.”.
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Az épületekre vonatkozó, az 53. oldal legalján szereplő pontatlan meghatározás („nulla energiafelhasználású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel
nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
(Egy mondattal később, az 54. oldal tetején felesleges szűkítést tartalmaz a megfogalmazás: a „tüzelőanyag-megtakarítás” helyett az „energia-megtakarítás” kifejezés használata
javasolt.) 2021-től alapszintű követelmény lehessen az, hogy az új épületek „intelligens", alacsony vagy közel nulla energiafelhasználásúak energiaigényűek legyenek.
A felmerülő többletköltségek az tüzelőanyag energia-megtakarítás révén megtérülnek.

2013. december 15. 09:58

Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
A 3.3 intézkedésben az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások megfogalmazásából sajnálatos módon kimaradtak az energiahatékony új építések. Ebben az
intézkedésben a felújításokon kívül nagyon fontos lenne lehetőséget biztosítani az energiahatékonysági szempontoknak megfelelő új építéseknek is, hiszen számos olyan eset
lehet, amikor egy adott cél teljesítése kifejezetten csak új építéssel oldható meg.
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása is, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló 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:
- az 58. oldal legfelső bekezdésében az épületek korszerűsítésének fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „Az energiahatékonysági beruházások,
fejlesztések, korszerűsítések (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) során”;
- a 64. oldalon „Az intézkedés keretein belül megvalósítható…” kezdetű mondat záró részének kiegészítése javasolt, a következők szerint: „illetve az épületek hőszigetelésének
javítását, valamint energiahatékony új épületek építése is, pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő mobilitás
elősegítése érdekében.”.
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Az előzőekben leírtak értelmében a 66. oldalon szereplő indikátor („Az energetikailag korszerűsített épületek száma”) törlendő, helyette új indikátorok szükségesek.
Az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok rendszerére vonatkozóan
(lásd 7. pont). A 66. oldalon szereplő „Az energetikailag korszerűsített épületek száma (db)” indikátor helyett a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként
felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
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A 4. prioritás fejlesztéseinek jelenlegi leírásában még egyértelműbbé kellene tenni, hogy az épületek korszerűsítése nem csak felújítást, hanem új építést is jelenthet.
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 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 javítását, illetve kiegészítését javasoljuk:
- a 74. oldal alján alulról a második sor zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „épületeinek korszerűsítésére (épületek felújítása, energiahatékony új épületek
építése) infrastruktúra-fejlesztés”);
- ezzel összhangban a 75. oldalon a támogatandó tevékenységek járóbeteg-szakrendelőkkel kapcsolatos harmadik tétele is kiegészítendő: „az akadálymentesítés
szempontjainak figyelembevételével, indokolt esetben új építése;
- a 82. oldal táblázatának második indikátora („Helyreállított lakóingatlanok városi területeken, m2”) helyett a következő indikátor alkalmazását javasoljuk: „ A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
A 4.4 „Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés sorszámozásánál technikai hiba miatt a 80. oldalon 4. intézkedés helyett
véletlenül 5. intézkedés szerepel: javítandó.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
7. Javaslatok az indikátorokra
Egységes és kibővített indikátor lista alkalmazását javasoljuk. 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 a TOP-ban valamennyi fenti indikátor alkalmazását javasoljuk.
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Károli Gáspár Református Egyetem
Egyéb észrevétel
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.
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Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
A fejlesztés minden település esetében fontos, azonban én a hangsúlyt mégis az elmaradott településekre helyezném. A városokban van mód több forrásból is támogatni egy
felújítást, korszerűsítést; azonban egy kistelepülésen ezt sokkal nehezebb megvalósítani.
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Farkas István
Egyéb észrevétel
Nagyon örülünk, hogy a TOP-ban dominánsan jelennek meg a fenntartható fejlődés elvei. Üdvözöljük a helyi gazdaságfejlesztés kiemelt megjelenését, az energiahatékonysági
beruházásokat, a környezeti szemléletformálást és hasonló, fontos fenntarthatósági elveket.
A prioritási tengelyekhez megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba mégjobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 5. 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 és a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint az egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt
elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Fontos lenne, hogy a megyei és helyi tervezésben a helyi politikai érdekek ne írják át a program fenntarthatósági központú megközelítését. Erre a problémára egy hatékony
intézményrendszeri választ kell adni az országos tervezőknek és döntéshozóknak.
Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
A legfontosabb pozitívum, hogy a területekre szabott beavatkozást valósít meg, hiszen nem lehet ugyanazt a tervezetet véghezvinni két különböző adottságú területen. Fontos, hogy
az üzleti befektetők számára vonzóvá tegyünk egy települést, valamint a helyi közösségek öngondoskodó képességének a javítása. Ez a terv meg is található ebben a
tervezetben.
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Farkas István
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. Horizontális célok integrációja

Az Európai Unió regionális politikájának sarkkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), és a fenntartható fejlődés elősegítése (lásd az említett
rendelet 8. cikkelyét).
JAVASLAT 1.
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 a TOP 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
kritériumként legyenek megfogalmazva.
JAVASLAT 2.
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
JAVASLAT 3.
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.
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.
JAVASLAT 5.
Sajnos a TOP központi és megyei tervezése során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket, csak néhány megyében. 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. A TOP, az ITI-k és a CLLD-k
tervezésénél kötelező legyen bevonni a horizontális civil partnereket, expliciten a környezetvédő és esélyegyenlőségi szervezeteket. Ezt a kötelezvényt rögzítse a TOP.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A prioritásban foglalt intézkedéseket nagyon fontosnak tartjuk, támogatjuk.
JAVASLAT 1.
Kérjük, egyértelműsítsék, hogy a 2.6.3 pont 3. intézkedésének A (helyi identitás növelése) a kedvezményezettjei között a civil szervezeteket is szerepeltessék (ne csak a „non-profit
szervezet” megjelölés legyen a listában).
JAVASLAT 2.
Kérjük, hogy az 5. intézkedés (A helyi szerveződések elősegítése) a példálózó felsorolásban a környezetvédő és természetvédő szervezeteket is sorolják fel, tekintettel többek
között az Európai Unió partnerségi elveire (Az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e).
Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
A térségi energiapotenciál felhasználásával kapcsolatban lényeges, hogy legyen elsődleges az energiatakarékosság szempontja, hogyan lehet csökkenteni a térség
energiafogyasztását.
JAVASLAT 2.
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).

JAVASLAT 3.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
Az 1. intézkedés helyesen hivatkozik arra, hogy figyelembe kell venni „a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, a
megújuló energiaforrások használatát.”
Javasoljuk, hogy nemcsak az 1. intézkedésre, hanem a prioritás minden beruházására fogalmazzák meg ezeket a szempontokat támogathatósági feltételként.
Ezen felül különösen szociális és egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás is szempont legyen. Emellett javasoljuk
kiemelni az energiahatékonyság és takarékosság, mint átfogó szempont érvényesítését. Ez nemcsak környezeti szempont, de éppen a szegényebb rétegeknél fontos pénzügyi
szempont is (kevesebb lesz az energiaszámla).
JAVASLAT 2.
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 technológiák előnye, hogy bár korszerűek, de közel állnak a tradicionális
építési technikákhoz, például a roma lakosság hagyományaihoz. Átgondolandó, hogyan lehet a szegénységben élő embereket bevonni a beruházások végrehajtásába éppen
ilyen technológiák használatára való képzés által. Így a jövedelemtermelés, munkához jutás szempontjai is érvényesíthetőek.
JAVASLAT 3.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál a
biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai legyenek fontosak.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
P 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
JAVASLAT TOP 3.1.
Mivel a KEHOP forrásai és a más hazai források elégtelenek arra önmagukban, hogy az Európa 2020 stratégiákból következő energiahatékonysági célokat elérjük, kiemelten
fontos, hogy erre a prioritásra több forrást fordítson a TOP.
JAVASLAT TOP 3.2.
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).
JAVASLAT TOP 3.3.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.
Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Bojtos Ferenc
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A prioritás célterületébe bőségesen találni egyéb bevonható objektumokat, amelyek az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság autentikus kiindulópontjai lehetnek, s
amelyek önmagukban hordozzák a potenciált a fejlesztések kiterjesztésére,illetve történeti háttérrel rendelkeznek. Ilyenek a működőképes, vagy működő képessé tehető, illetve
rekonstrukciós szélmalmok, vízimalmok, hajómalmok, egyes közösségi házak és művelődési központok. Ezen fejleszthető objektumok nem csupán a közvetlen környezeti
haszonnal, és a kibocsátás csökkentéssel érhetnek célt hosszú távon- nagyfokú szemléletformáló erővel és multiplikálható módszertannal bírnak.
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Farkas István
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
P 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

JAVASOLAT TOP 2.1.
A települési zöldfelületek növelése, a „zöldinfrastruktúra” kialakítása segíti a klímaalkalmazkodást, a biológiai sokféleség növekedését, a lakosság életminőségének növelését
és vonzóbbá teszi a vállalkozások számára településeket.
A prioritástengely kiemelt szempontjai közé expiliten kerüljenek bele a biológiai sokféleség és a zöldfelületek növelésének szempontjai.
JAVASOLAT TOP 2.2.
Nem egy nagyvárosunk közigazgatási területén vannak erdők, (helyi) védett természeti területek, amelyek az ökológiai feladatuk mellett rekreációs lehetőséget is biztosítanak a
városi lakosságnak.
Javasoljuk megnevezni a támogatandó tevékenységek között a városi területekre való erdőtelepítést, a (helyi) védett területek, ökológiai hálózatok és ökoszisztéma szolgáltatások
fejlesztését.
JAVASLAT TOP 2.3.
Javasoljuk a prioritás forrásainak növelését, különös tekintettel a zöldfelületek növelésére.
JAVASLAT TOP 2.4.
Tartalmazza a környezeti intézkedés 2000LE alatti települések természetközeli szennyvízkezelésével kapcsolatos támogatási lehetőséget. Az aprófalvas régiókban ez egy fontos
vízbázisvédelmi probléma.
JAVASLAT TOP 2.5.
A fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás, környezeti és életmód tanácsadás a magyar lakosság kevéssé tájékozottsága miatt fontos, enélkül a környezeti,
energetikai fejlesztések nem érik el céljukat. Lényeges, hogy az ITI-knek legyenek ilyen tartalmú programjai, ezért javasoljuk ezt, az ERFA forrásból támogatható célt külön
intézkedésként megfogalmazni ebben a prioritásban.
Dr. Farkas István, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége

2013. december 14. 18:08

Farkas István
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
P1 Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
JAVASLAT TOP 1.1.
Nagy örömmel látjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés szempontként jelenik meg a TOP-ban, sőt áthatja több intézkedését. Javasoljuk, hogy az első prioritásban még nagyobb
prioritást kapjon. A megyei/térségi gazdaság fejlesztés elsődleges célja és a pénzügyi allokáció prioritása is a helyi gazdaságfejlesztés legyen, olyan helyi tudáson és helyi
erőforrásokon alapuló, helyi igényekre épülő gazdaság, amely haszna a térségben marad. Ne erősítse a multinacionális vállalatoknak beszállítóivá válást a program, mert ez
hosszú távon nem oldja meg a duális gazdaság okozta problémákat.
Emellett oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak.
JAVASLAT TOP 1.2.
A kiválasztási kritériumok tartalmazzák:
- a helyi gazdaságfejlesztés szempontjainak érvényesítése minden intézkedésben,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények,
termék energiatakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés, életciklus elemzés;
- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok;
- turizmusfejlesztésnél a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbsége;
Dr. Farkas István, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
A program világosan deklarálja, hogy nem csupán a nagyvárosok számára jut részesedés a támogatásokból és a fejlesztésekből. A kisebb térségeknek pedig óriási szükségük
van ezekre a részesedésekre. Érthető és díjazandó a fejlesztések decentralizáltan történő végrehajtása, hiszen a helyi adottságok döntő szerepet vállalnak a lehetőségek
kiaknázásában. Ugyanakkor megemlíthető, hogy a kis- és középvállalkozásoknak óriási szükségük van a fejlesztések útján történő előrelépésben. Ennek hosszú távú
hatásaként említésre kerül a gyermekvállalás növekedése. Ez a növekedés a program hatékony végrehajtása után az így létrejövő utánpótlást tekintve, a hazai munkaerőpiac
kedvezőbbé tétele csökkentheti a kivándorlás népszerűségét.
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"Fenntartható utak" munkabizottságai
Egyéb észrevétel
Az Európai Tanács által 2010. júniusban elfogadott „Európa 2020 stratégia” dokumentumban a megfogalmazott elérendő cél: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
ösztönzése. A stratégia a 2020-ig elérendő kiemelt európai uniós célokat határozza meg, a kutatás és innováció, az éghajlatváltozás és energia, a foglalkoztatás, az oktatás,
valamint a szegénység elleni küzdelem célterületeire fókuszálva. Az Európa 2020 stratégia hazai lebontása a közlekedés területén a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS). A két
stratégiában közös célok a következők:
• A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
• A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése,
• Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban,
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása,
• A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
• A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása,
• A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem,

• Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
2013. májusában megtartott „Pályaszerkezeti konferencián” illeszkedve az Európa 2020 és az NKS stratégiákhoz, a műszaki és gazdasági szempontból optimálisan fenntartható
úthálózatra, az energiatakarékosság, környezetvédelem kérdéseit is figyelembe véve a következő célok fogalmazódtak meg:
• A közbeszerzési kiírások és a műszaki szabályozás korszerűsítésének előkészítése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak
figyelembe vételével
• Gazdasági hatékonyság elemzése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével
• Az útépítési projektek tervezésének technológiai megközelítése
• Az út és hídépítési kivitelezési tevékenység minőségbiztosításának megújítása
• Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
• Kutatás-fejlesztési tevékenység
•Útügyi szakmai képzések
A célok mentén államtitkári megerősítéssel döntés született arról, hogy a konferencián megkezdett közös munka az év hátralévő részében bizottsági munkában folytatódjon a
szakma meghívott képviselői részvételével (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, BKK Közút, tervezők,
kivitelezők, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, ÉMI Nonprofit Kft, MAUT, stb.)
A munkabizottságok a következők voltak: technológiai tervezés, minőségbiztosítás, környezetvédelem, K+F, képzés, jog.
A munkabizottságok javaslataikat munkabizottsági jelentések formájában készítették el, melyben megfogalmazásra kerültek többek között:
- a pályaszerkezetekhez kapcsolódó technológiai tervezési kérdések stratégiai szintű átgondolása és fejlesztési javaslatok
- olyan koncepció és javaslat, amely kötelezően előírja a folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit az építési tevékenységek végzése
során, amelyekkel lehetővé válik az építmények jobb minőségben történő megvalósítása, külön hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.
- annak bemutatása, hogy a magyar útépítésben mely részterületeken lehet és kell a környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiákat alkalmazni a fenntartható fejlődés
érdekében
- javaslat a közúti kutatás-fejlesztési rendszer átalakítására
- képzési koncepció kidolgozása, mely önfejlesztő és probléma centrikus oktatási rendszert alakít ki, miközben megteremti az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzési
továbbképzések között az átjárhatóságot és a szakmai ismeretek egymásra épülését
Fentiekben bemutatott javaslatok egy része hozzárendelhető az operatív programok tervezeteiben rögzített egyes célkitűzésekhez, intézkedésekhez, de ahhoz, hogy a
munkabizottságok javaslatai a 2014-2020-as programozási időszakban uniós forrásból teljes körűen megvalósíthatóvá váljanak, az Területi Operatív Program tervezetben az
alábbi kiegészítéseket szükséges a célkitűzések terén eszközölni:
A fenntartható fejlődés érdekében környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiák alkalmazásával az országos mellékúthálózat egyes szakaszainak burkolatfelújítása,
megcélozva ezzel a kistérségi központok, nehezen megközelíthető térségek elérhetőségének javítását, a forgalombiztonság növelését is.
A térségi hálózatfejlesztés pozitív hatása között szerepel a település befektető-vonzó képességének javítása is.
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Grasselli Norbert
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Innova Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség

Általános megjegyzések:
Az OP szakmai területek szerinti prioritások szerint rendeződik. A hármas területi felosztáshoz való igazodás egy területi operatív program esetében célszerűbb lenne, hasonlóan
a 6. oldalon bemutatott felosztáshoz.
6. oldal: A hármas területi felosztás megfelelő, azonban a jelenlegi közigazgatási térség-felosztáshoz való igazodás célszerűbb lenne. A kistérségek helyett a jelenlegi járási
rendszer szerinti felosztás általánosan elfogadott és technikai szempontból átláthatóbb, mint a korábbi kistérségi rendszer, amely már funkcióját vesztette.
6. oldal: A nagyváros térségi csomag lehetséges tartalma megfelelő a legtöbb (kisebb) megyei jogú város számára. Nagyon hiányos viszont a nagyobb méretű, nagyobb
egyetemmel rendelkező városok esetében, ahol más prioritások jelennek meg (pl. Debrecen). A GINOP keretében megjelenő „Kiemelt városi növekedési zónák” programjához
hasonló vagy ahhoz kapcsolódó fejlesztési irányok kell, hogy megjelenjenek.
17. oldal: Javasoljuk az óvodai (bölcsődei) ERFA típusú fejlesztéseket ESZA típusú intézkedésekkel kiegészíteni, elsősorban a környezettudatos és természettudományos
szemlélet elterjesztése érdekében. Javasoljuk a védőnői hálózat fejlesztésének integrálását is.
17. oldal: Javasoljuk az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztését a nagyváros térségekre is kiterjeszteni, hiszen ezek az intézmények nagyszámú beteget látnak el a
város térségéből.
17. oldal: Javasoljuk kiegészíteni az alkonygazdasághoz kapcsolódó (egészséges öregedéssel) kapcsolatos intézkedésekkel.
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Magyar Urbanisztikai Társaság
Egyéb észrevétel
A Magyar Urbanisztikai Társaság álláspontja a 2014-2020-as operatív program tervezetekkel kapcsolatban (Általános észrevételek és TOP)

Általános észrevételek
A Magyar Urbanisztikai Társaság üdvözli és támogatja a kormány elkötelezettségét a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás ösztönzése mellett a 2014-2020 közötti EU kohéziós
politikai programozási időszak forrásainak tervezése során. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazdasági fejlődés társadalmi és infrastrukturális feltételeit is biztosítani
szükséges. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gazdasági fejlődéshez, a versenyképességhez az országos kormányzati országos szint mellett a helyi fejlődésre, a helyi szereplők
aktivitására is kiemelten szükség van. A foglalkoztatás bővítésében, a befektetők vonzásában, az energiahatékonyság megteremtésében, de még a demográfiai fordulat
elősegítésében is integráltan szervezett helyi válaszokra, ezekhez fejlesztési eszközökre van szükség. Éppen ezért javasoljuk hogy a területfejlesztésre és a városok fejlesztésére

több forrás álljon rendelkezésre, oly módon, hogy a két területi programon túl a Gazdaság-fejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti s
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) kere-teiben is dedikált források álljanak rendelkezésre
városfejlesztési célokra, amelyek felhasználásába a városok bevonásra kerülnek.
Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy a helyi-térségi fejlesztési programok is a gazdasági fejlődés helyi feltételeinek megteremtésére irányuljanak, bár ezek a feltételek gyakran
társadalmi, infrastrukturális vagy éppen környezeti jellegűek.
Általánosságban hangsúlyozzuk, hogy a programok keretében a közforrások olyan fejlesztési célú felhasználását tartjuk követendőnek, amelyek megtérülő beruházásokat,
pénzügyileg fenntartható megoldásokat finanszírozzák és képesek eredményesen és transzparens módon együttműködni a magánberuházásokkal.
Jövőbeli hatékonysági szempontok érdekében javasoljuk a klímaváltozás és energiahatékonyság szempontját minden OP-ban és minden fejlesztés esetében figyelembe venni,
ennek megfelelően horizontális szempontként beépíteni a fejlesztési programokba.
Részletes észrevételek
Terület és Településfejlesztési Operatív program
A Magyar Urbanisztikai Társaság üdvözli, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan stratégiai terveiben a magyar kormány az Európai uniós kohéziós politikai források
felhasználása-kor érvényesíteni fogja a területileg integrált fejlesztések szemléletét és eszközeit a tervezésben és végrehajtásban is a városok és a megyék szintjén egyaránt. A
közfejlesztések terén a pályázati rendszerek versenyszerű működése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: Nem biztosította a fejlesztések helyi igényekhez igazodását, a
területi koordinációt és a helyi szereplők felelős gazdálkodásának megerősödését. Éppen ezért a tervezett, integrált fejlesztések bevezetése kulcsfontosságú előrelépés.
Kiemelten üdvözöljük, hogy a vonatkozó kormánydöntések alapján az egyes területi szereplők-szintek előre tervezhető forrásokkal készülhetnek a felelősségükbe utalt integrált
programok elő-készítésére.
A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) decentralizált szemléletű felépítése történelmi jelentőségű lépést jelent a területfejlesztési gyakorlatban. Ugyanakkor
a rendelettervezetek ismerete fényében fontosnak tartjuk, hogy az operatív programban egyértelműen rögzítésre kerüljön a megyei, ill. nagyvárosi programok integrált területi
beruházási (ITI) státusza, annak érdekében, hogy biztos és kiszámítható kompetenciával legyenek tervezhetőek és felkészíthetőek e területi szintek. Ugyanakkor az így
megvalósuló megyei és városi programokhoz nem csak erős központi koordináció, de szakmai segítség, minőségbiztosítás és a tapasztalatok, jó példák és szak-tudás
hálózatainak, a tapasztalatcseréinek folyamatos biztosítására is szükség van, amelyekre a technikai segítségnyújtás kereteiből szükségesnek tartjuk finanszírozást biztosítani.
Az integrált területi beruházások kivitelezéséhez szükség lenne módszertan kifejlesztésére és fel-készítésre valamint minőségbiztosításra is, hogy hatékony tervezés
projektfejlesztés valósuljon meg elkerülve a rossz hatékonyságú forrásfelhasználást és a forrásvesztést. Mindezekhez a Magyar Urbanisztikai Társaság örömmel áll partnerként
rendelkezésre.
Ugyanakkor megkésettnek és hiányosnak tartjuk a megyék és megyei jogú városok tervezési-fejlesztési felkészülését, különös tekintettel a szükséges helyi intézmények és
kapacitások megteremtése tekintetében. Itt sürgős intézményi s felelősség rendszeri döntésekre és a felkészülés forrásainak biztosítására van szükség, valamint arra, hogy az
újonnan felálló térségi intézményrendszer elegendő időt – minimálisan 2014 végéig - kapjon saját fejlesztési programjainak kimunkálására.
Különösen kialakulatlan és előkészítetlen a megyei jogú városoknál kisebb városok és térségeik (kistérségek) fejlesztési szerepe. A kiszámíthatóság és a rendszerszerű
fejlesztések érdekében fontosnak tartjuk, hogy az operatív programok keretében megvalósuló fejlesztések a Tftv-ben meg-határozott tervek (pl. területrendezési tervek)
megvalósítását szolgálják.
Üdvözöljük, hogy a célok között több helyen megjelenik a családbarát települések és lakókörnyezet megteremtése és különösen fontos, hogy az 1. prioritástengelyen a
gyermekek napközbeni ellátása – óvodán és bölcsödén túl ezek alternatíváinak támogatása is megjelenik.
Üdvözöljük a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) eszköz alkalmazását a TOP-ban a városok esetében. Fontosnak tartjuk, hogy legalább minden megyei jogú városban
rendelkezésre áll-jon ez a lehetőség, hiszen ez a fejlesztési forma a társadalom közösségeinek megerősítését szolgál-ja, ami gazdasági szempontból (öngondoskodás,
társadalmi tőke, közszolgáltatások kiváltása) is komoly hozzáadott értékkel bír. Ehhez az érintett prioritástengely jelenlegi forráskeretének számottevő megemelését tartjuk
indokoltnak.
Mivel a gazdaság közvetlen fejlesztésére, így az üzleti infrastruktúrára is bőségesen állnak rendelkezésre források a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban
(GINOP) ezért javasoljuk az 1. prioritásból a 3. prioritásba a források 30%-os átcsoportosítását. Az állampolgárok mindennapi életkörülményeit alapvetően meghatározzák a
települési környezethez kapcsolódó fejlesztések lehetőségei. Ugyanakkor elemzések tanulsága szerint is, egy város versenyképességét – pl. a befektetői érdeklődést is –
lapvetően meghatározza a települési környezet, a humán szolgál-tatások lehetőségei.
A program 3. prioritástengelye (városi környezet fejlesztése) jelen tartalmában nem tükröz érdemi szemléleti váltást az eddigi olykor presztizs ill. látványorientált (díszburkolat,
szökőkút, stb.) fejlesztésekhez képest, nem jelenít meg egyértelmű irányt a városfejlesztés számára, holott az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és a
Partnerségi Megállapodás is világos prioritásokat fogalmaz meg, amelyeket a városfejlesztésnek is ösztönöznie kellene. Szükségesnek tart-juk, hogy a 3. prioritásban külön
nevesített és előnyben részesített fejlesztési területként jelenjen meg az aktív városi terek, a mozgás szabad tereinek fejlesztése, amely a jövőben a polgárok egészségi
állapotához, közérzetéhez hozzájárulva fokozza a foglalkoztatást, az egészségügyi költségeket csökkenti. Ugyanakkor a társadalmi befogadás szempontjából is fontos, hogy ezek
a lehetőségek közhasználatúak legyenek. (pl. sportolásra alkalmas közterek, parkok és erdők sportolási- szabad-idős infrastruktúrájának fejlesztése, kisléptékű lakossági
sportpályák, futóhelyek) Minden család számára legyen megfelelő közelségben elérhető ilyen jelegű sportolásra alkalmas közterület, illetve a városokhoz közeli parkerdő
kirándulóterületek fejlesztésére is terjedjen ki a támogatások lehetősége ugyanezen célokból adódóan. Kevés nagy beruházás helyett a kisszámú, könnyen elérhe-tő lehetőség
megteremtését szorgalmazzuk.
A TOP vonatkozásában is a közforrások olyan fejlesztési célú felhasználását tartjuk követendőnek, amelyek lehetőleg megtérülő beruházásokat, pénzügyileg fenntartható
megoldásokat finanszírozza és képes eredményesen és transzparens módon együttműködni a magánberuházásokkal.
Éppen ezért a gazdasági trendekkel összhangban kérjük, hogy a városfejlesztésben a jövőben lehetőség legyen a visszatérítendő (JESSICA típusú) források alkalmazására az
épületenergetika, városrehabilitáció és megtérülő infrastruktúra beruházások esetében. A források szűkössége miatt a GINOP pénzügyi eszközök keretében javasoljuk
betervezni. Megítélésünk szerint a jövő útja a megtérülő beruházásokon és a magánforrások sikeres bevonásán keresztül vezet, amely segít felelős gazdálkodó városirányítást
megteremteni.

2013. december 14. 12:35

Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az ország túlzott mértékben főváros központú. A vidék és főváros közötti szakadék egyre csak nő. Vidékről nagyon sok fiatal indul el a fővárosba, hiszen a legjobb tanulási
lehetőségek, munkahelyek mind ide koncentrálódnak. Fontos helyi szintekre is kiterjeszteni a fejlesztési politikát, az infrastruktúra korszerűsítését, amit ez a program nagyon is
követ.
Törekedni kell a helyi szintek fejlesztésére, iskolák, új munkahelyek,szórakozó helyek megteremtésére, hogy az adott település képes legyen a népességének döntő hányadát
megtartani, ne néptelenedjenek el.
Így Budapest sem lenne túlzsúfolt, számos dolgot könnyebb lenne megoldani. Pl: a közlekedést, a környezetszennyezést.
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!

A program nagyon lényegre törő, követhető. Tartalmazza a legfontosabb problémákat és az ezek megoldására szolgáló terveket is.
Azonban lényeges dolog, hogy egy vidéki város, település nem mindig tárja fel miben van „az ereje”, mi az, ami egyedi, ami az alapot szolgáltatja a foglalkoztatás növeléséhez. Ezt
kellene ösztönözni, hogy megtalálják, építsenek rá. Sajnos sok térség népességmegtartó képessége igen alacsony. Rengeteg szakképzett fiatal indul el sok esetben
Budapestre, de egyéb nagyobb városokba is a munkahelytalálás reményének céljából. Kisebb városaink, falvaink lassan elnéptelenednek. Ezt a rossz infrastrukturális
lehetőségek csak rontják. Az ingázó munkavállalók utazási ideje igen hosszú.
A helyi termékek fogyasztásának ösztönzéséhez kapcsolódó tervek megfelelőek, jól megvilágítva az ebben rejlő lehetőségeket.
Nagyon fontos, hogy vannak térségek, ahol nincs nagyobb város, csupán kistelepülések. Ezek viszont új cégek telepítéséhez tudnak területet biztosítani, ezért nagyobb figyelmet
kellene rájuk szentelni.
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Miskolci Városfejlesztési Kft.
Egyéb észrevétel
Tekintettel arra, hogy a TOP forrásainak jelentős része dedikált forrás fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai konzultációt a megyei jogú városok és megyei önkormányzatok
tervezőivel, hogy az OP-ban megfogalmazottak - az EU által meghatározott kereteken belül - az egyes beavatkozások szintjén is összhangban legyenek a valós helyi igényekkel
és adottságokkal, biztosítva, hogy a források valóban az adott megye, kistérség, település, legfontosabb fejlesztési szükségleteit fedjék le.
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Máthé Zoltán Dénes
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A TOP 3.0 verzió 74.oldalán foglaltak szerint: "Magyarország helyzete az egészségi állapot alapján lényegesen rosszabb, mint a hasonló gazdasági fejlettségű országoké, (és
ami a legsúlyosabb probléma) az ország gazdasági fejlettsége alapján várható egészség-teljesítmény is tovább romlott, a „gazdagság-egészség diszkrepancia” tovább
növekedett." Annak érdekében, hogy ebben pozítív elmozdulás történhessen, álláspontunk szerint indokolt az EFOP és a TOP mellett a GINOP-ban (például a 4.priorítástengely
1.intézkedésben) és a VEKOP-ban (például a 1.priorítástengely 4.intézkedésben) is helyet biztosítani egészségügyi infrastruktúra fejlesztést támogató intézkedéseknek.
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Máthé Zoltán Dénes
Egyéb észrevétel
Siemens Zrt.
A TOP 169. oldalban foglaltakhoz észrevételünk a következő:
Sajnos a jelenlegi szabályozási környezet nem támogatja a nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelést és ennek köszönhetően inkább az egyszerű kazános megoldások
vannak elterjedőben.
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Máthé Zoltán Dénes
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A TOP 53. oldal második bekezdéséhez fűzött javaslatunk a következő:
Ebben a témában is konkrét intézkedések kellenének. Hasonlóan a német példához, támogatni kellene a nap- és szélenergia projekteket a háztartásoktól egészen az ipari
méretű projektekig terjedő széles skálán. A közlekedés területén támogatni lehetne a villamos hajtást, csökkentve pl. a légszennyező buszok arányát a városok belső területein.
A TOP 53. o. utolsó bekezdésétől az 54. o. első bekezdéséig terjedő szöveggel kapcsolatos javaslatunk a következő:
Konkrét támogatási rendszert kellene kidolgozni az itt említett megújúló energia felhasználásokra a lakosságnak és az önkormányzatoknak.
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Máthé Zoltán Dénes
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A TOP 46. o. "A priorítástengely kialakításának ..." kezdetű bekezdés három mondatához kapcsolódóan a következő megjegyzést tesszük:
Mi módon valósul meg az energia függőség csökkentése? - Jelenleg az import dominanciájának növekedése látszik a villamos energiánál, amely eléri a 35-45 %-ot. Ez sajnos
nem az energiafüggőség csökkentésének irányába mutat. Konkrét energia függés csökkentő intézkedések kitűzésére lenne szükség.
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Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Egyéb észrevétel
A dokumentum nagy hangsúlyt helyez a gazdaságfejlesztésre a foglalkoztatási
helyzet javítása érdekében (1. prioritási tengely). Ez üdvözlendő cél.
Azonban fontosnak találjuk hangsúlyozni, hogy a gazdasági termelés nem
képzelhető el megfelelő vízgazdálkodási infrastruktúra nélkül. Az ipari, a
mezőgazdasági tevékenységek és a szolgáltatások fejlesztése

elkerülhetetlenül érinti a vízgazdálkodást, mind a vízigények kielégítése,
mind a kibocsátott szennyvizek elvezetése, tisztítása, valamint a
tisztított szennyvizek befogadása révén. Így javasoljuk majd komplex módon
kiírni az ilyen jellegű pályázatokat (a beruházók számoljanak a
vízgazdálkodási infrastruktúrát érintő költségekkel), és az ezzel
kapcsolatos szándékot szerepeltetni az operatív programban is.
Az 1. prioritási tengely intézkedései között találjuk a térségi szintű,
foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztést. Itt szeretnénk kiemelni
azt a tényt, hogy Magyarország felszíni vizekben gazdag, és emiatt kiváló
adottságokkal rendelkezik a víziturizmus területén. Ahhoz, hogy ezeket a
lehetőségeket kihasználjuk megfelelő vízi infrastruktúrát kell kiépíteni
(például kikötők kishajóknak; csónakok, kenuk kiemelésére szolgáló
létesítmények; sétányok vízpartok mentén; stb.). Javasoljuk az ilyen
jellegű pályázatok kiírását is a 2014-2020 közötti időszakban, úgy, hogy a
kedvezményezettek között a vízügyi igazgatóságok is szerepeljenek
(önállóan, vagy a településekkel társulva).
A dokumentum 2. prioritási tengelye foglalkozik az élhető települési
környezet kialakításával. Támogatásra javasoljuk a vonzó települési
életterek létrehozása érdekében, egyben felkészülve a klímaváltozásra, a
települések belterületén összegyűlő csapadék nagyobb arányú helyben
tározását és vizes élőhelyek, kisebb jóléti tavak, parkok kialakítását.
Emellett, a 2007-2013 közötti időszakhoz hasonlóan, folytatni szükséges a
települési vízelvezető hálózatok rekonstrukcióját, valamint fejlesztését –
erre forrásokat kell biztosítani az elkövetkező években is. A tervezet az
említett prioritási tengely kapcsán, a támogatott intézkedések
kedvezményezettjeként a települési önkormányzatokat, kisebbségi
önkormányzatokat, illetve ezek társulásait, valamint magán és önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságokat említi meg (Kisléptékű települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, 51. old.). Ebből kifolyólag a
vízügyi igazgatóságok számára a programtervezet jelenlegi formájában
vélhetően nem nyílik lehetőség támogatás elnyerésére (holott a jelenlegi
EU-s költségvetési ciklusban a belvízvédelmi célú fejlesztéseket a
regionális operatív programból folytattuk). Arra való tekintettel, hogy a
vízügyi igazgatóságok belvízelvezető létesítményei a településeket is
védik, sőt jelentős hosszban belterületeket is érintenek, valamint
folyamatban van a vízgazdálkodási létesítmények kezelői szerkezetében
egyfajta reform, javasoljuk a vízügyi igazgatóságok (akár a vízgazdálkodási
társulatok is) kedvezményezettként való megjelölését a tervezetben.
Az operatív program tervezete a 3. prioritási tengely részeként
foglalkozik, a környezetbarát közlekedés jegyében, a kerékpárút-hálózat
fejlesztésével. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az árvízvédelmi töltéseken
létesített koronaburkolatok több hasznos célt szolgálnak egyszerre: segítik
a védekezést, a fenntartást, de egyben lehetőséget adnak a folyó menti
települések közötti biztonságos kerékpáros közlekedésre, a helyi
lakosságnak és a turistáknak. Javasoljuk az árvízvédelmi töltések koronáján
kialakítandó kerékpárutak, koronaburkolatok támogatását ebből a forrásból
úgy, hogy a vízügyi igazgatóságok – akár a településekkel társulva – a
kedvezményezettek között lehessenek.
Ugyanennél a prioritás tengelynél a 4(c) beruházási prioritás az
infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az
energiahatékonyság és a megújuló energia támogatását kívánja előmozdítani.
Javasoljuk a megújuló energiák között figyelembe venni a vízenergiát is,
melynek hasznosítására jó lehetőséget biztosíthat – a folyók mentén fekvő
települések esetében – az úszó törpe vízerőtelepek létesítése. Ezek
támogatását is megfontolandónak tartjuk.
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Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
Azt látom, leginkább a nagyvárosok kapnak helyet, ugyanakkor a kistelepüléseknek is ugyanúgy meg kell adni a lehetőséget az élhető környezetre. Nem csak ott lakók számára
jelentene előnyt, de az országnak is, mert nem lehetne ekkora különbség két település között.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Úgy gondolom a sikeres és eredményes településfejlesztés minden csoporttal foglalkozik valamilyen szinten, a kisvárosokkal is! Rájuk kellene a hangsúlyt fektetni. Legalább a a
fiziológiai szükségleteket biztosítani minden elmaradott kis településen!
Ezen felül az a dokumentumról elmondható: jól olvasható és érthető.
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Dr. Peredy Zoltán
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Nemzeti Innovációs Hivatal
1061 Budapest, Andrássy út 12.

