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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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P1 Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
JAVASLAT 1. – helyi gazdaságfejlesztés prioritása
Ne erősítse a multinacionális vállalatoknak beszállítóivá válást a program, mert ez hosszú távon nem oldja meg a duális gazdaság okozta problémákat. A KKV-k
együttműködése, a helyi gazdaság fejlesztése Közép-Magyarországon is fajsúlyos téma lehetne, mint ahogy a TOP több helyen helyesen priorizálja. Különösen a Fővárostól
távolabbi Pest megyei térségekben van létjogosultsága a helyi gazdaságfejlesztésnek. Javasoljuk emellett a környezeti management és minőségbiztosítási eszközök
elterjedésének támogatását is.

JAVASLAT 2. – fenntarthatósági kritériumok a gazdaságfejlesztésben
A gazdaságfejlesztésnél oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak.
A kiválasztási kritériumok tartalmazzák:
- a helyi gazdaságfejlesztési hatás,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények;
termékek energia- és anyagtakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés;
- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok.
JAVASLAT 3. – a szelíd turizmus elsőbbsége
A 4. intézkedésnél (turizmusfejlesztés) a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbségét támogatjuk. Kérjük, a természeti és kulturális
örökséggel kapcsolatos turizmusnál is tüntessék fel a civil szervezeteket, mint lehetséges kedvezményezetteket.
JAVASLAT 4. – környezeti szempontok a K+F+I támogatásoknál
Mivel hazánk (és általában Európa) túlhasználja az erőforrásait olyan innovációra van szükség, amely az erőforrások használatát csökkenti. A K+F+I fejlesztéseknél,
kutatásfejlesztésnél is legyen kiválasztási kritérium a fenntarthatóság és esélyegyenlőség, hasonlóan a gazdaságfejlesztésnél leírtakhoz. Ahogy fent leírtuk, mind a termék, mind
a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak (lásd a fenti kritériumok figyelembevételét). Különösen fontos az energiahatékonysággal és megújuló
energiákkal kapcsolatos technológiai fejlesztés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén való innováció.

P 3. Településfejlesztés
JAVASLAT 1. – természetvédelmi fejlesztések
Nagyon jó, hogy a települési zöldfelületek növelése szerepel a célok között. Emellett fontos lenne, hogy a természetvédelmi területekkel kapcsolatos fejlesztések ne csak a
CLLD-ben szerepeljenek, az ökológiai hálózatok és ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése túlmutat egy-egy kistérségen, szükséges régiós szinten.
JAVASLAT 2. – 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. Tekintettel a régió fenntarthatósági problémáira, lényeges, hogy ne csak a CLLD-ben legyenek ilyen tartalmú programok, hanem
lehessenek egész régiót érintő szemléletformáló kampányok. Ezért javasoljuk ezt, az ERFA forrásból támogatható célt külön intézkedésként megfogalmazni ebben a
prioritásban.
JAVASLAT 3. - fenntarthatósági szempontok az energiával kapcsolatos beruházásoknál
Minden épülettel kapcsolatos beruházás tartalmazzon energiatakarékossági, hatékonysági elemeket. 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).
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program itt is, ahogy például a 110. oldalon az
önkormányzati tulajdonú épületeknél megteszi (örömmel üdvözöljük azt a megjegyzést). A biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a
biodiverzitásvédelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza, honnan szállítják, őshonos fajok stb.), mind
mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.
JAVASLAT 4. – fenntarthatósági kritériumok
A kiválasztási kritériumok között szerepeljenek a fenntarthatóság szempontjai, például energia- és anyagtakarékosság, környezeti szemléletformáló hatás, klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás, az ökológiai szolgáltatásokra és biológiai sokféleségre gyakorolt hatás.

P 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása
JAVASLAT 1. - – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Ezen felül különösen szociális és egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz
való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
JAVASLAT 2. - fenntarthatósági szempontok a megújuló beruházásoknál
Örülünk, hogy a 110.oldalon a megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. Kérjük ezt
az elvet az egész VEKOP-ban érvényesíteni. Az esetleges biomassza felhasználásánál a biodiverzitás-védelem és talajerő utánpótlás szempontjai legyenek fontosak.

P 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok
JAVASLAT 1. – környezettudatosság az oktatásban
„A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a társadalmi befogadást elősegítő programok” esetén, kérjük, említsék
meg az egészségtudatosság mellett a környezettudatosságot is (129. oldal).
JAVASLAT 2. – környezetkultúra az oktatási tartalomfejlesztésben
Az „Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok”-nál (135. oldal), kérjük, a tartalomfejlesztési programok körébe a kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és
egészségmegőrzési, megerősítési kultúra fejlesztése mellé a környezetkultúra fejlesztését is beilleszteni, tekintettel az EU fejlesztési alapokra vonatkozó közös előírások 8.
cikkelyére (fenntartható fejlődés elősegítésének elve). Kérjük, hogy következő mondatban lévő civil szervezeti felsorolásba a környezetvédő szervezeteket is tegyék be.
A kedvezményezettek között szerepeljenek a civil szervezetek kimondva, ne csak mint non-profit szervezetek.
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Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Egyéb észrevétel
Mivel a gazdaságfejlesztésre szánt források elköltésének hatékonysága szoros összefüggésben van a a versenyképes közép-régió fejlesztési irányaival, ezért a GINOP-ot és a
VEKOP-ot összefüggéseiben igyekeztünk szemlélni.
A tervezett pénzeszközök, a finanszírozási arányok és a tematikus célkitűzések közötti viszonyokat az alábbi összesítéssel szemléltetjük:
Euro

Euro
Tematikus célkitűzés
VEKOP
%
GINOP
%
1. a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
55 432 080
11,88
1 936 748 873
22,30
2. az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása;
4 386 040
0,94
1 013 706 275
11,67
3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
64 670 760
13,86
2 957 362 856
34,05
4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
125 048 800
26,80
450 052 923
5,18
- Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés
9 985 240
2,14
160 792 614
1,85 - Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 115 063 560 24,66
0
0,00
- Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi hely-színek hasznosításán és az energia-hatékonyság növelésén keresztül
289 260 309
3,33 6. a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság propagálása; 454 181 858 5,23 8. a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 72 882 920
15,62
1 036 938 903
11,94 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 110 957 480 23,78
307 393 044
3,54
10. beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén;
26 129 600
5,60
307 393 044
3,54
Technikai segítségnyújtás
7 092 320
1,52
221 046 687
2,55
Összesen
466 600 000
100
8 684 824 463
100
A fenti táblázat a VEKOP és a GINOP tematikus célkitűzéseit és a hozzá rendelt pénzeszközöket mutatja be. Ezzel az a célunk, hogy jól lehessen látni a kijelölt súlypontokat.
Az összességében levonható tanulságok a következők:
Az a legfontosabb célkitűzés, hogy Magyarország foglalkozási rátája elérje a 75%-ot, kifejezetten helyesnek mondható és célszerű azt vizsgálni, hogy ennek megfelelnek-e az
OP-k részletei és pénzelosztásai. Ebből azt látjuk, hogy a fő célt az egyes
fejlesztések csak nagyon közvetett módszerekkel szolgálják így pl.: közlekedés
fejlesztés, munkaerő mobilitás növelése, információs- kommunikációs rendszer,
társadalmi befogadás előmozdítása stb.
A programot olvasva számunkra nagyon helyesnek tűnik, hogy a környezetvédelem
önálló célkitűzéssé vált, ugyanakkor az erre szánt pénzeszközöket jól mutatja a
mellékelt táblázat. A legnagyobb gond az, hogy a VEKOP e soron egyáltalán nem
tartalmaz összeget, mintha közép-magyarország területén nem is lenne szükség
környezetvédelmi- hulladékgazdálkodási fejlesztésekre. Ezt feltétlen korrigálni
javasoljuk.
A teljes összeg vonatkozásában is azt látjuk, hogy még a GINOP-on belül is csak 5,23
% e célkitűzés pénzügyi előirányzata, amely szintén kevésnek tűnik. (Kevés főleg
abban az összehasonlításban, hogy pl.: a társadalmi befogadás előmozdítására és a
szegénység elleni közdelemre a VEKOP 23,78 %-nyi pénzt szán, mintha KözépMagyarország lenne az ország legszegényebb területe?!)
Megítélésünk szerint a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás mellett a kis-és
középvállalkozásokra is, főleg Közép-Magyarország (13,86%) sokkal nagyobb
figyelmet kell fordítani, hiszen a kis-és középvállalkozások tudják biztosítani a fő célt,
azaz a foglalkoztatás növelését.
A kkv-knál létrejövő ipari-termelő kapacitások úgy generálnak munkahelyeket, hogy
közben a szükséges szolgáltatásokat is igénybe veszik és ezzel a szolgáltatói
szektorban is növekedést indukálnak.

Összefoglalva az OP-k célkitűzései általában helyesek, a kapcsolódó pénzügyi források
elosztását azonban nagyon alaposan felül kell vizsgálni, hogy azok ténylegesen szolgálják a fő
cél megvalósulását.
Mindemellett kifejezetten fontos, hogy a VEKOP környezetvédelmi célkitűzéshez pénzügyi
forrásokat rendeljenek, hiszen a pl.: a hulladékgazdálkodás – tekintettel arra, hogy az ipari
termelés és fogyasztás egyaránt közép-magyarországra koncentrált - jelentős fejlesztésre
szorul.
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Dr. Várszegi Gyula Elnök magyar Közlekedési Szövetség
Egyéb észrevétel
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.
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.
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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.
Megjegyzések a VEKOP-hoz
„Közösségi közlekedés fejlesztése” (VEKOP, 94. oldal)
A fejezetből hiányzik a járműfejlesztés, holott a városi és elővárosi közösségi közlekedés műszaki eszközállományát az infrastruktúra és a járművek együtt alkotják. Javasoljuk a
járműbeszerzések lehetőségének feltüntetését.
A „Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében” című fejezet (VEKOP, 112. oldal) értelmezhető úgy, mint amely megteremti a
járműbeszerzés lehetőségét, de javasoljuk azt egyértelműen nevesítve feltüntetni.
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.
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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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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
1. 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.
2. Az ország gazdasági életében jelentős szerepet betöltő központi régió számára is megfelelő fejlesztési forrásokat kell biztosítani, akár a 3%-os átcsoportosítási lehetőség
kihasználásával is.
A vállalkozások egyenlőtlen elosztása miatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Közép-magyarországi Régió kiemelt figyelmet kapjon az innováció támogatásakor függetlenül
attól, hogy más prioritások (munkahely teremtés vagy telephely fejlesztés) esetén diszpreferált régiónak számít. Ennek elsődleges oka az egyetemi és más kutatóhelyek
centralizált elhelyezkedése, a kiemelten innovatív vállalkozások felülreprezentáltsága és a lehetséges együttműködés esélye ebben a régióban. Javasoljuk, hogy a VEKOP
keretében legyen lehetőség a vállalkozások technológiai fejlesztéseinek, a K+F+I témájú együttműködések támogatására. (KAVOSZ Zrt.)
3. A 2007-13-as időszakban a KMOP-ban összesen 464 milliárd Ft támogatást ítéltek meg. Ebből az 1. prioritást szolgálta 170 milliárd Ft, ami 36%-os arány. Az új VEKOP-ban az
1. prioritásra szánt keret összesen 177 millió EUR, ami a teljes keret (906 millió EUR) alig 20%-a. A 2. prioritás (pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése) jó része is a
vállalkozásokat segíti, de ha ennek 72 millió euróját hozzáadjuk az 1. prioritás keretéhez, az arány akkor is csak éppen meghaladja a 26%-ot. Éppen ezért az 1. prioritás forrásait
mindenképpen célszerű lenne megemelni akár az 5., a 6. vagy a 7. prioritás terhére

hangzik a Joint Venture Szövetség javaslata, amelyet támogatunk.