A Terület-és Telepüésfejlesztési Operatív Programmal kapccsolatban a következő észrevételeket tesszük:
Általános érvényű észrevételek:
a) Kifogásolt részek:
"A TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Az ERFA források legnagyobb részét, a négy kiemelten
támogatott terület közül az egyikként, K+F-re és innovációra kell fordítani (jelen OP is leírja: 22.o. 1.2.).
A TOP tervezett fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. Ugyanakkor a programból helye lenne az
innováció közbeszereztetését segítő eljárásmódok (PcP, IPP) használata ösztönzésének is. "
Javasolt változtatások: Az OP-ban (elsősorban a helyi érdekű kis- és középvállakozások fejlesztési aktivitásának javítása kapcsán) kitűzött célszámok elérése érdekében
támogatott intézkedések közé javasolt felvenni a K+F és innováció közbeszereztetését segítő eljárásmódokat (PcP és IPP).
Indok: "A KKV-k innovációs képességének támogatását és KFI hajlandóságánk ösztönzését a 2014-2020 időszakban az EU kiemelten fontos területként kezeli majd. A cél, hogy
2020-re az EU a KFI terén (is) felzárkózzon globális versenytársai mellé. Ennek a célnak az elérését szolgáló eszközök között deklaráltan hangsúlyos feladata lesz a KFI-t
támogató közbeszerezési eljárásoknak (PcP és PPI), és az ilyen irányú, tagállami szintű törekvéseket Brüsszel is üdvözli majd.
Ezért is fontos, hogy a KFI-t ösztönző közbeszerzési eljárások az egyes OP-kban minden lehetséges helyen megjelenjenek, azok központi támogatása biztosított legyen. "
b) Egységesíteni kellene kkv vagy KKV rövidítést.
Indok: következetesen szerepeljenek a betűszók és a nem "egyértelmű" helyesírású szavak

Konkrét észrevételek:
A) 1.1.3. I. és II. fejezet 15. oldal
Kifogásolt rész: A klímaváltozás elleni küzdelem
Javasolt rész: a klímaváltozás hatásainak csökkentése
Indok: a klímaváltozás ellen hiába küzdünk, mivel az természetes rendszerességgel is változik; legfeljebb az arra való felkészülést és az ahhoz történő alkalmazkodást
segíthetjük, könnyíthetjük.
B) 2.1.5. fejezet 38. oldal
Kifogásolt rész: 4. Intézkedés: "Térségi kísérleti fejlesztések"
Javasolt változatás: Az intézkedés hatóköre NE szűküljön le a megyék kitörési pontjaiként megjelölt ágazatokra.
Indok: Mivel a célcsoport a helyi érdekű gazdaságban működő magánszemélyek és KKV-k, javasolom, hogy NE csak a megyék által definiált kitörési pontot jelentő ágazatokban
kezdeményezett fejlesztések, projektek kapjanak támogatást. A vidéki térségekben egy vállalkozás elindulása és sikere egy-egy jó ötlet és ember kitartásán múlik, nem szabad,
hogy a megyei tervekbe való esetleges gyengébb illeszkedése miatt essen el támogatástól.
C) 2.6.3. fejezet 99. oldal
Kifogásolt rész: HGF projektek
Javasolt változtatás: kiírni a rövidítést: helyi gazdaságfejlesztési projektek
Azonban nem egyértelmű és nem világos hogy mit takar ez az elnevezés
D) 4.1. fejezet 129. oldal
Kifogásolt rész: A helyi fejlesztési stratégiák az előző pontban említett területeken belül térjenek ki különösen a szociális gazdaság (társadalmi gazdaság), foglalkoztatás, helyi
termék infrastruktúra-fejlesztés, helyi innováció, megújuló energia használat, helyi energia stratégia és a társadalmi esélyegyenlőség elemekre
Javasolt változtatás: kiegészítés: mind a helyi KKV-k, mind a helyi közösségek, a családok és az egyének szintjén
Indok: a helyi életminőség javítása és a helyben maradás elősegítése céljából

E) 4.1. fejezet 131. oldal
Kifogásolt rész: A helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a civil, vállalkozói, önkormányzati, nemzetisé-gi és egyéb közellátásban, közszolgáltatásban érintett helyi, térségi
szervezetek, vala-mint az állampolgárok - kiemelten fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek és segítség-gel élők - bevonását a helyi fejlesztési döntésekbe

Javasolt változtatás: kiegészítés: és a fejlesztésekkel kapcsolatos konkrét feladatok ellátásánál biztosítsák azok elsőbbségét
Indok: a helyi vállalkozások és a munkahelyteremtés segítése, a helyi életminőség javítása és a helyben maradás elősegítése céljából

Üdvözlettel:
Dr. Peredy Zoltán
főosztályvezető-helyettes
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
TOP 2. prioritás: Javasoljuk visszaemelni, és az intézkedések között nevesíteni a TOP korábbi verziójában szereplő „aktív és egészséges életvitelhez kapcsolódó közösségi
infrastruktúrafejlesztés a kulturális és természeti értékek megóvásával” fejlesztési célt.
TOP 2.2. intézkedés: A Belterületen fekvő barnamezős területek esetében javasoljuk, hogy az ipari területek csak példaszerűen legyenek kiemelve, ne pedig korlátozó
értelemben. Vagy kérjük nevesíteni a volt ipari területeken felül a volt MÁV, illetve katonai célú területek.
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TOP 1. prioritás: Kérjük, hogy a megyei Jogú városok saját projektcsomagjuk (ITI) vonatkozásában tervezhessenek e prioritás keretében is. Ez az integrált szemlélet
érvényesülését segítené legalább OP belül.
TOP 1.2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés: Turisztikai termékfejlesztésnek helyi szinten is, - sőt, leginkább helyi szinten – van
relevanciája, és nemcsak kis léptékben. A térségi szintnek elsősorban a turizmus menedzsmentje szempontjából van jelentősége, de ott is desztináció és nem megyei területi
alapon. Kiemelten kérjük, hogy a prioritás a helyi szintű turizmusfejlesztésre (elsősorban: termékfejlesztés, de szolgáltatás fejlesztés és szálláshelyek fejlesztése is) is adjon
lehetőséget. A pénzügyileg fenntarthatatlan, felesleges konkurenciát jelentő beruházásokat más módszerrel, a projektfejlesztés szakaszában lehetne kiszűrni. A GINOP jelenleg
nem ad lehetőséget regionális szintű vagy az országos szintű fejlesztéseket kiegészítő kisebb léptékű, turisztikai termékfejlesztések megvalósítására.
TOP 1.6. intézkedés: Óvodafejlesztés esetén megfelelő indokok esetén (fejlesztést jogszabályi előírás, ill. pl. MSZ szabvány kritériumai miatt nem lehetséges, vagy ha a régi
ingatlan hasznosítása más projekt miatt szükséges) kiváltás is támogatható legyen akkor is, ha a fejlesztés alapvetően nem kapacitásfejlesztéshez kötött. A kapacitásbővítés
helyett a kihasználtság elegendő elvárás.
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Egyéb észrevétel
Az Integrált Területi Beruházás eszköz egyik alapfunkcióját nem tudja betölteni, ha csak egy OP keretében valósulhat meg. Javasoljuk ezért lehetővé tenni, hogy az ITI keretében
más operatív programok forrásai is érvényesíthetők legyenek. Ezek a „TOP ITI komplementer keretek” kerüljenek a TOP-ban és az adott ágazati OP –ban is nevesítésre. (Ágazati
OP-k esetében is jelezzük.)
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MAKEOSZ
Egyéb észrevétel
MAKEOSZ
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Egyéb észrevétel
Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala:
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.0 verziójának
véleményezése
A 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési program társadalmi egyeztetésének keretében áttekintettük, a véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze, illetve csatoljuk mivel azonosultunk vele - a megyei területfejlesztésben tervezésben részt vevő partnerünknek, a DDRFÜ-nek a véleményét.
A TOP munkaanyaga szerint az elmúlt évek területfejlesztési politikája folytatásának tűnik. Nem kap kellő hangsúlyt a települési térszerkezet megtartása, mivel főleg a városokra
koncentrál a program. A nem közvetlen városkörnyéki falvak hátrányos helyzete nem kap lehetőséget a változásra, így a teljes elnéptelenedésük prognosztizálható. A város és

környéke fejlesztési egység együttműködése új tervi műfajt tesz szükségessé, ami a megyei területrendezési és a településrendezési terv között van. Az anyag szerin a városnak
kellene fejlesztenie a vidéke/várostérsége gazdaságát, aminek módjai, eszközei valójában nem tisztázottak, illetve mennyire önkéntes feladata lenne a városoknak.
A Program több eleménél szerepel, hogy a „specifikus célterületek lehatárolása később történik” így nem is véleményezhető, illetve nem ismert a programalkotó szándéka.
A társadalmi befogadás elősegítése más szemléletet, illetve megközelítést igényel, a befogadandó rétegek tudatát, gondolkodás- és életmódját kellene megváltoztatni és a
továbbiakban „halászni” kellene megtanítani ezen réteget, és nem „halat” adni, akkor megtörténhet automatikusan a befogadás. A szegregált területek rehabilitációja nem csak a
városi területeken igényel forrást, hanem a falvakban is.
Az épített örökség (műemlékek és helyi építészeti értékek) felújítása, megőrzése, hasznosítása közvetlenül nem jelenik meg, pedig a megőrzésük a közösség identitása
megőrzésének egyik eszköze lehetne. A felújítás, átalakítás, építési tevékenység munkalehetőséget teremt, a felújított épületek a közérzetet és hangulatot is javítják. Az üresen
álló középületek hasznosítása lehetne az egyik célkitűzés nevesített része.
Általános jellegű észrevételek:
- A meglehetősen terjedelmes és bonyolult szerkezetű TOP érthetőségét és áttekinthetőségét segíti az OP elején található számozatlan táblázat. A táblázat harmadik oszlopa –
„Finanszírozó Alap plusz indikatív forrásallokáció/területegység” – csak részben lett információval feltöltve (finanszírozó Alap). Az áttekinthetőséget növelné, ha az intézkedések
főbb adatai is egy táblázatban összefoglalásra kerülne, illetve az indikátorok tervezését és átláthatóságát is segítené egy összefoglaló táblázat.
- A 3. táblázatban hasznos lenne feltüntetni az egyes prioritásokra szánt teljes pénzügyi keretet, tájékoztató jelleggel forintban is.
- A célok és a prioritások és azok intézkedései közötti konzisztenciát erősíteni lehetne néhány esetben. Pl. Az 1. prioritás esetében az óvodafejlesztésnek közvetve is nehezen
kimutatható hatása lehet a foglalkoztatásra, illetve a KKV fejlesztésre, a 3. prioritás a 4. tematikus célhoz, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
támogatásához járulna hozzá, miközben az intézkedések között közútfejlesztés támogatása is megjelenik.
- Az Operatív Program stratégiai és prioritásokat leíró fejezeteit végig kíséri a „helyi érdekű gazdaságfejlesztés”, „helyi érdekű KKV” fogalma. Amellett, hogy a fogalmak negatív
áthallásokat hordoznak magukban, nem világos, hogy pontosan mi a tartalmuk és mi a szerepük a Program tekintetében. A „helyi érdek” ebben a szövegkörnyezetben úgy hat,
mint ha ellentétes lenne például a nemzeti érdekkel, illetve azon is el lehet gondolkodni, hogy van-e létjogosultsága nem helyi érdekű gazdaságfejlesztésnek, van-e olyan KKV,
amely nem szolgál helyi érdeket.
- A TOP tervezet stratégia fejezetét végig kíséri a területi szinten integrált fejlesztések, fejlesztési csomagok támogatásának vezérelve, ugyanakkor a prioritás leírásokból nem
derül ki, hogy az egyes prioritásoknak, intézkedéseknek mi a területi hatóköre, megyét, megyei jogú városokat, vagy kistérségeket céloz-e meg.
- A TOP egyik vezérmotívuma a területfejlesztés integrált megközelítése, fejlesztési projektcsomagokban, valamint az ITI (Integrált Területi Beruházások) és CLLD eszközök
használatára való törekvés. Ezzel szemben éppen az ITI eszköz esetében, még nem olvasható ki a Programból, hogy mely prioritások, illetve mely másik Operatív Programok
járulnak hozzá az egyes ITI-k megvalósításához, illetve milyen intézményrendszeren keresztül történik a lebonyolításuk.
- A térség (mint alacsonyabb területi szint) fogalma meglehetősen változatos formában jelenik meg a programban, kíséri végig a dokumentumot annak teljes terjedelmében:
„térség”, „kistérség”, „megyei jogú város és térsége”, „nagyvárosi térség” „kisvárosok és térségük”, „országos jelentőségű térség” stb., de így akár a közösség is értelmezhető
egy újabb területi szintként. A megyei és helyi fejlesztési csomagok lehetséges tartalmát (indikatívan) leíró részből ellenben arra lehet következtetni, hogy a programmegvalósítás
három szintje: a megye, az MJV és térsége és a kistérség. Javasolt a beavatkozási területek pontos definiálása, vagy annak az elvnek a lefektetése, hogy a „térség” dinamikusan,
programonként (esetenként még azon belül is) eltérően értelmezhető;
- A megyei és helyi fejlesztési csomagok lehetséges (indikatív) tartalmának leírásában a „18 megyei ITI” esetében több tématerületet érintően is szerepel a kisléptékű, helyi, ill.
helyi érdekű fejlesztések támogatása, amely az ITI sajátosságaival nehezen összeegyeztethető, ilyen típusú fejlesztési elemek támogatására feltehetően hatékonyabb eszköz
tudna lenni a korábbi programozási időszakokban elsősorban a határ menti programokban alkalmazott RFO (Regional Framework Operation), vagy megyei szintű kisprojekt alap
létrehozása.
Az egyes prioritások kapcsán megfogalmazott észrevételek:
1. prioritástengely:
- A prioritás és intézkedéseinek leírásából közvetve az olvasható ki, hogy közvetlenül a KKV-k támogatására a Program nem fog lehetőséget adni. (Kivétel talán a turizmus
területe, de ez sem teljesen egyértelmű.) A 2007-13-as időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a regionális programok gazdaságfejlesztésre szánt forrásai nem lettek volna
leköthetők, ha 2009-től nem nyílik lehetőség közvetlen KKV támogatásra. Ez a veszély a TOP esetében még erősebben fennáll, mivel nagyobb arányban lenne lehetőség
gazdaságfejlesztés támogatására. A programszerű közvetett támogatás alkalmazásának – vállalati tanácsadó program – nem voltak túl kedvezőek a tapasztalatai, egyrészt
időben hosszú előkészítés után nyílt lehetőség az elindítására, másrészt a kitűzött célok megvalósítását is nehezebben lehetett biztosítani.
- A prioritás közvetlen gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedéseinek (1. és 3. intézkedés) eszközrendszere eléggé homályosan lett megfogalmazva és a források nagyságához
képest szűk mozgásteret mutat. A prioritás kulcsszavai a „helyi érdekű”, „közvetett” és „önkormányzat”. Sok esetben nem létező, vagy gyenge, illetve más funkciókkal rendelkező
szereplőket nevesít, mint közvetlen célcsoport, vagy kedvezményezett. (Pl. „többségében önkormányzati tulajdonú kereskedőházak”, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
térségi gazdaságfejlesztési céllal működő gazdasági társaságok.) Egyes eszközök pontos tartalma is további megvilágítást igényelne (pl. „közösségi alternatív
gazdaságfejlesztési kezdeményezésekhez és együttműködésekhez kapcsolódó komplex beruházások”, „helyi vállalkozási szolgáltatások”).
- Ha a „helyi érdekű gazdaságfejlesztés” alatt a Program valamiféle helyi és szociális gazdaság támogatását érti, akkor kérdés, hogy ezt miért nem az 5. CLLD típusú eszközöket
tartalmazó prioritásban alkalmazza. A helyi és szociális gazdaság támogatására a Program eszközeiben éppen az ezen a területen kulcselemet jelentő szociális földprogram,
illetve mikro hitelezés területén hiányzik a kompetenciája.
- A turizmusfejlesztés területén nem teljesen világos, hogy milyen szakmai érvek húzódnak meg a mögött, hogy ez a fejlesztési területet két program támogatja (ide nem számítva
a Vidékfejlesztési Programot). Különösen indokolatlannak tűnik a területi alapon támogatandó Balaton Kiemelt Üdülőkörzet GINOP-ból történő támogatása. A tapasztalatok
szerint két különböző OP-t működtető intézményhálózat között nehéz megteremteni az összhangot és a szinergiák kihasználását.
- A turizmusfejlesztés intézkedésnél, de később más prioritás intézkedéseinél is a kedvezményezett meghatározásánál a „magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok” meghatározás szerepel. Ezt a fogalmat lehet szűken értelmezni: olyan gazdasági társaság, melyet magán- és önkormányzati tulajdonos közösen tulajdonol.
Feltételezhetően a Programnak nem célja ilyen mértékben szűkíteni a kedvezményezettek körét. Kérdés, hogy milyen típusú vállalkozásokat kíván kizárni a dokumentum
szövegezője, illetve ebben az esetben mit ért „magán-tulajdonos” alatt.
- A kísérleti fejlesztések intézkedést javasoljuk a „technológia és termékfejlesztés”-nél szélesebb kontextusba helyezni és akár újszerű módszertani, tervezési eljárások
kifejlesztését és kipróbálását is a támogatható célok közé emelni.
2. prioritástengely:
- Az 2. intézkedés a barnamezős területek rehabilitációjára irányul. A szövegben a barnamező fogalma egykor ipari hasznosítású területre van szűkítve, holott a városi szövetben
egyes esetekben sokkal nagyobb problémát okoz a beékelődött hasznosítatlan, elhagyott katonai, volt szolgáltató funkciójú (iskolák, kulturális intézmények, irodaházak), vagy
lakófunkciójú ingatlanok.
- Az 1. és 3. intézkedés a fenntartható és hatékony városüzemeltetési és települési környezett fejlesztését célozza, a felsorolásban megjelennek az önkormányzatok,
önkormányzati szervek, önkormányzat által fenntartott épületek. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy miután a korábban önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő települési
intézmények nagy része ez évtől állami kezelésbe került, a támogathatóságot a települési szintű komplex hatékonyság javítás elérése érdekében célszerű lenne kiterjeszteni az
állami kezelésben levő közintézményekre is;
3. prioritástengely:
- A 2. intézkedés 1. beavatkozásának tartalma (energiahatékonysági fejlesztések az önkormányzati intézményekben) részben átfed a 2. prioritás 1. intézkedés 2. beavatkozás
keretében tervezett fejlesztési tevékenységekkel. Javasoljuk a tartalmi lehatárolás pontosítását;
- A 2. prioritástengely kapcsán tett észrevételünkhöz hasonlóan a 2. intézkedés 1. beavatkozás esetében is javasoljuk megfontolni a támogathatóság kiterjesztését a településen
működő állami közfeladatot ellátó intézményekre is;
5. prioritástengely:
- Értékelendő, hogy a TOP mind a fejlesztések tervezésében, mind azok megvalósításában ösztönzi a közösségi részvételt, a közösség által irányított várostérségi helyi
fejlesztések eszközének (CLLD) alkalmazását. A megközelítés abban kell, iránymutatást nyújtson, „hogyan” lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, „mit” kell tenni. A program
ennek ellenére meglehetősen konkrétan fogalmaz az "5. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések" intézkedései vonatkozásában,
korlátozva ez által nem csak a majdani helyi stratégiák tartalmát, de valójában az eszköz legfontosabb módszertani ajánlását, a közösségek valódi részvételét és képességét a
cselekvésre. A Program 4. fejezete azt is szabályozza, hogy az akciócsoportok területi szerveződésében lehetőség szerin igazodjon a megyehatárokhoz, mely szintén csorbítja az
alulról jövő kezdeményezések igényalapú megközelítését. Szerencsés lenne, ha a CLLD több prioritásban is megfogalmazott intézkedések megvalósítását lehetővé tévő

eszközként jelenne meg a dokumentumban.
- A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása során felváltva kerül alkalmazásra a helyi gazdaságfejlesztés, valamint a közösségi gazdaságfejlesztés fogalma.
Szerencsés lenne ezeket jól megkülönböztethetően definiálni, ugyanis teljesen eltérő gazdasági elvek mentén szerveződő, eltérő mechanizmusokkal jellemezhető folyamatokról,
rendszerekről van szó. Ez a prioritás nagyban átfedéseket mutat az 1. prioritás intézkedéseivel.
- A vidék gazdaságának fejlesztése tekintetében az elképzelések elsősorban a mezőgazdasági feldolgozóipar irányába mutatnak, melyek a 2007-13 közötti időszakban az EMVA
forrásaiból kerültek finanszírozásra. Ennek alapján és a foglalkoztatási célokat szem előtt tartva a CLLD eszköz alkalmazásával a vidéki térségekben megvalósuló, az ipari és
szolgáltatási irányú KKV fejlesztésekre lehetőséget biztosító ERFA és ESZA források felhasználása jelentős kihívások elé állíthatja a területi szereplőket.
6. prioritástengely:
- A prioritás keretében megfogalmazott intézkedések a TOP ERFA típusú fejlesztéseket támogató prioritásainak és intézkedéseinek ESZA típusú kiegészítő, a fejlesztések
eredményességét javító, szolgáltatás-típusú fejlesztési elemek támogatására koncentrál, nevesítetten a térségi és helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan. Ugyanakkor e
prioritás kapcsán is szerencsés lenne a helyi és térségi gazdaságfejlesztéssel nem együtt kezelni a „CLLD fejlesztéseket”, mint harmadik kategóriát, hiszen a CLLD, mint eszköz
segítségével, annak keretében is lehetséges a helyi és térségi gazdaságfejlesztési elképzelések támogatása.
- Ha már a 1. intézkedés keretében térségi és helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási programelemek is megjelennek, szerencsésebb lenne az intézkedés
megnevezését sem szűkíteni csak a megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programokra.
7. prioritástengely:
- A TOP megvalósítását végző intézményrendszer még nem látszik teljes egészében a Programban, viszont a programalapú integrált megközelítés a projekt és program
fejlesztés és a mentori tevékenység felértékelődését vonja maga után, mely a közreműködő szervezetek esetében komplexebb, és nagyobb erőforrás-igényű szakértői
tevékenységet követel meg. Ezért javasoljuk, hogy a TA keret lehetőség szerint ne csökkenjen a 2007-13-as programvégrehajtás során a ROP-ok keretéből rendelkezésre álló
szint (3,6%) alá.
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Szabó József
Egyéb észrevétel
SZABÓ JÓZSEF VEZÉRIGAZGATÓ
FŐKERT NONPROFIT ZRT.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján a ’Befektetők és Lakosság számára vonzó városi és várostérésgi környezet fejlesztése és megújítása’’, valamint az ’Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
A Főkert Nonprofit Zrt. vállalja, hogy tanácsaival segít kidolgozni a vonatkozó specifikus célokat, elvárt eredményeket és a program további részleteit.
Tisztelettel:
Szabó József
Vezérigazgató
Főkert Nonprofit Zrt.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)

• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Naszvadi Balázs
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
5. prioritástengely:
Itt jelenik meg a közösség által irányított várostérségi helyi fejlesztések eszközének (CLLD) alkalmazása. ("5. prioritástengely: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi
fejlesztések"). A prioritáson belül egyszerre jelenik meg a helyi gazdaságfejlesztés, valamint a közösségi gazdaságfejlesztés, mint támogatható fejlesztési kategória. Az 5.
prioritástengelyen több intézkedése hasonló célokat fogalmaz meg, mint a az 1. prioritás intézkedései. Egyenlőre nem tudjuk, hogy a több alapú finanszírozás a gyakorlatban,
hogy fog megvalósulni (EMVA, ESZA, ERFA), hiszen nagy valószínűséggel ezeket egymástól eltérő, de egyben egymással együttműködő több irányító hatóság és a hozzájuk
kapcsolódó közreműködő szervezet fogja majd bonyolítani.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető

2013. december 13. 12:01

Naszvadi Balázs
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2. prioritástengely:
A barnamezős területek rehabilitációját támogatja, de sajnálatos módon csak az egykor ipari hasznosítású területre szűkítve. A katonai, volt szolgáltató funkciójú vagy
lakófunkciójú ingatlanok esetében a korlátozás miatt nem lehetséges a fejlesztés finanszírozása. Javasoljuk a korlátozás feloldását, hiszen a városok esetében számos olyan
ingatlan található, amely fejlesztésre szánt, de így támogatás nem igényelhető rá.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Naszvadi Balázs
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
1. prioritástengely:
Közvetlenül a KKV-k támogatására az operatív program nem fog lehetőséget adni. Jó iránynak tekintjük viszont, hogy kiemelt szerepet szán az operatív program a helyi
gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósításának. („helyi érdekű gazdaságfejlesztés”)
Nehéz eligazodni a turizmusfejlesztés területén, hiszen a TOP mellett a GINOP, és vidéki térségekben a VP (falusi turizmus, agroturisztikai fejlesztések, stb.) is támogatja a
turisztikai fejlesztéseket.
Szekszárd, 2013. december 13.
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztály
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Tóth Ferenc
Egyéb észrevétel
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az egész TOP illetve az összes OP esetén a korábban kötelezően megalakított (IVS) önkormányzati tulajdonú városfejlesztő cégek szerepet kapnak-e az új fejlesztési
időszakban?
Ha igen, akkor szerepvállalásuk kötelező vagy válaszható lesz? Milyen tevékenységet fognak ellátni?
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Tóth Ferenc
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP 3.2 Kisléptékű közlekedési fejlesztések
A kisléptékű közlekedési fejlesztések esetén a „kisléptékű” fogalom alatt mit lehet érteni? Beruházási összeg, vagy fizikai méretkorlát lesz a meghatározó?
Több önkormányzat is megkezdte Intermodális Csomópontjának előkészítő munkálatait az RMT elkészítésével. Az intézkedésen belül támogatható-e önmagában engedélyes és
kiviteli tervdokumentáció készítése, hiszen egy Intermodális Csomópont megépítése vélhetően nem fér bele a kisléptékű fogalomba. Ugyanakkor egy ilyen nagy beruházás
tervdokumentációja jelentős nagyságrendet képvisel.
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Tóth Ferenc
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
TOP 2.2 Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja
Belterületi barnamezős területek fejlesztése esetében a volt ipari területek mellett lehetséges-e egy belváros közeli volt honvédségi terület fejlesztése? Hiszen ez épp olyan
funkcióváltásra váró terület, mint egy volt ipari terület.
A funkcióváltó fejlesztés tekintetében a közfunkciónak milyen mértéket kell minimum elérnie? A terület gazdaságfejlesztésbe történő bevonása elsősorban profitérdekelt
vállalkozások, megtelepedésének előkészítését jelentené, mely mellett természetesen megvalósítható közfunkció telepítése is. Ugyanakkor a közfunkció mértéke befolyásolja a
gazdaságfejlesztés hatékonyságát.
TOP 2.3 Kisléptékű települési környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztés
A kisléptékű környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztés esetén a „kisléptékű” fogalom alatt mit lehet érteni? Beruházási összeg, vagy fizikai méretkorlát lesz a meghatározó?
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Tóth Ferenc
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP 1.1 Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
A korábbi időszakban a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás 10 %-ig volt elszámolható. Az önkormányzatok esetében javasoljuk az arány 50 % fölé történő
emelését. Van olyan eset, hogy az önkormányzat nem rendelkezik kellő nagyságú területtel a vonzó méretű üzleti infrastruktúra megteremtéséhez. Az önkormányzati többségi
tulajdon elérése nagyobb mértékű elszámolhatóságot igényel a területszerzés tekintetében.

Nem jellemző, hogy az önkormányzatok kereskedőházzal, logisztikai központtal rendelkezzenek. Ezek kialakítása – pl. elhagyott csarnokok fejlesztésével – szintén az
ingatlanvásárlás nagyobb elszámolhatóságát igényli.
Iparterületen kívüli közmű infrastruktúra a TOP vagy a GINOP megfelelő intézkedésében lesz elérhető?
Mikor ismerhető meg azon szervezetek köre, akik a közvetett KKV támogatások közvetítését fogják biztosítani?

TOP 1.6 Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
Óvoda felújítása bővítése mellett támogatható tevékenységként javasoljuk új épület építését is engedni. Esetenként racionálisabb, egy fenntartható, korszerűbb anyagokat,
technológiát használó új bölcsőde vagy óvoda építése, mint egy régi épület korszerűsítése. Régi épület esetén a kapacitásbővítés a vonatkozó szabványok (alapterület/fő, udvar
mérete stb.) miatt lehetetlen, vagy az üzemeltetése nem lesz gazdaságos.
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
Az OP tartalmába a megye releváns fejlesztési elképzelései beilleszthetőek. Megjegyzendő, mindazonáltal, hogy
• a MJV-ok és megyék tervezési és végrehajtási együttműködésének konkrét módja, az ezzel kapcsolatos elvárások nem jelennek meg egyértelműen a jelenlegi tervezetben, ez
bizonytalanságot okoz a tervezésben
• az OP-ban szerepeltetett „CLLD” és a Vidékfejlesztési Programban (VP) megjelenített „CLLD” kapcsolata, tartalma nem világos. Egyértelműen javasoljuk, a CLLD többalapos
(„multifund”) rendszerben kerüljön kialakításra, egységesen (ld. a VP-hoz megfogalmazott javaslatot is), annak érdekében, hogy a koordinációt erősítő funkcióját képes legyen
betölteni.
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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
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Általános megállapítások a dokumentumról:
-Az anyag jól szerkesztett és illeszkedik az EU-s fejlesztési elképzelésekhez
- könnyen olvasható, érthető a témában nem jártas egyének számára
- programszintű leírások teljesíthetőek
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Green City Magyarország
Egyéb észrevétel
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Somorjai - Tamássy Zsolt
Egyéb észrevétel
Astrantia Kft. - Csemete Kertműhely
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,

szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
Tisztelettel:
Somorjai-Tamássy Zsolt
MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
Sok kistelepülésnek is meg kéne adni az esélyt, hogy bekerülhessenek ebbe a programba. Ha a szegényebb területek is feltudnának zárkózni kisebb-nagyobb településekhez,
az az egész ország javára válhatna.
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Bene Zsuzsa
Egyéb észrevétel

A TOP 3-as verzióját rendkívüli terjedelmesség és struktúrájában erős tagoltság jellemzi. (Mondhatjuk, hogy az előző változat lényegesen áttekinthetőbb és kezelhetőbb volt.)
A TOP 1. Prioritástengelyén belül több olyan intézkedés, beavatkozás található, mely a GINOP -ban szintén támogatható tevékenységként szerepel (pl.: Támogató üzleti környezet
fejlesztése – inkubátorházak, ipari parkok, logisztikai központ stb.),és csupán a tulajdon viszonyokban látható érdemi eltérés. Szükségesnek tartjuk jól elkülöníthetően lehatárolni
az egyes OP-k beavatkozásait, és egyértelműsíteni a különböző intézkedések tartalmát.
A TOP 3-as Prioritástengely 3-as intézkedésének végrehajtása gyakorlatilag megvalósíthatatlan, mivel ma már praktikusan nem léteznek tiszta önkormányzati tulajdonú
épületegyüttesek, így az önkormányzati bérlakások energiahatékonyságának növelése akadályokba ütközik. (épületre és nem lakásra értelmezhető a beavatkozás.)
A TOP-ból megvalósítandó fejlesztések tervezése körül rendkívül sok a bizonytalanság, úgy mint:
- az elmúlt hónapban a TOP-pal kapcsolatos szakmai fórumokon, konferenciákon több alkalommal megjelent a prezentációkban, hogy a „ megye gazdaságfejlesztési integrált
projektcsomagját a TOP 1. és 6. prioritásra, …. a megyei jogú város gazdaság- és település fejlesztési integrált projektcsomagját a 2., 3., 4. és a 6. prioritásra tervezi.” – Ez
olvasható pl. a Tipold Ferenc által készített prezentációban is.
Ezzel szemben a TOP 3.0 verzió 134. és 139. oldalán gyakorlatilag szó szerint megegyezik az MJV- k ill. a megyék ITI keretében tervezhető gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás
bővítő beavatkozásai. Egyértelműsíteni szükséges, hogy az MJV-k is terveznek-e az 1-es prioritásra.
- túl sok olyan jelzés szerepel az anyagban, elsősorban a mechanizmusokra, illetve alkalmazandó eljárásokra vonatkozóan, melynek kidolgozását a későbbiekre halasztja – ez
nem könnyíti meg a helyi szereplők, tervezési, programozási tevékenységét.

A TOP 4.2 – 4.3 fejezete a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatásokat, illetve az ITI eszköz alkalmazását részletezi. A fejezet szerint a 22 megyei jogú városba
nagyváros térségi ITI kerül kidolgozásra.
A korábbiakban tervezett területi-, szakmai-, illetve forrás-integráció tekintetébe bizonyos visszalépéseket tapasztalunk, és sajnálattal látjuk, hogy az ITI-k keretében nem
realizálódhatnak az ágazati OP-kból finanszírozott, szakmailag indokolt integrált beavatkozások.
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Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága Munkacsoport
Egyéb észrevétel
Összefoglaló
a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága Munkacsoportja által tett korábbi észrevételek és az operatív programok újabb, 3.0-s verziójához kapcsolódó észrevételek
A munkacsoport a GINOP VEKOP és TOP operatív programokat kapta meg véleményezésre, amelyeket ülésén megvitatott. Az ülésen elhangzottak alapján az operatív programok
2.0 tervezetéhez számos észrevétel került feljegyzésre. Lentiekben ezen észrevételek relevanciája kerül bemutatásra az OP-k 3.0 verziójában.
I. Általános észrevételek
Az OP-k 3.0 verziójában átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• legyen lehetőség a nagyvállalatok támogatására az operatív programok keretében
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartva a következő kiegészítéseket tennénk:
• kérjük, hogy a munkacsoport vehessen részt a további tervezési folyamatban, a programok részletes kidolgozásában is
• munkaerő létszámának növelése ne legyen kötelezettség, ehelyett kerüljenek más indikátorok bevezetésre
o a létszám növekedését javasoljuk legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel rögzíteni, az semmiképpen ne képezzen értékelési, illetve szankcionálási alapot
• az operatív programok célkitűzéseinek tartalma nem minden esetben egyértelmű
o az egyes intézkedések tartalmának további egyértelműsítése, használt fogalomkészlet egységesítése, definiálása javasolt
• GINOP és TOP közötti lehatárolás pontos tisztázása szükséges
o Egyértelmű lehatárolási elvként javasoljuk a vállalkozások számára elérhető fejlesztési források GINOP-ban történő, míg a közszféra kompetenciáját képző, az üzleti környezet
fejlesztését, vonzó üzleti környezet megteremtését célzó programok TOP-ban történő szerepeltetését
• „Kapuk nyitva hagyása”: Mindegyik OP-nél lényeges, hogy az energia hatékony építés, felújítás egyaránt támogatható legyen. Lehetne egy fő kategória, pl. „épületállomány
energetikai javítása”, amelybe definíció szinten beletartozna az új építés és a felújítás is.
A 3.0-s verziókhoz kapcsolódó újabb javaslatok:
• Tematikus koncentráció a célstruktúrában: A pályázati struktúra egyszerűségét, átláthatóságát szem előtt tartva javasoljuk, hogy egy típusú fejlesztés egy prioritásból, ez
intézkedésből lehessen finanszírozható. Pl.: jelenlegi tervezet szerint kiemelt ágazatba tartozó vállalkozás növekvő életszakaszban több intézkedésből (2, 4) pályázhat
kapacitásbővítésre.
• A pályázati felhívások meghirdetésének tervezésekor javasoljuk szem előtt tartani, és a stratégiában is megjeleníteni a tervezhetőséget, mint elsődleges szempontot. A jelenlegi
gyakorlattal ellentétben a felhívások „eseti jellegű”, szűk határidőkkel történő meghirdetése helyett több évre előre tervezhető struktúra kialakítása volna célszerű.
• Az allokált források nagyságának megfelelősége a jelenlegi, prioritás szintű megbontás alapján nehezen megítélhető. A felelős tervezés szempontjából mindenféleképpen
kívánatos volna a tervezett pénzügyi kereteket intézkedési szintre lebontva megjeleníteni a dokumentumokban, illetve amennyiben ezt a Bizottsági sablon nem teszi lehetővé, a
háttérkalkulációkat is közzétenni a társadalmi egyeztetés során.
1-2-3-4-5. prioritások
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartva a következő kiegészítéseket tennénk:
• önkormányzati fejlesztések támogatása, melyek a beruházások ösztönzésére attraktív gazdasági környezet kialakítására irányulnak (pl. út, vasút stb.)
o 1. prioritás tekintetében a TOP-GINOP lehatárolásra tett fenti javaslatnak megfelelően TOP kompetenciába kizárólag az üzleti környezet fejlesztésének delegálása javasolt

2013. december 11. 14:44

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület

Egyéb észrevétel
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.
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

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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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 a TOP-ban valamennyi fenti 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.
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
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 4. prioritás fejlesztéseinek jelenlegi leírásában még egyértelműbbé kellene tenni, hogy az épületek korszerűsítése nem csak felújítást, hanem új építést is jelenthet.
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 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 javítását, illetve kiegészítését javasoljuk:
- a 74. oldal alján alulról a második sor zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „épületeinek korszerűsítésére (épületek felújítása, energiahatékony új épületek
építése) infrastruktúra-fejlesztés”);
- ezzel összhangban a 75. oldalon a támogatandó tevékenységek járóbeteg-szakrendelőkkel kapcsolatos harmadik tétele is kiegészítendő: „az akadálymentesítés
szempontjainak figyelembevételével, indokolt esetben új építése;
- a 82. oldal táblázatának második indikátora („Helyreállított lakóingatlanok városi területeken, m2”) helyett a következő indikátor alkalmazását javasoljuk: „ A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
A 4.4 „Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés sorszámozásánál technikai hiba miatt a 80. oldalon 4. intézkedés helyett
véletlenül 5. intézkedés szerepel: a hiba javítandó.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.6 intézkedésnél lehetőség van 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 43. oldal 3. bekezdésének utolsó mondata kiegészítését javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „Fontos cél továbbá a
meglévő férőhelyek korszerűsítése (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést) is.”.

2013. december 11. 13:44

Vértes Gerecse Közösség
Egyéb észrevétel
A TOP-ban megjelenő fejlesztési irányelvek, prioritások és intézkedések alapvetően jól kezelik a Magyar társadalom igényeit, amely a területfejlesztésben és vidékfejlesztésben
(településfejlesztés) a következő 7 évben a fejlődést szolgálják.
A 7 prioritás közül az 5., és a 6. prioritás tartalmaz olyan elemeket, amelyek vidékfejlesztési szempontból véleményezésre érdemesek, illetve a 7. prioritás is foglalkozik e témával
érintőlegesen. Az első 30 oldalon (az I. fejezetben) mindössze a 16., 17., 18., 19., 20., 22. oldalon említik a CLLD típusú fejlesztéseket, melyek működése még nem tisztult le a
mai napig.
A Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések (CLLD) olyan EU-s nyelvezetű eszköz, amely a LEADER alapelvekben is megjelent, csak nem tervezett a városokkal. A Közösségi
kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében (LEADER) típusú tervezések illetve ekként működő akciócsoportok tilalmát egyik Operatív Programban sem találtam
meg. A CLLD használatát az EB javaslata alapján vették be a Partnerségi Megállapodásba.
Vélemény: Tehát nem derül ki a jelenlegi tervezetekből, hogy az akciócsoportok mikkor, hogyan jönnek létre, vagy a jelenlegiek működnek tovább? Milyen típusú feladatellátás és
tervezés lesz kötelező, vagy ezt a közösség saját maga döntheti el. Felmerülő kérdés az is, hogy a CLLD csoport mennyiben kap több döntésjogot, mint a LEADER csoport. (az
elnevezés ezt sugallja: nem csak a kezdeményezés, hanem a vezérlés is közösségi alapon működik). Egyébként a Vidékfejlesztési Program (VP) 41. szükséglete még mindig
LEADER közösségek támogatásáról és LEADER Programról beszél. Illetve helyenként már alkalmazza a „LEADER-CLLD módszertan” fogalmát.
Érdekesnek nevezhető az a tény is, hogy amíg a VP nem tért ki a HACS-ok megalakításának és feladatainak irányelveire, a TOP-ban történt erre utalás (128. oldal). Itt jelentik ki,
hogy a „csak falvakat magukba foglaló CLLD közösségek nem jogosultak TOP forrásra”.
Vélemény: ebben az esetben javasolható lenne, hogy a város-vidék típusú közösségi tervezést végző és végrehajtó HACS szervezeteket nevezzék CLLD Közösségnek, a tisztán
kistelepülésből álló akciócsoportokat pedig LEADER Közösségnek. Ezzel mindenki számára egyértelmű lenne, hogy a vidékfejlesztésnek melyik formáját tervezte meg egy
térségi közösség. CLLD közösségek HFS-t, a LEADER közösségek HVS-t készítsenek. Ezek - az elnevezésekben történő módosítások - az ügyfelek számára egyszerűsítenék a
fogalmakat, és a lehetőségeket is.
A 4.1. fejezetben kerül a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésének módjáról, határidejéről is szó. Eszerint – az EB által kiadott ütemezés szerint – a végső határidő a HFS
elkészítésre/elfogadásra 2015. december – és 2017 dec. 31. közötti időszak, bár lehet ezelőtti is.
Vélemény: amennyiben a HFS-ek kidolgozására és elfogadására csak 2015 végén kerül sor (legjobb esetben) akkor az első pályázatok csak 2016-ban fognak megjelenni

(legjobb esetben), amely 2017-es fejlesztéseket jelent legkorábban. Figyelembe véve, hogy a 2013-ban záródó ciklus 2014. decemberi legvégső megvalósítást ír elő, a
gazdaság és a társadalmi fejlődés minimálisan 3 évig szünetel (EU-s forrásból) Ez a területfejlesztés bármely településére nézve egyaránt a lecsúszást jelenti, még csak
stagnálásnak sem nevezhető. Kérdéses, hogy a HVS-ek kidolgozása (amely csak kistelepülésekre vonatkozik) mennyiben lesz gyorsabban kivitelezhető és ezekből mikor
lesznek pályázati lehetőségek? Szükséges lenne 2013. decemberben megkezdeni a HVS/HFS tervezéseket, hogy azokat 2014. közepén el lehessen fogadtatni a bizottsággal/
tagokkal. Ez azt feltételezi, hogy a jelenleg működő HACS-ok feladata legyen ezeknek a stratégiának az előkészítése (jelenlegi Egyesületek közgyűlése döntsön a fő
irányelvekről), mivel ők rendelkeznek olyan adatbázissal, amelyből - az EB irányelveit, a 11 tematikus célt ismerve - egy átmeneti időszakra szóló stratégia és cselekvési terv
készülhetne. Ez aza alapja, hogy 2014 év végén már lehessen új pályázatokat megjelentetni a HACS-ok tagságától/elnökségétől kapott döntéseknek megfelelő prioritásokra. Ne
legyenek olyan központi rendeletek, amelyek országosan azonos időben engednek pályázatokat benyújtani, hanem a HACS-ok a saját forráskeretüket saját döntésük szerint
tudják meghirdetni a mindig aktuális, legfontosabb fejlesztések érdekében.
Az átmeneti időszak közben (2014-15) készülhetnek el azok a nagyobb koordinációt, partnerségi megbeszéléseket igénylő HFS-ek, amelyek a városok infrastruktúrájára építve
képesek a térség – és ezáltal a vidéki lakosság – fejlesztését szolgálni.
A 85. oldal… „foglalkoztatás, önfoglalkoztatás révén juthatnak jövedelemhez”…
Vélemény: csak olyan helyi termékfejlesztésre, feldolgozásra, szolgáltatásra szabad forrásokat biztosítani, amely piacképes termék. Az emberek kényszervállalkozóként, nem
versenyképes termékek/szolgáltatások által tisztességes jövedelemhez nem juthatnak. Ezzel a probléma csak elodázva lesz, hosszú távon nem a fenntarthatóságot szolgálja.
86. oldal, 56. tábla 1. sor, indikátor oszlopban: „Támogatásban részesülő vállalatok által bevezetett új helyi termékek száma”
Vélemény: ne csak az új helyi termékek száma legyen indikátor, és ne csak vállalatok esetében, mert a meglévő termékek fejlesztése is fontos, pl. helyi termelők, civil szervezetek
is kaphatnak támogatást.
88. oldal: 2.5.3./ 1. intézkedés: „Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat (CLLD) megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi
akciócsoportok területén működő önkormányzatok és intézményeik, mikro- és kis- és középvállalkozások, civil szervezetek.”
Vélemény: javaslom, hogy az itt leírt fejlesztésekre magánszemélyek (őstermelők és falusi vendégfogadók) is pályázhassanak.
89. oldal: 2.5.3.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei
„Az intézkedések során a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási kritériumnak kell megfelelni. A helyi fejlesztési programokat megvalósító helyi akciócsoportok kiválasztása során
fő alapelv a CLLD előírások (minimum követelmények) teljesítése, ezen túl fontos szempont
a helyi fejlesztési stratégia minősége, integráltsága, többalapos finanszírozása és megvalósíthatósága, továbbá a helyi fejlesztési stratégia összeállításában megvalósuló partnerség…”
Kérdés(ek): az elkészült HFS lesz a programot végrehajtó HACS-ok kiválasztásának alapja? Egyáltalán ki fogja elkészíteni a HFS-t? Mikor fog ez megtörténni, ha a HFS
elkészítésére/elfogadására 2017 végéig van EB kötelezettség? Ki fogja addig is működtetni a szervezeteket? Ki fogja kezelni a forrásokat?
94. oldal: 2.6.… „A munkalehetőségek beszűkülése a lakosság mindennapi megélhetését veszélyezteti…. A hagyományos gazdasági szereplők és foglalkoztatók számának
visszaesésével, illetve azok mellett, szükséges alternatív megoldások keresése a helyi munkaerő és tudás hasznosítása érdekében….” … „A prioritási tengely keretében
tervezett intézkedések mindegyike esetén kiemelt jelentőségű célcsoportnak kell tekinteni a civil kezdeményezéseket.
Vélemény: a cél önmagában helyes, és támogatandó. De szükséges hozzá minden helyi erőforrás bevonása, ezek kihasználásnak támogatása, különös tekintettel a helyi
alapanyagokra, adottságokra nézve. Itt lehetne leginkább kihasználni azokat az „elfekvő”, még helyben megtalálható szellemi tőkét is, amely képes azokat a feladatokat átvállalni,
melyeket az önkormányzatok már nem tudnak. Itt lehetne erősíteni úgy a szociális hálót, hogy a helyi emberek egymás megsegítésére fordítják meglévő javaikat, és egy innovatív
módszerrel (cserekereskedelem) jövedelem kimutatása nélküli hasznos tevékenységet végezhetnének. A közfoglalkoztatásban is újszerű megoldásokat kell találni, csak ehhez
a szabályozást is szükséges lenne átalakítani. Ezekhez a mikrovállalkozásokat is szükséges bevonni, mert ezek kimaradtak a kedvezményezetti körből. (2.6.3. 1., 2. intézkedés)
2.6.7. „….Fontos szerephez jut továbbá a térségben található munkanélküliek térségen belüli munkaerőpiaci mobilizációjának és a térségi foglalkoztatók hálózatosodási
lehetőségeinek megteremtése, a foglalkoztatást segítő készségek, képességek fejlesztése valamint a meghatározó térségi szereplők fejlesztés orientált partnerségének
építése.
Vélemény: Akár az ingázás, távmunka fogalmát is át lehet gondolni, és ha szükséges, térségek közötti kooperációban meg lehetne oldani a helyi munkaerő hiányt / többletet. Itt
lehetne támogatni pl. munkásszállók (meglévő üres épületek) kialakítását is, amely azoknak a munkavállalóknak megoldás, akik nem rendelkeznek saját otthonnal(Pl. a
hajléktalanok nem kaphatnak munkát, mert nincs bejelentett lakcímük), illetve a családi kötelezettség hiánya miatt messzebb is munkát tudnak vállalni. A CLLD térségek
szereplői egymással köthetnének „cseremunkaprogramban” megállapodást. Számításokat igényel, hogy milyen távolságban, hány embernek a közlekedtetése olcsóbb, illetve
mikor kifizetődőbb a munkahely településén történő elhelyezés.
149. oldal. 7.2.3. –„A TOP ESZA finanszírozású 7. Technikai segítségnyújtás prioritásában tervezett kapacitásépítés támogatása (Térségi projektgenerálási és –fejlesztési
feladatok támogatása intézkedés), illetve lehetőség nyílhat rá a TOP 5. prioritásában (Közösségi szinten irányított várostérségi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)),
amennyiben a HACS-ok által kialakítandó CLLD program tartalmaz majd ilyen ESZA finanszírozású elemet.”
Vélemény/kérdés: ez a mondat elég nehezen értelmezhető, de mégis magában rejti azt a lehetőséget, hogy - a HAcs-ok, amennyiben terveznek erre – ESZA/technikai
segítségnyújtás keretből is lehet finanszírozni a projekteket?
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Berndt Mihály
Egyéb észrevétel
Véleményemet a közhasznú tevékenységet folytató OPAKFI tudományos egyesület Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztályának elnökeként írom.
Az Egyesület tömöríti a környezeti zaj elleni védelem területén működő szakértőket, szakmai szervezeteket.
A „zaj” a környezetvédelem mostohagyereke – fogalmazott az EU Bizottság az 1996-ban kiadott „Zöld Könyv”-ében. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nem sok minden változott a
megítélésben hazánkban sem.
Azt, hogy a környezeti zaj mennyire meghatározója a városi lakosság komfortérzetének, mennyire meghatározója a környezetállapotnak, mutatja, hogy a lakossági panaszok nagy
hányada a környezeti zajjal függ össze, jóval nagyobb mértékben, mint például a levegőszennyezéssel. (V.ö.: Állampolgári Jogok Biztosa Hivatalának statisztikai mutatói.)
Ha a városi környezetben élők környezetminőségének javításáról, a kedvező helyzetek megelőzéséről beszélünk, akkor ezen összetevő nélkül ezt nem tehetjük meg!
Sajnos a Dokumentumban kevés szó esik a környezet állapotának javításáról, a kedvező helyzetek megőrzéséről! Amikor pedig említésre kerül ez a tényező, kizárólag a
levegőtisztaság kerül említésre. Pedig ma Budapest lakosságának több, mint 30%-át, vidéki nagyvárosaink lakosságának 10-15%-át éri a küszöbértéknél nagyobb zajterhelés!!
(V.ö. a stratégiai zajtérképek nyilvános, legfrissebb adatait.)
Tehát akkor, amikor városi környezet minőségéről esik szó, mindenképp szerepeljen a környezeti zajterhelés csökkentésének, a háborítatlan területek megőrzésének
szempontrendszere is a felsoroltak között! (Ne csak a levegőtisztaság-védelem jusson eszünkbe!)

Szeretnénk, ha a Dokumentum ezzel a szegmenssel kiegészítve is bizonyítéka lehetne annak, hogy a környezeti zaj elleni védelem mára Magyarországon már nem a
környezetvédelem "mostohagyereke".
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
7. Prioritástengely: Technikai segítségnyújtás
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális elemzési, értékelési, monitoring és szakmai rendszer
kiépítésének és működtetésének hatékony biztosítása és új együttműködések kialakítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének
minimum 10%-a mértékéig:
• A makroregionális, Kárpát-medencei fejlesztések központi koordinációjának biztosítás a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és partnerei által.
• Határon átnyúló megalapozó szakmai anyagok, módszertanok, programok és projektek tervezési, elemzési, értékelési, információs és szakmai, valamint disszeminációs
szolgáltatások és szakmai projektek célzott és kiemelt támogatásának biztosítása.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
6. Prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális emberi erőforrás-fejlesztés, társadalmi befogadás és
foglalkoztatás ösztönzés hatékony térségi és helyi biztosítása és új együttműködések kialakítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás
forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Határon átnyúló megyei és helyi foglalkoztathatósági mintaprojektek támogatása.
• Határon átnyúló megyei és helyi társadalom befogadási és szegénység elleni mintaprojektek támogatása.
• Határon átnyúló megyei és helyi közszolgáltatási és közösségfejlesztési mintaprojektek támogatása.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
5. Prioritástengely: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei helyi gazdaságfejlesztés hatékony biztosítása és új együttműködések kialakítása
érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési mintaprojektek megvalósításának és a jó gyakorlatok terjesztésének biztosítása a CLLD területen (pl. határon túli termékek,
szolgáltatások integrációja, helyi termékklaszter, termelői piacok és fogyasztói közösségek, helyi pénzhelyettesítő eszközök modellként való kiterjesztése).
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
4. Prioritástengely: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális társadalmi befogadás hatékony biztosítása és új
együttműködések kialakítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A társadalmi befogadást, az esélyegyenlőségét, valamint az életminőséget segítő helyi közszolgáltatások kiterjesztése és mintaprojektek határon átnyúló megvalósítása.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
2. Prioritástengely: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés érdekében a következő
fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Város és várostérségi fejlesztési integrált határon átnyúló közös projektek és kísérleti fejlesztések megvalósításának biztosítása (Pl.: Komárom – Révkomárom, Esztergom –
Párkány, Debrecen – Nagyvárad).
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális gazdasági és vállalkozásfejlesztési, valamint foglalkoztatási tér

kialakítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A megyei gazdaságfejlesztési programokban kérjük, legyen lehetőség közös határon átnyúló gazdaság- és vállalkozás fejlesztési projektek támogatására.
• Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés jó gyakorlatok terjesztésének biztosítása a megye területén (pl. székelygyümölcs program, Gobé-termékek, helyi termékklaszter, termelői
piacok és fogyasztói közösségek, helyi pénzhelyettesítő eszközök modellként való kiterjesztése).
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Egyéb észrevétel
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 a TOP-ban transzregionális, határokon átívelő fejlesztésekre az alapok felhasználásáról szóló rendeletekben meghatározott mértékig
igénybe kívánja venni.
/Ebből következően a TOP specifikus célterületeként 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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Gajzágó Gergő Attila
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Szükséges lenne támogatni a 2000 fő alatti települések csatornaberuházásait is, mert nálunk Daruszentmiklóson a csatornahálózat hiánya az oka, hogy több befektető nem a
településünket választotta, amely egyébként az M6-os autópálya lejárója mellett fekszik, közvetlenül az új Duna-híd (Pentele híd) után. Ezért a csatornaberuházásnak komoly
foglalkoztatási hatása is lenne.
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Bardóczi Sándor
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TOP-on belül hiányzik a területfejlesztés kistérségfejlesztési (járásfejlesztési) szintjére vonatkozó programcsomag. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kisebb települések
önmagukban alkalmatlanok (kicsi a szakember gárda) saját területfejlesztési céljaik megfogalmazására, szűkebb térségükön belül összehangolt cselekvésre, a jó
munkamegosztásra. Éppen ezért a befektetésekkel, területigényekkel szemben felkészületlenül / védtelenül állnak, így ez vagy a területfejlesztés elmaradását, vagy rossz
(kapkodva hozott) területfejlesztési döntéseket eredményez. Ezért véleményünk szerint egy új tervműfajt, a járási (kistérségi) területfejlesztés és -rendezés szintjét szükséges
megteremteni, amelyre (tervezésre, menedzsmentre) a járásközpontoknak forrásokat kell biztosítani. 5-8 település együttesen már képes olyan hatékony területfejlesztési vízió
előállítására, amelyen belül rendezi a gazdaságfejlesztés, a kooperatívan működtetett intézményhálózat, a hatékony infrastrukturális hálózat és a táji értékvédelem közös
kérdéseit egy platformon. Ez a tervezési szint ma óriási hiátus a magyar rendszerben!
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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.
Területi Operatív Program
Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
• Kerékpárosbarát települések kialakítása (50 nagyobb település vagy településrész úthálózatának átalakításával)
• Térségi léptékű jellemzően közlekedési célú kerékpárforgalmi hálózatok létrehozása 1 000 km új létesítmény megépítésével
• Országszerte 70 Bringa Park kialakítása a mindennapi gyakorlás/mozgás helyszínének biztosítására
• A felelős civil és kormányzati szervezetek részvételével a kerékpáros közlekedés minden területét átfogó koordinációs szervezet létrehozásának és működtetésének a
támogatása
Javaslatok az OP módosítására:

A javaslatból teljesen hiányzik, ezért javasoljuk megjeleníteni:
• Országszerte 70 Bringa Park kialakítása a mindennapi mozgás helyszínének biztosítására.
• A felelős civil és kormányzati szervezetek részvételével a kerékpározás minden területét átfogó koordinációs szervezet létrehozása és működtetése
A közlekedési célú kerékpáros közlekedés alapvetően jól megjelenik a tervezetben, de a megfogalmazás több ponton pontosításra szorul:
• Nem kizárólag kerékpárutak építésének, felújításának támogatását javasoljuk, hanem egész települések vagy településrészek úthálózatának kerékpárosbarát átalakítását.
Nagyon fontos a különbségtétel, mert ellenkező esetben továbbra is elszigetelt, szinte kizárólag önálló létesítmények építését célzó projektek kerülnek előkészítésre,
támogatásra. Településeken belül a kerékpárral közlekedők igényeit hatékonyan csak a megfelelő létesítmények (pl. kerékpárosbarát forgalomcsillapított utca, kerékpársáv,
nyitott kerékpársáv, kerékpárút stb.) megfelelő kombinációjával lehet kielégíteni.
• A helyközi kerékpáros közlekedés esetében a nemzetközi, országos hálózatokhoz való kapcsolódással (legalább) egyenrangú a központi funkciókkal rendelkező települések és
a vonzáskörzetükben levő kisebb települések között a biztonságos kerékpárhasználat lehetővé tétele. Javasolt az erre utaló mondat pontosítása vagy törlése.
• A kerékpár jármű, így nemcsak a gyalogos, hanem a motorizált közúti közlekedéssel való összhang is fontos. Javasolt az erre utaló mondat pontosítása vagy törlése.
• Javasoljuk az indikátorok között az átalakítandó települések/településrészek, vagy “Létrejövő kerékpárosbarát települések száma” és „helyközi kerékpárutak hosszát”
szerepeltetni.
• A TOP tervezetében szereplő szűkítést (mely szerint csak önkormányzati utakon való beavatkozást támogatna) igen veszélyesnek érezzük (különösen az IKOP megismert
tervezete tükrében), mert a kerékpárforgalmi kialakítása hálózatok kapcsán az országos közutak települési átkelési szakaszainak kerékpárosbarát átalakítása nem lenne
támogatható. Javasoljuk ezen szűkítés törlését és az országos közutak átkelési szakaszain levő beavatkozások elszámolhatóságának biztosítását.
A közlekedési ágazat, azon belül is a helyi-helyközi közlekedés aránytalanul kevés figyelmet kapott az egyébként is kisköltségvetésű területi operatív programon belül is. Ez a
hibás tervezés a munkaerő mobilitását és a nemzetgazdaság fejlesztését rendkívül hátrányosan érintheti. Javasolt ennek a kérdéskörnek a teljes újragondolása a
gazdaságfejlesztés mint kiemelt prioritás figyelembevételével.
A turisztikai célú regionális és helyi kerékpáros útvonalak nem jelennek meg a javaslatban (azaz csak közlekedési szempontból, az infrastruktúra oldaláról közelíti meg a TOP a
kérdést), miközben a komplex kerékpáros turisztikai projektek fejlesztése (amelyek a kerékpárforgalmi létesítmények mellett szolgáltatásfejlesztést és promóciót, marketinget is
tartalmaznak) itt is elengedhetetlenül fontosak lennének.