4. A VEKOP-ban megfogalmazott célok reálisnak tekinthetők, de jelenleg még túl általánosak, kevéssé számszerűsíthetőek és nem valószínű, hogy magukkal ragadnák a régió
lakosságát és vállalkozóit.
5. A Közép-magyarországi Régió fejlettsége szélsőséges, megtalálható mindenféle település

a nagyon gazdag, nagyon fejlett, high-tech központúaktól kezdve a felzárkózásra

szorulókig. A régió fejletlenebb részeiben a low-tech innováció is segítséget jelenthet, ha megfelelő szervezéssel, minőségbiztosítással, marketinggel párosul.
6. Helyes irány, hogy a KKV-k szerepvállalását és beszállítói tevékenységét kívánják fejleszteni. Közelebbről is meg kellene határozni, hogy ez milyen iparágakban valósulna meg.
Az ilyen típusú fejlesztéshez azonban nem csak K+F+I kell, hanem a vállalkozói kultúrát is magasabb szintre kell emelni.
7. A VEKOP beavatkozási fókuszpontjainak indoklása gyakorlatilag a KKV és a K+F+I szektorra vonatkozó országos szintű értékelést tartalmazza, ki kellene egészíteni a regionális
fókuszterületekkel.
8. A régió sajátos helyzete miatt az 1. és 3. tematikus célra nagyon alacsonynak tekinthető a 20% körüli forrásallokáció. Csak akkor lehet elfogadni, ha egyes tételek (pl.
tudásközpontok, kutatási infrastruktúra fejlesztése) a GINOP vonatkozó forrásaiból finanszírozhatók lesznek. Problémát jelent, hogy a pénzügyi felosztás csak a tematikus
célkitűzésekre található meg, így elég nehéz átlátni, hogy egy-egy intézkedésre mennyi forrás juthat.
9. A kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése részben átfedésben van a támogató üzleti környezet fejlesztése intézkedés – üzleti, vállalkozói készségek
fejlesztése területeivel. Alapvetően helyes megközelítés, hogy a vállalkozásokat életszakaszuk szerint különféle formában, szempontok szerint kívánják kezelni, illetve támogatni,
azonban a hanyatló vállalatokat inkább kezdőként mintsem külön szakaszban lévőként kellene kezelni. Nem világos, hogy mit jelentene az aktív állami felügyelet azon
tevékenységek megújításánál, amelyeket a vállalkozások megszüntetni kénytelenek.
10. Az egész programra, de különösen a kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztésére áll, hogy az általánosságok síkján mozog. Az indikátoroknál a nagyságrendeket leszámítva
nehéz megtalálni a csak a KMR-re jellemző sajátosságokat.
11. A VEKOP-ban részletesebben kellene foglalkozni a levegőminőség javításával és a zajszennyezés csökkentésével, mivel ezek a térség nagy problémái, és megoldásra
várnak.
12. A tőkeprogramoknál a kockázati tőkealapok mellett magvető tőkére is nagy szükség van a kezdő vállalkozások elindításához. A finanszírozási lehetőségeknél feltétlenül
érdemes megemlíteni, helyesebben felhasználni a Széchenyi-kártya konstrukciókat, mint olcsó és sokoldalú hitelforrást.
13. Több intézkedésnél (pl.: 5-7.) szerepel, hogy az intézkedés keretében nyújtott támogatások „zömmel vissza nem térítendő formában valósulnak meg”. Arról azonban nem esik
szó, hogy mely fejlesztési terület vagy kedvezményezett, milyen feltételek esetén kerül valamelyik támogatási formába.
14. Hasonlóképpen hiányzik, hogy vállalatnagyság szerint hogyan alakul a támogatások intenzitása, egyes prezentációkban vannak ilyen adatok, de ezeknek az operatív
programban kellene szerepelniük.
15. A klaszterek támogatását helyeseljük. A klaszterek elősegíthetik a beszállítóvá válás folyamatát, amelynek ezen kívül is indokolt a támogatása: komplex képzési, marketing,
minőségbiztosítási, eszközfejlesztési, kutatási tevékenység támogatása a potenciális célszegmens/nagyvállalat bevonásával. A támogatott vállalkozásoktól meg kellene követelni
az IMP3rove módszer alkalmazását, továbbá hogy a vállalkozás teljes működésére vonatkozóan rendelkezzenek innovációs stratégiával.
16. Támogatni kellene a térségben a nemzetközi cégek által megvalósítandó többéves, nagyobb lélegzetű K+F projektek keretében a hazai KKV-k részvételét a tudástranszfer,
illetve a beszállítóvá válás céljából.
17. „A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális megújulása” specifikus cél olyan sok alcélt ölel fel, viszonylag kevés mintegy 8 Mrd
Ft-os forrással, hogy vagy a tevékenységeket kellene szűkíteni, vagy a forrás összegét növelni. A célrendszer fontos elemeket tartalmaz, ezért mindenképpen a keretet kellene

emelni.
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Egyéb észrevétel
18. A hajléktalanok lakhatását segítő konstrukcióra előzetesen egy 30 Mrd Ft-os keret elkülönítéséről volt szó. Ha ez a konstrukció megvalósul, akkor értelemszerűen ezen belül
kellene kezelni a problémát, ha nem, akkor tartalmánál fogva át kellene helyezni az EFOP-ba.
19. Súlyának megfelelően kezelik a szakképzés és felnőttképzés fejlesztését, a duális képzés elterjesztését. Egyetértünk azzal, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő
szak- és felnőttképzési intézményrendszer megteremtésével cél, hogy az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben egyaránt megteremtsék a gazdaság és
a képzés közvetlen kapcsolatát, elterjesszék a duális képzést. Az MKIK-nak e folyamatban jelentős szerepe van, javasolja, hogy a VEKOP végrehajtásában e területen
működjenek vele együtt.
20. Az oktatási intézményeknél elsősorban a technikai/IT felszereltséget kell minőségi szintre fejleszteni. Emellett kiemelten kell támogatni az oktatási intézmények, kutató helyek,
valamint a K+F+I-ben érintett vállalkozások együttműködését és tudástranszferét, az oktatási intézmények bevonását a különböző projektekbe. Ez finanszírozási segítséget is
jelentene az oktatási intézményeknek.
21. A feketegazdaság csökkentése (a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése) rendkívül fontos, minden eszközzel támogatni kell.
22. A rugalmas foglalkoztatási formák kettős hatást is kifejtenek: elősegítik egyfelől a foglalkoztatás bővülését, másfelől a családbarát megoldások terjedését.
23. A CLLD megközelítés területi fókuszát a (kis)városokat is magukba foglaló vidéki térségek jelentik, ahol „a helyi közösségek, akciócsoportok alulról szerveződő rendszerben
dönthetnek azon tényleges területek és népességi keretek meghatározásáról, amelyekre stratégiájuk vonatkozik majd. A magasabb szintről meghatározott, előre kijelölt térségek
lehatárolását el kell kerülni, ahhoz legfeljebb szempontokat határozhat meg a központi közigazgatás.” A következő mondat már részben ellentétben áll ezzel: „a helyi
akciócsoportok (HACs) újjászerveződésének területi szempontjainál fontos a megyei határokhoz történő igazodás”, holott egyáltalán nincs kizárva az átlapolás lehetősége.
24. Az ITI nevesítésénél nem lenne szerencsés a CLLD meghatározását alkalmazni „Közép-magyarországi kisvárosok és térségeik ITI”. Budapesten éppenséggel nagyléptékű
integrált területi programra van szükség a Dunához kapcsolódó fejlesztések összehangolása céljából.
25. A VEKOP-ban feltétlenül foglalkozni kell a BKV helyzetével, a közösségi közlekedés fejlesztésével, a közszolgáltatások javításával.
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
A VEKOP „2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése” fő beavatkozási területének „a) A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
megújulása” és „c) A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal” pontjai esetében az intézkedések kiemelt szempontja a fenntartható
környezetjavítás kell, hogy legyen.
A VEKOP „2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése” fő beavatkozási területének „e) Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése” és „f)
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései” intézkedéseinél 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. Kérjük, hogy a Magyar
Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az „Országos vállalkozói
érdekszövetségek, kamarák” kategóriába.
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Egyéb észrevétel
A VEKOP a rendelkezésre álló forrásokat 3 fő területre koncentrálja, ezeken belül több prioritástengely köré szervezi a feladatokat. A központi régió komplex fejlesztéséről lévén
szó, szerepet kap a közlekedésfejlesztés is, mind települési, mind pedig regionális, térségi szinten. A foglalkoztatottság vagy a gazdasági versenyképesség növeléséhez furcsa
módon ez az operatív program sem tartja lényegesnek a közlekedési hálózatokat, de szerencsére a közösségi infrastruktúra fejlesztése cím alatt megjelenik a környezetbarát
közlekedési módok támogatása.
A „Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok” prioritástengely mentén a „Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés” intézkedés
keretében kerül megemlítésre a térségi jelentőségű közösségi közlekedési pályaudvarok, csomópontok felújítása, valós idejű intelligens információs tájékoztató rendszerek
kiépítése, az alsóbbrendű közutak felújítása,
P+R parkolók és csomópontok fejlesztése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése.
A „Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása” prioritástengely mentén pedig a
„Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében” intézkedés a fenntarthatóbb közlekedési hálózatokat célozza meg. Az anyag
megállapításai szerint a térség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú terület a közúti elérhetőség javítása, az alacsonyrendű utak fejlesztése, a meglevő közúti kapcsolatok
javítása, újak kiépítése az esélyegyenlőség biztosítása, fenntartása érdekében.
Az operatív program egyaránt számol a régió központ (Budapest) egyedi közlekedésfejlesztési igényeivel, de figyelembe veszi a régió településeinek kapcsolati igényeit is,
összességében elmondható, hogy a közlekedésfejlesztés megfelelő súllyal képviselteti magát az anyagban.
Vasúti vonatkozású észrevételek
A VEKOP a várható fejlesztési forrásokat három területre koncentrálja:
12. Regionális gazdaági teljesítmény növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció)
13. Közösségi innováció fejlesztése
14. Foglalkoztathatóság fejlesztése
Rendkívül pozitív, hogy a VEKOP, a központi régió adottságaiból kiindulva a fő fejlesztési irányok között szerepelteti a közösségi közlekedést. Ebben kiemelt szerepet kell, hogy
kapjon a budapesti agglomeráció közlekedésfejlesztése, ezen belül a környezetbarát elővárosi vasútfejlesztés az IKOP fejlesztési projektjeivel összhangban. A 22. oldalon a
munkaerő mobilitása támogatása keretében ugyanakkor a közlekedés, mint szempont nem jelenik meg.
A 114. oldal a közlekedési infrastruktúra energiahatékonysága javításáról szól (6. intézkedés) C02 kibocsátás csökkentés indikátorral, mely célkitűzések az IKOP-al összhangban
vannak, ugyanakkor pontosítandó a két OP közötti kapcsolat, projekt típus szinten a pályázati feltételek kidolgozása.