2013. december 9. 09:08

Ibrányi András
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Tervezők!
A TOP 1. prioritás Térségi kísérleti fejlesztések (4. beavatkozás) jelenleg a KKV-k esetében biztosítanának lehetőséget fejlesztéseikhez közvetítő intézményrendszeren keresztül.
Hajdú-Bihar megyében azonban formálódnak olyan elképzelések, melyek egyéb szereplőket érintő kísérleti fejlesztéseket jelentenének (pl. egy újszerű gazdaságfejlesztési,
energetikai vagy környezetvédelmi megoldás pilot projekje), melynek megvalósítása a kedvezményezetti kör bővítését igényli, illetve azok közvetlen megyei programból való
támogatását is szükséges lehetővé tenni közvetítő intézményen keresztüli támogatás helyett.
A megvalósuló pilot projektek egyik fő célja a nemzetközi együttműködési programok keretében azonosított jó gyakorlatok átültetése, megvalósítása, széles körben való
elterjeszthetőségének megalapozása. A fejlesztések között találni infrastrukturális beruházást, de vannak nem építési jellegű projekt elképzelések is.
A fenti elképzelések akár különböző típusú kedvezményezettek együttműködését is igénylik.
Kérjük lehetővé tenni fenti elképzelések megvalósulását a TOP keretében.
Üdvözlettel: Ibrányi András
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
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Bíró Albert elnök Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Egyéb észrevétel
Áttanulmányoztam a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezetének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetés céljára közzétett 3.0
változatát. A TOP-nak számos kapcsolódási pontja van az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához, 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:
Általános észrevételek
• A tervezet IKT-fejlesztéseket szinte nem is említ, annak ellenére, hogy – amint azt a tervezet is meghivatkozza – az infokommunikációs technológiák fejlesztése, a hozzáférés
javítása azon négy tematikus cél között szerepel, amelyekre az ERFA forrás legalább 50%-át kell fordítani. Sem a stratégia, sem a prioritási tengelyek bemutatásánál nem kapott
szerepet az IKT. Még olyan esetekben is hiányzik az intézkedések tartalmából az IKT, amikor a specifikus cél kifejtésében szerepel az IKT-hozzáféréssel kapcsolatos fejlesztési
igény (pl. a 71. oldalon).
• A hiányzó IKT-fejlesztésekről nem lehet tudni, hogy azért hiányoznak-e, mert más operatív programok keretében valósulnak meg, vagy azért, mert ugyan a TOP keretében kerül
rájuk sor, csak a tervezet készítője nem tartotta érdemesnek külön megemlíteni a fejlesztések IKT-komponenseit. Ezen bizonytalanság elkerülésére minden esetben nevesíteni
kell a terület- és településfejlesztési célok eléréséhez szükséges IKT-fejlesztéseket, és hogy azok hol valósulnak meg. Erre még olyan intézkedések esetében is szükség van,
amelyek esetében valószínűsíthető, hogy a beavatkozások IKT-komponense más operatív programban szerepel – pl. a gazdaságfejlesztés esetében a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programban (GINOP), vagy a közigazgatás fejlesztése kapcsán az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP). Ha a tervezet semmilyen
hivatkozást nem tesz ezekre az IKT-fejlesztésekre, és így nincsenek bemutatva az operatív programok között szükséges szinergiák, akkor nincs garancia arra, hogy az operatív
programok megvalósítása során ezek a egymással fejlesztések összhangban történnének.
• Olyan esetekben, amikor a beavatkozásokból nem választhatók le az IKT-eszközök, hogy más operatív program keretében valósuljanak meg – mint például az új területi
integrációs eszközök (ITI, CLLD) esetében –, a szükséges IKT-fejlesztéseknek a TOP-ban nevesítve kell megjelenniük, hisz egyszerre nem valósulhat meg egy beavatkozás több
operatív program forrásaiból. Ráadásul ezen területi integrációs eszközök esetében még azt is biztosítania kell a TOP-nak, hogy az IKT fejlesztésekre is térségileg integráltan
kerüljön sor, különben az a veszély áll fenn, hogy az IKT-fejlesztések – sok korábbi negatív tapasztalathoz hasonlóan – egymástól elszigetelve vagy egymással párhuzamosan, a
szinergiák kihasználása nélkül valósulnak meg. A térségi integrált fejlesztéseknek az IKT-rendszerek összehangolása is részét kell hogy képezze.
Részletes javaslatok
Az alábbiakban arra teszek javaslatot, hogy egyes intézkedéseknél milyen típusú IKT-fejlesztések nevesítése indokolt – akár a TOP-ban, akár más operatív programban
megvalósuló elemként. E fejlesztések TOP-ban nevesítése azért is javasolt, mert így megelőzhető az, hogy amiatt maradjanak el fejlesztések, mert a támogatási dokumentumok

(pályázati felhívások) nem tartalmazzák e fejlesztési elemeket támogatható tevékenységként, ill. elszámolható költségként. Ellenkező esetben, ha csak a projekt szintű tervezés
során merülnek fel ezek az igények, a finanszírozhatóság hiányában elmaradnak (mint erre az elmúlt évek során több területen volt példa).
• Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
Javaslom, hogy a szolgáltatások között a gazdaságfejlesztés szempontjából elengedhetetlen IKT-fejlesztések is jelenjenek meg a vállalati technológiafejlesztések részeként.
• Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés
Javaslom az integrált turisztikai fejlesztések részeként IKT-megoldások nevesítését.
• Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés
Javaslom, hogy jelenjenek meg a gazdaságfejlesztés szempontjából elengedhetetlen IKT-fejlesztések.
• Térségi kísérleti fejlesztések
A vállalati technológiafejlesztések részeként IKT-fejlesztések is legyenek nevesítve.
• Megyei alternatív befektetés- és beruházásösztönzés, projekt-előkészítés, marketing
Javaslom, hogy a szervezet fejlesztéséhez integrált IKT-megoldás is jelenjen meg – a felsorolt példálózó elemeken túlmenően is.
• A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása
A fejlesztések részeként a közterületi és közösségi IKT-eszközök is legyenek nevesítve.
• Kisléptékű közlekedési fejlesztések
A közösségi közlekedési fejlesztéseknek részét kell képezzék az intelligens közlekedésirányítási és utastájékoztatási rendszerek. A (passzív) kerékpárút-nyilvántartás mellett az
erre épülő IKT szolgáltatások fejlesztését is javaslom.
• A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az
energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása
Javaslom, hogy a fejlesztések az intelligens épületüzemeltetési és energetikai szabályozási rendszerekre is terjedjenek ki.
• Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése
A járóbeteg-ellátás IKT-technológiájában jelentős fejlődés zajlott az elmúlt években, a megszületett új megoldások elterjesztése jelentősen segítené a hozzáférés javulását.
• Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés
A közszolgáltatások és közigazgatási tevékenységek fejlesztése elképzelhetetlen IKT- megoldások nélkül. Az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt ezeknek is meg kell valósulniuk.
• Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja
A társadalmi leszakadás megállításának nagyon fontos eszköze e csoportok IKT-hozzáférésének javítása (az eszközök, hálózatok és a kompetenciák fejlesztésével).
• Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
Javaslom a gazdaságfejlesztés szempontjából elengedhetetlen IKT-fejlesztések nevesítését.
• Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése
Javaslom, hogy jelenjenek meg a közterületi és közösségi IKT-eszközök a fejlesztések részeként.
• A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése
A közösségi IKT-fejlesztések elengedhetetlen részét képezik az intézkedésnek.
• Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok
A társadalmi befogadás nagyon fontos eszköze az érintett csoportok IKT-hozzáférésének javítása (az eszközök, hálózatok és a kompetenciák fejlesztésével).
• Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések
Javaslom nevesíteni az IKT-kompetenciák fejlesztését, a célcsoportok hozzáférésének javítását, valamint a partnerséget és hálózatosodást támogató IKT-eszközök fejlesztését.
A tervezet tartalmát – a fenti észrevételek figyelembevétele esetén – támogatom. Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni az észrevételek beépítésének módjáról. Az esetlegesen
szükséges egyeztetésekhez Szekeres Zsolt szakértőt (zsolt.szekeres@nhit.hu, 20/981-4400) jelölöm ki.
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Rauf Norbert
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Tervezők!
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyengébb népsűrűségű, de frekventált települések is kerülhessenek bele és nem csak a városok a ezen programok igénybe vevő
települési körébe.
A Dunaújvárosi Kistérségben nagyon nagy jelentősége van a kistelepüléseknek, mivel területek biztosítását új cégek letelepítéséhez Dunaújváros nem tudja közigazgatási
területén belül biztosítani, csak is a környezetében lévő községek bevonásával.
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Rauf Norbert
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Tervezők!
Sajnos semelyik OP-ban sem találtam a 2000LE alatti települések szennyvízkezelésével kapcsolatos tervet, elképzelést.
A Magyarországon lévő 3500 önkormányzatból legalább 1500 érintett lehet véleményem szerint. Nagyon fontos volna, ha nem a TOP-ban akkor a régi KEOP-nak megfelelő OPban meg kell jelennie, mert nem gondolom, hogy hazai forrásból megcsinálhatók ezen költséges beruházások.A mi településünk Daruszentmiklós gazdasági és logisztikai
szempontból az egyik legfrekventáltabb települése a Dunaújvárosi kistérségnek, lélekszáma 1300 fő..
3 -szor pályáztunk KDOP pályázaton eredménytelenül, mert a források elosztásánál a Balaton elsőbbséget élvezett. Dunaújváros Vasműs problémái (létszámleépítések),
ismertek az országban, ehhez párosul, hogy Dunaújvárosban nincs szabad terület újabb beruházások megtelepítésére csak a közvetlen környezetében lévő településeken.
Emiatt nagyon fontos a teljes infrastruktúra megléte az M6 autópálya 83 km lehajtóját magába foglaló településen. Számos beruházás csak- a csatornázottság hiánya miatt nem
telepedett meg a településen, a frekventált iparterületeinken.
Kérem Önöket a sok kisebb, de élhető és fejlődésre képes települések nevében, hogy adjanak lehetőséget a tervekben való szereplésre, mert, ha nem kerül bele az EU elé
kerülő tervekbe 2020-ig reményét sem látom ezen fejlesztések megvalósításának.
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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 a TOP-ban valamennyi fenti indikátor alkalmazását javasoljuk.

2013. december 4. 13:39

Magyar Téglás Szövetség
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 4. prioritás fejlesztéseinek jelenlegi leírásában még egyértelműbbé kellene tenni, hogy az épületek korszerűsítése nem csak felújítást, hanem új építést is jelenthet.
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 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 javítását, illetve kiegészítését javasoljuk:
- a 74. oldal alján alulról a második sor zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „épületeinek korszerűsítésére (épületek felújítása, energiahatékony új épületek
építése) infrastruktúra-fejlesztés”);
- ezzel összhangban a 75. oldalon a támogatandó tevékenységek járóbeteg-szakrendelőkkel kapcsolatos harmadik tétele is kiegészítendő: „az akadálymentesítés
szempontjainak figyelembevételével, indokolt esetben új építése;
- a 82. oldal táblázatának második indikátora („Helyreállított lakóingatlanok városi területeken, m2”) helyett a következő indikátor alkalmazását javasoljuk: „ A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
A 4.4 „Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés sorszámozásánál technikai hiba miatt a 80. oldalon 4. intézkedés helyett
véletlenül 5. intézkedés szerepel: a hiba javítandó.
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Magyar Téglás Szövetség
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 3.3 intézkedésben az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások megfogalmazásából sajnálatos módon kimaradtak az energiahatékony új építések. Ebben az
intézkedésben a felújításokon kívül nagyon fontos lenne lehetőséget biztosítani az energiahatékonysági szempontoknak megfelelő új építéseknek is, hiszen számos olyan eset
lehet, amikor egy adott cél teljesítése kifejezetten csak új építéssel oldható meg.
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása is, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló 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:
- az 58. oldal legfelső bekezdésében az épületek korszerűsítésének fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „Az energiahatékonysági beruházások,
fejlesztések, korszerűsítések (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) során”;
- a 64. oldalon „Az intézkedés keretein belül megvalósítható…” kezdetű mondat záró részének kiegészítése javasolt, a következők szerint: „illetve az épületek hőszigetelésének
javítását, valamint energiahatékony új épületek építése is, pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő mobilitás
elősegítése érdekében.”.

Az előzőekben leírtak értelmében a 66. oldalon szereplő indikátor („Az energetikailag korszerűsített épületek száma”) törlendő, helyette új indikátorok szükségesek.
Az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok rendszerére vonatkozóan
ld. még az Egyéb észrevételekben általam leírtakat.
A 66. oldalon szereplő „Az energetikailag korszerűsített épületek száma (db)” indikátor helyett a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy
újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)”.
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Magyar Téglás Szövetség
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az épületekre vonatkozó, az 53. oldal legalján szereplő pontatlan meghatározás („nulla energiafelhasználású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel
nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
(Egy mondattal később, az 54. oldal tetején felesleges szűkítést tartalmaz a megfogalmazás: a „tüzelőanyag-megtakarítás” helyett az „energia-megtakarítás” kifejezés használata
javasolt.)
Javaslat: 2021-től alapszintű követelmény lehessen az, hogy az új épületek „intelligens", alacsony vagy közel nulla energiaigényűek legyenek.
A felmerülő többletköltségek az energia-megtakarítás révén megtérülnek.
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Magyar Téglás Szövetség
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.6 intézkedésnél lehetőség van 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 43. oldal 3. bekezdésének utolsó mondata kiegészítését javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint: „Fontos cél továbbá a
meglévő férőhelyek korszerűsítése (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést) is.”.
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Joint Venture Szövetség
Egyéb észrevétel
Részletes megjegyzések
33. oldal
Pozitív jel, hogy a „Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés” intézkedés alapján az eddigi fizikai infrastrukturális megközelítés helyett a szolgáltatások
meglétére és minőségére helyeződik a hangsúly. Ugyanakkor átgondolandó, hogy elsősorban a többségi önkormányzati tulajdonú inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és
technológiai parkok, ipari területek fejlesztéseit támogassák, számos pozitív példa mutatja ugyanis pl. a nem önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkokban rejlő
továbbfejlődési lehetőséget.
Az I. prioritástengely alapján a gazdaságfejlesztési célú támogatások célcsoportja alapvetően a kkv-szektor. Fontos lenne, hogy a nagyvállalatok is részt vehessenek a
munkahelyteremtő beruházásokat támogató konstrukciókban (ld. ROP-ok ipartelepítés témájú korábbi pályázati kiírásai).
34-39. oldal
Több intézkedés esetében is megjelenik a közvetett támogatási rendszer alkalmazásának szándéka, ezeknél általános utalást látunk a kedvezményezettek várható körére
vonatkozóan, pl.:
• többségében önkormányzati tulajdonú, térségi gazdaságfejlesztési céllal működő gazdasági társaságok;
• térségi szintű kkv-kezdeményezéseket előmozdító nonprofit intézményhálózat;
• térségi szintű befektetés- és beruházás-ösztönzéssel foglalkozó szervezetek.
Az intézkedések tartalmának megítélése érdekében fontos lenne, hogy pontosabb információkat lássunk a támogatásokat a kkv-khoz eljuttató közvetítőkre vonatkozó kiválasztási
szempontokról.
30-46. oldal
A TOP tematikájáról általánosságban elmondható, hogy jól strukturált, követi az elmúlt tervezési időszakban bevált tematikát, ugyanakkor általános jellemző, hogy nem részletezi
az elmúlt támogatási ciklus tapasztalatait, így nem követhető, hogy a TOP mennyiben épül a ROP megvalósítása során levont következtetésekre. Nem részletezi a leírás, hogy
milyen forrásallokációs megoldásokra gondol a megfogalmazó a következőkben. „…a ROP-ok a 2007-2013-as ciklus legjobban teljesítő programjai közé tartoznak a
forráslekötés tekintetében. Ugyanakkor a területi szereplők pályázatos úton megszerezhető, előre nem kiszámítható forrásaival szemben a jövőben a szereplők által felelősen
tervezhető és végrehajtható forrásallokációs megoldásokat indokolt előnyben részesíteni.” Mindez a TOP általános hiányosságának tekinthető.
Az OP megyei szintre szűkíti a prioritás megvalósításának területét, holott az EU a 800 ezer és 3 millió közti lakosságszámú NUTS 2 szintű régiókat tekinti a területi alapú
gazdaságfejlesztés színterének. Szükséges lenne a prioritáson belül a regionális szintű együttműködések erősítésének elősegítésére, illetve a megyei gazdaságfejlesztési
elképzelések összehangolására.
A kiválasztási kritériumok nem elég egyértelműen megfogalmazottak. pl. 2.1.5.5 pontban: „A tervezett fejlesztések várhatóan tárgyalásos eljárás révén kerülnek kiírásra.”
A prioritás 6. intézkedése a kedvezményezettek célcsoportját leszűkíti az önkormányzatokra, holott a helyi vállalkozások bevonása hatékonnyá tehetné az adott intézkedéssel
érintett intézmények működését, és lenne is kereslet a vállalkozói szférában a területen való aktivitásra.
46-53. oldal
Szükséges lenne a kiválasztási kritériumok objektív meghatározására a rendelkezésre álló forráselosztás tisztaságának megőrzése érdekében. A jelenlegi megfogalmazás túl
általános. A 2. prioritástengely nem ösztönzi kellő mértékben a magántulajdonú gazdasági társaságok és a helyi önkormányzatok együttműködését.
53-68. oldal
A 2. specifikus cél, a települési energiahatékonyság növelése esetében érdemes lenne az önkormányzatokon kívül az adott település vállalkozásait is bevonni a szén-dioxidkibocsátás csökkentésének komplex kezelésébe.
69-83. oldal
A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés nem kellő mértékben jelenik meg az anyagban, pedig az esélyegyenlőségre nagy hangsúlyt kell fektetni ebben a formában is.

81. oldal
Az 5. intézkedés főbb célcsoportjában csak az „alacsony társadalmi státuszú lakosság; jellemzően alacsony jövedelmű, és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok”
vannak megjelölve, pedig „az intézkedés kiemelten kezeli a Fecskeház Program támogatását” is. A Fecskeház Programban nem kizárólag olyan 35 év alatti fiatalok vesznek részt,
akik alacsony iskolai végzettséggel vagy/és alacsony jövedelemmel rendelkeznek, hanem a diplomás, azonban nem kellő anyagi háttérrel rendelkezők is, ezért javasoljuk a
célcsoport újragondolását.
Az 5. intézkedés keretében nyújtott támogatások a tervezet alapján „zömmel vissza nem térítendő formában valósulnak meg”. A dokumentum nem tér ki arra, mely fejlesztési
terület avagy kedvezményezett esetén tervezi a visszatérítendő támogatást, és milyen formában. A meghatározás azért is fontos, mert a kedvezményezettek típusai között nem
található gazdasági társaság.
85. oldal
Az OP-ban megjelenik a felismerés, hogy a nyugat-európai országokhoz képest a közösségi részvétel és az együttműködés elve Magyarországon kevésbé érvényesül, és
erősítésre szorul. Hiányoljuk a prioritástengely specifikus célkitűzésének bemutatásában a fentiek megoldására irányuló konkrét megoldási javaslatokat, mint például a
programszinten megvalósuló közösségi és helyi fejlesztések esetén a „tripartite partnership” elvének megjelenését.
85-89. oldal
A beruházási prioritás egy specifikus célt tartalmaz, amit célszerű kettéválasztani két specifikus céllá: 1. helyi termelés és értékesítés, helyi szolgáltatások erősítése,
gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzése és támogatása; 2. város-vidék kapcsolatok erősítése a közösségi terek megújítása, bővítése, valamint a társadalom
egészségi állapotának javítása céljából. Ugyanígy az egyes intézkedések is jól elkülöníthető további intézkedésekre vagy legalább alintézkedésekre bonthatók. Ezáltal mind a
specifikus cél, mind pedig a hozzá tartozó intézkedések/alintézkedések leírása konkrétabbá, kevésbé általánossá és elnagyolttá tehető, a célcsoportok és főbb
kedvezményezettek köre is egyértelműbben meghatározhatóvá válna.
89. oldal
A kiválasztási kritériumok vezérelvei között az anyag csupán a CLLD-módszertan szerinti kiválasztást mutatja be. Véleményünk szerint szükséges lenne vizsgálni, bemutatni a
korábbi (LEADER) HACS-okhoz való viszonyt, eltéréseket, újszerűséget, lehatárolást (amennyiben releváns); valamint a szinergiákat. Továbbá szükséges bemutatni, hogy a
HACS-ok kiválasztása és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, elfogadása mely intézmények hatáskörébe tartozik.
93-113. oldal
A kiválasztási kritériumok objektív meghatározása szükséges lenne a rendelkezésre álló forráselosztás tisztaságának megőrzése érdekében. A 6. prioritástengelyben
meghatározott 4. intézkedés jelenlegi formájában még csak nagyon általános, átfogó leírást tartalmaz a társadalmi befogadást elősegítő programok támogatásáról.
170. oldal
Pozitívan értékelendőek a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében tervezett intézkedések. Ezek között megjelenik a szakmai szempontok
érvényesítésének dominanciája a támogatásra történő projekt-kiválasztásban (vélhetően az objektív szempontok előtérbe kerülése), ami különösen fontos a korábbi pályázati
konstrukciók tapasztalatai alapján.
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Egyéb észrevétel
A legfontosabb, stratégiai jellegű javaslatok
• A fejlesztési irányok, illetve az OP eszközrendszerének meghatározásához hiányoljuk az ezeket megalapozó helyzetelemzés és szükségletfelmérés bemutatását.
• Az OP intézkedései közül csak bizonyos közlekedésfejlesztések és energetikai fejlesztések esetében tervezik visszatérítendő források és pénzügyi eszközök alkalmazását. Ezzel
szemben a GINOP „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritási tengelyénél a következő szöveg jelenik meg: „A prioritástengely keretében a JEREMIE jellegű
vállalkozásfejlesztési támogatások mellett megjelennek a jövedelemtermelő településfejlesztési projektek támogatását szolgáló pénzügyi eszközök is (JESSICA).” Ez azt jelenti,
hogy ezeket a GINOP-ból fogják finanszírozni? Akár igen, akár nem, a megyei jogú városok integrált fejlesztésének sikeressége érdekében elengedhetetlennek gondoljuk a
pénzügyi eszközök (különböző típusú visszatérítendő támogatások, úgy mint hitelek, kockázati tőke, fejlesztési alapok stb.) kötelezően előírt használatát. Csak így garantálható a
komplex és valódi életszínvonal-emelkedést garantáló fejlesztésekhez szükséges források bevonása, a kockázatok kezelése, illetve a magántőke minél intenzívebb bevonása a
városfejlesztésbe.
• A fenti megjegyzésünkkel összhangban javasoljuk tehát, hogy a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzügyi eszközöket ne korlátozzák a fent említett intézkedésekre,
hanem adjanak arra lehetőséget, hogy a megyei jogú városokat érintő (de akár a megyei szintű) komplex, integrált programok (ITI-k) egyéb elemeit is lehessen ezen pénzügyi
eszközök segítségével finanszírozni.
• Az egyes intézkedések tartalmának meghatározása nem túl részletes, így nehezen véleményezhető. Pl. a „Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés”
intézkedés esetében nem világos, hogy mit takar a kisösszegű munkahelyteremtő beruházás, vagy a „Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés” esetében a
kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés.
• Ahogy a VEKOP-ban megjelenik specifikus célként a mobilitás és foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésén keresztül, hiányoljuk egy olyan
specifikus cél vagy legalább intézkedés szintjén megjelenő kezdeményezés szerepeltetését, amely a fiatalok helyben maradásának ösztönzését (illetve a vidéki térségekben való
mobilitás növekedését) hivatott szolgálni szintén a közszolgáltatások fejlesztésén és foglalkoztatás-növelésen keresztül.
• A VEKOP és TOP esetében a CLLD-típusú fejlesztésekre irányuló prioritástengely kialakításának indoklása (szakmai, területfejlesztési) ugyanazon érveket sorakoztatja fel, bár
magának a prioritástengelynek az elnevezése más. A tervezett beavatkozások azonban eltérnek a két prioritástengely esetében, a (3) kkv-k versenyképességének fokozása
beruházási prioritás nem jelenik meg a TOP-ban. Amennyiben ez a GINOP-ban jelenik meg, szükséges ezt a TOP-ban is említeni a szinergiák megteremtése és a világos
lehatárolások tisztázása céljából.
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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. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz 2014-2020 (TOP) fűződő megjegyzéseink, véleményeink az
alábbiakban foglalhatók össze:
Elismerve a TOP társadalmasításra szánt verziója kidolgozásában végzett kiterjedt partnerséget és óriási szakmai munkát, a dicséret szavai mellett az alábbi ellentmondásokra,
hiányosságokra kívánjuk felhívni a figyelmet, bízva módosításukban, s általa a dokumentum minőségének javulásában.
Ismereteink szerint a tárca nagyszámú szakmai egyeztetést folytat az ágazatokkal a köztük levő lehatárolások témakörében, azonban erre vonatkozóan nem tartalmaz
információt a dokumentum. Hasznosnak tartanánk – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) mintájára –, ha az eddigi tárgyalások eredményeit legalább
táblázatos, vázlatos formában feltüntetnék a dokumentumban, ezáltal segítve a területi tervezés további folyamatát. Kérjük, az ágazati lehatárolások során kikristályosodott
fejlesztési tartalmak is szerepeljenek az operatív programban. Fontosnak tartjuk a formálódó ágazati egyeztetések mentén lehatárolni pl. a GINOP-ból és a TOP-ból támogatható
kis- és középvállalkozásokat (KKV-kat) érintő fejlesztések körét, illetve a lehatárolások rendező elvét.
Nem egyértelmű, hogy melyik operatív program pontosan milyen fejlesztési elemeket tartalmaz a TOP és a GINOP szinte azonos tematikájában, így az ágazati lehatárolások
köre, pontos fejlesztési tartalmak megfogalmazását kiemelten fontosnak tartjuk. Megjelenik ez a problematika pl. a TOP 6.2. Intézkedés: Munkavállalók készségeinek és helyi
gazdaság igényeinek közelítése és a GINOP 1.5. Intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás-orientált fejlesztése, Munkavállalói képességek fejlesztése beavatkozás
vonatkozásában. TOP 6.1 Intézkedés: Helyi és alternatív foglalkoztatási programok és a GINOP 5. prioritás: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség
fejlesztése; TOP 1.6. Intézkedés: Szociális alapszolgáltatások hozzáférésének javítása és a GINOP 5.5 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség növelése, családi napközik.
Az újfajta eszköz, az ITI alkalmazásának lehetőségei, illetve megvalósításának elemei, területei nem egyértelműek, kérdéses, hogy valódi ITI-nek tekinthető-e, ha egyazon

operatív program több prioritásával valósul meg, nem pedig több operatív programon keresztül. Szintén kérdéses a CLLD-ben megvalósítandó fejlesztések köre, kísérleti jellege,
városok közti típusa. Szükségesnek tartjuk e két újfajta eszköz helyének, szerepének, típusainak kifejtését.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tárca, felismerve a 2014-ben kezdődő programozási ciklusban tevékenykedő közreműködő szervezetek sokszereplős, jelentős koordinációt és
szakmai támogatást igénylő feladatait, a korábbi verzióban még 1,5%-os TA keretet megnövelte 2,6%-ra, ezáltal járulva hozzá a hatékonyabb feladatellátáshoz. Bízunk abban,
hogy a KSZ-ek hatékonyan tudják majd ellátni klasszikus közreműködői feladataik mellett az újszerű integrációs és pénzügyi eszközök kezelését, a kiemelt fejlesztések
előkészítésétől a kivitelezéséig tartó menedzselési feladatokat, a kedvezményezettek felkészítését, projektgenerálást, a projektdoktori szolgáltatásokat és a partnerség
építésének feladatait.
Az operatív program specifikus célonként tartalmazza a program specifikus eredményindikátorokat, illetve az általános és program specifikus output indikátorokat. Az
indikátorok megnevezései azonban számos esetben nem pontosak (pl. csak a mértékegységből derül ki, hogy nem egyértelmű az elnevezés, 91. oldal), vagy befejezetlennek
tűnnek (célértéknél az jelenik meg, hogy növekszik, 87. oldal), illetve nem szabatos megfogalmazásúak. Számos esetben a célérték esetében az jelenik meg az indikátorokra
vonatkozó táblázatokban, hogy „forrásleosztástól függően tervezhető”. Pontosan mit ért ez alatt a szövegező? Az indikátorok témakörénél maradva hangsúlyozni szükséges a
kiválasztandó indikátorok mérhetőségét. Kérdéses, hogy hogyan lesz egyértelműen mérhető pl. a dokumentum 58. oldalán, a 33. számú táblázatban szereplő „Megtakarított
utazási idő a városi és elővárosi nem kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan, ezer utasóra/év” indikátor. Az operatív program végső verziójában ezért az
indikátorok áttekintését és újragondolását mindenképpen szükségesnek tarjuk.
Néhány – különböző prioritáshoz tartozó – intézkedés (2. prioritás 1. intézkedése és a 4. prioritás 4. intézkedése) esetében is szinte azonos tartalommal jelenik meg a
közösségi infrastruktúra fejlesztésének lehetősége. A mindkét prioritás intézkedésében hol az életminőséghez, hol a közösségépítéshez kapcsolódóan, de szerepel a természeti
erőforrásokhoz való hozzáférhetőséget javító közösségi infrastruktúra-fejlesztés, az aktív szabadidő-eltöltés közhasználatú terei, közösségi infrastruktúra megteremtése és
fejlesztése, városok körüli zöld gyűrűk, zöldfelületek kiterjesztése, illetve a közösségépítést szolgáló infrastruktúra, a közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri
közösségi terek, városi zöldfelületek.
A dokumentum 10., a Kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése fejezetében szerepeltetett információk kiegészíthetőek lennének a 2014-2020 közötti európai
uniós programok lebonyolításának, illetve a fejlesztési források intézményi és végrehajtási kereteit meghatározó alapelveit rögzítő 1731/2013. (X. 11.) Kormányhatározat tartalma
alapján.
Javasoljuk, hogy A TOP 1.4. Intézkedése keretében a Kísérleti fejlesztések célcsoportját a minél szélesebb körű támogathatóság érdekében bővítsék ki, ne szorítkozzon
csupán a jelenlegi verzióban szereplő magánszemélyekre, illetve kis-és középvállalkozásokra.
Debrecen, 2013. 11. 25.
Berki Judit, ügyvezető-helyettes
ÉARFÜ Nonprofit Kft.
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Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Magyar Mérnöki Kamara alelnöke
Egyéb észrevétel
Általánosságban:
A prioritástengelyek a tartalmi felépítését jónak tartjuk, a kidolgozás is többnyire kellően konkrét elképzeléseket tartalmaz. Úgy értékeljük, a TOP fejlesztéseit, más operatív
programok beavatkozásaival összhangban próbálja az anyag bemutatni. A TOP eszközrendszerének stratégiai áttekintése jó képet mutat.
Ugyanakkor nem teljesen világos, hogy a TOP-on belüli megyei és helyi fejlesztési csomagok szétválasztása hogyan fog történni.
Javaslatunk az anyag továbbfejlesztéséhez:
Célszerű lenne az anyag végén egy fogalom magyarázó fejezet, ahol leírnák a szerzők, hogyan is értelmezik a magyar nyelvben csak az elmúlt években megjelent, de az
anyagban jócskán előforduló speciális fogalmakat.
A társadalmasítási folyamat lezárását követően hasznosnak tartanánk 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).
Ezeket a javaslatainkat már a TOP 2.0 verziója esetében is megfogalmaztuk.
Véleményünk szerint az anyag intézkedései és beavatkozásai számos esetben olyan elképzeléseket tartalmaznak, amelyek Európa fejlettebb részein megállhatják a helyüket,
azonban igen elrugaszkodottak a magyar valóságtól, a forrásokat más típusú fejlesztésekre lenne célszerű fordítani. (Például; túlzottan sok tanácsadói feladat, ismeretbővítési
lehetőség szerepel a különböző beavatkozások között.)
Részleteiben:
20. oldalhoz:
Kiegészítési javaslat és megjegyzés:

„1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló összegző áttekintés
A kiválasztott tematikus célkitűzés:
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
A kiválasztott beruházási prioritás:
4 (e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a
csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását
A kiválasztás indoklása:
A klímaváltozás okozta hatások mérséklését segítik elő azon alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák, amelyek a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat
helyezik előtérbe. A megfelelő energiaellátási módszereket és technológiákat is tartalmazó, az alacsony CO2-kibocsátásra fókuszáló helyi integrált stratégiák kidolgozása
szükséges, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás koncentrálódó hatásainak csökkentéséhez.
Mindezek mellett a közlekedési infrastruktúrafejlesztés - beleértve a fenntartható városi mobilitást kialakításának elősegítését, a közösségi közlekedés fejlesztését, a kerékpáros
közlekedés infrastrukturális elemeinek fejlesztését, illetve az intermodalitás feltételeinek javítását - kiemelt figyelmet kap. E fejlesztések, hozzájárulnak a kapcsolódó NRP
vállalások teljesüléséhez. ( Megjegyzés: célszerű lenne a Nemzeti Reform Program e területhez kapcsolódó vállalásait bemutatni, vagy konkrétan hivatkozni.)
A kiválasztott beruházási prioritás:

4(c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
A kiválasztás indoklása:
A klímaváltozás alapvető okai és következményei nagyrészt a városi térségekben összpontosulnak, az operatív program több prioritása pedig kiemelten fókuszál a városi
területekre. Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek a kisebb léptékű komplex fejlesztési
programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen az endogén megújuló energiaforrások kiaknázásra irányulnak. A városokban jelentős az energetikailag korszerűtlen
középület- és lakásállomány, amely jelentős környezeti terhelést okoz különösen a zártsorú beépítések esetében.. E hatások mérséklése, illetve a városok környezeti
infrastruktúrájának a fenntartható városüzemeltetést szolgáló fejlesztéssel kiemelt figyelmet kapnak.
A klímaváltozás hatásainak mérséklésében alapvető kihívás a széndioxid-kibocsátás csökkentése, amelyben az önkormányzati infrastrukturális létesítmények, épületek
energiahatékonyságának növelése kiemelt jelentőségű. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések hozzájárulnak a Tanács országspecifikus ajánlásában foglaltakhoz
az épületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozóan.
21. oldalhoz:
Kiegészítési javaslat:
kiválasztott tematikus célkitűzés:
6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
kiválasztott beruházási prioritás:
6 (e) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések révén, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését.
A kiválasztás indoklása:
A településeknek hozzá kell járulniuk olyan országos jelentőségű célok megvalósításához, mint a klímavédelmi célkitűzéseink elérése, a hazai társadalom egészségi
állapotának javítása. A népesség és a befektetők megtartásának fontos feltétele a települések funkcióinak bővítése, az élhető és egészséges környezet kialakítása. A
rehabilitációs és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések hozzájárulnak a környezet védelméhez, a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentéséhez és a lakosság
életminőségének növeléséhez.
kiválasztott tematikus célkitűzés:
(8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
kiválasztott beruházási prioritás:
8 (b) a foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése révén, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari
régiók átalakítását, valamint a konkrét természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását
A kiválasztás indoklása:
Az EU2020 stratégiával és a Nemzeti Reform Programmal (NRP) összhangban kiemelt cél a foglalkoztatás bővítése. Ezt támogatják a térségi foglalkoztatási helyzet javítását
célzó programalapú beavatkozások, a városokban a gazdaságfejlesztés és a közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések. Az életminőséget érintő és
közösségfejlesztő megoldások a hátrányos demográfiai folyamatok mérséklődését, a fővárossal szemben is alternatívát nyújtó, élhető városi életterek kialakulását
eredményezhetik, az Integrált és Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alapján, amely hozzájárulhat a többgenerációs munkanélküliség felszámolásához.