Kerékpáros vonatkozású észrevételek
• 16. oldal, 2. pont: A P+R mellett javasoljuk a B+R parkolók említését. A kerékpárutak fejlesztése mellett javasoljuk a kerékpározás általános feltételeinek javítását (ami sok
esetben olcsó és hatékony forgalomtechnikai megoldásokkal is biztosítható). Hasonlóan javasoljuk a 24. oldal utolsó bekezdésének kiegészítését.
• 94. oldal „Közösségi közlekedés fejlesztése” rész: A P+R mellett javasoljuk a B+R parkolók említését.
• 94. oldal „Kerékpárhálózat fejlesztése” rész: 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 bekezdés
kiegészítését. Ezen felül a bekezdés utolsó mondatából javasoljuk törölni a „környezetileg fenntartható módon” mondatrészt.
• 115. 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.
• 115. oldal: a kerékpáros fejlesztéseket nem csak a gyalogos, hanem az összes közlekedési mód fejlesztéseivel össze kell hangolni, így javasoljuk a bekezdés vonatkozó
mondatának pontosítását.
• 115. oldal: Semmilyen szempontból nem látjuk indokoltnak a „Megjegyzendő azonban, hogy a kerékpáros közlekedés-fejlesztések (kerékpáros sávok, utak kialakítása) nem
eredményezhetik a gépjárműforgalom olyan típusú korlátozását, amely nagymértékű környezetterhelést jelentene a régió számára.” mondat szerepeltetését, így javasoljuk annak
törlését.
Egyéb észrevételek
• A VEKOP programban szereplő 3. Specifikus cél: Környezetbarát közlekedés fejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében című fejezet foglalkozik a
közlekedéssel, ezen belül taglalja a közúti elérhetőség javítását és a regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztést is, azaz itt lenne lehetőség az állami feladatok beépítésére is.
Viszont a dokumentum kedvezményezettként a helyi önkormányzatokat és azok társaságait, a közlekedési szolgáltatókat és azok társaságait, egyesületeket, civil szervezetek,
alapítványokat jelöli meg. Talán működne az önkormányzatokkal közös konzorciumi konstrukció az útjaink belterületi szakaszainak felújítására, de ez már a mostani projekteknél
is nagyon küzdelmes volt.
• Közép-Magyarország versenyképessége (foglalkoztatási, oktatási stb.) szempontjából meghatározó Budapest közösségi közlekedési elérhetőségének javítása. KözépMagyarország közlekedésének integrálását Budapest közlekedésével (közlekedési szövetség szinten) VEKOP-ban is célszerű lenne IKOP-pal közös, az IKOP-ban
megvalósítandó célként hangsúlyosan megjeleníteni.
• A beavatkozások eredményei nem minden esetben értelmezhetőek indikátor szinten.
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Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület
Egyéb észrevétel
Tekintettel arra, hogy a NUTS II. KMR régióban fekszik a település, áttekintettük a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program EMVA forrásainak felhasználására utaló
lehetőségeit is.
Ezek a következőképpen jelennek meg:
Prioritástengely: 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
A kiválasztott tematikus célkitűzés: kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében)
versenyképességének javítása
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) a): a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új
cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével
A kiválasztás indoklása: megye vidékies térségeinek felzárkózásához nélkülözhetetlen a helyi gazdaság és vállalkozói környezet közösségi részvétellel történő megerősítése,
élénkítése.
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése
A kiválasztás indoklása: A hazai vállalati szektornak, különösen a kkv-knak sokszor nehezére esik (elsősorban a források, kapacitások hiánya miatt) a változásokhoz való
alkalmazkodás. Pedig az egyre gyorsabban változó gazdasági környezet, piaci feltételek, technológiai lehetőségek korában a sikernek a legtöbb ágazatban a folyamatos
fejlesztés, a feltétele. Az ehhez szükséges kapacitások kiépítésének és továbbfejlesztésének segítése, felgyorsítása a magyar gazdaság közép- és hosszú távú növekedésének
alapvető feltétele.
Prioritástengely: 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
Prioritástengely: 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
A VP 1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben megjelennek a mezőgazdasági termelők.
3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása.
E – szempontunkból meghatározó – prioritás az EMVA esetében szintén a kis- és középvállalkozások támogatásához járul hozzá a mezőgazdasági célkitűzés keretében.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokat a következőképpen határozza meg:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Az gazdálkodó tehát, amelyik egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként helyben termel, állít elő magyar élelmiszert, élelmiszer-alapanyagot a hivatkozott operatív programok
piacra jutást, korszerűsítést, fejlődést segítő támogatásaiból kizáródik.
Mivel földjeinket családjainkkal magunk műveljük, különösen érdekeltek vagyunk a REL-ben rejlő lehetőségekben, a szakmai tudásbázishoz való hozzáférésben, a
tudástranszferben, de az élőmunka okán a foglalkoztatottság növelésében is ugyanúgy, mint technológiai fejlesztésekben – különös tekintettel az öntözőkutakkal kapcsolatos
szabályokra, az öntözés korszerűsítésre, a mikroöntözésre való áttérésre, s főként ezek támogatásában. Hozzá kell azt is tennünk, hogy a kisparcellás gazdálkodás nálunk
zárványokban megőrizte a természetes élőhelyeket, így települt meg nálunk a túzok, így tudtunk 2012-ben a gazdák támogatásával több vizes élőhelyet és környékét helyi
természetvédelmi területté nyilváníttatni.
A támogatásokhoz való hozzáférés hiányában azonban nem tudunk kitörni arról a szintről, ahol jelenleg a mezőgazdasági termelés főleg technológiai és tudásbázis területén –
ahogyan országos szinten, úgy nálunk – is megtorpant. Mindazokat a jellemzőket, amelyeket a VP gyengeségek között felsorol, nyilvánvalóan jellemzőek a mi térségünkben is.
Nyitottak vagyunk természetesen arra, hogy a vázolt problémákat bármilyen fórum keretében mélységében is megvitassuk, ám elengedhetetlennek tartjuk a további hátrányok
elkerülése érdekében a szabályozók átalakítását oly módon, hogy az a támogatásból ne zárja ki az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelőket se. Ez történhet
akár a célcsoport KKV mellett az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelők feltüntetésével, vagy jogszabály lehetőség szerinti módosításával, és KKV-n belüli,
mikrovállalkozáson túli további vállalkozási formákként történő feltüntetésükkel.
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Glattfelder Béla elnök Nemzeti Megújuló Energia Platform
Egyéb észrevétel
Mivel a VEKOP-nak csak a 2.5. (Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása) fejezet
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 fejlesztéspolitikai eszközök kialakításába a MEP-et, mint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégia partnerét releváns partnerként bevonni szíveskedjenek.
I. Általános észrevételek
1. A széndioxid-kibocsátás csökkentése helyett az energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználás növelését kellene célul 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 energiahatékonyságának 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 hozzáadott értéket eredményezne.
3. A Prioritás tengely 3. Specifikus célon belül javasoljuk, hogy az alternatív üzemanyag (jellemzően elektromos) töltőállomások támogatásának a lehetősége is
megfogalmazásra kerüljön (6. Intézkedés, közösségi és alternatív meghajtáson alapuló közlekedés fejlesztése).
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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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Véleményem szerint jó ötlet fejleszteni a Közép-Magyarország régiót, hiszen a főváros miatt a régióban lévő települések sajnos a pályázati szabályok szerint kiszorulnak a
fejlesztésekből, viszont nem szabad elfeledni az ország többi hátrányosabb régióit sem!
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A versenyképes Közép-Magyarország operatív program tervezete figyelembe veszi a legfontosabb szempontokat. Betartja a Partnerségi Megállapodással kötött feltételeket, de
emellett az adott régió főbb problémáit szemügyre véve keres megoldásokat a hosszútávú fejlődés szempontjából.
Összpontosítja a források erejét, amellyel garantálja a sikert, ugyanis így minden apró problémát teljes mértékben képes kiküszöbölni.
A legpozitívabb a tervezetben, hogy a kisvállalkozókra kerül a hangsúly, ami a humánerőforrás erősítése érdekében nélkülözhetetlen és gazdaságilag is elengedhetetlen alap.
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Orlóci László
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!

2.1 Prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése

4. SPECIFIKUS CÉL: Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése

c. fejezethez a következő észrevételeket tesszük:

A közép-magyarországi arborétumok és botanikus kertek évente több mint egymillió 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, a régió, összességében az egész ország turisztikai kínálatához,
a helyi gazdaság teljesítményéhez és azon belül is a foglalkoztatáshoz.
Több országosan, sőt külföldön is ismert kert, vezető szakmai intézmény tartozik ide, mint pl. az MTA Nemzeti Botanikus Kertje Vácrátóton, az ELTE Füvészkertje, vagy a Fővárosi
Állat- és Növénykert Budapesten.
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 VEKOP 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.

A KMR-ban 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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Somogyi Eszter
Településfejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A Városkutatás Kft véleménye a VEKOP 3. prioritástengelyéhez (településfejlesztés)

A prioritástengely specifikus céljának meghatározásánál egyet értünk a kettős cél meghatározásában, hogy a tágan értelmezett városi infrastruktúra és a társadalmi megújítás a
cél. A két típusú településfejlesztési megkülönböztetésre az „integrált településfejlesztési beruházást” nem tartjuk szerencsés megnevezésnek, mivel a szociális
városrehabilitáció is integrált településfejlesztés egy fajtája. Megfontolandónak tartjuk másik elnevezés keresését.
A szociális városrehabilitáció bekezdésben (78. oldal) a dokumentum leszögezi, hogy meg kell reformálni az eddigi programokat, de nincs megjelenítve, hogy mi volt a probléma
az eddigi programokkal, milyen hiányosságai voltak és a megújításnak mire kellene kiterjednie. Az eddigi tapasztalatok és értékelések azt mutatják, hogy a szociális
városrehabilitációs programoknak/projekteknek az
- eddigi két éves projekteknél hosszabb időtartamra kell kiterjedniük,
- az ESZA elemeknek nagyobb hangsúlyt kell kapniuk és jobban kell célozniuk a leromlott városrészek társadalmi és gazdasági problémáinak valós megoldását
(munkanélküliség, alacsonyképzettség, rossz minőségű oktatás, alacsonyszintű szolgáltatások, lakhatással kapcsolatos eladósodottság, rossz közbiztonság, társadalmi
kohézió hiánya stb.),
- a lakhatással kapcsolatos beavatkozások gyakran gyenge elemei voltak az eddigi projekteknek, ezért lehetőleg a lakhatási elemet erősíteni kell illetve hatékonyabban kell
kapcsolni a helyi lakáspolitikákhoz,
- helyi lakkosság valós, aktív bevonását kell elérni (eddig ez nem valósult meg), és szélesebb körű és valódi partnerségeket kell építeni,

- a projektek tervezésének a szükségletekhez való illeszkedés érdekében nagyobb rugalmasságot kell biztosítani,
- kellő szakmai támogatást kell biztosítani a projektek tervezéséhez.
Véleményünk szerint a szociális városrehabilitációs programok megújításának ezen tényezők mentén kell megtörténnie.
2. intézkedés: 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 végeletesen 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.
Nem jelennek meg továbbá a lakhatási beavatkozások kellő hangsúllyal. 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 (lásd Magdolna projekt), 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 VEKOP 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 VEKOP-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).
3. intézkedés: Elsőként lakhatás
Az OP jelenlegi verziójából nem derül ki, hogy az elsőként lakhatás program keretében milyen típusú ERFA elemek, beavatkozások támogathatók. Az eddigi programok TÁMOP
programok voltak és alapvetően a hajléktalan embereknek a magánbérleti szektorban való elhelyezését támogatták, de csak egy adott (fél-másfélév) időtartamra. A tapasztalatok
szerint a támogatás lezárulásával a többség nem tudta fenntartani a lakhatását. Ezért szükséges lenne hosszabb távú lakhatási konstrukció kidolgozására.
4. intézkedés: Közösségi bérház program
Túlzottnak tartjuk a tervezett 50 bérház létesítését, ahhoz képest, hogy kísérleti programról van szó.
Kiválasztási kritériumok: túl általánosan vannak megfogalmazva, a prioritáson belüli intézkedések nagyon sok félék, a kritériumokat intézkedésenként kellene meghatározni.
Az indikátorok elnagyoltak és nem képesek mérni a beavatkozások hatékonyságát.
A prioritástengelyre allokált 28,7 milliárd Ft-ot nagyon kevésnek tartjuk az igényekhez képest!
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Csiáki Laura
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Jó dolognak tartom, hogy a pénzügyi források változtatásával most már nem csak az önkormányzatok településfejlesztési projektjei kerülnek előtérbe, hanem a visszatérítendő
forrással a helyi vállalkozókat, illetve magántőkéket is mozgósítani akarják. Hiszen egy adott település életében nagy szerepet játszanak a helyi, a helyiek által ismert és
működtetett vállalatok, vállalkozások. Nagyobb bizalommal fognak belevágni egy- egy fejlesztésbe, hiszen látják majd, hogy van eredménye.
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Zsigmond Vince
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
2.1 Prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
4. SPECIFIKUS CÉL: Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése
c. fejezethez a következő észrevételeket tesszük:
A közép-magyarországi arborétumok és botanikus kertek évente több mint egymillió 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, a régió, összességében az egész ország turisztikai kínálatához,
a helyi gazdaság teljesítményéhez és azon belül is a foglalkoztatáshoz.
Több országosan, sőt külföldön is ismert kert, vezető szakmai intézmény tartozik ide, mint pl. az MTA Nemzeti Botanikus Kertje Vácrátóton, az ELTE Füvészkertje, vagy a Fővárosi
Állat- és Növénykert Budapesten.
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 VEKOP 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.
A KMR-ban 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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Lenner Dorina
Egyéb észrevétel
Budapest mellett valóban eltörpül Pest megye többi településének szerepe, fejlődésének kérdése, ezekre szintén nagy hangsúlyt kellene fektetni, hiszen a fővárosnak - rangjából
adódóan -több anyagi forrás áll rendelkezésére és lehetőségére a felújítások, átalakítások finanszírozására. Kiemelném a gödöllői Grassalkovich-kastély, valamint a nagytétényi
kastély fejlesztése irányába teendő lépések fontosságát. Utóbbi múzeumként funkcionáló épületnek véleményem szerint sokkal nagyobb marketinget, reklámot kellene szentelni
a turizmus fellendítése érdekében.
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Simon Ágnes
Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Jelen fejlesztési programot sok tekintetben a többi operatív program (pl. GINOP, EFOP, IKOP) ötvözetének lehet tekinteni, mely viszont konkrétan hazánk egy térségét célozza.
Egyetértek azzal az elgondolással, hogy a közép-magyarországi régióval külön is kell foglalkozni, speciális helyzetét tekintve. Speciális helyzete abból adódik, hogy ez a terület
meglehetősen kétarcú, és ezt a kétarcúságot az itt található főváros, Budapest adja. Míg Budapest a legfejlettebb város hazánkban, sajnos ez az őt körülvevő régióról nem
mondható el teljes mértékben. A program tehát egy jól átgondolt fejlesztési programot vázol fel, a gazdaságfejlesztő, a társadalom összefogását segítő, valamint a fenntartható
környezeti tervek tekintetében.
Úgy gondolom, hogy nagy lehetőség rejlik a Budapesttel történő összefogásban, elsősorban a vállalkozói együttműködések és klaszterek kialakítása terén. Bővíteni kellene a
térség turisztikai kínálatát, főként az egészségturizmusra támaszkodva.
Mindemellett természetesen szükség van a regionális kapcsolatokra is, melyet a közúti és vasúti hálózat modernizálásában látok. Remek megoldást jelentenének az
agglomerációs övekben kialakított P+R parkolók, melyek a főváros légszennyezésének csökkentésére is szolgálnának. És ne feledkezzünk meg Budapest forgalmának
csillapításáról sem. Mindezek tekintetében úgy vélem, fejleszteni szükséges az elővárosi vasútvonalakat, valamint a helyközi autóbuszparkot és úthálózatot. Érdemes lenne
kerékpárutak kiépítése is, és természetesen a közlekedésformát lehetővé tévő és népszerűsítő biciklikölcsönzési lehetőségek kialakítása.
Budapest tekintetében a talán a legfontosabb intézkedési sorozat a hajléktalanok fedélhez juttatást kellene, hogy szorgalmazza. Úgy gondolom, hogy társadalmunk egyik
legsúlyosabb problémája, hogy nem jön létre igazán közösségi összefogás a hátrányos helyzetű és a társadalom perifériájára szorult emberek megsegítésére. A megoldást én
egy állami és civil együttműködésben, kooperációban látom.
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Szarka László
Egyéb észrevétel
A vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése prioritástengely 5-7. specifikus céljai tartalmaznak kutatás-fejlesztési
és innovációs célkitűzéseket (A tudásfelhasználás segítése, A tudásáramlás erősítése, A tudásbázisok megerősítése).
Alapvető problémának tartjuk, hogy a Közép-Magyarország régióban (KMR) a 2014–2020 közötti hétéves időszakban mindössze 10 milliárd Ft célértéket határoz meg a
dokumentum, jóval kevesebbet, mint a konvergencia-régiókban, jóllehet a KMR kiemelten fejlett terület, a hazai kutatás-fejlesztés és innováció igen nagy aránya itt teljesül. Az
alacsony támogatás a visszafejlődést vetíti előre, tehát az elmaradottabb régiók úgy emelkedhetnek a KMR szintjére, hogy ott jelentős visszafejlődés következik be – ez
nyilvánvalóan nem lehetne a hazai fejlesztések célja. Az 5. specifikus célhoz (A tudásfelhasználás segítése) kapcsolódó intézkedés az induló vállalkozásoktól a kkv-ken át a
nagyvállalatokig fontosnak tartja a K+F+I-tevékenység támogatását, a tervezett 10 milliárd Ft azonban valódi támogatást nem jelent.
A tudásáramlás segítése specifikus cél 10 projekt támogatását tervezi. Alapvető cél a közösségi-állami szektor és a magánszektor hatékonyságának növelése. A tudás- és
technológiatranszfer hatékonyságának növelése véleményünk szerint a tervezett 10 projekttel nem oldható meg, és üres jelszó marad a szektorközi tudásáramlás és
technológiatranszfer intenzívebbé válása. A hazai vállalatok és kutatóhelyek közötti kapcsolatok eredményessé tétele az OP-tervezetben leírtaknál jóval gondosabban kidolgozott
és intenzívebb támogatást igényelne. A tervezett által előrevetített viszonyok alapján félő, hogy az eddigi együttműködések sem maradnak életképesek.