22. oldalhoz:
Megjegyzés:

„ERFA tematikus koncentráció
Az ERFA források legnagyobb részét az alábbi négy tematikus cél valamelyikére kell fordítani:
innováció és kutatás-fejlesztés (1),
infokommunikációs technológiák fejlesztése, hozzáférés javítása (2),
kkv-k versenyképességének fokozása (3),
vagy az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság (4).
A tagállamra jutó teljes ERFA forrás legalább 50 %-át, amelyből legalább 10 %-ot az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság tematikus célra kell fordítani.
További ERFA kötelezettség, hogy az ERFA-források legalább 5 %-át a integrált és fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni.”
Megítélésünk szerint az alacsony CO2 kibocsájtású gazdaság és az integrált fenntartható városfejlesztés kizárólag együtt, összefüggéseiben kezelhető, nem lehet külön
választani. Ezen túlmenően a ráfordítás %-os arányát kevésnek tartjuk.

34-35. oldalakhoz:
Megjegyzés:
„Specifikus célterületek: megye teljes területén megvalósuló fejlesztések (a lehatárolás pontosítása a tervezés későbbi fázisaiban történik meg).” Célszerű lenne a tervezési fázis
időmegjelölése, különös tekintettel arra, hogy az NTH honlapján – 2013. október 29.-én – közzétette; a területi tervezési folyamathoz kapcsolódó módosított ütemezést.
(mellékeljük) Ez a megjegyzésünk vonatkozik egyéb prioritástengelyek esetére is.

47. oldalhoz:
Kiegészítés:
„BERUHÁZÁSI PRIORITÁS ERFA rendelet 5. cikk 6(e): környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a városi környezetfejlesztést célzó

intézkedések révén, ideértve a rozsdaövezetek helyreállítását és a légszennyezettség valamint a zajhatások csökkentését is.”

48. oldalhoz:
Módosító javaslat:
20. táblához:
20. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási prioritásonként, specifikus célonként)
Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, ideértve a barnamezős területek többfunkciós hasznosítását, valamint a települési környezeti állapot
javítása esetében; az indikátorhoz nem a legjobb módszer a lakos-számot rendelni mértékegységként, mert a meglévő sűrűn lakott – esetenként szegregált területeken – a
kívánt cél nem hozza meg az eredményt. Egyes esetekben a szegregáció erősödhet. Helyesebb a területi (m²) mértékegység alkalmazása különösen a barnamezős
beruházások esetében.
50. oldalhoz:
Kiegészítés:
„3. intézkedés: Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Az intézkedés keretében kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg a településeken, amelyek kiegészítő jelleggel kapcsolódnak az ágazati
fejlesztésekhez. Ennek keretében az intézkedés támogatja a települési infrastruktúra-fejlesztéseket a hulladék-gazdálkodás, a vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség és a zajterhelés csökkentése terén.”
51. oldalhoz:
22. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében.
A 22. tábla már helyesen területi (m²) mértékegységet használ, jóllehet a célcsoport ott is a települések lakossága.
54.- 58. oldalakhoz:
Javaslat:
„2.3.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Specifikus cél 1: Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentése.”
A kisléptékű közlekedési fejlesztések körébe, mivel a térség fejlődése összefügg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, javasoljuk bevenni az országos mellékút hálózat
fejlesztését, mely hozzájárul a települések élhető kapcsolatainak kialakításához.
A kisléptékű városi közlekedésfejlesztéseket a közlekedésbiztonságot szolgáló kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kell megoldani.

61. oldal és 93.oldal:
Javaslat:
„ERFA rendelet 5. cikk 4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia
támogatása.”
Összekapcsolandó: A megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés prioritástengelyben megfogalmazottakkal (93. oldal),
kiemelten az építésre vonatkozóan, mert az építések folyamatába bevonhatók, illetve felszámolhatóvá válhat a többgenerációs, alacsony képzettségű munkanélküli rétegek is.
Az építési beruházások eredményei a turisztika, az egészségügy és egyéb telepített iparágak céljait is szolgálják.

115. oldal:
Kiegészítés:
„2.7.4.1 Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz
1. intézkedés: Program végrehajtási feladatok támogatása
Az operatív program végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól kapott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a támogatási konstrukciók,
műveletek keze-lését.
A közreműködő szervezetek legfontosabb feladatai:
részvétel az operatív program időközi módosításában;
éves munkaterv készítése az operatív program lebonyolításáról;
a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítése;
a projektjavaslatok befogadása, műszaki szempontú értékelése;
a döntés-előkészítő bizottságok titkársági feladatainak ellátása;
a támogatási szerződések, a szükség szerint kötendő biztosítéki szerződések megkötése és módosítása;
a projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése, audit-trail;
a támogatások kifizetése;
projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése;
a műszaki helyszíni szemlék lebonyolítása;
ellenőrzések lebonyolítása, szabálytalanságok feltárása és jelentése;
az egységes monitoring információs rendszerben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása;
negyedéves beszámolók készítése a program előrehaladásáról;
az OP-specifikus tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása.”
A pályázatok kiírása és elbírálása komoly szakmai hiányosságokat mutatott a 2007-2013 fejlesztési ciklusban. Az eljárás során döntően jogi és közgazdasági szempontok

érvényesültek, a szakmai megalapozottság, a műszaki tartalom háttérbe szorult, ennek következménye lehet a műszakilag előkészítetlen beruházás, amely azután a határidő
kitolódásához és a költségvetés túllépéséhez vezet. A tervezési munka és az ennek eredményeként előálló terv az egész fejlesztési munka, a beruházás legfontosabb része: ez
mutatja meg, hogy milyen létesítmény készül, az hogyan illeszkedik a környezetébe és mennyibe fog kerülni. Ezért fontosnak tartjuk a Közreműködő Szervezetek műszaki szakmai
megerősítését. Ehhez a Mérnöki Kamara ismételten felajánlja segítségét.
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Salamin Géza, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
Egyéb észrevétel
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
2013. október 22-én levélben a Magyar Nemzeti Bank számára megküldte a 2014-2020-as kohéziós politikai időszakra vonatkozó operatív programok társadalmi egyeztetésre
bocsátott tervezeteinek elérhetőségét, amellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A Magyar Nemzeti Bank törvényben előírt elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank ugyanakkor elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a
rendelkezésére álló eszközeivel támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, a gazdasági növekedést. Ebből kifolyólag hasznosnak tartjuk, amennyiben a három
gazdaságfejlesztési operatív program alakulásáról rendszeres tájékoztatást kapunk, így a tervezés folyamatát az MNB rendelkezésére álló információk segítségével, lehetőség
szerint támogatni tudjuk. Az MNB részéről a 2014-2020-as időszak operatív programjai tekintetében Csizmadia Norbert (csizmadian@mnb.hu) ügyvezető igazgató úr a felelős.
Gazdaságpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk azt a döntést, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklusban a kohéziós források közel hatvan százaléka a
gazdaság fejlesztését szolgálja, valamint azt is, hogy az eddig jellemzően alkalmazott vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is megjelennek a
vállalkozások ösztönzésében.
Mellékelten küldjük észrevételeinket a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program vonatkozásában.
A három gazdaságfejlesztési vonatkozású operatív programról összességében elmondható, hogy olyan újszerű fejlesztési megközelítést mutatnak be, amely alapvetően
válaszolni igyekszik a gazdasági válság tapasztalataira és a gazdaság jelenlegi globális fejlődésfolyamataira, illeszkedik a magyar gazdaságpolitika alapvető prioritásaihoz és
széleskörű fejlesztési eszköztárat jelenít meg. A magyar gazdaság növekedési esélyeinek a szempontjából kiemelten pozitív, hogy az operatív programok tervezetei szerint a
2014-2020-as időszakban a források koncentráltan a gazdaságfejlesztésre fognak irányulni és a gazdaság ösztönzését a központi program (GINOP) mellett a területi alapú
programok, a TOP és VEKOP is szolgálják majd, melyek a gazdasági fejlődés helyi feltételrendszerét tudják fejleszteni.
A jelenlegi dokumentumok alapján látható, hogy a gazdaságfejlesztési források nagyságrendje, azon belül is a vállalati szektorhoz kerülő forrástömeg a következő
programidőszakban jelentős piacbefolyásoló hatást válthat ki. Ebből kifolyólag fontosnak tartjuk az egyes operatív programok egészére, illetve azok intézkedéseire, valamint a
konkrét konstrukcióira vonatkozó részletes elemzések, hatástanulmányok elkészítését, megvizsgálva azok lehetséges várható hatását nemcsak a nemzetgazdaság egésze, de
az egyes piacok, ill. szektorok tekintetében is, valamint következményeit a pénzpiacok vonatkozásában is.
A fejlesztési eszközök, pl. támogatási konstrukciók kidolgozásakor fontos figyelembe venni e várható hatásokat, szektoronként, ágazatonként minél egyértelműbben
meghatározni az elérendő célokat és a feltételek meghatározásával minél pontosabbá tenni a támogatási eszközöket, ami azonban nem járhat a támogatási konstrukciók
elaprózódásával. A vállalati szférába irányuló támogatások tekintetében különösen fontos világos célok mentén, a piaci hatásokra tekintettel lévő megfelelően „célzott”
beavatkozások annak érdekében, hogy a negatív hatások helyett (piactorzító hatás, pályázni nem tudók versenyhátrányba kerülése) a pozitív hatások érvényesüljenek.
Éppen ezért a GINOP véglegesítéséhez és a program majdani végrehajtásához megítélésünk szerint fontos lenne olyan iparági stratégiák kialakítása, amelyek rögzítik az adott
szegmensen belül a gazdaságpolitika céljait, a piac sajátosságait és a kívánatos beavatkozási irányokat. (Az iparági stratégiák kialakítása ismereteink szerint az NGM-ben
korábban már megkezdődött).
A megküldött, az Európai bizottsági sablonok által megkötött formátumban készülő operatív program dokumentumok alapján részleteiben még nem értékelhetőek a
programokba tervezett gazdaságösztönzési eszközök, azonban javasoljuk, hogy a támogatások piactorzító hatása veszélyének csökkentésére, a vállalatok piacra (főképp
nemzetközi piacra) való belépését segítő megoldásokra törekedjenek a programok kialakítása során.
A GINOP és a TOP dokumentumok alapján a 2014-2020-as ciklus fejlesztéspolitikájában megjelenik az ágazati fókuszálás lehetősége, kiemelt ágazatok célzott támogatása.
Ugyanakkor a dokumentumból nem derül ki, hogy milyen ágazati stratégia és prioritásrendszer mentén, mely ágazatok kiemelését célozzák meg a fejlesztések. Megítélésünk
szerint egy fejlesztési időszak eszközrendszerének tervezésekor szükség van az ezzel kapcsolatos célok rögzítésére és az OP-nak erre való hivatkozására. (Az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kormánydöntés előtt álló tervezete megjelöli a kiemelt ágazatokat, azonban a GINOP ezt nem hivatkozza). A GINOP-ban megjelenő
területi tartalom (növekedési és szabad vállalkozási zónák, Balaton, stb.) a térségileg célzottabb és integráltabb fejlesztések lehetőségét hordozzák, azonban jelen
dokumentumban, ennek konkrétumai nem látszódnak. Szükség lenne az OP-ban is egyértelműen meghatározni a beavatkozási térségek (növekedési zónák, SZVZ) fejlesztési
kereteit és körét és ezek alkalmazásának céljait. Megfontolandónak tartjuk e szempontból a nagyobb városok szerepének és kompetenciájának megerősítését a GINOP
vonatkozásában is, hiszen a gazdasági fejlődés és innováció szempontjából a városi központok szerepe meghatározó.
Az uniós elvárásoknak szerinti formátumú, meglehetősen terjedelmes GINOP érthetőségét és áttekinthetőségét nagyban segítené, ha a TOP-hoz hasonlóan – legalább az
egyeztetési változatokban – a dokumentum elején táblázatos formában összefoglalásra kerülne valamennyi prioritástengely, felsorolva azok tervezett intézkedéseit.
A TOP vonatkozásában fontos előrelépésnek tartjuk az integrált területi szemléletű fejlesztések megjelenését és azt is, hogy a makroszintű gazdaságpolitikát helyi gazdasági
törekvések megerősítésével egészítené ki. Nagyon fontos, hogy a helyi és térségi szereplők (megyei és nagyvárosi önkormányzatok) szerepet és felelősséget kapnak a
gazdasági fejlődés ösztönzésében. Az eddigi tapasztalatok szerint a pályázati kiírás vezérelt fejlesztések nem biztosították kellően a területi hatékonyságot, a területi
összehangolást, a fejlesztések szinergiáját és a kedvezményezett szereplők gazdaszerepét. Éppen ezért jelentős előrelépést jelentenek a kormány meghozott döntései a területi
forrásallokációról és az, hogy megkezdődött a térségi (megyei) és városi tervezési felkészülés, melyeket azonban célszerű felgyorsítani, ill. helyi kapacitásépítéssel megalapozni.
A területi fejlesztések eddigi tapasztalatai alapján szükséges a megyei és városi programok határozottabb rögzítése, az OP-ban még jelenleg még bizonytalanul jelzett integrált
területi beruházási (ITI) státuszuk egyértelmű rögzítése.
A TOP (és részben a VEKOP) tartalma kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a térségek gazdasági prosperitásához szükség van alapvető infrastrukturális helyzetük
stabilizálására, ill. a munkaerőpiacot erősítő helyi társadalmi feltételek erősítésére is, amit a területi programok biztosíthatnak.
Ilyen, helyben biztosítható feltétel a munkaerőpiac szempontjából az óvodai férőhelyek és egyéb gyermekellátási megoldások bővítése, amely a kormány népesedéspolitikai
célkitűzéseinek is alapvető feltétele és amelyre elegendő forrást kellene rögzíteni az OP-ban. A munkavállalási képesség tekintetében pedig szükség van arra, hogy a
városfejlesztés is hozzájáruljon a munkaerőpiac szempontjából meghatározó egészségfejlesztéshez. Éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy a 3. prioritásban világos
prioritásként markánsan megjelenjen az (a korábbi egyeztetési rövid OP változatban szereplő, de mostanra elveszett) erre vonatkozó tartalom a városlakók egészségi állapotát
javító sport és szabadtéri mozgás közhasználatú infrastruktúrájának és tereinek fejlesztései, amelyek egyúttal a kormány mindennapos testnevelés célkitűzésének
érvényesítésének is feltételét jelentik (pl. sportolásra alkalmas közterek, parkok és erdők sportolási- szabadidős infrastruktúrájának fejlesztése, kisléptékű lakossági
sportpályák, futóhelyek, stb. fejlesztése).
A VEKOP tekintetében a meghatározó keretet a 2007-2014-es időszakhoz viszonyított forrásvesztés, ill. a megváltozott Regionális Állami Támogatásokról szóló Iránymutatás
(RAG) jelenti. Éppen ezért a VEKOP jelenlegi tartalmának megítéléséhez az alapkérdést az jelenti, hogy mennyire tudnak az országos (kevésbé fejlett régiókra vonatkozó) operatív
programok e területen szerepet vállalni. Célszerű lenne az operatív programban vagy egy azt kísérő dokumentumban az erre vonatkozó információkat, megvalósítási

lehetőségeket bemutatni.
Feltétlenül szükséges az országot gazdasági szempontból „húzó” központi régió számára is elégséges fejlesztési forrásokat rögzíteni, akár a 3%-os átcsoportosítási lehetőség
vizsgálatával is
A három gazdaságfejlesztési vonatkozású OP tekintetében a gazdaságpolitikai szinergia érdekében fontosnak tartjuk, hogy az MNB rendszeres tájékoztatást kapjon az OP
tervezés folyamatáról és külső partnerként bevonásra kerüljön mind a programdokumentum kialakításába, mind a majdani végrehajtás során az egyes konstrukciók
megjelentetésekor.
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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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Dr. Dura Gyula, mb főigazgató Országos Környezetegészségügyi Intézet
Egyéb észrevétel
Vízhigéniás szempontból javaslataink az alábbiak:
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:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program rámutat a közlekedési infrastruktúra, illetve a kerékpáros közlekedés fejlesztésének szükségességére. Kiemeli a megújuló
energiaforrások kihasználásának fontosságát.
A dokumentum 2.3.5 fejezete (64.old) foglalkozik részletesebben a különféle intézmények energiahatékonyságának növelésével.
Kiemeljük, hogy az energiahatékonyság növelését szolgáló, új építő-, illetve burkoló anyagok nagy mennyiségű beépítése során fontos tekintetbe venni a felhasználandó
termékek káros anyag kibocsátását a belső téri levegő minőségének megóvása érdekében.
A tanulmány 136.oldalának alján külön pontban térnek ki a kerékpárút-hálózatok infrastrukturális fejlesztésére.
Az új kerékpárutak létesítésével kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kerékpárutak tervezési folyamatában vegyék figyelembe a levegőminőségi szempontokat is,
a kerékpárral közlekedők egészségének preventív védelme érdekében.
Indoklás:
A forgalmas útvonalak mellett lévő kerékpárutak egészségügyi határértéket meghaladó szintű nitrogén-dioxid terhelése kockázatot jelenthet az ilyen útvonalon elhaladó
kerékpárosok számára. Különösen veszélyeztetik egészségüket azok, akik napi gyakorisággal, hosszabb időtartamban használják ezeket az útvonalakat, és azok is, akiknek
szervezete érzékeny a légszennyezettségre.
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Hagyományok Háza
Egyéb észrevétel
6 * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI
99. táblázat:
8.2 Megjegyzés: részben teljesült.
a vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához és végzéséhez szükséges engedélyek , az engedélyeztetés beszerzésének idejét csökkentő intézkedések; valamint
bürokráció, és hatósági díj csökkentés cél (lásd: A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2012-ben két országspecifikus
ajánlást fogalmazott meg:
•- (5)/1 Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket.•- (5)/3 Csökkentse az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil,
törvényes és nem torzító társasági adózási kereteket.•3. számú ország-specifikus ajánlás (2012): A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak
fenntartható, költségvetési szempontból semleges módon történő enyhítése révén alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az energiaadókra és a
rendszeres vagyonadókra való hangsúlyáthelyezéssel.)

10 * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
7. A támogatások kifizetésének gyorsítása, adminisztráció egyszerűsítése a biztosítékok biztosításának segítése, gyorsítása:
Javaslat: Nem lehet a szabályozásban nem időben meghatározott vállalás a IH felöl ( Pl. amennyiben a IH, vagy teljesítést igazoló döntéshozó a teljesítés igazolta (ez lehet ebben
az esetben egy év is), akkor a kifizetés… - ebben az esetben rögzíteni kell, hogy a kifizetési kérelem, vagy a szakmai beszámoló határidejétől számított 30 napon belül a IH, vagy
teljesítést igazoló döntéshozó a teljesítés igazolta…
e) a támogatás biztosítására szolgáló garancia költsége elszámolható költségnek fog mi-nősülni.
Megjegyzés: Hogy állítja be a pályázó a költségvetésbe? A szakmai költségből vesz el?
8. Egyéb konkrétumok:
Javaslat:
• Jelenjen meg a részelőfinanszírozási lehetőség! Az előleget/előfinanszírozást (mely önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok esetében hitel és
bankgarancia kötelemmel nem terhelt) elég a projekt végén elszámolni, ami azt jelenti, hogy az utolsó részlet kifizetésekor vonják le. Ebben az esetben az előleg végig a projekt
megvalósítás alatt, mint likviditási tartalék a kedvezményezett rendelkezésére áll. A javaslatunk az, hogy ez utóbbi megoldás legyen az általános gyakorlat, kiegészítve
természetesen a minél gyakoribb elszámolásokkal

2013. november 20. 10:28

Hagyományok Háza
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági
szereplők által foglalkoztatottak és az önfoglalkoztatók számának növelése
6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően foglalkoztatott és
önfoglalkoztató résztvevők száma (ESZA 3. cikk (1) a) )
2.6.1
(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása,
(Megjegyzés: beleértve az önfoglalkoztatást)
Javaslat:
A hagyományos gazdasági szereplők és foglalkoztatók számának visszaesésével,
illetve azok mellett, szükséges alternatív megoldások keresése a helyi munkaerő
és tudás hasznosítása érdekében. Az önálló gazdálkodástól, foglalkoztatástól
sokszor évtizedek óta távol maradó lakosság esetében a helyi gazdaság
működőképességének biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a munkaerő
megfelelő felkészítése, vállakozóvá, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, illetve a
termékstruktúra kialakításához kapcsolódóan a teljes előkészítési és mentorálási
folyamat megvalósítása.
68. táblázat indikátor: 6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően
foglalkoztatott, önfoglalkoztató résztvevők száma
3. intézkedés: A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely
közötti kapcsolat erősítése
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: vállalkozások, önfoglalkoztatók,
gazdálkodó szervek, felnőttképzési intézmények, non-profit szervezetek, helyi
önkormányzatok, érdekképviseleti szervek, egyházak.
2.6.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)
69. és 74. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA,
ESZA és KA alapok esetében
Javaslat indikátorra:
A támogatott vállalkozások, önfoglalkoztatók száma
5. intézkedés: A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése
Javaslat:
Az intézkedés részét képezi a kiemelt jelentőségű területeken működő civil szervezetek prog-ramjainak támogatása (többek között a településfejlesztés, örökségvédelem,
kulturális és szo-ciális területen, egészséges életmód, fizikai aktivitás és társadalmi befogadás szempontjából, környezet és természetvédelem, hagyományőrzés stb.).
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Hagyományok Háza
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célkitűzéseknek megfelelő
program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük NYOMATÉKOSAN felvenni:
Támogatásban részesülő vállalatok, kistermelők, kézművesek, szövetkezetek,
vállalkozások, civil szervezetek által bevezetett új helyi termékek száma (db)
2.5.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
Javaslat:
Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési
stratégiákat (CLLD) megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi
akciócsoportok területén működő ön-kormányzatok és intézményeik, mikro- és
kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók, civil szervezetek.
2. intézkedés: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése
58. táblázat: indikátor: Támogatásban részesülő vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek száma
A kkv-knak, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek részére
nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem fizetendő

támogatás)
Minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek és létesítmények
Beleértve a közösségi feldolgozókat.
2.5.5 Teljesítménykeret
A prioritás egyik legfontosabb célja a mikro-, valamint a kis- és
középvállalkozások, önfoglalkoztatók közösségek, szövetkezések, egyesülések
gazdasági tevékenységeinek támogatása, amelyhez közvetlenül vagy közvetve
több intézkedés is hozzájárul. A teljesítménykeret-nek választott indikátor erre
reflektálva a támogatottak számára koncentrál.
59. táblázat. indikátor: Támogatásban részesülő vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek száma
A kkv-knak önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek részére
nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem fizetendő
támogatás)
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Hagyományok Háza
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.4.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastrukturális fejlesztése
Javaslat:
A TOP által támogatott intézkedés alapvető célja az egészségügyi alapellátási és
járóbeteg intézmények modernizációjának támogatása az infrastruktúra és
eszközfejlesztés célirányos támogatásával, annak érdekében, hogy az egyes
kistérségekben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi ellátás és intézmények
szolgáltatásai.
Az alapellátási szolgálatok fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak –
felnőtt gyemek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási
ügyeletnek helyt adó épületek, közétkeztetésben a kistérségi szinten az
ételallergiás, tápanyagzavaros ellátottak részére történő főzőkonyha
infrastruktúra és eszközberuházás fejlesztésére lesz lehetőség.
Támogatandó tevékenységek:
meglévő orvosi rendelők, közétkeztetési infrastruktúra fejlesztése,
akadálymentesítése;
eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy
központosított alapellátási ügyeletté, ételallergiás vagy tápanyagzavaros
ellátottak kiszolgálását lehetővé tevő főzőkonyhává való kialakítása, indokolt
esetben új építése;
56. táblázat indikátor: Támogatásban részesülő KKV vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, civil szervezetek, szövetkezetek, egyházak által bevezetett új
helyi termékek száma Minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek
és turisztikai létesítmények, attrakciók fejlesztése által érintett lakosok száma
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni: Önkormányzati/állami/egyházi/alapítványi tulajdonban lévő
közétkeztetési konyhák felszereltségének infrastruktúrális fejlesztésének
támogatása, beleértve járásonként egy konyha ételallergiások,
táplálék-anyagcsere zavarral küzdők részére történő infrastruktúra és eszköz
beruházást. (ERFA 5. cikk 9 (a) )
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Hagyományok Háza
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
4(c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban és gazdasági tájérték elemek (malmok, major, …); kistermelők kézművesek és mikrovállalkozások gazdaságaiban, műhelyeiben energiahatékonyság és
a megújuló energia támogatása
Lényeges fejlesztési szükséglet a települési önkormányzati infrastrukturális
létesítményekben, az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó
intézményekben és az önkormányzati bér-lakásokban, valamint a lakossági
lakhatási és vállalkozási az energiahatékonyság és a megújuló energia
támogatása.
2.3.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák
támogatása
Javaslat:
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, magántulajdonú gazdasági

társaságok, a nagyobb – akár csak részben – helyi alapanyagokat felhasználó, az
előállításhoz helyi munkaerőt alkalmazó kis- és középvállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek.
2. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések
Javaslat:
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: A támogatások
kedvezményezettjei a települé-si önkormányzatok, az üzleti infrastruktúra-elemek
(pl. ipari parkok, telephelyek logisztikai központok, kiemelt növekedési zónák)
üzemeltető gazdasági társaságai, VOLÁN társaságok, MÁV Zrt., NIF Zrt.
Szövetkezetek, Civil szervezetek.
Specifikus cél 2: Települési energiahatékonyság növelése
Javaslat:
A prioritás tengely keretében cél az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat
ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek, lakossági
lakóépületek, vállalkozási és civil, valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúra
energiahatékonyságának javítása, a rezsiköltségek csökkentése. További cél a térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok
megvalósítása.
2.3.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések
Javaslat:
3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben,
önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az
önkormányzati bérlakásokban, lakossági lakóépületek, vállalkozási és civil,
valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúra az energiahatékonyság növelése és
a megújuló energia felhasználás támogatása
Kérjük az egész fejezetre átvezetni javaslatunkat!
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok,
lakossági lakóépületek, vállalkozási és civil, valamint egyházi, szövetkezeti
infrastruktúra
4. intézkedés: Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő
komplex fejlesztési programok.
Javaslat:
Az intézkedés célja a szükséges kisebb léptékű, térségi és települési jelentőségű,
települési és településközi koordinációt igénylő, egyedi és közösségi rendszerek
által a megújuló forrásokból energia termelését és helyi felhasználását célzó
megoldások (pl. intelligens független hálózatok, tárolási és elosztási megoldások,
közösségi fűtőművek létesítése, integrált kisléptékű megújuló energiatermelő
rendszerek) megvaló-sításának támogatása.
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok, civil
szervezetek, szövetkezetek, egyházak, Egyesülések.
2.3.6 Teljesítménykeret (prioritás-tengelyekként)
Javaslat:
A intézkedések között több is az önkormányzati tulajdonú épületállomány,
lakossági, civil szervezeti, szövetkezeti, egyházi energetikai racionalizálását
célozza, így „a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, az
önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az
önkormányzati bérlakásokban, lakossági lakóépületekben, vállalkozási és civil,
valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúrákban az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása” és a „térségi és helyi
léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok”
címet viselő intézkedések.
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Hagyományok Háza
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések révén, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is, valamint a táji értékekekt
képviselő malmok, majorok, faluházak, alkotóházak gazdasági egységeinek
funkcionális felújítása, működtetése egyedi alternatív energetikai kialakítás,
eszközbeszerzés és ingatlanfelújítás kapcsán is. / Támogatott létesítmények
felesztése DB.
2.2.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. 2 intézkedés: Javaslat:
Beleértve pl. szélmalmok, vizimalmok, szárazmalmok, majorságok, kézműves műhelyek, stb..
Funkcionális, oktatási, turizmusra építő, termelő beruházásait.
Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi
önkormányzatok, illetve ezek társulásai; magán- és önkormányzati gazdasági
társaságok, civil szervezeti, egyházi, szövetkezeti tulajdonú gazdasági
tevékenységet végző társaságok.
3. intézkedés: Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Kedvezményezettek típusai:
intézkedés támogatja a települési infrastruktúra-fejlesztéseket a
hulladék-gazdálkodás, a vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a légszennyezettség
csökkentése terén.
Javaslat: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek
társulásai; magán- és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
lakosság, civil szervezetek, egyházak, szövetkezetek.
2.2.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)
22. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és
KA alapok esetében
Javaslat:
Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi rendszerek (száma)
(szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia, szélenergia…)
23. táblázat: indikátor: Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi
rendszerek (száma) (szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia,
szélenergia…)
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Hagyományok Háza
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni a következőket:
A támogatott vállalkozások, gazdaságok, tevékenységek által teremtett új
munkahelyek száma (teljes munkaidő-egyenérték, fő) ; Az új önfoglalkoztatók
száma (kistermelő, kézműves, aki nem vállalkozó, hanem egyedi adószámos vagy
őstermelő). A térségben maradó foglalkoztatott/önfoglalkoztató nő, vagy fiatal,
vagy diplomások száma.
8c) Közétkeztetésben résztvevők száma, főzőkonyhák száma
2.1.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Javaslatunk:
A prioritási tengely célja a helyi érdekű gazdaságfejlesztés előmozdítása, a helyi
és térségi erőforrásokat hasznosító kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók,
szövetkezetek, civil szervezetek, egyházak foglalkoztatás ösztönzése.
4. táblázat: A támogatások által létrejött új munkahelyek, önfoglalkoztatók száma
2.1.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés
Javaslatunk:
Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, civil szervezetek.
Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, magán- és önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, civil szervezetek,
egyházak.
3. intézkedés: Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés
Javaslatunk:
A prioritás keretében cél e helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása
és a térségek célzott, specifikus támogatása, ezáltal a helyi gazdaságban működő
vállalkozások, önfoglalkoztatók megerősítése, foglalkoztatási helyzetük javítása, a
helyi termékek és szolgáltatások fogyasztási szintjének növelése.
Ebben a témában fejlesztési cél:
- térségi/megyei szintű helyi vállalkozási szolgáltatások önfoglalkoztatók,
egyházak, szövetkezetek, civil szervezetek fejlesztése és szolgáltatók
együttműködésének támogatása;
Főbb célcsoportok: helyi érdekű gazdaságban működő magánszemélyek és kisés középvállalkozások, egyházak, szövetkezetek, civil szervezetek.
Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, többségében önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, egyházak, szövetkezetek,
önfoglalkoztatók, vállalkozások.
2.1.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei
Javaslatunk:
• a prioritás célzottan a helyi érdekű gazdaságfejlesztési igényekre orientál. Ezért
a prioritás kifejezett célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások
foglalkoztatás-bővítési akcióinak, valamint a térség önfoglalkoztatási
lehetőségeinek kialakítása, fejlesztésének támogatása.
2.1.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
Javaslatunk:
Az 1. intézkedés keretében közvetett támogatási rendszer alkalmazására kerül sor
a helyi érdekű KKV-k, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil
szervezetek irányában.
Hivatkozási alap:
mikro-, kis- és középvállalkozások CSF/2012]/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 20 2. cikkében megállapított fogalom: 2003/361/EK bizottsági ajánlás
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások: „a vállalkozás „gazdálkodó
tevékenységet folytató jogalany, jogi formájától függetlenül” Ily módon a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató önfoglalkoztatók, családi

vállalkozások, személyegyesítő társaságok és társulások tekinthetők
vállalkozásoknak! A mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriája olyan
vállalkozásokból áll, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és/vagy éves
forgalmuk nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszegük nem
haladja meg a 43 millió eurót. A kisvállalkozások olyan vállalkozások, amelyek 50
főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót. A mikrovállalkozások olyan
vállalkozások, amelyek 10 főnél kevesebb embert foglalkoztatnak, s amelyek éves
forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Létszám:
éves munkaerőegységben (ÉME) megadva.”
2.1.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Specifikus cél 2: Javaslat:
Helyi érdekű kis- és középvállakozások, önfoglalkoztatók, szövetkezetek,
egyházak, civil szervezetek fejlesztési aktivitásának javítása
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
2.1.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
4. Intézkedés: Térségi kísérleti fejlesztések
Javaslat:
Az intézkedés célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók,
szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek kezdeményező képességének fokozása
kísérleti fejlesztések megvalósításának támogatásán keresztül.
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
5. Intézkedés: Megyei alternatív befektetés- és beruházásösztönzés,
projektelőkészítés, marketing
Javaslat:
Az intézkedés keretében közvetett támogatási konstrukció formájában a KKV-k,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek célzott kis-összegű
támogatáshoz juthatnak piaci megjelenésük támogatásához (marketing, piacra
jutási költségek).
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil
szervezetek
Specifikus cél 3: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése.
10. táblázat: indikátor: A támogatott intézményekben bölcsődei, óvodai, alap-és
középiskolai közétkeztetési ellátásban részesülő gyermekek száma.
6. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz
(bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés
javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
Javaslatunk:
Az óvodák és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint az
eszközbeszerzés részeként támogatható:
energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása (beleértve az ételallergia, tápanyagzavarral
küzdők közétkeztetésben való ellátását) bővítése, modernizációja, többfunkcióssá
és energiatakarékossá tétele;
Bölcsődék, kórházak, szociális bentlakásos intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint az eszközbeszerzés részeként támogatható:
energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása (beleértve az ételallergia, tápanyagzavarral
küzdők közétkeztetésben való ellátását) bővítése, modernizációja, többfunkcióssá
és energiatakarékossá tétele;
a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység létrehozásához
kapcsolódó új épület/épületrész építése, beleértve az állami/önkormányzati
főzőkonyhákat is.
2.1.5.8 Output indikátorok (beruházási prioritásonkéntés régiókategóriánként)
12. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és
KA alapok esetében
Indikátor javaslatok:
A prioritástengely keretében felújított vagy újonnan épített bölcsődei / óvodai,
közoktatási, bentlakásos intézményi, kórházi közétkeztetési főzőkonyhai ellátást
nyújtó intézményi fejlesztések száma, ellátottak száma
2.1.7 Teljesítménykeret
13. táblázat A támogatott vállalkozások, önfoglalkoztatók, civil szervezetek,
egyházak, szövetkezetek száma
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Ibrányi András
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Ezúton juttatom el Önöknek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat operatív programokhoz kapcsolódó észrevételeit:

Általános vélemény:
Az operatív programok kapcsán számos olyan eredményindikátor jelenik meg, melyek mérhetősége, és előállíthatósága kérdéses. A program előrehaladása mérésének egyik
záloga a megfelelő indikátorkészlet, és a 2007-13-as operatív programokhoz kapcsolódó tapasztalatok is mutatják, hogy nem szerencsés olyan indikátorkészlettel elindítani a
fejlesztési időszakot, mely indikátorok nem egyértelműek, és nem mérhetőek, előállításuk kérdéses. Indokolt ezért a 2007-13-as indikátorérték felülvizsgálati tapasztalatainak
becsatornázása a jelenlegi indikátorok kialakítása során, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy a későbbi fázisban a nem megfelelő indikátorkészlet kapcsán operatív program
módosítására kerüljön sor.
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.0 vélemény:
Kisléptékű fejlesztések: a TOP 3.0 több fejlesztési beavatkozás esetében alkalmazza a „kisléptékű fejlesztés” elnevezést, azonban nem egyértelmű, hogy a kisléptékű pontosan
mit is jelent. Javasolt ezért a kisléptékű fejlesztések definiálása, pontos meghatározása.
47. oldal. 1. intézkedés: a TOP 2. prioritásának témakörei között már nem található meg az 1. „aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra-fejlesztés a
kulturális és természeti értékek megóvásával” intézkedés, mely eddig szerves része volt a prioritásnak. Az eddigi tervezési munka során világos volt, hogy a városoknak,
községeknek vannak elképzeléseik a témakört illetően (játszóterek, helyi fürdők, tornatermek, közösségi sportlétesítmények, stb.), így javasoljuk az intézkedés újbóli
megjelenítését a TOP 2. prioritása keretében.
127. oldal, Integrált Területi Beruházás (ITI) eszköz alkalmazása: az ITI eszköznek egyik funkciója az, hogy lehetővé teszi az operatív programok fejlesztési beavatkozásainak
kombinálhatóságát. Amennyiben az ITI csak a TOP-on belüli fejlesztési beavatkozásokat kombinálhatja, úgy az eszköz alapvető funkciója nem érvényesül. Javasolt ezért lehetővé
tenni, hogy az ITI keretében más operatív programok beavatkozásai is érvényesíthetők legyenek.
104. oldal, 4. intézkedés: az TOP 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés prioritásának 4. intézkedése kapcsán
megfogalmazásra került célként az EFOP 2. Befogadó társadalom prioritásának kiegészítése, szinergiák teremtése a két operatív program között. Indokolt ezért megteremteni a
két operatív program beavatkozásai, fejlesztései között a kapcsolatot, mely keretében szükségszerű az EFOP, valamint a megyei program tervezői közötti egyeztetés megkezdése,
elindítása.
GINOP-TOP viszonyában: javasolt a szociális szövetkezetek témakörét a TOP témaköreibe beemelni, hiszen a megyei önkormányzatok hatékonyabban tudják szervezni e
vállalkozási formákat, illetve eddig is tevékenyen részt vettek a szervezésben.
VP-TOP viszonyában: a 2007-13-as időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vidékfejlesztés és a gazdasági operatív programok közötti lehatárolás inkább adminisztratív
volt, mint funkcionális. Amennyiben az elválasztás nem funkcionális, vagyis azonos témakörök darabolása útján kerülnek ezek megosztásra, úgy nem marad más lehetőség,
mint a 2007-13-as időszak adminisztratív (népesség, népsűrűség) korlátainak alkalmazása, mely azonban nem a legjobb módszer. Célszerűbb ezért az integrált funkcionális
megközelítés, annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazon, vagy hasonló témakörök felszabdalásra kerüljenek adminisztratív elvek alapján.
Rövid ellátási lánc alprogram: a megfogalmazott célok és fejlesztések a TOP vonatkozó tématerületével szoros együttműködésben kerülnek kialakításra, azonban jelenleg nem
látszik világosan, hogy a két operatív program (VP és a TOP) helyi piacot és a helyi gazdaságot célzó fejlesztései és beavatkozásai hogyan egészíthetik ki egymást. Indokolt ezért
a vidékfejlesztési operatív program, valamint a megyei program tervezői közötti egyeztetés megkezdése, elindítása.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Általános
1. A tervezési dokumentum szakmailag jó: illeszkedik az Unió tervezési anyagaihoz, rendelettervezeteihez és a magyar tervezési dokumentumokhoz is (pl. OFTK).
2. A célok szinkronban vannak a prioritásokkal és intézkedésekkel, a tervezett prioritások indokoltak.
3. Az intézkedések programszintű leírása korrekt, érthető akár "laikusok" számára is.
4. Az anyag jól szerkesztett, könnyen átlátható.
5. A fogalomtár hiánya érzékelhető, ennek megléte feltétlenül szükséges.
6. A közvetett támogatási rendszer szereplői nem tisztázottak. Ki és milyen körülmények között valósítja meg e források kezelését?
1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
1. intézkedés: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
• Az üzleti infrastruktúra fejlesztésekből teljesen kizárja a többségében magántulajdonú cégeket. Ezt semmi nem indokolja! Financiális és humánkapacitás okokból sok
önkormányzat nem akar, nem képes ilyen jellegű gazdasági fejlesztés lebonyolítására. Ezért a magánvállalkozások kedvezményezetti körét biztosítani kell.
• A KKV-k támogatására a közvetett támogatási rendszer használata indokolt lehet, viszont figyelembe kell venni, hogy ebben BAZ megyének (többi megyének sincs) komoly
gyakorlata nincs.
2-3. intézkedés: elfogadható
• A 2.1.3.2 pont az 1. prioritásnál közvetett támogatási rendszert említ a helyi érdekű KKV-k irányába. Ezek szerint a többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak külön közvetett
forráskezelőt hoznak létre, tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek csak e gazdasági társaságok lehetnek.
• A 2.1.4 Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési aktivitásának javítása című fejezet nincs kellőképpen kidolgozva.
4-5. intézkedések: Térségi kísérleti fejlesztések és Megyei alternatív befektetés és beruházásösztönzés, projektelőkészítés, marketing
• A közvetett támogatási rendszer használata mindkét intézkedésnél indokolt a korábbi pályáztatási tapasztalatok miatt.
6. intézkedés: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének
fejlesztése
• A tárgyalásos eljárásnak biztosítani kell, hogy lehetőleg csak gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó projektek valósulhassanak meg.
2. prioritás: Befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
1. intézkedés: Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés a kulturális és természeti értékekmegóvásával
• Fontos, hogy a projektek integrált csomagok kertében valósuljanak meg. A kedvezményezettek között - nagyon helyesen - a magántulajdonú gazdasági társaságok is
szerepelnek.
2. intézkedés: A települési környezet integrált és környezettudatos fejlesztése

• A tapasztalatok szerint az önkormányzatok korábbi településfejlesztési projektjei - finoman fogalmazva - gyakran látványberuházások voltak, a gazdasági életre gyakorolt hatásuk
nem jelentős, minimális. A kiválasztási kritériumok között a helyi gazdaságra gyakorolt hatást hangsúlyozni kellene!
3. intézkedés: megfelelő
4. intézkedés: megfelelő
3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
1. intézkedés: Alacsony széndioxid kibocsátást célzó stratégiák támogatása
• Helyi integrált stratégiák kidolgozása a cél. Szinkronba kellene hozni a célcsoportokat, célterületeket és a kedvezményezettek körét.
• A stratégialkotás témájában a magántulajdonú gazdaságok kedvezményezetti státuszát semmi nem indokolja?
• Ilyen jellegű stratégiaalkotásra – a több egyéb ugyanezen témájú stratégia mellett – nincs szükség.
2. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések.
• A támogatható tevékenységek többségében nagy forrásigényűek, így forráshiány prognosztizálható. Ezt enyhíthetné, ha az pl. az önkormányzati utak építésére a 2. prioritás
keretében is lenne lehetőség.
3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítmények, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az
energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása
• Tisztázni szükséges a bérlakások társasház jellégének kezelését, mivel ritkán fordul elő, hogy az önkormányzati bérlakás nem ilyen társasházi működés keretében
üzemeltetett.
4. intézkedés: Térségi és helyi léptékű energiapotenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok
• Javasolható, hogy a kedvezményezettek közé az önkormányzati és magántulajdonú gazdasági társaságok is kerüljenek be.
• A komplex fejlesztések alapján forráshiány prognosztizálható.
4. prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
• A 2.4.2 pontban tartalmazza az oktatási, képzési rendszerek támogatását is, ilyen intézkedés nincs és ne is legyen!
• Az emberi erőforrás fejlesztési operatív programmal való szinkront, szinergiát biztosítani kell!
• A prioritásnál a „túlnyomórészt”, „zömmel” vissza nem térítendő támogatási forma finanszírozási gondokat okozhat!
• Önálló technikai segítségnyújtást terveznek!
1. intézkedés: Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-szakellátás infrastrukturális fejlesztése
• Fontos, hogy a TOP ne a teljes járóbeteg-szakellátást, hanem csak az önkormányzati járóbeteg-szakellátást vállalja el!
• Magántulajdonban lévő háziorvosi praxisok az intézkedésből ki vannak zárva. Ennek beemelése szükséges.
• Ezen prioritás és a benne lévő intézkedések céljai az OP-n belüli 7,5 %-kal nem kezelhetőek hatásosan. (BAZ megye esetében is ez csupán 3,75 Mrd Ft)
2. intézkedés: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
• Az éjszakai hajléktalan ellátás fejlesztésének a beemelése is szükséges lenne, mivel számos olyan, leginkább nagyváros létezik, ahol ennek kezelése, leginkább a
kezelésének hiánya égető probléma. Továbbá a megyei jogú nagyvárosoknak a TOP keretében lehetőséget lehetne biztosítani, hogy ne csak a hajléktalan ellátás fejlesztését,
hanem komplex „Talpra állok” programot indítsanak, akár bérlakás programmal egybekötve.
3. intézkedés: Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra fejlesztés
• A tárgyalásos eljárás célravezető, praktikus.
4. intézkedés: Hiányzik.
5. intézkedés: Szegénység és szegregáció által sújtott városrészek rehabilitációja
• A tárgyalásos eljárás praktikus.

5. prioritás: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
• A prioritáson belüli intézkedéseknél javasolandó, hogy az önkormányzati látványberuházások helyett elsősorban a helyi gazdaságot erősítő, ahhoz kapcsolódó projektek
valósuljanak meg! Ezt a kiválasztási kritériumokban érvényesíteni kell!
• A 2.5.3.2 pontban a "Speciális pénzügyi eszköz nem tervezett." kifejezés szokatlan!
• A 2.5.7 pontban a "Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezzük" mondat olvasható. Később se tervezzenek önálló TA-t, ugyanis a
TOP TA kerete így nagyon alacsony pl. a 2007-2013-as szinthez képest!
1. intézkedés: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
• Elfogadható.
2. intézkedés: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése
• Elfogadható.
6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
• A prioritás intézkedéseinél az "alapvetően vissza nem térítendő" támogatás finanszírozási gondokat okozhat!
• A prioritás keretén belül támogatandó projektek legyenek összhangban az EFOP 2. Befogadó társadalom támogatott projektjeivel (szinergia). Ezt érdemes szerepeltetni a
kiválasztási kritériumokban!
1. intézkedés: A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatást bővítő programok támogatásával
• Elfogadható.
2. intézkedés: A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése
• A jövőben erre az intézkedésre nagy hangsúlyt kell fektetni és elsősorban a termelő beruházásokhoz kapcsolódó projekteket célszerű támogatni!
3. intézkedés: A helyi identitás növelése
• Elfogadható.
4. intézkedés: Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok
• Elfogadható.

5. intézkedés: Helyi szerveződések elsegítése (civil szervezetek)
• A kedvezményezettek típusait pontosítani kell, nincs szinkronban az intézkedés szakmai tartalmával! Például a kedvezményezetti körből hiányoznak a civil szervezetek.
6. intézkedés: CLLD típusú fejlesztések
• Az intézkedés a TOP 5. prioritás által támogatott, ERFA típusú projektek ESZA "kiegészítését" tenné lehetővé. Ha a CLLD programok több alapot is felhasználhatnak egyszerre,
akkor külön egy ilyen intézkedésnek nincs értelme.

7. prioritás: Technikai Segítségnyújtás
• Jelenleg a ROP TA-ja az információk szerint 3,18 % körül van. A 2,6 % növelése megfontolandó.
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Fakász Tamás
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A 2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetése során az operatív programokkal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat a partnerségbe bevont
szervek/szervezetek tehetnek. Az Állami Főépítészi Iroda a településfejlesztés és rendezés szakkérdésben tud érdemben állást foglalni, ennek megfelelően a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megfogalmazottakat vizsgálja.
Fontosnak tartom, hogy a TOP továbbra is tartalmaz városok belső megújulására irányuló fejlesztési lehetőségeket, így:
- horizontális fejlesztési irányként megjelenik a városon belüli területi felzárkózást segítő szociális városrehabilitáció, mint a szlömös területek mérséklése és megszüntetése,
- prioritásként pedig a „városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása a vonzóbb települési környezetért” szerepel, melyek konkrét intézkedéseket is jelentenek.
„1. intézkedés: A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása
Az intézkedés keretében a településközpontok, funkcióhiányos településrészek megújítása kerül támogatásra, ahol előtérbe kerülnek a családok számára vonzó és biztonságos
feltételek megteremtése, és a klímaadaptációs szempontok. Az intézkedés keretében fenntartható köztér rehabilitáció és közterület-felújítási fejlesztések valósulnak meg. A
beavatkozások eredményeként vonzó települési környezet és infrastruktúra alakítható ki. A jobb és biztonságosabb települési környezet hozzájárul a településszerkezet
javításához, megteremtődnek a helyi közösségi élet előfeltételei.”
- A 2.2. prioritástengelyen belül meghatároz specifikus célokat, melyek szintén a település intenzív fejlődésére irányulnak, a használaton kívüli területeinek élénkítését ösztönzi.
Fontos célkitűzés, hogy a települések jelenlegi belterületének növekedése mérséklődjön és használaton kívüli települési térségek hasznosuljanak (pl: felhagyott iparterületek)
Fontos továbbá, hogy a fejlesztések alapjának a közösségeket tekintik, mert minden fejlesztés eredményét az ott élők használják, ezért csak az ő bevonásukkal lehet megfelelő
eredményt elérni.
Tisztelettel:
Fakász Tamás
állami főépítész
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Bátainé Balogh Erzsébet
Egyéb észrevétel
Az élhető és egészséges családbarát települési környezet kialakításának egyik fontos ismérve lehet az, ha minden 2000 fő alatti kistelepülésen Uniós és nemzeti támogatással
megvalósítható lenne az önálló szennyvízcsatornázás.
A települési környezet állapotának javítása körében feltétlenül szükséges lenne a kistelepüléseken a helyi közutak, hidak és járdák felújításának állami támogatása. A falusi
turizmus, a falusi vendéglátás támogatása keretében az épületek külső felújításakor az ÁFA megfizetése alól mentesíteni kellene az épület tulajdonosát, vagy a működtetőt. Ez
nemcsak a szolgáltatást lendíthetné fel, hanem a település megjelenését is pozitívan befolyásolná.
Hiányoljuk a területfejlesztés, környezetvédelem munkarészből az ivóvíz ellátással kapcsolatos terveket, csak érintőlegesen kerül említésre. A humán vízhasználatok, a még
befejezetlen vízminőség javító programok nem találhatóak meg, a vidékfejlesztési programban a lényeg az árvíz és belvíz védelem, öntözés, vízmegtartás, a klíma változás okozta
vízgazdálkodási prioritások meghatározása.
A turizmus fejlesztésében érdemes hangsúlyt fektetni a kis- és középvállalkozások szintjére – a falusi turizmus lehetőségeinek szélesebb kihasználásában.
Lakáskérdés – a Fecskeház-programot folytatni, bővíteni érdemes. A másik sarokpont az önkormányzati bérlakások hatékonyabb kihasználása, esetleges bővítése.
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Ungvári Zsolt
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Mindenek előtt a MÁV Zrt. üdvözli, hogy a TOP prioritásai között fontos helyet kapott a közösségi közlekedés fejlesztése, vonzóbbá tétele.
Lényegesnek tartjuk – tekintettel a 2007-2013-mas időszak pozitív tapasztalataira is –, hogy minél több helyszínen kerülhessen kialakításra P+R, B+R rendszer, váljon
lehetségessé az utasforgalmi területek korszerűsítése, akadálymentesítése, vasútállomásoknál/megállóhelyeknél buszfordulók kialakítása, elősegítve a közösségi közlekedés
minőségi és mennyiségi szemléletű fejlesztését a környezetterhelés mérséklése érdekében.
Az alábbiakat kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a dokumentum véglegesítése során:
1.1.1. pont, Az operatív program küldetése (12. oldal):
A 3. prioritásba tartozó fókusz véleményünk szerint kimaradt, célszerű lenne kiegészíteni a felsorolást (idézőjelek közötti rész):
Fókusz:

(1) Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés
(2) Területi és település fejlesztési kompetenciákba tartozó feladatellátás kapcsán felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítése
"(3) Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság-fejlesztési célok, kiemelten az intézményi energetikai és a közösségi közlekedés fejlesztése által."

A TOP fejlesztési irányai, II. Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések (15. oldal):
Nem kerül említésre a közösségi közlekedés fejlesztése, amely a biztonságos, és egymáshoz kapcsolódó közlekedési ágak munkamegosztásán keresztül javítja a települések
elérhetőségét, az élhetőbb környezet kialakítását a széndioxid-kibocsátás csökkentésén keresztül. Csökkenti az utak terhelését, a zsúfoltságot, a dugók kialakulását, és az
elérhetőségen belül javítja az utazási idők csökkentését, lehetővé téve a munkaerő mobilitás fejlesztését, a gazdasági fejlődést, és a foglalkoztatás-bővítést.

1.2 A pénzügyi források felosztásának indoklása (22. oldal):
ERFA tematikus koncentrációnál kérjük az egyértelműség érdekében az alábbiak pontosítását:
Jelenlegi tartalom:
A tagállamra jutó teljes ERFA forrás legalább 50 %-át, amelyből legalább 10 %-ot az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság tematikus célra kell fordítani.
Javasolt tartalom:
A tagállamra jutó teljes ERFA forrás legalább 50%-át, amelyből legalább az összes ERFA forrás 10%-át az alacsony CO2 kibocsátású tematikus célra kell fordítani.

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritástengely, Specifikus cél 1: Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése és
a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentése 2. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések (58. oldal):
A 2007-2013-as időszak ROP-os beruházásai - a P+R és B+R parkolók építése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése - jelentős sikereket hoztak. Ezen a területen további
beruházásokra van szükség országszerte. Elkezdődött egy olyan munka, amely a „kaputól kapuig” tartó közlekedési lánc kiépítésében kiemelt fontosságot tulajdonít a közösségi
közlekedési ágak fejlesztésének, a közlekedési módok közötti váltás elősegítésével, valamint az utazóközönségnek az egyéni közlekedésről a közösségi közlekedési módokra
történő átszoktatásával. Fontos, hogy a közlekedési ágak közötti váltás minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson, a gyalog/kerékpár – busz – vonat – busz –
gyalog/kerékpár lánc, és ezek további kombinációi fejlődhessenek a következő hétéves támogatási időszak alatt is. Ezért számunkra nem értelmezhető, hogy a prioritástengelyen
belül, a közlekedési részben miért olyan célok szerepelnek, mint például a hibrid és elektromos motorok, a gyalog és az önkormányzati utak fejlesztése. Ezek közül, a hibrid és az
elektromos motortechnológiák és az alternatív tüzelőanyagok kérdése nem kimondottan területi és településfejlesztési feladatok. Helyettük továbbra is az intermodális
csomópontok kialakítását, a közlekedési módok közötti átszállás intelligens megoldását, és a P+R és B+R parkolók fejlesztését szükséges előtérbe helyeznünk.
Összességében a prioritástengely elnevezésével szemben továbbra is tartalmaz CO2 kibocsátást nem csökkentő tevékenységet (pl.: „Az intézkedések közútfejlesztési projektek
megvalósítását is célozzák, amelynek során önkormányzati utak fejlesztése válik lehetővé”), mindeközben a bizonyítottan környezetbarátabb kötöttpályás fejlesztéseket nem
kellően támogatja, ennek megfelelően kérjük az egész pont felülvizsgálatát, minimálisan az alábbi, indokolatlan, környezetbarát közlekedési módot hátrányosan
megkülönböztető korlátozás törlését az alábbi módon:
Jelenlegi tartalom:
A különböző közlekedési módok összekapcsolása esetében szükséges azon személyszállítási intermodális csomópontok fejlesztése, ahol a beruházási ráfordítás kevesebb,
mint 50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez (pl. autóbusz-pályaudvarok).
Javasolt tartalom:
A különböző közlekedési módok összekapcsolása esetében szükséges a személyszállítási intermodális csomópontok fejlesztése.

4.2. A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás (131 oldaltól)
A 22 MJV és a 18 megyei térségi ITI fejlesztési csomagok lehetséges tartalmában igen szegényes és szűkítő jellegű a széndioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó prioritásrészen belül a kisléptékű közlekedésfejlesztésre vonatkozó fejezet. Ráadásul a 18 megyei ITI esetében a kistérségek vonatkozásában szerepel mindössze.
A szén-dioxid kibocsátás lehető legnagyobb mértékű csökkenés eléréséhez elengedhetetlen a személygépjármű forgalom minél nagyobb mértékű csökkentése, és ennek
feltétele a kisléptékű közlekedésfejlesztések minél nagyobb mértékű kiterjesztése a kötöttpályás közlekedés irányában is.
TIsztelettel:
Ungvári Zsolt
MÁV Zrt.
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Zala Megyei Kormányhivatal
Egyéb észrevétel
2.3.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási prioritásonként) című alfejezethez:
Javaslat a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez:
Vidéken az átlagos mértéken felül javasoljuk támogatni az alternatív energiát felhasználó beruházásokat. Például, kisebb teljesítményű szélerőművek építése több kistelepülés
estében is megoldást jelentene a lakosság és az intézmények számára is. Szorgalmaznunk kell az alternatív energia felhasználás érdekében indított pályázatok minél szélesebb
körű megismerését és bonyolítását.
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Zala Megyei Kormányhivatal
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel

A települések fejlődésének, a népesség megtartásának elengedhetetlen feltétele az élhető és egészséges családbarát települési környezet kialakítása. Ennek keretében
szükséges olyan települési környezet létrehozása, amely vonzó és biztonságos a kisgyermekek és fiatalok számára.
A cél elérése érdekében fokozottan támogatnunk kellene - pályázatok útján - is a fiatal családok letelepedését a Fecskeház program és bérlakás rendszer vidéken történő
fejlesztésével, melyek megfelelő teret biztosítanak a közösségépítéshez, valamint a lakók közötti szolidaritás kialakításához.
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Zala Megyei Kormányhivatal
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fontosnak találnánk kiemelni a helyi kisvállalkozások (családi vállalkozások) ösztönzését és a helyi termékek termelését és piacra juttatásának, értékesítésének támogatását.
Szükséges lenne az ehhez kapcsolódó tanácsadó programok széleskörű megismertetése.
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Sasvári Csaba
Egyéb észrevétel
A Magyar Iparszag részéről is támogatjuk a felnőttképzés keretében támogatotjajuk a szakmai továbbképzézek támogatását
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Sasvári Csaba
Egyéb észrevétel
A Magyar Iparszag részéről is támogatjuk a felnőttképzés keretében támogatotjajuk a szakmai továbbképzézek támogatását
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Lenkey Péter
Egyéb észrevétel
1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

Az anyagból hiányzik a klaszter mind térségi gazdaságfejlesztési eszköz, annak ellenére, hogy a helyi termék klaszterek, és egyéb tematikus klaszterek pl. fenntartható életmód
klaszter térségi gazdaságfejlesztő hatása jelentős.
Javasoljuk beépíteni a „szociális gazdaság” fejlődésének támogatását, a szociális szövetkezeteknek kiemelkedő szerepe lehet a hátrányos helyzetű és csökkent
munkaképességű emberek foglalkoztatásban, a fenntartható és szociális szempontokat is integráló termelésben.
Vizsgálni szükséges az ökoturizmus kiaknázatlan potenciálját a helyi gazdaságfejlesztésben és foglalkoztatásban, a lehetőségek minden bizonnyal kiaknázatlanok pl. BorsodAbaúj-Zemplén Megyében.
A helyi közösségekben támogatni szükséges a vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válás folyamatát, képzésekkel, mentorálassal.

2. Prioritás:Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
Javasoljuk beépíteni a városi barna mezős területek és kihasználatlan (kiadhatatlan és eladhatatlan) ingatlanok civil szervezetek bevonásával történő hasznosítását. A civilek
innovatív közösségi célú ötleteikkel és jelentős önkéntes bázisukkal újra életet lehelhetnek az elhagyatott önkormányzati tulajdonú ingatlanokba, megállítva, megfordítva állapotuk
romlását. A civilek számára célszerű hosszú távú díjmentes hasznosításra biztosítani ezen ingatlanokat, társadalmi célú önkormányzati feladatok átvállalásáért cserében.
A befektetők számára elsődleges a szakképzett és motivált munkaerő rendelkezésre állása, ehhez a munkavállalók képzése, felkészítése szükséges.

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Mindenképpen támogatjuk!
A közösségi közlekedés fejlesztésében előnyben kell részesíteni a megújuló energiaforrásokra alapozott megoldásokat. A kötött pályás közlekedésben időszerű lenne a
zöldáramra való átállás a villamosenergia szolgáltatókkal együttműködésben.

5. Prioritás: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
A „Támogatásban részesülő vállalatok által bevezetett új helyi termékek száma” indikátort jelentősen befolyásolhatják a jól működő klaszterek mint a termékfejlesztés
katalizátorai.

Egyéb javaslat:
A konkrét pályázatok sikeres lebonyolításához, a likviditás biztosítására előleg igénylés biztosítása szükséges, célszerűen a támogatás 40
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
Nem volt egyértelmű számunkra a társadalmasítási akció során megismert 2013. szeptember 30-i 3.0. verzió szerint az egyes intézkedések, beavatkozások kombinálhatósága a
TOP tervezett és indikatív beavatkozásai egészét érintően. Van-e mód egy város esetében integrált fejlesztési programjai meghatározásakor akár a TOP valamennyi prioritásához
kapcsolódóan beavatkozásokat figyelembe venni?
A TOP jelen olvasatában mi a tervezői és támogatói szándék? Az egyes prioritások mentén determinált a projektek/programcsomagok megvalósítása, így az integrált

várostérségi fejlesztési csomagok (=ITB?) kidolgozásában kizárólag jelen tervezői változat szerint (nevezetesen 2. és 3.) csak a prioritás tárgyi hatályában gondolkozhatnak, vagy
szabadon tervezett célok „szabadon” kombinálhatüók a program többi fejlesztési területével prioritások között. Előbbi esetben a helyi specifikumokat nem, vagy csak korlátozottan
kezelni képes programok kidolgozását teszi a TOP lehetővé.
A TOP felülvizsgálatra és pontosításra szorul atekintetben, hogy az egyes prioritások indikatív beavatkozásai a majdani komplex projekteknél korlátozás nélkül kombinálhatók
legyenek OP-n belül és esetlegesen OP-k közötti beavatkozások vonatkozásában egyaránt.
Külön fontos lenne, hogy mihamarabb kidolgozásra kerüljön az egyes MJV-ok közötti forrásfelosztást alátámasztó módszertan:
- Hogyan történik majd a városok közötti forrásmegosztás, mi lesz annak a vetítési alapja (lakosságszám)? Javasoljuk komplex muatató alkalmazását.
- Képes lesz-e kezelni a felosztási mechanizmus a fejlettségbeli különbségeket, illetve a gazdaságfejlesztési potenciált?
- Lesz-e mód a körvonalazódó városfejlesztési programok és programalapú igények menti forrásmegosztás figyelembe vételére?
A forráskeretek (en bloc a 220 Mrd) felülvizsgálatát és megnövelését javasoljuk a MJV-ok esetében annak tükrében – hasonlóan a VEKOP – TOP közötti problémához – hogy a
MJV-ok igazgatási, gazdasági funkciói nem korlátozódnak a városi funkciókra, számos esetben térségi, illetve megyei a szerepkörük. Kerüljön plusz forrás allokálásra a MJV
térségileg integrált fejlesztései számára a térségi vonzáskörzeteik alapján.

Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft
Egyéb észrevétel
A Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletének javaslataival.
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Baranya Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek:
A dokumentum 14. oldalán, a fejlesztési irányok (I. Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés ) leírásában
megfogalmazásra került, hogy „A helyi érdekű gazdaságfejlesztés egyik fontos vonulata a város és vidék partnersége, az egymás számára kölcsönösen szolgáltató kapcsolatok
kialakítása e területek között.”
Ezen megállapítással tökéletesen egyetértünk, fontos ezért, hogy a megyeszékhely városoknak és a (járási székhelyű) városoknak juttatandó források valóban a város és vidéke
kapcsolatának fejlesztésére legyenek fordítva (azok ne egy adott város kizárólagos érdekeit-, hanem annak tágabb értelemben vett agglomerációjának érdekeit is szolgálják).
A dokumentum átvizsgálása során tapasztalható, hogy a program indikátorrendszere hiányos, sok esetben szerepel a „kidolgozás alatt” megfogalmazás.
Javasoljuk, hogy az indikátorok értékei a megyei önkormányzatokkal egyeztetett módon kerüljenek kialakításra.
A program nyelvezete, fogalmazása helyenként nehezen érthető, sok a következetlen és bonyolult megfogalmazás. Ezen „feszültség” egyszerűbb szóhasználattal, egyszerűbb
nyelvtani és közgazdasági megfogalmazásokkal, egy esetleges fogalomjegyzékkel könnyen oldható lenne.
Az anyag 17. oldalán, az 1.1.4 pontban az alábbi megfogalmazás található:
„…megyei, megyei jogú város térségi és kisvárostérségi…”
A dokumentum 135. oldalán rögzítettek alapján a „Várostérségi egység: a Tftv.-ben rögzített tervezési-statisztikai kistérség”.
Szükséges tisztázni a Megyei Jogú Városok (MJV) tervezési módszertanát és viszonyát a megyei tervezéssel. Az MJV tervezzen a térségére is, de előtte az érintett terület
lehatárolásának konkrétan meg kell történnie.
Az ITI (Integrált Területi Beruházás) - mint területfejlesztési eszköz - használatával és kialakításával kapcsolatban nagymértékű bizonytalanság érzékelhető. A dokumentum a
témával kapcsolatban az alábbi megfogalmazásokat tartalmazza:
131. oldal (4.2 A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás):
„A megyei jogú városok fejlesztési csomagjai a tervezés jelenlegi állása szerint nagyrészt ITI keretében valósulnának meg.”
134. oldal:
„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.”
Véleményünk szerint ezen megfogalmazások tisztázása és konkretizálása szükséges.
A rendszer három összetevője a 22 MJV térségi ITI, 18 megyei ITI és ennek keretében a kistérségek. Ezek „szintjének”, kapcsolódásának és forrás allokációjának
meghatározása az anyagban nem szerepel („a tervezés későbbi szakaszában kerül meghatározásra” c. megfogalmazás szerepel a dokumentumban).
Javasoljuk, hogy a 3 területi szint közötti forrásallokáció - a megyei önkormányzatok bevonásával - mielőbb kerüljön meghatározásra.
Véleményünk szerint egyetlen prioritás sem koncentrál megfelelő mértékben a KKV-k közvetlen támogatására, ahhoz megfelelő kereteket egyetlen prioritás sem tartalmazza.
Javasoljuk az OP-ba a támogatott hitel lehetőségek beépítését, ezzel kapcsolatban megyei alap létrehozását (elkülönített forrás megjelenítését). Az alap kezelése központi, vagy a
7. prioritás TA (Technikai segítségnyújtás) keretből lenne megoldható.
Ebben az esetben lehetőség adódna megyei specifikus belépési korlátok felállítására, a korábbiaktól eltérő lehatárolások, illetve kritériumok alkalmazására (pl. agrárium és
turizmus ne legyen kizárva).
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
Ormányságban. A program megközelítőleg 25 milliárd forint nagyságrendű és több eleme is érintett a TOP prioritásai által.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program - mint kiemelt kormányprogram - nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban.
1. Prioritás:
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
A 32 %-os forrásarány komplex, a térségre jelentős foglalkoztatási és gazdaságélénkítő hatás elérésére nem elégséges.

Javasoljuk a rugalmas forrásallokáció lehetőségének megteremtését a megyei és térségi igényekhez igazodva. Javasoljuk továbbá külön célként megjeleníteni a „szociális
gazdaság” intézményét, hiszen e gazdasági szervezetek fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás és termelékenység növelésében, illetve a szociálisan befogadó gazdaság
kialakításában.
A fent leírtak alapján szükséges a jelenlegi forrásarány megnövelése (lehetőség szerint a 2. prioritástengelyhez – Települési környezeti állapot javítása stb. - allokált 16,7 %, vagy
a 4. prioritástengelyhez – A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése - allokált 7,50 % mérséklésével).
Az anyag 34. oldalán kerülnek nevesítésre a prioritás 1. intézkedésének (Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés) célterületei: ipari és gazdasági
területek.
Ezen területek lehatárolása, a lehatárolás „módszertana” a tervezés kulcskérdése lehet. Amennyiben a tervezett területfelhasználások alapján kell majd „indokolni” a célterületet,
akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően településrendezési eljárások sora fog megindulni a pályázatra benyújtandó terület esetleges övezeti besorolásának módosítására.
Ezen eljárás szakmai szempontból kifogásolható, az eljárások plusz költségekkel járnak és rendkívül időigényesek.
2. Prioritás:
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
Ebben a prioritásban jelenik meg a „klasszikus” településfejlesztés, a közösségi terek, közterületek fejlesztése, települési környezeti állapot javítása. Érthető az igény az aktív,
egészséges életmódot támogató közösségi fejlesztések kivitelezésére is, de véleményünk szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben nem ezen fejlesztéseknek kellene prioritást
élvezniük. A forrásallokáció meglehetősen magas arányú.
A dokumentum 19. oldalán az 1.1.6 pontban szerepel „A TOP eszközrendszerének stratégiai áttekintése”, melynek 2. prioritásban szerepel a „vonzóbb települési környezet”, 4.
prioritásban pedig a „Szociális városrehabilitáció, városi szegregátumok kezelése” megfogalmazás.
A környezeti állapot javítása önmagában nem járul hozzá a lakosság életminőségének emelkedéséhez, ezáltal a lakosság helyben tartásához sem.
Véleményünk szerint a problémát az jelentheti, hogy ez a prioritás – leszámítva talán a 2. intézkedést – várhatóan nem lesz jelentős gazdaságfejlesztő hatással az adott
településre. Gazdasági hatás kizárólag a barna mezős területek rehabilitációjában jelenhet meg, azonban az is jól érzékelhető, hogy a befektetők nem ezen területeket részesítik
előnyben.
A fent leírtak alapján a prioritáson belül javasoljuk a gazdaságfejlesztési elemek „erősítését”, illetve előtérbe helyezését.
3. Prioritás:
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Ebben a prioritásban minden fejlesztésnek a CO2 kibocsájtás csökkentését kell céloznia, ez nagyon kedvező lehet a települések életminőségét illetően.
A tervezett intézkedésekkel alapjában véve egyetértünk, de fontos, hogy a munkaerő mobilitása a vidéki térségek mobilitásának javítására irányuljon, ezen elmaradott területeket
célozza. Prioritást kell élvezzen a helyközi, munkába járást megkönnyítő közlekedés fejlesztése. Mindezekhez a kisléptékű közösségi közlekedésfejlesztés nem elégséges
térségünkben, Baranya megyében.
A fent leírtak alapján javasoljuk, hogy a prioritáson belül a „Vidéki térségek mobilitásának javítása” külön célként jelenjen meg, valamint a tervezett intézkedések és
beavatkozások sora kerüljön kibővítésre a „Térségi gazdasághoz igazodó mobilitás, közösségi közlekedés fejlesztése” megfogalmazással.
Ezen prioritási tengelyhez tartozó beavatkozások sorának 2. pontjában megjelenik a „Kisléptékű közlekedési fejlesztések” c. intézkedés, melynek leírásában (anyag 58. oldala)
többek között (fenntartható városi mobilitás kialakítása, környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, módváltó rendszerek fejlesztése, hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat,
regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, stb.) szerepel, hogy „Az intézkedések közútfejlesztési projektek megvalósítását is célozzák, amelynek során önkormányzati utak
fejlesztése válik lehetővé.”
Tekintettel arra, hogy nem ismerjük az Operatív Programok közötti lehatárolás metodikáját (jelen esetben TOP és IKOP), egyértelműen nem állapítható meg a nem
önkormányzati utak fejlesztésének lehetősége a 2014-2020-as időszakban. Javasoljuk ennek tisztázást.
A prioritástengelyhez tartozó OP-n belüli forrásarány 19,2 %-ra történő megemelését szükségesnek és indokoltnak tartjuk.
4. Prioritás:
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A szociális intézményfejlesztés terültén hiányoljuk a hajléktalan-ellátással kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. A probléma aktualitására és súlyosságára való tekintettel
javasoljuk annak kiemelt fejlesztési célként való megjelenítését.
Az óvodák, bölcsődék és családi napközik tekintetében a rendelkezésre álló kapacitások és a területen jelentkező igények felmérése alapján – csak indokolt esetben kerülhessen sor új intézmény létesítése, megelőzve ezzel a gazdaságos fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat.
A prioritási tengelyen belül megfogalmazott 4. „Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja” c. intézkedés olyan problémák komplex módon való
kezelését célozza, amelyek az adott keretből nem oldhatók meg. Valószínű, hogy ebben a keretben csak néhány mintaprogram kialakítására lesz mód és lehetőség, amelyek
érdemben nem enyhítik a problémákat.
Véleményünk szerint ezen témát alapvetően országos program részeként, települési szinten lehet kezelni az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) részeként.
6. Prioritás:
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés
Az anyag jól azonosítja a fennálló és megoldandó problémákat: identitásvesztés, helyi közösségek működésének hiánya, egyéni és családi szinten jelentkező
jövedelemcsökkenés stb.
Mivel a „szociális szövetkezetek” a fenti problémák szinte mindegyikére megoldást kínálnak, így ezen prioritástengely „kereteinek” kibővítését javasoljuk.
A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek a közelítésére, a lakó és a lakóhely közötti kapcsolat erősítésére, a helyi emberekben rejlő tehetség
és tudás megfelelő szintű kamatoztatása mind olyan cél, mely a fent nevezett fejlesztési lehetőséggel elérhető/kezelhető.
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
A program lehetőséget nyújt a megyei jogú városok és térségeik együttműködésére (5. és 6. prioritás), mivel Székesfehérvár teljes körű térségszervező erővel bíró, szerteágazó
funkcióval rendelkező település. Ennek okán kiemelten javasoljuk kezelni a funkcionális várostérségek méretének és lehatárolásának kérdését.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Jakab Csaba
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 2. prioritásban megjelenő környezeti fejlesztések kapcsán javasoljuk foglalkozni a barnamezős területeken belül a védettséget igénylő vagy ipari műemlékként nyilvántartott
hagyományos ipari épületekkel, amelyek megtartása és fejlesztése nem elsősorban gazdasági, hanem társadalmi célokat szolgálhat.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Jakab Csaba
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A város gazdaságának fontos –azonban még nem teljesen kiaknázott - eleme a turizmus, amely szegmens – mint munkaerő-igényes ágazat - a 1.2. intézkedésben megjelenik.
Itt javasoljuk a lehatárolásnál a hagyományos turisztikai desztinációkon túl a még nem optimálisan kihasznált, de lehetőségekkel rendelkező projektek támogatását is.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
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.
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Herczeg Zsolt
Egyéb észrevétel
A Magyar Közút a 2007-2013 programozási időszakban ROP keretében mintegy 2000 km mellékúthálózat felújítását végezte, végzi el. Ezen beruházások célja a kistérségi
központok, a nehezen megközelíthető térségek javítását célozta. A beruházás megvalósulását követően nőtt a forgalombiztonság, javult a szolgáltatási színvonal és az utazási
időben is mérhető rövidülés tapasztalható.
Annak érdekében, hogy a 2007-2013 programozási időszakhoz hasonlóan a 4 és 5 számjegyű utak felújítását célzó beruházások illetve közlekedés biztonság fejlesztést célzó
beruházások támogathatóvá váljanak eu-s forrásból, szükséges a prioritások közé felvenni a
1) térségi elérhetőség javítását
2) és a közlekedés biztonság fejlesztését.
Herczeg Zsolt
Magyar Közút Nzrt.
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Zala Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
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 CLLDk 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.
Zala Megyei Önkormányzat
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Németh Tamás
Egyéb észrevétel
Fontos tisztázni, hogy – elsősorban – a 2. prioritás esetében mit takar a megyei jogú város és térsége kategória. A MJV-ok jelen állás szerint a kistérségükre terveznek, ami
ugyanakkor gyakorlatilag egyetlen esetben sem esik egybe funkcionális várostérségükkel. Az 1181/2013-as Korm. rendelet is a FVT-ek lehatárolására irányul, így célszerű lenne
e bizonytalanság mielőbbi felszámolása.
Különösen fontos ez a kérdés olyan térségekben, mint a Tatabánya-Tata-Oroszlány városhármas (de akár Békés-Békéscsaba-Gyula is lehet ilyen), ahol a funkcionális térségi
megközelítés komoly ellentétben áll a kistérségi lehatárolással. Hasonlóan alkalmatlan az integrált beruházások területi lehatárolására a járási szint is.
A 128. oldalon javasolt módszertannal ellentétben kifejezetten bátorítandónak tartjuk, hogy indokolt esetben a CLLD HACS-ok lépjék át a funkcionálisan évtizedek óta
meghaladott, indokolatlan adminisztratív korlátot jelentő megyehatárokat, vagy régióhatárokat. Ilyen lehet a Vértes–Velencei-tó térsége, a dél-fejéri–északkelet-somogyi–északtolnai térség, vagy akár a Kis-Balaton térsége.
A több körös HFS készítés lehetővé tétele esetén el kell kerülni, hogy első körben elnagyolt, megalapozatlan, álomlistának tekinthető dokumentumok kerüljenek benyújtásra.
Ennek érdekében csak azon stratégiák számára javasolt biztosítani a továbbfejlesztés lehetőségét, melyek már az első körben alkalmasnak bizonyulnak a későbbi támogatásra.
A megyei önkormányzatok CLLD-kkel kapcsolatos feladatait illetően szükséges megemlíteni, hogy a megyei szereplők csak a szakmai kapacitások jelentős megerősítése
esetén képesek ellátni a tervezett feladatokat (CLLD HACS-ok lehatárolása, HFS-ek megalkotásának segítése és azok összehangolása).
Fontos szempont, hogy a területi felzárkóztatás mellett a hatékonyságra való törekvés is jelenjen meg a forráselosztás során, elkerülendő, hogy a fejlettebb területek gazdasági
szerepükhöz képest aránytalanul kevés forráshoz jussanak.
Formai észrevételek:
A 2014-2020-as Koordinációs OP az egyes OP tervezetekben hol KOP, hol KOOP betűszóval szerepel, ezt egységesíteni szükséges.
22. oldal: „A tagállamra jutó teljes ERFA forrás legalább 50 %-át, amelyből legalább 10 %-ot az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság tematikus célra kell fordítani”. Kimaradt a
mondatból, hogy a legalább 50%-ot az első négy tematikus célra kell fordítani.
Németh Tamás
területfejlesztési menedzser, geográfus
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2013. november 14. 18:42

Molnár Gabriella, Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesületének elnöke
Egyéb észrevétel
Szövetségünk az utazási irodák érdekvédelmi szervezete, és mint ilyen, a turisztikai szakma szempontjait figyelembe véve az alábbi javaslataink vannak az uniós fejlesztési
források felhasználására:
1.) A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Budapest belvárosa között egy korszerű gyorsvasút kiépítése, annak érdekében, hogy az ide érkező turisták, üzletemberek, látogatók
gyorsan és kulturált körülmények között tudjanak utazni. Az európai nagyvárosok többségében már évek óta létezik ilyen gyorsvasút, (London, Párizs, Bécs, stb.)
2.) Múlhatatlanul szükséges a Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomás korszerűsítése, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő átalakítása, a hajóállomás előtt megfelelő
mennyiségű autóbusz parkoló kialakításával. Az utóbbi években egyre nagyobb számban érkeznek külföldi szállodahajók Budapestre, ezek megfelelő kiszolgálása alapvető
érdeke a fővárosnak, a vendégek kiszolgálását végző utazási irodáknak, idegenvezetőknek, autóbusz vállalkozásoknak. Amennyiben e területen nem történik a közeljövőben
alapvető javulás, félő, hogy a nemzetközi hajóstársaságok Budapest helyett Bratislavában és Bécsben fognak csak kikötni.
3.) Fontos feladat a budapesti főpályaudvarok (Keleti, Nyugati, Déli) rendbetétele, korszerűsítése, hiszen Nyugat-Európában renaissance-át éli a vasúti turizmus, egyre többen,
főleg fiatalok választják az utazásnak ezt a formáját, sőt sokan vasúttal szeretnék beutazni Magyarországot is. Cél a kellemes, barátságos, kulturált pályaudvarok kialakítása.
4.) Szükséges lenne a budapesti Világörökség helyszíneken található elszürkült, lepusztult épületek rendbetétele (Andrássy út, Budai Vár, Duna part), annak érdekében, hogy az
idelátogató külföldiek már ne láthassanak világháborús nyomokat az épületeken, hanem egy szép, tiszta, rendezett városban járjanak.
5.) Örökzöld téma, hogy szükség lenne Budapesten egy nagy, 5-6000 fős befogadó képességű, korszerű kongresszusi központra. A világban megfigyelhető trendek azt mutatják,
hogy nagyigény van a több ezer fős tudományos, szakmai konferenciák szervezésére, megfelelő kapacitás hiányában Magyarország azonban kimarad ebből a trendből.
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Molnár Gabriella, Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesületének elnöke
Egyéb észrevétel
Szövetségünk az utazási irodák érdekvédelmi szervezete, és mint ilyen, a turisztikai szakma szempontjait figyelembe véve az alábbi javaslataink vannak az uniós fejlesztési
források felhasználására:

1.) A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Budapest belvárosa között egy korszerű gyorsvasút kiépítése, annak érdekében, hogy az ide érkező turisták, üzletemberek, látogatók
gyorsan és kulturált körülmények között tudjanak utazni. Az európai nagyvárosok többségében már évek óta létezik ilyen gyorsvasút, (London, Párizs, Bécs, stb.)
2.) Múlhatatlanul szükséges a Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomás korszerűsítése, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő átalakítása, a hajóállomás előtt megfelelő
mennyiségű autóbusz parkoló kialakításával. Az utóbbi években egyre nagyobb számban érkeznek külföldi szállodahajók Budapestre, ezek megfelelő kiszolgálása alapvető
érdeke a fővárosnak, a vendégek kiszolgálását végző utazási irodáknak, idegenvezetőknek, autóbusz vállalkozásoknak. Amennyiben e területen nem történik a közeljövőben
alapvető javulás, félő, hogy a nemzetközi hajóstársaságok Budapest helyett Bratislavában és Bécsben fognak csak kikötni.
3.) Fontos feladat a budapesti főpályaudvarok (Keleti, Nyugati, Déli) rendbetétele, korszerűsítése, hiszen Nyugat-Európában renaissance-át éli a vasúti turizmus, egyre többen,
főleg fiatalok választják az utazásnak ezt a formáját, sőt sokan vasúttal szeretnék beutazni Magyarországot is. Cél a kellemes, barátságos, kulturált pályaudvarok kialakítása.
4.) Szükséges lenne a budapesti Világörökség helyszíneken található elszürkült, lepusztult épületek rendbetétele (Andrássy út, Budai Vár, Duna part), annak érdekében, hogy az
idelátogató külföldiek már ne láthassanak világháborús nyomokat az épületeken, hanem egy szép, tiszta, rendezett városban járjanak.
5.) Örökzöld téma, hogy szükség lenne Budapesten egy nagy, 5-6000 fős befogadó képességű, korszerű kongresszusi központra. A világban megfigyelhető trendek azt mutatják,
hogy nagyigény van a több ezer fős tudományos, szakmai konferenciák szervezésére, megfelelő kapacitás hiányában Magyarország azonban kimarad ebből a trendből.
6.) Óriási igény lenne a turisztikai és informatikai szakmában működő kis- és középvállalkozások részéről informatikai fejlesztésekre, szükséges lenne az EU forrásokból erre
célzottan forrásokat felhasználni. A magyar vállalkozások ebből a szempontból jelentős lemaradásban vannak más Közép-Európai országokhoz képest.

7.) Nagyon jó lenne a turizmusban dolgozók nyelvi és szakmai továbbképzése, elsősorban vidéken. Egyre több település, régió lát lehetőséget a turisztikai kínálat fejlesztésében,
ehhez azonban elengedhetetlen a nyelveket beszélő, szakképzett, turista-központú személyzet.
Szövetségünk a továbbiakban is mindenkor szíves rendelkezésükre áll szakmai tanácsaival.
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Kovács Ferenc, Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
A Vas Megyei Önkormányzat véleménye a TOP 3.0 változatáról
(Az itt megfogalmazott vélemény megegyezik a MÖOSZ -nak megküldött véleményünkkel.)
A TOP 3.0 változata megfelelő keretet biztosít a Vas Megyei Területfejlesztési Operatív Program megvalósításához. Mint ahogyan az anyag is megállapítja, a 2007-2013 közötti
időszak Regionális Operatív Programjai az időszak legsikeresebb forráslekötést biztosították. Különösen igaz ez a korábbi Nyugat-dunántúli Regionális Operatív program
vonatkozásában.
Véleményünk szerint, ennek a programnak a sikerét itt a Nyugat-Dunántúlon- ezen belül Vas megyében, többek között az is alátámasztotta, hogy az országban először itt
valósítottunk meg olyan programot, ahol a régió, a három megye, és az öt megyei jogú város terveit együtt készíttettük. Ez a módszer biztosított lehetőséget a NUTS 1-2-3. szintek
összehangolására. Ezáltal sikerült csökkenteni és nagyobb részben elkerülni az egymást kioltó párhuzamosságokat és növelnünk a „szinergikus” hatásokat.
Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi gazdaság fejlesztését, valamint a foglalkoztatás minden formájának a növelését. A város és várostérség „elromlott”kapcsolatának javítása,
illetve újraélesztése részünkről is támogatandó, mert az ebből fakadó szinergiák és additív hatások, jelentős mértékben járulhatnak hozzá, e térségek felemelkedéséhez. A Vas
Megyére jellemző apró falvas településrendszer a fentieken túl szükségessé teszi a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználását.
A 13. oldalon bemutatott három fő fejlesztési irány jól illeszkedik a különböző szintű ágazati programokhoz, és a mi szempontunkból a legfontosabb, hogy alkalmas a megyei
program elképzeléseinek megvalósítására. A z első két fő fejlesztési irány által meghatározott célok teljesen lefedik azokat a célokat, amelyeket megyénk számára is fontosnak
tartunk. A III. fő fejlesztési irány különösen fontos a jövő szempontjából, hiszen a „helyi közösségek megerősítése” ezen belül, az „öngondoskodó képesség javítása” alapjául
szolgálhat az első két célkitűzés, sikeres megvalósításához.
A fent említett kereteken belül meggondolásra javasolnánk egy olyan „specifikus cél” megnevezését, amely javíthatná a helyi közösségek önvédelmi képességének és
biztonságérzetének növelését. Az utóbbi időben, több területen megfigyelhető a helyi közösségek biztonságérzetének csökkenése. Ez a helyzet gyakran hamis önvédelmi
reflexeket váltott ki az egyénekből, illetve bizonyos társadalmi csoportokból. Segíthetne ennek a helyzetnek a javításában, ha a hívatásos rendvédelmi szervek (rendőrség,
polgárőrség, stb.) valamint a helyi közösségek közötti kapcsolat és együttműködés szabályozott keretek között, egy jól átgondolt program alapján hozzájárulna, a polgárok
biztonságérzetének javításához. (pl: a biztonságérzet javítást szolgáló fórumok szervezése, javasolt viselkedésformák elterjesztése veszélyhelyzet esetén, vagy akár technikai
eszközök, például térfigyelő kamerák, informatikai és információs rendszerek fejlesztése a közbiztonság és a biztonságérzet fokozása érdekében, stb.)
Technikai észrevételek:
• a TOP „indikatív prioritás struktúra” táblázatok (9. oldali táblázat) 4. prioritás „beavatkozások, intézkedések” oszlopból kimaradt, a későbbiekben részleten kibontott 5. intézkedés,
a ”Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” A jelenlegi táblázatban csak az első négy beavatkozás van feltüntetve.
• a 4. prioritásnál a (9. oldali táblázatban) két specifikus cél van nevezve, ugyanakkor a 77. oldali részletes kibontásban, az 1.es után a 3. sorszám következik pedig logikusan, a 9.
oldali táblázatban foglaltak szerint, ez a 2. számú cél! (Valószínűleg elírásról van szó!)
• A 75-76. oldalon az alábbi mondat hibás, miszerint „a megyei jogú városok és megyei önkormányzatok kötelesek minden más, alapvetően tartós bentlakást nyújtó szociális
szolgáltatás biztosítására” hiszen a megyei önkormányzatok ma már nem rendelkeznek semmilyen vagyonnal illetve intézménnyel, ami alapján ilyen szolgáltatásokat tudnának
biztosítani.
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Lovász György
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Társaságunk, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. feladatai közé tartoznak többek között szénbányászati meddőhányók tájrendezési kötelezettségei, melyek céljai
alapvetően zöldfelületi hasznosítású területek
létrehozása, biztosítva a jó környezetbe illesztést, a városi területekhez való kapcsolódást. Az erdős, ligetes fás és gyepes területrészek biztosítják a rekultivált felszínek erózió
elleni védelmét és a környező erdőterületekhez és városrészekhez illesztését, megteremtve a későbbi, többcélú városi hasznosítás lehetőségeit is.
Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban lehetőséget biztosítani az ilyen célú „területrendezésnek” is a „Befektetők és
lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása” prioritástengely „Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja” című intézkedése
esetében, viszont nem csak beruházásként. Itt a kedvezményezettek típusai között a magán- és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mellé javasoljuk felvenni az
állami tulajdonú gazdasági társaságokat is.
Üdvözlettel,
Lovász György
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Petényi Roland
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A békés megyei Önkormányzati Hivatal véleményét kívánom megosztani Önökkel, melyek az alábbiak:
3. - 28. oldal A Terület és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai összességében lefedik és tartalmazzák a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési
Koncepciójában megfogalmazott céljait. A TOP 3.0 verzió azonban keretjellegű, tág fogalmakat, intézkedéseket tartalmaz. Ezeket az intézkedéseket szinkronba kell hozni a
kormányzati, gazdasági törekvésekkel, megyei sajátosságokkal, a megyében lévő gazdasági szereplők igényeivel, hogy egy nagyon hatékony, koncentrált gazdaságfejlesztés
valósulhasson meg.
5. és 6. oldal Rendelkezni szükséges azokról a közepes méretű cégekről amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak viszont az ágazati operatív programhoz
szükséges mutatókat/önerőt nem tudják biztosítani.
8.oldal Békés megye szempontjából hiányoznak belőle az élelmiszeripar, feldolgozóipar fejlesztésére vonatkozó törekvések, ezeket az 1. számú prioritás intézkedései közé
javasoljuk besorolni.
8.oldal Az 1. számú prioritásból hiányzik még az induló vállalkozások kifejezett támogatása és az inkubáció.
10.oldal A 2. tengely tekintetében fontos, hogy az infrastruktúra fejlesztésében az állami szerepvállalás is hangsúlyosan megjelenjen, mely az 5. prioritás megvalósításának is
alapját képezhetné.
12.oldal A 3. prioritásban a közösségi közlekedés fejlesztése ne csak a helyi közlekedés fejlesztését tartalmazza, ugyanis kiemelten fontos lenne a megyében a helyközi,
munkába járást megkönnyítő járatok fejlesztése is.
14.oldal A 4. prioritásban szükségesnek tartjuk még a hulladékgazdálkodási rendszereknek a városi és várostérségi területek bevonásával történő fejlesztését, megyei
fenntartás alá vonását támogatni. Különösen fontos a hatékony szilárd hulladék felhasználás, újrahasznosítás fejlesztésének megyei szintű megvalósulása
14.oldal A 4. prioritásban foglalt szolgáltatások mennyiségi, kapacitás bővítése nem minden esetben helyénvaló, helyette inkább a meglévők fejlesztése, a racionalizálás lenne
szükséges, a településeket érintő demográfiai folyamatok figyelembevételével.
17.oldal Az 5. tengely esetében közelebb kellene hozni a várost és vidéket egymáshoz, viszont az ehhez szükséges infrastruktúra hiánya akadályozza ezt, sok esetben
meggátolja. A piacra jutás nagyon nehéz, mivel nincs fizetőképes kereslet.
8. és 19. oldal Az 1. és 6. prioritásnál, a foglalkoztatás esetében azokat a civil szervezeteket lenne szükséges támogatni, megerősíteni, amelyek állami feladatot vállalnak át,
cserébe pedig támogatást kapnak.
Tisztelettel:
Petényi Roland
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Heckmann Ferenc
Egyéb észrevétel
Csepreghy Nándor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Budapest

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A TOP 3.0 változata megfelelő keretet biztosít a Vas Megyei Területfejlesztési Operatív Program megvalósításához. Mint ahogyan az anyag is megállapítja, a 2007-2013 közötti
időszak Regionális Operatív Programjai az időszak legsikeresebb forráslekötést biztosították. Különösen igaz ez a korábbi Nyugat-dunántúli Regionális Operatív program
vonatkozásában.
Véleményünk szerint, ennek a programnak a sikerét itt a Nyugat-Dunántúlon- ezen belül Vas megyében, többek között az is alátámasztotta, hogy az országban először itt
valósítottunk meg olyan programot, ahol a régió, a három megye, és az öt megyei jogú város terveit együtt készíttettük. Ez a módszer biztosított lehetőséget a NUTS 1-2-3. szintek
összehangolására. Ezáltal sikerült csökkenteni és nagyobb részben elkerülni az egymást kioltó párhuzamosságokat és növelnünk a „szinergikus” hatásokat.
Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi gazdaság fejlesztését, valamint a foglalkoztatás minden formájának a növelését. A város és várostérség „elromlott”kapcsolatának javítása,
illetve újraélesztése részünkről is támogatandó, mert az ebből fakadó szinergiák és additív hatások, jelentős mértékben járulhatnak hozzá, e térségek felemelkedéséhez. A Vas
Megyére jellemző apró falvas településrendszer a fentieken túl szükségessé teszi a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználását.
A 13. oldalon bemutatott három fő fejlesztési irány jól illeszkedik a különböző szintű ágazati programokhoz, és a mi szempontunkból a legfontosabb, hogy alkalmas a megyei
program elképzeléseinek megvalósítására. Az első két fő fejlesztési irány által meghatározott célok teljesen lefedik azokat a célokat, amelyeket megyénk számára is fontosnak
tartunk. A III. fő fejlesztési irány különösen fontos a jövő szempontjából, hiszen a „helyi közösségek megerősítése” ezen belül, az „öngondoskodó képesség javítása” alapjául
szolgálhat az első két célkitűzés, sikeres megvalósításához.
A fent említett kereteken belül meggondolásra javasolnánk egy olyan „specifikus cél” megnevezését, amely javíthatná a helyi közösségek önvédelmi képességének és
biztonságérzetének növelését. Az utóbbi időben, több területen megfigyelhető a helyi közösségek biztonságérzetének csökkenése. Ez a helyzet gyakran hamis önvédelmi
reflexeket váltott ki az egyénekből, illetve bizonyos társadalmi csoportokból.
Segíthetne ennek a helyzetnek a javításában, ha a hívatásos rendvédelmi szervek (rendőrség, polgárőrség, stb.) valamint a helyi közösségek közötti kapcsolat és együttműködés
szabályozott keretek között, egy jól átgondolt program alapján hozzájárulna, a polgárok biztonságérzetének javításához. (pl: a biztonságérzet javítást szolgáló fórumok szervezése,
javasolt viselkedésformák elterjesztése veszélyhelyzet esetén, vagy akár technikai eszközök, például térfigyelő kamerák, informatikai és információs rendszerek fejlesztése a
közbiztonság és a biztonságérzet fokozása érdekében, stb.)
Technikai észrevételek:
• a TOP „indikatív prioritás struktúra” táblázatok (9. oldali táblázat) 4. prioritás „beavatkozások, intézkedések” oszlopból kimaradt, a későbbiekben részleten kibontott 5. intézkedés,
a ”Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja” A jelenlegi táblázatban csak az első négy beavatkozás van feltüntetve.
• a 4. prioritásnál a (9. oldali táblázatban) két specifikus cél van nevezve, ugyanakkor a 77. oldali részletes kibontásban, az 1.es után a 3. sorszám következik pedig logikusan, a 9.