Az ESZA esetében hiányoznak az eredményindikátorok (11. táblázat).
A vállalkozások és kutatóhelyek együttműködésben végzett K+F+I projektek az alapkutatástól a termék piacra viteléig támogatja az együttműködéseket (max. 15-öt). A K+F
Versenyképességi és Kiválósági Szerződések mindkét alprogramja (integrált projektek és társadalmi kihívások) rendkívül általánosan megfogalmazott, és várhatóan nagyrészt
„top-down” felépítésű és irányított projektekről lesz szó. Nem vitatva az ilyen jellegű projektek és beavatkozások szükségességét, erősen hiányoljuk az alulról jövő
kezdeményezések támogatását, márpedig a kutatási eredmények piaci hasznosítása, egyáltalán: az előre nem tervezhető kutatási eredmények létrejötte (ami a kutatás
jellegéből fakad) és piaci hasznosíthatósága sok esetben az ún. top-up kezdeményezések révén jöhet létre.
Szintén teljesen általános az „Ipari központok” létrehozásáról szóló szövegrész: minden konkrétumot nélkülöz, bármely szakterületre és akár bármely ország bármely régiójára
igaz lehetne.
A 12-13. számú táblázatok nem kapcsolódnak szervesen a szöveghez (13. ábra: 100 fő FTE-ben számított foglalkoztatása a célérték?)
14. számú táblázat hiányos.
A „Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság” megnevezésű intézkedés egyrészt kutatóintézeti kiválósági központok erősítését tervezi. Egyik megnyilvánulása ennek az Európai
Innovációs és technológiai Intézet által végzett tevékenység magyarországi adaptálása, azaz tudományos és innovációs társulások (KIC) létrehozása a magyar gazdaság
versenyképessége érdekében. A 4 éve Budapestre telepített EITI eddig nem mutatott fel jelentős eredményeket, legalább is hazai viszonylatban, a szöveg nem utal arra, mik azok
a tényezők, amelyek alapján a korábbiaknál nagyobb sikerekre lehet számítani.
A stratégiai K+F műhelyek kiválóságát a H2020 programokban való részvétellel kívánják megoldani az Európai Kutatási Térségben. A többi szövegrészhez hasonlóan a
kiválósági műhelyekről szóló elképzelések is teljesen általánosak, mégcsak utalást sem tartalmaznak a régió sajátosságaira. (A szöveget mindenképpen át kell fogalmazni,
mert néhol értelmetlenek a mondatok.)
A kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése és a nemzetközi infrastruktúrákban való részvétel támogatása két fontos téma, elengedhetetlen a nemzetközileg versenyképes
kutatásokhoz, szerepeltetésük fontos érdeme a szövegnek. Itt is azt hiányoljuk, hogy valamiképpen utaljon a szöveg a jelenlegi viszonyokra, hiszen éppen az utóbbi években
pozitív elmozdulás történt a régióban a kutatási infrastruktúrák fejlesztése terén (pl. CERN-Wigner Adatközpont).
A „Nemzetközi K+F-kapcsolatok fejlesztése” célkitűzés az EU-s nemzetközi programokban való részvétel erősítését támogatja az európai ipar versenyképességének fokozása
érdekében – minderről azonban csak annyi derült ki, hogy a K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek és gazdasági társaságok lesznek a kedvezményezettek a régió teljes
területén általános jelleggel.
Az OP túl általános megfogalmazása miatt nehezen elképzelhető, hogy a szakszerű végrehajtás eljárásrendjét ténylegesen ki lehet majd dolgozni.
E területen - a képzési bemeneti bővítés valamint a karrierszolgáltatások fejlesztése helyett – az igazi hazai tudásháromszögek kiépítésére, a felsőoktatási és akadémiai
kutatások, az oktatás és az innováció együttműködését támogató humánfejlesztésekre van szükség. Ennek indoka: a) az intézményi projektjavaslat felmérés alapján
egyértelműen a tudományos utánpótlás, Horizont 2020 csatlakozást segítő fejlesztésekre van igény; b) a KMR-beli felsőoktatási jelentkezések és részvételei számok csökkennek
a legkevésbé, illetve mutatnak növekedési tendenciát, különösebb fejlesztési beavatkozások nélkül.
A VEKOP 1. prioritás 7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság (ERFA) nyitott a felsőoktatási intézmények és az MTA intézethálózat felé. A jelenlegi forrásallokáció
alapján: 5-10 Mrd Ft lehet maximum, de javasoljuk, hogy legalább 16-20 Mrd Ft ERFA kutatási infrastruktúra beruházási és nemzetköziesítési keret álljon rendelkezésre az 1.
prioritás 7. intézkedésére.
Megoldást kell találni a nemzetközi tudományos szervezetek tagdíjának, továbbá a nemzetközi kutatási infrastruktúráknak a finanszírozása hosszú ideje megoldatlan.
Javasolható, az NFM az NKTIA „nemzetközi kapcsolatok” keretösszege (amely rendszeresen elköltetlen marad) terhére írjon ki pályázatot nemzetközi kutatási infrastruktúrák hazai
költségfinanszírozására.
VEKOP 6. prioritás 4. intézkedés (Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok). Az ESZA fejlesztésre kb. 42 Mrd Ft áll rendelkezésre az összes humánágazat számára,
az alábbi 4 intézkedés mentén: 1. intézkedés: Szociális intézményi háló tartalom- és kompetenciafejlesztése. 2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális
foglalkoztatási programok, 3. intézkedés: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése; 4. intézkedés: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési
programok. Ez ágazatonként10-10-10-10 Mrd Ft-ot jelentene (az oktatáson belül kb. 5 Mrd Ft-ot felsőoktatásra). Javasoljuk, hogy az akadémiai szféra (MTA kutatóintézet-hálózat
és felsőoktatási intézmények) számára legalább 16-20 Mrd Ft ESZA felsőoktatási-kutatási fejlesztési keret álljon rendelkezésre a 6. prioritás 4. intézkedésére, az EFOP-ban
meghatározott ESZA fejlesztési célok mentén: tudományos utánpótlás bővítése, tudásháromszög és intelligens szakosodás kapcsolódás, Horizon2020 és egyéb nemzetközi
programokba való bekapcsolódáshoz való humánfejlesztések.
Tekintettel arra, hogy a) ide koncentrálódik a felsőoktatási és akadémia kutatási kapacitások jelentős része, b) az ESZA fejlesztések képesek megalapozni az 1. K+F+I prioritás
beruházásait.
A VEKOP 1. prioritás 6. intézkedésben (Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések) szükséges egyértelművé tenni: a felsőoktatási intézmények és az MTA
kutatóintézet-hálózat is beleértendő mind a célcsoportba, mind a kedvezményezetti körbe.
A VEKOP 1. prioritás 7. intézkedést (Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság) szükséges kiegészíteni vagy egyértelművé tenni: a felsőoktatási intézmények és és az MTA
kutatóintézet-hálózat is beleértendő mind a célcsoportba, mind a kedvezményezetti körbe.
A VEKOP 6. prioritás 4. intézkedés: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programoknál a 4. SPECIFIKUS CÉL: (A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési
rendszer támogatása, a közoktatás, köznevelés fejlesztése szerint) „Jelen intézkedés célja a felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése, valamint a közoktatásiközművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása. A felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése tekintetében a képzés szerkezetének és tartalmának
megújítása szükséges. További tartalomfejlesztési tevékenység a tananyagfejlesztések, illetve a tananyagok gyakorlatiasabbá, piacképesebbé tétele.”
Az VEKOP ESZA források helyzetelemzése és célkitűzése egyértelműen tartalmi felülvizsgálatra szorul. A budapesti intézményeknél döntően nem tartalomfejlesztő illetve
karrierszolgáltatás támogató programokra van szükség, azaz nem a hallgatói létszám és a diplomázottak létszámának növelését támogató fejlesztésekre, mert 2007-2013 között
már számos tartalomfejlesztés és bennmaradást támogató fejlesztés valósult meg; a KMR-beli felsőoktatási jelentkezések és részvételei számok növekedést mutatnak; az
intézmények egyértelműen Horizont 2020 csatlakozást elősegítő fejlesztésekre van igény az intézmények részéről. Javasolt szövegverzió: „Jelen intézkedés célja a felsőoktatási
intézmények és akadémia kutatóintézetek fejlesztése, valamint a közoktatási- közművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása.
A felsőoktatási intézmények valamint a kutatóintézetek képzési és kutatási kapacitásainak fejlesztése; az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és
kutatási együttműködéseknek a fokozása; a kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával és a nemzetközi és szektorközi kutatói mobilitás intézményi ösztönzésével; a
tudásháromszög érvényesítése érdekében az oktatás – kutatás – innováció egymásra épülésének erősítése; továbbá a Horizon2020 programhoz és más európai kutatási
programokhoz való csatlakozáshoz rásegítő támogatások biztosítása, ehhez a szükséges szervezet- és humánerőforrás fejlesztések (képzési programok kidolgozásának és
képzések lebonyolításának) támogatása.
6. Prioritástengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok
4. intézkedés (Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok) (ESZA). A teljes prioritástengelyre 42 Mrd Ft van, azaz egy-egy intézkedésre kb. 5-10 Mrd Ft jut 7 évre, az
oktatáson (köznevelés + felsőoktatás) belül ennek fele, kb. 4-5 Mrd Ft jutna felsőoktatási és akadémiai fejlesztésekre 7 év alatt. Ez kevés.
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Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
Jó ötlet fejleszteni a Közép-Magyarország régiót, hiszen Budapest miatt a többi település kevésbé részesül a fejlesztési programokban.