oldali táblázatban foglaltak szerint, ez a 2. számú cél! (Valószínűleg elírásról van szó!)
• A 75-76. oldalon az alábbi mondat hibás, miszerint „a megyei jogú városok és megyei önkormányzatok kötelesek minden más, alapvetően tartós bentlakást nyújtó szociális
szolgáltatás biztosítására” hiszen a megyei önkormányzatok ma már nem rendelkeznek semmilyen vagyonnal illetve intézménnyel, ami alapján ilyen szolgáltatásokat tudnának
biztosítani.
Szombathely, 2013. november 13.
Tisztelettel:
Kovács Ferenc
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Vass Zoltán
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
Idézek Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjából:
""Nyíregyháza úthálózatának teljes hossza 724 km, amelyből az önkormányzati illetve az állami tulajdonú és kezelésű út hossza 610 km és 114 km. Az önkormányzati kezelésű
utak közül csupán 262 km szilárd burkolatú, míg 348 km ÚTALAP illetve FÖLDÚT."
Mindenképpen szükséges forrást biztosítani a városokban az útalapok és a földutak szilárd burkolattal történő ellátására. Az elmúlt időszakban erre semmilyen Uniós vagy más
forrás nem állt rendelkezésre. Az önkormányzat ezt a problémát a mai napig nem tudja kezelni saját erőből, még úgy sem, hogy a lakosság vállalná az útépítést, csak
kiegészítést, segítséget kér az önkormányzattól. 10 éve gyakorlatilag nem épült új aszfalt út a lakókörzetekben.
Néhány észrevétel ezzel kapcsolatban:
-kis túlzással elmondható, hogy a legszegényebb faluban is minden út aszfaltút már - erre volt pályázati forrás.
-aki a városban lakik, az joggal elvárja, hogy legalább a település határát jelző táblán belül aszfalt burkolatú utak legyenek. Van olyan utca, amely már 10 éve teljes közművel
ellátott, csak az útra várnak a lakók! Több mint 100 kilométernyi utcáról beszélünk, kimondottan várostáblán belül.
-Nyíregyházán ezekben a lakókörzetekben, ahol nincs rendes út, laknak azok a középrétegek, akik a legtöbb adót fizetik. SZJA, helyi adók, gépjármű adó. Megint csak joggal
elvárják ebből kifolyólag, hogy a befizetett adóból az Ő utcájukat tegyék rendbe.
-Nagyon jó dolog a kerékpárút építés. Csak éppen a sorrend felborult. A bürokraták Brüsszelben el sem tudják képzelni, hogy ilyen útviszonyok lehetnek egy megyeszékhelyen.
Kerékpárút építésre adnak pénzt. De előbb utakat, utcákat kellene építeni! Azokon lehet kerékpározni is. Ha leaszfaltoztuk az utcákat, na utána kellene kerékpárutat építeni. De ha
nem szól senki, akkor ezt a pénz elosztók nem tudják!
-Nagyszerű, hogy nyertünk egy pályázatot: Belterületi utak fejlesztése. De ez a pályázat arról szólt, hogy olyan utcákat lehet rendbe tenni, ahol van tömegközlekedés. Így a
lakókörzeti utak ebből ki lettek zárva. Ez megint csak információhiányra utal, a döntéshozók részéról.
-Többször jártam Pécs városában. Nem ismerem a város teljes úthálózatát. De ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy azon a részen ahol én jártam, még a dűlőutak
(kiskertek közötti utcák) is le voltak aszfaltozva. Érdekes.
Kérem, biztosítsanak forrást a következő időszakban a lakókörzeti utak szilárd burkolattal történő ellátására!
Üdv.
Vass Zoltán
önkormányzati képviselő
Nyíregyháza

2013. november 10. 18:14

Szabadkai Andrea
Egyéb észrevétel
6 * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI
99. táblázat:
8.2 Megjegyzés: részben teljesült.
a vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához és végzéséhez szükséges engedélyek , az engedélyeztetés beszerzésének idejét csökkentő intézkedések; valamint
bürokráció, és hatósági díj csökkentés cél (lásd: A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2012-ben két országspecifikus
ajánlást fogalmazott meg:
•- (5)/1 Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket.•- (5)/3 Csökkentse az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil,
törvényes és nem torzító társasági adózási kereteket.•3. számú ország-specifikus ajánlás (2012): A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak
fenntartható, költségvetési szempontból semleges módon történő enyhítése révén alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az energiaadókra és a
rendszeres vagyonadókra való hangsúlyáthelyezéssel.)
10 * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
7. A támogatások kifizetésének gyorsítása, adminisztráció egyszerűsítése a biztosítékok biztosításának segítése, gyorsítása:
Javaslat: Nem lehet a szbályozásban nem időben meghatározott vállalás a IH felöl ( Pl. amennyiben a IH, vagy teljesítést igazoló döntéshozó a teljesítés igazolta (ez lehet ebben
az esetben egy év is), akkor a kifizetés… - ebben az esetben rögzíteni kell, hogy a kifizetési kérelem, vagy a szakmai beszámoló határidejétől számított 30 napon belül a IH, vagy
teljesítést igazoló döntéshozó a teljesítés igazolta…
e) a támogatás biztosítására szolgáló garancia költsége elszámolható költségnek fog mi-nősülni.
Megjegyzés: Hogy állítja be a pályázó a költségvetésbe? A szakmai költségből vesz el?
8. Egyéb konkrétumok:
Javaslat:
· Jelenjen meg a részelőfinanszírozási lehetőség! Az előleget/előfinanszírozást (mely önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok esetében hitel és
bankgarancia kötelemmel nem terhelt) elég a projekt végén elszámolni, ami azt jelenti, hogy az utolsó részlet kifizetésekor vonják le. Ebben az esetben az előleg végig a projekt
megvalósítás alatt, mint likviditási tartalék a kedvezményezett rendelkezésére áll. A javaslatunk az, hogy ez utóbbi megoldás legyen az általános gyakorlat, kiegészítve
természetesen a minél gyakoribb elszámolásokkal
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Szabadkai Andrea
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági
szereplők által foglalkoztatottak és az önfoglalkoztatók számának növelése
6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően foglalkoztatott és
önfoglalkoztató résztvevők száma (ESZA 3. cikk (1) a) )
2.6.1
(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása,
(Megjegyzés: beleértve az önfoglalkoztatást)
Javaslat:
A hagyományos gazdasági szereplők és foglalkoztatók számának visszaesésével,
illetve azok mellett, szükséges alternatív megoldások keresése a helyi munkaerő
és tudás hasznosítása érdekében. Az önálló gazdálkodástól, foglalkoztatástól
sokszor évtizedek óta távol maradó lakosság esetében a helyi gazdaság
működőképességének biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a munkaerő
megfelelő felkészítése, vállakozóvá, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, illetve a
termékstruktúra kialakításához kapcsolódóan a teljes előkészítési és mentorálási
folyamat megvalósítása.
68. táblázat indikátor: 6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően
foglalkoztatott, önfoglalkoztató résztvevők száma
3. intézkedés: A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely
közötti kapcsolat erősítése
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: vállalkozások, önfoglalkoztatók,
gazdálkodó szervek, felnőttképzési intézmények, non-profit szervezetek, helyi
önkormányzatok, érdekképviseleti szervek, egyházak.
2.6.3.5 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)
69. és 74. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA,
ESZA és KA alapok esetében
Javaslat indikátorra:
A támogatott vállalkozások, önfoglalkoztatók száma
5. intézkedés: A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése
Javaslat:
Az intézkedés részét képezi a kiemelt jelentőségű területeken működő civil szervezetek prog-ramjainak támogatása (többek között a településfejlesztés, örökségvédelem,
kulturális és szo-ciális területen, egészséges életmód, fizikai aktivitás és társadalmi befogadás szempontjából, környezet és természetvédelem, hagyományőrzés stb.).
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Szabadkai Andrea
Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célkitűzéseknek megfelelő
program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük NYOMATÉKOSAN felvenni:
Támogatásban részesülő vállalatok, kistermelők, kézművesek, szövetkezetek,
vállalkozások, civil szervezetek által bevezetett új helyi termékek száma (db)
2.5.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
Javaslat:
Kedvezményezettek típusai: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési
stratégiákat (CLLD) megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi
akciócsoportok területén működő ön-kormányzatok és intézményeik, mikro- és
kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók, civil szervezetek.
2. intézkedés: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése
58. táblázat: indikátor: Támogatásban részesülő vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek száma
A kkv-knak, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek részére
nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem fizetendő
támogatás)
Minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek és létesítmények
Beleértve a közösségi feldolgózókat.
2.5.5 Teljesítménykeret
A prioritás egyik legfontosabb célja a mikro-, valamint a kis- és
középvállalkozások, önfoglalkoztatók közösségek, szövetkezések, egyesülések
gazdasági tevékenységeinek támogatása, amelyhez közvetlenül vagy közvetve
több intézkedés is hozzájárul. A teljesítménykeret-nek választott indikátor erre
reflektálva a támogatottak számára koncentrál.
59. táblázat. indikátor: Támogatásban részesülő vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek száma
A kkv-knak önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek részére
nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem fizetendő
támogatás)
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Szabadkai Andrea
A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
ÍRJA BE HA EGYET ÉRT:
2.4.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastrukturális fejlesztése
Javaslat:
A TOP által támogatott intézkedés alapvető célja az egészségügyi alapellátási és
járóbeteg intézmények modernizációjának támogatása az infrastruktúra és
eszközfejlesztés célirányos támogatásával, annak érdekében, hogy az egyes
kistérségekben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi ellátás és intézmények
szolgáltatásai.
Az alapellátási szolgálatok fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak –
felnőtt gyemek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási
ügyeletnek helyt adó épületek, közétkezteésben a kistérségi szinten az
ételallergiás, tápanyagzavaros ellátottak részére történő főzőkonyha
infrastruktúra és eszközberuházás fejlesztésére lesz lehetőség.
Támogatandó tevékenységek:
meglévő orvosi rendelők, közétkeztetési infrastruktúra fejlesztése,
akadálymentesítése;
eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy
központosított alapellátási ügyeletté, ételallregiás vagy tápanyagzavaros
ellátottak kiszolgálását lehetővé tevő főzőkonyhává való kialakítása, indokolt
esetben új építése;
56. táblázat indikátor: Támogatásban részesülő KKV vállalatok, vállalkozások,
önfoglalkoztatók, civil szervezetek, szövetkezetek, egyházak által bevezetett új
helyi termékek száma Minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek
és turisztikai létesítmények, attrakciók fejlesztése által érintett lakosok száma
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni: Önkormányzati/állami/egyházi/alapítványi tulajdonban lévő
közétkeztetési konyhák felszereltségének infrastruktúrális fejlesztésének
támogatása, beleértve járásonként egy konyha ételallergiások,
táplálék-anyagcsere zavarral küzdők részére történő infrastruktúra és eszköz
beruházást. (ERFA 5. cikk 9 (a) )
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Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
4(c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban és gazdasági tájérték elemek (malmok, major, …);
kistermelők kézművesek és mikrovállalkozások gazdaságaiban, műhelyeiben
energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
Lényeges fejlesztési szükséglet a települési önkormányzati infrastrukturális
létesítményekben, az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó
intézményekben és az önkormányzati bér-lakásokban, valamint a lakossági
lakhatási és vállalkozási az energiahatékonyság és a megújuló energia
támogatása.
2.3.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. intézkedés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák
támogatása
Javaslat:
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, magántulajdonú gazdasági
társaságok, a nagyobb – akár csak részben – helyi alapanyagokat felhasználó, az
előállításhoz helyi munkaerőt alkalmazó kis- és középvállalkozások,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek.
2. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések
Javaslat:
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: A támogatások
kedvezményezettjei a települé-si önkormányzatok, az üzleti infrastruktúra-elemek
(pl. ipari parkok, telephelyek logisztikai központok, kiemelt növekedési zónák)
üzemeltető gazdasági társaságai, VOLÁN társaságok, MÁV Zrt., NIF Zrt.
Szövetkezetek, Civil szervezetek.
Specifikus cél 2: Települési energiahatékonyság növelése

Javaslat:
A prioritás tengely keretében cél az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat
ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek, lakossági
lakóépületek, vállalkozási és civil, valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúra
energiahatékonyságának javítása, a rezsiköltségek csökkentése. További cél a térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok
megvalósítása.
2.3.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések
Javaslat:
3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben,
önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az
önkormányzati bérlakásokban, lakossági lakóépületek, vállalkozási és civil,
valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúra az energiahatékonyság növelése és
a megújuló energia felhasználás támogatása
Kérjük az egész fejezetre átvezetni javaslatunkat!
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok,
lakossági lakóépületek, vállalkozási és civil, valamint egyházi, szövetkezeti
infrastruktúra
4. intézkedés: Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő
komplex fejlesztési programok.
Javaslat:
Az intézkedés célja a szükséges kisebb léptékű, térségi és települési jelentőségű,
települési és településközi koordinációt igénylő, egyedi és közösségi rendszerek
által a megújuló forrásokból energia termelését és helyi felhasználását célzó
megoldások (pl. intelligens független hálózatok, tárolási és elosztási megoldások,
közösségi fűtőművek létesítése, integrált kisléptékű megújuló energiatermelő
rendszerek) megvaló-sításának támogatása.
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok, civil
szervezetek, szövetkezetek, egyházak, Egyesülések.
2.3.6 Teljesítménykeret (prioritás-tengelyekként)
Javaslat:
A intézkedések között több is az önkormányzati tulajdonú épületállomány,
lakossági, civil szervezeti, szövetkezeti, egyházi energetikai racionalizálását
célozza, így „a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, az
önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az
önkormányzati bérlakásokban, lakossági lakóépületekben, vállalkozási és civil,
valamint egyházi, szövetkezeti infrastruktúrákban az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása” és a „térségi és helyi
léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok”
címet viselő intézkedések.
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Szabadkai Andrea
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések révén, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is, valamint a táji értékekekt
képviselő malmok, majorok, faluházak, alkotóházak gazdasági egységeinek
funkcionális felújítása, működtetése egyedi alternatív energetikai kialakítás,
eszközbeszerzés és ingatlanfelújítás kapcsán is. / Támogatott létesítmények
felesztése DB.
2.2.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. 2 intézkedés: Javaslat:
Beleértve pl. szélmalmok, vizimalmok, szárazmalmok, majorságok, stb..
funkcionális termelő beruházásait.
Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi
önkormányzatok, illetve ezek társulásai; magán- és önkormányzati gazdasági
társaságok, civil szervezeti, egyházi, szövetkezeti tulajdonú gazdasági
tevékenységet végző társaságok.
3. intézkedés: Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Kedvezményezettek típusai:
intézkedés támogatja a települési infrastruktúra-fejlesztéseket a
hulladék-gazdálkodás, a vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a légszennyezettség
csökkentése terén.
Javaslat: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek
társulásai; magán- és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
lakosság, civil szervezetek, egyházak, szövetkezetek.
2.2.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)
22. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és
KA alapok esetében
Javaslat:
Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi rendszerek (száma)
(szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia, szélenergia…)

23. táblázat: indikátor: Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi
rendszerek (száma) (szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia,
szélenergia…)
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Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni a következőket:
A támogatott vállalkozások, gazdaságok, tevékenységek által teremtett új
munkahelyek száma (teljes munkaidő-egyenérték, fő) ; Az új önfoglalkoztatók
száma (kistermelő, kézműves, aki nem vállalkozó, hanem egyedi adószámos vagy
őstermelő). A térségben maradó foglalkoztatott/önfoglalkoztató nő, vagy fiatal,
vagy diplomások száma.
8c) Közétkeztetésben résztvevők száma, főzőkonyhák száma
2.1.2 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Javaslatunk:
A prioritási tengely célja a helyi érdekű gazdaságfejlesztés előmozdítása, a helyi
és térségi erőforrásokat hasznosító kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók,
szövetkezetek, civil szervezetek, egyházak foglalkoztatás ösztönzése.
4. táblázat: A támogatások által létrejött új munkahelyek, önfoglalkoztatók száma
2.1.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
2. intézkedés: Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés
Javaslatunk:
Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, civil szervezetek.
Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, magán- és önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, civil szervezetek,
egyházak.
3. intézkedés: Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés
Javaslatunk:
A prioritás keretében cél e helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása
és a térségek célzott, specifikus támogatása, ezáltal a helyi gazdaságban működő
vállalkozások, önfoglalkoztatók megerősítése, foglalkoztatási helyzetük javítása, a
helyi termékek és szolgáltatások fogyasztási szintjének növelése.
Ebben a témában fejlesztési cél:
- térségi/megyei szintű helyi vállalkozási szolgáltatások önfoglalkoztatók,
egyházak, szövetkezetek, civil szervezetek fejlesztése és szolgáltatók
együttműködésének támogatása;
Főbb célcsoportok: helyi érdekű gazdaságban működő magánszemélyek és kisés középvállalkozások, egyházak, szövetkezetek, civil szervezetek.
Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, többségében önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, egyházak, szövetkezetek,
önfoglalkoztatók, vállalkozások.
2.1.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei
Javaslatunk:
a prioritás célzottan a helyi érdekű gazdaságfejlesztési igényekre orientál. Ezért
a prioritás kifejezett célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások
foglalkoztatás-bővítési akcióinak, valamint a térség önfoglalkoztatási
lehetőségeinek kialakítása, fejlesztésének támogatása.
2.1.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
Javaslatunk:
Az 1. intézkedés keretében közvetett támogatási rendszer alkalmazására kerül sor
a helyi érdekű KKV-k, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil
szervezetek irányában.
Hivatkozási alap:
mikro-, kis- és középvállalkozások CSF/2012]/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 20 2. cikkében megállapított fogalom: 2003/361/EK bizottsági ajánlás
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások: „a vállalkozás „gazdálkodó
tevékenységet folytató jogalany, jogi formájától függetlenül” Ily módon a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató önfoglalkoztatók, családi
vállalkozások, személyegyesítő társaságok és társulások tekinthetők
vállalkozásoknak! A mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriája olyan
vállalkozásokból áll, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és/vagy éves
forgalmuk nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszegük nem
haladja meg a 43 millió eurót. A kisvállalkozások olyan vállalkozások, amelyek 50
főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót. A mikrovállalkozások olyan
vállalkozások, amelyek 10 főnél kevesebb embert foglalkoztatnak, s amelyek éves
forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Létszám:
éves munkaerőegységben (ÉME) megadva.”
2.1.4 A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Specifikus cél 2: Javaslat:

Helyi érdekű kis- és középvállakozások, önfoglalkoztatók, szövetkezetek,
egyházak, civil szervezetek fejlesztési aktivitásának javítása
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
2.1.5 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
4. Intézkedés: Térségi kísérleti fejlesztések
Javaslat:
Az intézkedés célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások, önfoglalkoztatók,
szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek kezdeményező képességének fokozása
kísérleti fejlesztések megvalósításának támogatásán keresztül.
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
5. Intézkedés: Megyei alternatív befektetés- és beruházásösztönzés,
projektelőkészítés, marketing
Javaslat:
Az intézkedés keretében közvetett támogatási konstrukció formájában a KKV-k,
önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil szervezetek célzott kis-összegű
támogatáshoz juthatnak piaci megjelenésük támogatásához (marketing, piacra
jutási költségek).
Ezt a kiegészítést kérjük végigvinni az egész fejezeten.
Főbb célcsoportok: önkormányzatok, magán- és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, önfoglalkoztatók, szövetkezetek, egyházak, civil
szervezetek
Specifikus cél 3: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése.
10. táblázat: indikátor: A támogatott intézményekben bölcsődei, óvodai, alap-és
középiskolai közétkeztetési ellátásban részesülő gyermekek száma.
6. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz
(bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés
javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
Javaslatunk:
Az óvodák és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint az
eszközbeszerzés részeként támogatható:
energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása (beleértve az ételallergia, tápanyagzavarral
küzdők közétkeztetésben való ellátását) bővítése, modernizációja, többfunkcióssá
és energiatakarékossá tétele;
Bölcsődék, kórházak, szociális bentlakásos intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint az eszközbeszerzés részeként támogatható:
energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása (beleértve az ételallergia, tápanyagzavarral
küzdők közétkeztetésben való ellátását) bővítése, modernizációja, többfunkcióssá
és energiatakarékossá tétele;
a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység létrehozásához
kapcsolódó új épület/épületrész építése, beleértve az állami/önkormányzati
főzőkonyhákat is.
2.1.5.8 Output indikátorok (beruházási prioritásonkéntés régiókategóriánként)
12. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és
KA alapok esetében
Indikátor javaslatok:
A prioritástengely keretében felújított vagy újonnan épített bölcsődei / óvodai,
közoktatási, bentlakásos intézményi, kórházi közétkeztetési főzőkonyhai ellátást
nyújtó intézményi fejlesztések száma, ellátottak száma
2.1.7 Teljesítménykeret
13. táblázat A támogatott vállalkozások, önfoglalkoztatók, civil szervezetek,
egyházak, szövetkezetek száma
Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet
fejlesztése, megújítása. prioritással kapcsolatos észrevétel
A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó specifikus célokhoz, specifikus
célkitűzéseknek megfelelő program specifikus eredményindikátorokhoz
Kérjük felvenni:
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések révén, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is, valamint a táji értékekekt
képviselő malmok, majorok, faluházak, alkotóházak gazdasági egységeinek
funkcionális felújítása, működtetése egyedi alternatív energetikai kialakítás,
eszközbeszerzés és ingatlanfelújítás kapcsán is. / Támogatott létesítmények
felesztése DB.
2.2.3 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási
prioritásonként)
1. 2 intézkedés: Javaslat:
Beleértve pl. szélmalmok, vizimalmok, szárazmalmok, majorságok, stb..
funkcionális termelő beruházásait.
Kedvezményezettek típusai: a települési önkormányzatok, kisebbségi
önkormányzatok, illetve ezek társulásai; magán- és önkormányzati gazdasági
társaságok, civil szervezeti, egyházi, szövetkezeti tulajdonú gazdasági
tevékenységet végző társaságok.
3. intézkedés: Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Kedvezményezettek típusai:
intézkedés támogatja a települési infrastruktúra-fejlesztéseket a
hulladék-gazdálkodás, a vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a légszennyezettség
csökkentése terén.
Javaslat: a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek
társulásai; magán- és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
lakosság, civil szervezetek, egyházak, szövetkezetek.
2.2.3.4 Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként)
22. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és
KA alapok esetében
Javaslat:
Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi rendszerek (száma)
(szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia, szélenergia…)
23. táblázat: indikátor: Lakossági környezeti fenntarthatóságot biztosító egyedi
rendszerek (száma) (szennyvíz, víz, hulladék, biomassza, napenergia,
szélenergia…)
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dr. Rigó Mihály, okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök
Egyéb észrevétel
A forrás: http://www.nfu.hu/forum_pate/29
A címben lévő hosszú nevű programot a továbbiakban TOP-ként említem, melyről a véleményemet az alábbi 4 pontban írom le. Ugyanígy a különféle operatív programokra OPként hivatkozok.
1. Mindenek előtt: legyen vidéken is munkahely!
1.1 A KKV-ok
Munkahelyet Magyarországon mai ismereteink szerint a KKV-ok képesek teremteni.
Ehhez azonban ehhez illő gazdasági környezet kellene. Ez azt jelenti, hogy elbírálásuk azonos legyen a multi cégekével, ne legyenek saját hazájukban másodrendűek,
tőkehiányuk megszűnjön, kapjanak kedvezményt az adózásnál, patrióta legyen a gazdaságpolitika, megszűnjön Magyarország túlglobalizáltsága, a multikkal oly elnéző
hatóságok hagyják őket is élni, a multiknál legyen végre kikötve működésük egyik feltételeként a magyar KKV-os beszállítói arány.
A nagy értékű infrastrukturális beruházásokat a folyamat végén lényegében a KKV-ok végzik! A haszon mégsem náluk jelenik meg, hanem a multi generálvállalkozóknál!
A mai generálvállalkozói rendszer csak két szereplő érdekét szolgálja. Az egyik a hasznot lenyúló multi, míg a másik a magyar beruházó, lebonyolító cég, akinek így könnyebb,
mintha természetes részekre szednék szét a teljes munkát. A természetes részekre szedés után a részenkénti versenyeztetés szolgálná a KKV-k és a magyar társadalom
érdekeit! Teljesen nyilvánvaló az, hogy egy kisebb falattal egy kisebb cég is elbírna! A mai sokszintű alvállalkozói rendszer lényében KKV-ellenes! A természetes részekre szedést
a valódi, a korábbi magyar kapitalizmusban napi gyakorlat volt. Ma sincs ennek műszaki akadálya, hiszen minden természetes résznek meg van a műszaki megfelelőség
igazolásának lehetősége. Ma ezt a generálvállalkozó koordinálja, a magyar társadalom elkényelmesedett képviselője helyett. Sokba kerül ez a kényelem a magyar
társadalomnak!
Nyilvánvaló, hogy azok az erők, amelyek a mai áldatlan helyzetet előállították ma is aktívak és eszük ágában sincs érdemi lépést tenni a KKV-ok érdekében. Megemlítik ugyan, de
továbbra is elgáncsolnak mindent, mely a KKV-ok mostoha helyzetén javítana, minden csak a szavak szintjén van. A 13. oldal címe jól jellemzi még a mai helyzetet is: „Az operatív
program fejlesztési irányainak hozzájárulása az EU céljaihoz”. Nem a magyar célokhoz kellene már végre igazodni? A globalizátorok érdeke ugyan egy érdek, de van ezzel
szemben társadalmi érdek is. A KKV előfordul ugyan érintőlegesen több OP-ban, de érdemben szinte sehol. A TOP miért nem a KKV-k stratégiája?
Javaslom: a fontossága miatt legyen a KKV-oknak önálló magyar stratégiája!
1.2 A munkahelyteremtés és a KKV-k és az EU anyagaiban
Az alapmű az EU2020 stratégia, melyben helyéhez illően az első helyen van a munkahelyteremtés.
Javaslom: nálunk is az első helyen a munkahelyteremtés, azaz mindenek előtt legyen!
Forrás: Bálint Eszter Nemzetgazdasági Minisztériumi főosztályvezető előadása: A 2014-2020-as fejlesztési időszak forrásainak tervezése címmel 2013. október 28-án.
http://www.mtvsz.hu/partnerseg_a_fenntarthatosagert_konferencia_eloadasok
Az EU tematikus célkitűzései között 3. helyen szerepel a KKV! Nálunk miféle szándék miatt keveredik el a sok szempont, cél között sokadik szempontnak a KKV? Kik nem tudják
Magyarországon az EU szintjén kezelni a fontossági sorrendeket, és miért? Miért nem követik a magyar OP-ok az EU rangsorait?
A KKV mellett az EU-ban kiemelt jelentőségű a K+F-re fordított források aránya is! Súlyos aránytalanság az is, hogy míg az EU 3%-ot tart követendőnek, mi a megcélozzuk ennek
a felét! Ez így a lemaradásunk, a periférián rögzítésünk programja lesz, mely újabb évtizedekre garantálja a lemaradottságunkat, kiszolgáltatottságun-kat, szuverenitásunk
elvesztését! Milyen érdekből?

2. Az élhető vidék és a területi kiegyensúlyozottság
Forrás: Bálint Eszter Nemzetgazdasági Minisztériumi főosztályvezető előadása: A 2014-2020-as fejlesztési időszak forrásainak tervezése címmel 2013. október 28-án.
http://www.mtvsz.hu/partnerseg_a_fenntarthatosagert_konferencia_eloadasok
2.1 A helyzet felismerése
„Az országon belül jelentős területi eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környezeti adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében.” A
felismerés hiába pontos, de kevés akkor, ha a nagy gond megoldására szinte semmi sem történik.
2.2 Korábbi, a témához illő, írásaim
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Videk_es_Budapest-2m-2.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Lenyomott_mezogazdasag_.pdf
http://www.mernokkapu.hu/index.php?n=5&tartalom_id=354&area=5&kulcsszo=rigó
2.3 A versenyképesség miért csak egy régióban fontos?
Forrás: Bálint Eszter Nemzetgazdasági Minisztériumi főosztályvezető előadása: A 2014-2020-as fejlesztési időszak forrásainak tervezése címmel 2013. október 28-án.
http://www.mtvsz.hu/partnerseg_a_fenntarthatosagert_konferencia_eloadasok

Ha külön OP készül a Közép-Magyarországi régióra, akkor vajon miért nem készült a többi régióra? A TOP-ban benne van a főváros is! Teljesen nyilvánvaló az, hogy a főváros
fejlesztése burkoltan minden OP-ban vastagon benne van! De még ez sem elég! Még külön létre kellett hozni egy külön OP-ot, amely a teljes forrásból biztosít számára még
minden eddigi fölött 3,55%-ot. Ilyen alapon minden OP-on túl megilletné a többi régiót is a saját 3,55%-a, azaz a 6*3,55 = 21,3%! Ez a pénz azonban sehol sincs! Maradnak a
szép szavak, a lózungok, de forrást nem rendelnek azokhoz. A vidék ismét alulfinanszírozott marad!
Javaslom: a vidék tisztességes finanszírozása érdekében az arányokat módosítani.
2.4 A 60%-os elképzelés betartása

A 2014-2020-as időszak forrásainak 60%-a a gazdaság fejlesztésére fog menni, szól az alapígéret. De mivel minden összefügg mindennel, és az OP-ok élnek is ezzel, így bármit
ki lehet nevezni gazdaságfejlesztésnek. Azaz bármely 60%-ot ki lehet nevezni gazdaságfejlesztőnek, miközben jórészt minden marad a régi? Az OP-okat is úgy fogalmazták meg
sajnos, hogy mindenben van minden, mindegyik OP egy keverék. Ha van gazdaságfejlesztéis OP, akkor miért szükséges a TOP? Szeretném kimutatva látni, hogy miként valósul
meg a 60%-os cél!
2.5 A vidék és a mezőgazdaság
Az OP-ok bármit leírnak, csak azt a szót nem, hogy magyar mezőgazdaság! Az ún. KAP, azaz a Közös Agrárpolitika a magyar mezőgazdaság elsorvasztója, hiszen nem lehetünk
konkurensei a francia és a német mezőgazdaságnak. Ezért igyekeznek különféle címeken kivonni a termelésből a magyar szántóterületeket.
Hogyan lehetséges az, hogy e vidékfejlesztésről szóló OP még csak meg sem említi a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart? Még annyit sem, hogy ezzel egy külön OP
foglalkozik! Ha a vidék bízhat valamiben, akkor az a mezőgazdaság és az élelmiszeripar! Az alacsony képzettségű vidéki lakosság ehhez ért, de lassan már csak értett! Egy ilyen
adottságú mezőgazdasági országot nem szabad falusi turizmusra átállítani, nem lehet a szántókat Natura 2000 területté minősítéssel kiiktatni, kitiltani a mezőgazdasági
termelésből!
Javaslom: nyilatkozzon az EU arról tételesen, hogy mennyi és milyen mezőgazdasági terméket és szolgáltatást hajlandó átvenni. A többit pedig hagy adjuk el a világ többi részén.
Ennek lehetőségét azonban ne lehetetlenítse el az EU mindenféle magyar mezőgazdasági termelést kiiktatni szándékozó, megszorító intézkedéseivel, mert emiatt súlyos anyagi
kárt okoz hazánknak.
2.6 A klímaváltozás káros hatásainak kivédése, mérséklése
Ha valami érinti a vidéket, akkor a klímaváltozás az! Az előbb bemutatott EU-s célok között ez a szempont az 5. Nálunk eltűnik, elkenődik ez is a masszában, a célok tengerében!
Ez nagy kár, melynek súlyos következményei lesznek. A CO kibocsátás csökkentése csak egy dolog abból a sokból, amit az alkalmazkodás fogalma jelent, ezért teljesen
értelmetlen ezek közül csak egyet kiemelni.
Javaslom: mindent erre a fogalomkörre felfűzni, hiszen minden szakma, minden szakterület tud olyan fejlesztési megoldásokat, amelyek a klímaváltozás negatív hatásait
enyhítenék.
2.7 Felmérni és beárazni a vidéki, az országrészenkénti lemaradottságot, a hiányokat
Ha tudjuk azt, hogy kis hazánkban nagyok a területi különbségek, akkor tudnunk kell azt is, hogy melyik országrészben mi hiányzik a lemaradottság, a különbség
megszüntetéséhez, mérsékléséhez, azaz mekkora az országrész forrásigénye! Ha még ezt is tudjuk, akkor ezt árazzuk is be! Csak akkor beszélhetünk valódi vidékfejlesztésről,
ha ezt az összeget rá is fordítjuk a vidékre.
Javaslom: készüljön az előbbi szellemű valódi vidékfejlesztési, területfejlesztési OP!

3. A szubszidiaritás
Ma már szitokszónak számít? Volt idő, amikor a csapból is ez folyt. Mire megtanultuk kimondani, azonnal felejtsük el? A 4-betűs CLLD az új szubszidiaritás? Vagy szubszidiaritáspótlék? A források leosztása nélkül szó nem lehet szubszidiaritásról!

4. Eufémia és magyartalanság
Az OP anyagai úgy néznek ki, mintha magyarul lettek volna írva, hiszen mondatokból állnak. A mondatok pedig nagybetűvel kezdődnek és pont van a végükön. Valójában azonban
olvasásuk közben a magyar olvasónak szinte állandóan magyarra kell fordítania az írást. Ez nem szaknyelv, nem jogi szakszöveg, hanem hottentotta. Fölöslegesen használt
tömege az idegen szavaknak, hosszú, magyartalan mondatok, szószaporítás, mellébeszélés, ködösítés! Mintha a pályázatírói bikkfanyelv hatalmasodna el kormányzati
programokon.
Javaslom: a magát nemzetinek valló kormány ne gyötörje a magyar nyelvet, hanem mutasson példát a pontos, szép magyar nyelv használatában. Kérem, minél előbb adják oda
az OP-kat magyar szakos tanároknak és írják le azokat végre magyarul.
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Pozsgai István
Egyéb észrevétel
2000 fő alatti kistelepülések szennyvízkezelését , önálló szennyvízcsatornázását nem találtam a programokban . Magyarország környezeti állapota nagymértékben a vidék , a
kistelepülések környezeti állapotától függ , amit erősen befolyásol a szennyvízkérdés megoldása. Fontos lenne a programokba ezt a fejlesztési lehetőséget szerepeltetni .
Kérem hozzászólásom megválaszolását.
Üdvözlettel : Pozsgai István