Azonban a többi régiót sem szabad a háttérbe szorítani, hiszen ezek is jelentős fejlesztésre szorulnak.
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Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel
Az rendben van, hogy a legfejlettebb régió Budapestnek köszönhetően a Közép-Magyarországi és itt a lehetőség a legjobb eredmények elérésére de ezekre a fejlesztésekre talán
akkor kellene fókuszálni miután egy szintre kerültek az elmaradott régiók is pl.(Észak-Alföld, Észak-Magyarország).
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
7. Javaslatok az indikátorokra

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, például 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 VEKOP-ban valamennyi 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.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
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
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
2.4 Pénzügyi eszközök az önkormányzati energiahatékonysági beruházásoknál (111. oldal)
A tervezet szerint az önkormányzati energiahatékonysági beruházásoknál „A prioritástengely támogatásai főként vissza nem térítendő formában valósulnak meg.”. Ez nincs
teljesen összhangban az 54. oldalon olvasható szöveggel, amely szerint „A 4. és a 2. tematikus célhoz a pénzügyi eszközök alapvetően önállóan lesznek felhasználhatóak, de
önkormányzatok energiahatékonysági, megújuló energia felhasználását célzó projektjeinek esetében lehetőség lesz vissza nem térítendő forrásokkal kombinált alkalmazásukra
is.” Kérdés továbbá 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.
A MEHI javaslata: A VEKOP által finanszírozott önkormányzati energiahatékonysági projektek is alapvetően EPC modellben kerüljenek támogatásra a VEKOP pénzügyi

eszközeiből. A VEKOP használja ugyanazokat a finanszírozási infrastruktúrát és szabályokat (pl. Energiahatékonysági Alap), amelyet a KEHOP esetében is használnak
2.5 A finanszírozható energiahatékonysági beruházások részletesebb kifejtése, az önálló auditok finanszírozása (108-110. oldal)
A tervezet 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.
2.6 A nem Uniós finanszírozási források alacsony részaránya (169. oldal)
A VEKOP pénzügyi táblázata nem jelöli meg egyértelműen, hogy mennyi nem állami forrást kíván a VEKOP 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.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.3 Vállalati energiahatékonysági beruházások pénzügyi támogatása (65. oldal)
A tervezet csak áttekintés-szerűen mutatja be a pénzügyi eszközök felhasználását az energetika területén, számos kérdés merül fel a részletes megvalósulást illetően. Például,
milyen módon lesznek kombinálva a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások? Kell-e önrészt biztosítani a vállalkozóknak? Milyen garanciákkal lesz biztosítva a
hitelek visszafizetése? Lesz-e egy központi Energiahatékonysági Alap, amely hosszútávra, kiszámíthatóan biztosít forrásokat?
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a pénzügyi eszközök kidolgozására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők bevonásával alaposan végigelemezhetők
az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai. Javasoljuk továbbá a garancia-rendszerek részletes kidolgozását, és a közműszámlákon keresztüli garancia-biztosítás
lehetőségeinek kidolgozását (ez utóbbi megoldás egyúttal az energiaszolgáltatók energiahatékonysági kötelezettségeinek végrehajtását is elősegítené. A MEHI készített erről egy
részletesebb anyagot is, ami elérhető itt: http://mehi.hu/projekt/az-energiahatekonysagi-beruhazasok-szamla-alapu-finanszirozasa).

2013. december 15. 19:48

Magyar Energiahatékonysági Intézet
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.1 A vállalkozások energiahatékonysági beruházásainak összehangolt támogatása (33. oldal, 65. oldal)
A 2. prioritás számos támogatható célt megjelöl a vállalkozások számára, de ezek között nincs ott az energiahatékonyság, noha az ilyen irányú beruházásokkal jelentősen
javítható a vállalkozások jövedelmezősége. A pénzügyi eszközöknél ugyanakkor megjelenik a vállalati energiahatékonysági beruházások finanszírozása. 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 GINOP részletes szabályokat tartalmaz a vállalati energiahatékonyság kapcsán, érdemes lenne a VEKOP szabályait ezekkel összehangolni, mind tartalmi szinten, mind a
támogatási rendszer szintjén
A MEHI javaslata: Az 1-es vagy a 2-es prioritás egészüljön ki egy specifikus vállalati energiahatékonysági finanszírozási elemmel, amelyik vissza nem térítendő formában
finanszírozza a vállalati energiahatékonysági auditokat, illetve épület-felméréseket. A konkrét megtakarítási beruházásokat is indokolt kisebb vissza nem térítendő
támogatásokkal segíteni, a finanszírozási eszközök kiegészítéseképp.
2.2 Az energiahatékonysági beruházások megtakarítási céljának meghatározása (65. oldal, 104. oldal)
A tervezet csak általánosságban fejti ki, hogy a cél az energiahatékonyság növelése, de nem határozza meg, hogy 2020-ig mekkora megtakarítást kívánnak elérni a KMR régió
vállalkozásainál, illetve önkormányzati létesítményeiben. 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 2020-ig, PJban számolva.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a VEKOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban
1 Általános észrevételek
1.1 Összhang megteremtése a KEHOP és a VEKOP között
A jelenlegi tervezet szerint az önkormányzati, illetve állami közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági beruházásai mind a KEHOP-ból, mind a VEKOP-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 VEKOP 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 rendszerbem kihelyezni.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a VEKOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban
- összefoglaló A VEKOP-pal kapcsolatban a MEHI legfőbb észrevételei az alábbiak:
Az energiahatékonysági beruházások esetében a VEKOP 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 VEKOP 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. A legjobb lenne a GINOP
modelljét alkalmazni a VEKOPra is. Emellett fontos biztosítani, hogy a pénzügyi eszközök célba juttatása egységes rendszerben, minél kevesebb párhuzamossággal történjen.
A VEKOP csak érintőlegesen 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
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A VEKOP „2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése” fő beavatkozási területének „a) A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
megújulása” és „c) A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal” pontjai esetében az intézkedések kiemelt szempontja a fenntartható
környezetjavítás kell, hogy legyen.
A VEKOP „2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése” fő beavatkozási területének „e) Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése” és „f)
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései” intézkedéseinél 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.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
Mindenképpen szükségesnek tartom a régiók fejlesztését, de nem csak erre a régióra kellene kiterjeszteni hanem az összes többire is. Minden egyes régió versenyképességét
hasonló szintre kellene emelni. Az oktatás és kutatás fejlesztés kiszélesítését jónak találom.
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Szarka László
Egyéb észrevétel
MÉASZ álláspont a VEKOP Társadalmi egyeztetésre javasolt változatára vonatkozóan
Dátum: 2013. december 14.
112/2013. MÉASZ
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Versenyképességi Operatív Program (VEKOP) társadalmi egyeztetésre bocsátott
változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a VEKOP munkaanyagban foglaltak jól közelítik a versenyképességi szempontból fontos, támogatásra érdemes fejlesztések és
beruházások körét.
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 prioritástengelyek mentén, valamint 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 VEKOP 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.
- Üdvözöljük és támogatjuk a 2.5 prioritástengelyben leírt fejlesztési célokat.

2. Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései a KMR régióban
A VEKOP jelenlegi változatából sajnálatos módon kimaradtak a GINOP 4.3 és 4.4 intézkedéseiben javasolt, a vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztések.
Ennek oka nem ismert. Véleményünk szerint hátrányos lenne a közép-magyarországi régió vállalkozásai esetében pusztán a piaci forrásokra hagyatkozni.
- Javasoljuk, egyben kérjük, hogy a VEKOP 1. prioritása egészüljön ki a vállalkozások energiahatékonyság-növelését és megújuló energia felhasználását célzó fejlesztésekkel.
Indoklás: A KKV-k átlagos tőkeellátottsága és hitelképessége a KMR régióban is alacsony, míg a KKV szektor GDP-részesedése a KMR régióban kiemelkedő. Ennek további
erősítésének elmaradása hátrányos lenne. E célból – támogatással kombinált pénzügyi eszközként - a jellemzően elérhető fejlesztési hiteleknél kedvezőbb megoldás nyújthatna
a 3. pontban részletezett konstrukció.
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
- Egyetértünk és támogatjuk a közintézmények tulajdonában álló épületek energiahatékonyságát támogató, 2.2 prioritástengelyben leírt pénzügyi eszközök alkalmazási
szándékát.
- Üdvözöljük és támogatjuk a 2.2.3.1 pont alatt leírt, célzott tőkalapok kialakítását. A pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor 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 VEKOP, TOP,
GINOP és a KEHOP 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.
- A 2.2.3.1 ponthoz 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 valamennyi energiahatékonysági felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen teljes körű, elérhető állami garanciavállalás.
Indoklás: a hazai KKV-szektor alacsony megtakarítási rátája és általában korlátozott cash-flow-alapú finanszírozási képessége alacsonyabb beruházási hajlandóságot von maga
után, még a fejlesztési szándék megléte esetén is.
- 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, különösen a közintézmények energiahatékonysági intézkedéseihez kapcsolódóan.
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 főként 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 VEKOP 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 ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
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 szövegezési javaslataink
1. Prioritás - Energia-hatékony bérlakások építése
Az 1.3 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 37. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését.
Javaslat:
A 37. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő
mobilitás elősegítése érdekében)”.
Az 1. és 3. prioritásnál (pl. 1.3 intézkedés) az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez
kapcsolódó indikátorok rendszerére vonatkozóan lásd a 7. pontot.
3. Prioritás
A 3. prioritásnál a 85. oldal táblázatának alsó sorában található indikátor cseréjét javasoljuk:
Javaslat: A „Közösségi bérházprogramban fejlesztett épületek száma (db)” helyett a következő indikátort javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített
bérlakások száma, területe (db, m2)”
5. Prioritás – felújítás és új építés
Az 5. prioritáson belül az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások / korszerűsítések megfogalmazásából kimaradtak, illetve nem kellő hangsúllyal jelennek meg
az energiahatékony új építések. Ebben a prioritásban 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:
- a 103. oldal legfelső bekezdésében az épületek energetikai korszerűsítéseinek fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „épületek infrastrukturális
fejlesztésével, energetikai korszerűsítésével (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése), megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 104. oldal legfelső bekezdésének utolsó mondatában az említettek alapján a „felújítás” kifejezés helyett a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk: „az óvoda- és iskolaépületek
jelentős hányada sürgős korszerűsítésre szorul”;
a 105. oldal második bekezdésében a „felújítás” kifejezés helyett szintén a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk (az egyetlen példaként említett fűtéskorszerűsítés pedig törlendő,
hiszen az energiahatékonyság növelésének számos egyéb módja is lehetséges): „a tervezett energiahatékonysági célú korszerűsítésekkel,
- a 109. oldalon a 3. intézkedés második bekezdésében a „megújítás” kifejezés javítását javasoljuk: „épületeknek az energetikai korszerűsítése (épületek energetikai felújítása,
energiahatékony új épületek építése) tervezett”;
- a 109. oldalon a 4. intézkedés első bekezdésében az „energiahatékonysági célú fejlesztések” helyett a következőt javasoljuk: „intézmények energetikai korszerűsítései (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése)”;
- a 110. oldal közepén az „energetikai korszerűsítés” fogalom pontosítása, zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „Ezek energetikai korszerűsítésével (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 110. oldal közepén ugyanebben a bekezdésben még kétszer ismétlődő „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 118. oldal első bekezdésének végén az épületek „energetikai felújítása” kifejezés javítása szükséges: „épületek energetikai korszerűsítése (épületek energetikai felújítása,
energiahatékony új épületek építése) kerül támogatásra”;
- a 118. oldalon néhány sorral lejjebb a kifejezés „korszerűsített”-re javítandó;
a 120. oldalon a 7. intézkedés első bekezdésében alkalmazott „fejlesztések” kifejezés helyett a következőt javasoljuk: ”épületek energetikai korszerűsítését (épületek energetikai
felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését támogatja.

Indikátorok
Az 5. prioritásnál az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok
rendszerére vonatkozóan lásd a 7. pontban leírtakat.

7. Javaslatok az indikátorokra

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, például 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 VEKOP-ban valamennyi 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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dr. Orbán Péter
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A VEKOP 105. oldalán az "Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései" specifikus célkitűzésnek az alábbiak szerint történő módosítását
javasoljuk:
A specifikus cél lényege, hogy hozzájáruljon a lakóépületek energiahatékonyságának javításához, és elősegítse a széndioxid-kibocsátás további csökkentését. A Nemzeti
Energiastratégiában megfogalmazott energia-megtakarítási célkitűzések és a széndioxid-kibocsátás csökkentése az energiatakarékosság javítása mellett a megújuló
energiaforrások alkalmazásával is elősegíthető.
Célunk, hogy a fejlesztéssel érintett lakóépületekben a tervezett energiahatékonysági célú felújításokkal, fűtéskorszerűsítéssel, vagy a távhőellátáshoz történő csatlakozás primer
és szekunder oldali feltételeinek megteremtésével, valamint a megújuló energiaforrás felhasználás arányának növelésével a fejlesztéssel érintett háztartások rezsiköltségei és
az energiafogyasztás mértéke csökkenjen, amivel hozzájárulunk a klímavédelem területén vállalt hazai kötelezettségek teljesítéséhez is.
A specifikus célkitűzésen belül a 110. oldalon az 5. intézkedésnek az alábbiak szerinti kiegészítését javasoljuk:
5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése
Az Európa 2020 Stratégia egyik fő prioritása a fenntartható növekedés, melynek révén a környezetvédelem hangsúlyosabb szerepet kap, továbbá hatékonyabb erőforrás
felhasználást, és versenyképesebb gazdaságot irányoz elő 2020-ra. A prioritás fontos éghajlat-változási, illetve energiaügyi célkitűzéseket fogalmaz meg (ezek az úgynevezett
20/20/20 célkitűzések: az ÜHG kibocsátás az 1990-es szinthez képest legalább 20 százalékos csökkentése; a megújuló energiaforrások arányát 20 százalékra kell növelni a
teljes energiafogyasztásban, és az energiahatékonyság 20 százalékos növelése szükséges). Az EU 2020 Stratégia fontos kiindulópontként szolgál a hazai energetikai és
környezeti beruházások tervezésében.
Országos és regionális szinten is fontos törekvés a környezeti és energetikai fejlesztésekben rejlő gazdasági növekedést elősegítő lehetőségek kiaknázása. Ennek keretében
kiemelt jelentősége van a megújuló és alacsony CO2-intenzitású villamosenergia- és hőtermelés növelésének és az önkormányzati tulajdonú lakóépületek
energiahatékonyság-fejlesztésének, valamint távhőellátáshoz történő csatlakozásuk feltételei megteremtésének.

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése
Mind Budapesten, mind a régió egész területén jelentős számú, jelenleg energetikai szempontból korszerűtlen önkormányzati lakóépület található. Ezek energetikai
korszerűsítésével, és a megújuló energiák alkalmazásával, valamint a távhőellátáshoz történő csatlakozásuk feltételeinek a megteremtésével jelentősen csökkenthető a
környezeti terhelés, az épületüzemeltetési költségek, mindezeken keresztül pedig a felesleges közkiadások. Az olyan lakóépületekben, ahol nincsen anyagi forrás a felújításokra,
a már létező energiamenedzsment rendszerekkel viszonylag kis (és gyorsan megtérülő) befektetéssel, jelentős átalakítások nélkül is érhető el energia-megtakarítás, de a
felújított épületek esetén is továbbnövelhető a megtakarítás mértéke.
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
Az intézkedés hozzájárul a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztéséhez, elősegítve a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és
villamosenergia-felhasználást, csökkentve a szén-dioxid kibocsátás szintjét. Jelenleg a megújuló energiaforrások nagy része biomassza (fa), mely hosszútávon nem
fenntartható, így az egyéb megújuló források irányába történő elmozdulást is ösztönözni kell (pl.: napenergia, geotermikus energia). Az intézkedés keretén belül az önkormányzati
fenntartású épületek távhőellátásra történő csatlakoztatása és a 2012/27/EU irányelv szerinti hatékony távhőellátás feltételeinek megteremtése, valamint ennek részeként a
megújuló energiaforrások felhasználásának fokozása szintén fontos fejlesztési területet jelent.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Versenyképességi Operatív Program (VEKOP) társadalmi egyeztetésre bocsátott
változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a VEKOP munkaanyagban foglaltak jól közelítik a versenyképességi szempontból fontos, támogatásra érdemes fejlesztések és
beruházások körét.
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 prioritástengelyek mentén, valamint 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 VEKOP 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.
• Üdvözöljük és támogatjuk a 2.5 prioritástengelyben leírt fejlesztési célokat.
2. Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései a KMR régióban
A VEKOP jelenlegi változatából sajnálatos módon kimaradtak a GINOP 4.3 és 4.4 intézkedéseiben javasolt, a vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztések.
Ennek oka nem ismert. Véleményünk szerint hátrányos lenne a közép-magyarországi régió vállalkozásai esetében pusztán a piaci forrásokra hagyatkozni.
• Javasoljuk, egyben kérjük, hogy a VEKOP 1. prioritása egészüljön ki a vállalkozások energiahatékonyság-növelését és megújuló energia felhasználását célzó fejlesztésekkel.
Indoklás: A KKV-k átlagos tőkeellátottsága és hitelképessége a KMR régióban is alacsony, míg a KKV szektor GDP-részesedése a KMR régióban kiemelkedő. Ennek további
erősítésének elmaradása hátrányos lenne. E célból – támogatással kombinált pénzügyi eszközként - a jellemzően elérhető fejlesztési hiteleknél kedvezőbb megoldás nyújthatna
a 3. pontban részletezett konstrukció.
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
• Egyetértünk és támogatjuk a közintézmények tulajdonában álló épületek energiahatékonyságát támogató, 2.2 prioritástengelyben leírt pénzügyi eszközök alkalmazási
szándékát.
• Üdvözöljük és támogatjuk a 2.2.3.1 pont alatt leírt, célzott tőkalapok kialakítását. A pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor 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.
• A 2.2.3.1 ponthoz 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 valamennyi energiahatékonysági felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen teljes körű, elérhető állami garanciavállalás.
Indoklás: a hazai KKV-szektor alacsony megtakarítási rátája és általában korlátozott cash-flow-alapú finanszírozási képessége alacsonyabb beruházási hajlandóságot von maga
után, még a fejlesztési szándék megléte esetén is.
• 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 KEHOP támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.
• Energy Performance Contracting (EPC) jellegű konstrukciók kialakítását javasoljuk, különösen a közintézmények energiahatékonysági intézkedéseihez kapcsolódóan.
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 főként 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 KEHOP 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 ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
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 – kapcsolódva a 7. prioritástengelyhez – 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.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
Az 1.3 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 37. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését. A 37. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási,
illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és
munkaerő mobilitás elősegítése érdekében)”. A 3. prioritásnál a 85. oldal táblázatának alsó sorában található indikátor cseréjét javasoljuk. A „Közösségi bérházprogramban
fejlesztett épületek száma (db)” helyett a következő indikátort javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)” Az 5.
prioritáson belül az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások / korszerűsítések megfogalmazásából kimaradtak, illetve nem kellő hangsúllyal jelennek meg az
energiahatékony új építések. Ebben a prioritásban 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:
- a 103. oldal legfelső bekezdésében az épületek energetikai korszerűsítéseinek fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „épületek infrastrukturális
fejlesztésével, energetikai korszerűsítésével (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése), megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 104. oldal legfelső bekezdésének utolsó mondatában az említettek alapján a „felújítás” kifejezés helyett a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk: „az óvoda- és iskolaépületek
jelentős hányada sürgős felújításra korszerűsítésre szorul”;
- a 105. oldal második bekezdésében a „felújítás” kifejezés helyett szintén a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk (az egyetlen példaként említett fűtéskorszerűsítés pedig törlendő,
hiszen az energiahatékonyság növelésének számos egyéb módja is lehetséges): „a tervezett energiahatékonysági célú felújításokkal korszerűsítésekkel, fűtéskorszerűsítéssel,”
- a 109. oldalon a 3. intézkedés második bekezdésében a „megújítás” kifejezés javítását javasoljuk: „épületeknek az energetikai szempontú megújítása korszerűsítése (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) tervezett”;
- a 109. oldalon a 4. intézkedés első bekezdésében az „energiahatékonysági célú fejlesztések” helyett a következőt javasoljuk: „intézmények energiahatékonysági célú
fejlesztései energetikai korszerűsítései (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése)”;
- a 110. oldal közepén az „energetikai korszerűsítés” fogalom pontosítása, zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „Ezek energetikai korszerűsítésével (épületek

energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 110. oldal közepén ugyanebben a bekezdésben még kétszer ismétlődő „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 118. oldal első bekezdésének végén az épületek „energetikai felújítása” kifejezés javítása szükséges: „épületek energetikai felújítása korszerűsítése (épületek energetikai
felújítása, energiahatékony új épületek építése) kerül támogatásra”;
- a 118. oldalon néhány sorral lejjebb a „felújított” kifejezés „korszerűsített”-re javítandó;
- a 120. oldalon a 7. intézkedés első bekezdésében alkalmazott „fejlesztések” kifejezés helyett a következőt javasoljuk: ”épületek energetikai korszerűsítését (épületek energetikai
felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szempontú fejlesztéseit támogatja”.
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Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Egyéb észrevétel
Általánosan
A környezetvédelmi ipart Európa fejlettebb államaiban a jövő iparágának tekintik, fejlődése még a gazdasági visszaesés idejében is dinamikus és töretlen, dinamikája
meghaladja a többi termelő ágazatét. Ez annak a fölismerésnek köszönhető, hogy nyilvánvalóvá vált, a gazdasági tevékenységek ma már csak úgy végezhetők, ha azok együtt
járnak a környezet védelme érdekében megtett beruházásokkal, a környezeti elemek minőségének folyamatos ellenőrzésével, illetve az okozott károk felszámolásával. Mivel a
környezetipar éppen ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésére szakosodott, értelem szerűen ott kell lennie valamennyi gazdasági (termelő és szolgáltató) ágazat mellett, ide
értve a mezőgazdaságot is.
Nem véletlen, hogy az Unió a szabályozásban mindenhol kiemelt szerepet szán a környezetvédelmi tevékenységeknek, illetve a fejlesztési források elosztásánál jelentős
összegeket juttat a környezetvédelmi célú infrastruktúrák fejlesztéséhez.
A környezetvédelmi ipart mindenhol a világon alapvetően KKV-k alkotják (80-90%), ami meghatározza ennek a szektornak a gazdasági potenciálját, sérülékenységét, ugyanakkor
csak ezzel a szerkezettel biztosítható a szolgáltatások sokszínűsége, a mozgékonyság, az igényekhez való állandó, gyors alkalmazkodó képesség.
Mindezekre figyelemmel Szövetségünk hiányolja, hogy ez a szemlélet nem vonul végig az OP tervezeteken, horizontálisan megjelenítve a környezetvédelmi tevékenységek
fontosságát valamennyi fő nemzeti prioritásban, illetve tematikus célban. Véleményünk szerint az általunk javasolt megközelítés lényegesen kedvezőbb megítélést vonna maga
után az EU döntéshozóknál, ugyanakkor elősegítené Magyarországon is egy olyan iparág fejlődősét, amely Európa más országaiban nagyobb prioritást kap.
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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
Indokoltnak látom Magyarország versenyképességének javítását. Azonban ezt nem egy régióra koncentrálva kéne megvalósítani. Személy szerint az átfogóbb, minden régióra
kiterjedő fejlesztéseket preferálom.
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
Fontosnak tartom a Közép-magyarországi régiónak az oktatás és kutatás-fejlesztés területén történő fejlesztését, viszont ez a terv csak egy megyére összpontosul. Az átfogó
fejlesztés Magyarország jóval elmaradottabb megyéire, területeire is ráférne úgy mit Szabolcs, Borsod vagy Nógrád.
A tervből végrehajtásának leírását hiányolom, milyen szervezeteken keresztül, mely egyesületek segítségével szeretnék véghez vinni.
Azonban valóban fontos figyelembe venni az elmaradott régiók fejlesztésekor az oktatás minőségét és annak javítását, illetve a munkahely lehetőségeket (gazdaság ösztönzés).
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Farkas István
Egyéb észrevétel
A prioritási tengelyekhez megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba jobban 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 átdolgozását, az azokban foglalt elvek és
konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. Horizontális célok integrációja
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), 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 VEKOP 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 az operatív programok és specifikusan a VEKOP tervezése során sem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket, csak néhány esetben.
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
VEKOP CLLD-k tervezésénél kötelező legyen bevonni a horizontális civil partnereket, expliciten a környezetvédő és esélyegyenlőségi szervezeteket. Ezt a kötelezvényt rögzítse az
operatív program.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége

2013. december 14. 22:35

Farkas István
Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
„A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a társadalmi befogadást elősegítő programok” esetén, kérjük, említsék
meg az egészségtudatosság mellett a környezettudatosságot is (129. oldal).
JAVASLAT 2.
Az „Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok”-nál (135. oldal), kérjük, a tartalomfejlesztési programok körébe a kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és
egészségmegőrzési, megerősítési kultúra fejlesztése mellé a környezetkultúra fejlesztését is beilleszteni, tekintettel az EU fejlesztési alapokra vonatkozó közös előírások 8.
cikkelyére (fenntartható fejlődés elősegítésének elve). Kérjük, hogy következő mondatban lévő civil szervezeti felsorolásba a környezetvédő szervezeteket is tegyék be.
A kedvezményezettek között szerepeljenek a civil szervezetek kimondva, ne csak mint non-profit szervezetek.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
Az infrastrukturális fejlesztéseknél figyelembe kell venni a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, az
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát. Ezen felül különösen szociális és egészségügyi intézményeknél fontos, hogy a klímaváltozás várható hatásaihoz
való alkalmazkodás is szempont legyen.
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz).
JAVASLAT 2.
Örülünk, hogy a 110.oldalon a megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. Kérjük ezt
az elvet az egész VEKOP-ban érvényesíteni. Az esetleges 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
Településfejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
Nagyon jó, hogy a települési zöldfelületek növelése szerepel a célok között. Emellett fontos lenne, hogy a természetvédelmi területekkel kapcsolatos fejlesztések ne csak a
CLLD-ben szerepeljenek, az ökológiai hálózatok és ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése túlmutat egy-egy kistérségen, szükséges régiós szinten is.
JAVASLAT 2.
A fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás, környezeti és életmód tanácsadás a magyar lakosság kevéssé tájékozottsága miatt fontos, enélkül a környezeti,
energetikai fejlesztések nem érik el céljukat. Tekintettel a régió fenntarthatósági problémáira, lényeges, hogy ne csak a CLLD-ben legyenek ilyen tartalmú programok, hanem
lehessenek egész régiót érintő szemléletformáló kampányok. Ezért javasoljuk ezt, az ERFA forrásból támogatható célt külön intézkedésként megfogalmazni ebben a
prioritásban.
JAVASLAT 3.
Minden épülettel kapcsolatos beruházás tartalmazzon energiatakarékossági, hatékonysági elemeket. 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).
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program itt is, ahogy például a 110. oldalon az
önkormányzati tulajdonú épületeknél megteszi (örömmel üdvözöljük azt a megjegyzést). A biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a
biodiverzitásvédelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza, honnan szállítják, őshonos fajok stb.), mind
mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások.
JAVASLAT 4.
A kiválasztási kritériumok között szerepeljenek a fenntarthatóság szempontjai, például energia- és anyagtakarékosság, környezeti szemléletformáló hatás, klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás, az ökológiai szolgáltatásokra és biológiai sokféleségre gyakorolt hatás.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1.
Ne erősítse a multinacionális vállalatoknak beszállítóivá válást a program, mert ez hosszú távon nem oldja meg a duális gazdaság okozta problémákat. A KKV-k
együttműködése, a helyi gazdaság fejlesztése Közép-Magyarországon is fajsúlyos téma lehetne, mint ahogy a TOP több helyen helyesen priorizálja. Különösen a Fővárostól
távolabbi Pest megyei térségekben van létjogosultsága a helyi gazdaságfejlesztésnek. Javasoljuk emellett a környezeti management és minőségbiztosítási eszközök
elterjedésének támogatását is.
JAVASLAT 2.
A gazdaságfejlesztésnél oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak.
A kiválasztási kritériumok tartalmazzák:
- a helyi gazdaságfejlesztési hatás,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények;
termékek energia- és anyagtakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés;

- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok.
JAVASLAT 3.
A 4. intézkedésnél (turizmusfejlesztés) a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbségét támogatjuk. Kérjük, a természeti és kulturális
örökséggel kapcsolatos turizmusnál is tüntessék fel a civil szervezeteket, mint lehetséges kedvezményezetteket.
JAVASLAT 4.
Mivel hazánk (és általában Európa) túlhasználja az erőforrásait olyan innovációra van szükség, amely az erőforrások használatát csökkenti. A K+F+I fejlesztéseknél,
kutatásfejlesztésnél is legyen kiválasztási kritérium a fenntarthatóság és esélyegyenlőség, hasonlóan a gazdaságfejlesztésnél leírtakhoz. Ahogy fent leírtuk, mind a termék, mind
a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak (lásd a fenti kritériumok figyelembevételét). Különösen fontos az energiahatékonysággal és megújuló
energiákkal kapcsolatos technológiai fejlesztés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén való innováció.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Fontos az elmaradott régiók segítése, de ez a terv csupán pár régiót érint. Úgy gondolom, hogy Magyarországon jóval több területre ráférne az átfogó fejlesztés. A tervből
hiányolom annak leírását , hogy ezt a tervet pontosan hogyan, milyen szervezeteken keresztül szeretnék megvalósítani. Viszont az igen csak fontos hogy az elmaradottabb
régiókban fejleszteni kell az oktatást illetve a munkahely lehetőségeket, s mindezt különbségtétel nélkül.
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dr. Kovács Dénes
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Településünkön országos szinten a gyermekek száma a legmagasabbak között van. Jellemző továbbá a sokgyerekes, konszolidált, több esetben kifejezetten jómódú családok
nagy száma.
Az óvodai feladatokat egy önkormányzati intézmény négy csoportos óvoda formájában látja el. Valamennyi csoportban a törvényi maximumnak megfelelő létszám van, emellett az óvoda jó hírnevére is tekintettel egyre nagyobb számú jelentkező közül számos felvételét el kell utasítani. Jelentős problémát okozott az ötévesek kötelező beóvodáztatása,
annak a háromévesekre történő kiterjesztése szinte megoldhatatlan helyzet elé állítja az intézményt. Mindezek okán az óvodai férőhelyek számának növelése - különös tekintettel
a törvényi kötelezettség teljesítésére - sürgető kérdéssé vált.
Az óvoda bővítése műszakilag nem kivitelezhető. Az utóbbi években a közép-magyarországi régióban csak bővítésre írtak ki pályázatokat, amelyekkel nem tudtunk élni, mivel a
helyhiány csak új óvoda építésével oldható meg.
Az állami támogatások jelenlegi rendszere, és a saját bevételek korlátozottsága mellett saját forrásból az önkormányzat nem tudja megoldani az új óvoda építésének feladatát.
Miniszterelnök úr és számos kormányzati tisztviselő sajtóban tett nyilatkozatai szerint alapvető fontosságú stratégiai kérdés - a nemzetmegtartó képesség érdekében - a
születések számának emelése. A fenti körülmények ismeretében létfontosságú a település számára az új óvoda megépítése, amelyet csak pályázati támogatással tud
megoldani az önkormányzat.
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Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
A Közép-magyarországi régiónak az oktatás illetve kutatás-fejlesztés területén történő kiemelését indokoltnak látom, viszont ezzel szemben a többi térség jelentős
elhanyagolását nem. Ezt a menetet követve az ország többi részén fellelhető lehetőségek kiaknázása háttérbe szorul.
A legfontosabb fejlesztési területek közé sorolhatók az egészségügy. A fejlesztés részét kell hogy képezze ebben a szektorban dolgozók jövedelmi viszonyainak és pályakezdési
feltételeinek javítása.
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A foglalkoztatási ráta mutatója meglepett, hiszen azt hinnénk legfejlettebb régióként ez is itt a legmagasabb. Így még inkább indokolt ennek javítása. Egy fontos dolog lenne az
oktatásban az elméleti ismeretek mellett még inkább szorgalmazni a gyakorlati oktatást, amihez gyakorlati helyeket kellene biztosítani.
Energiahatékonyság tekintetében a megújuló energiaforrásokat kellene támogatni.
A turisztika szempontjából fontos annak hangot adni, hogy sok turista „csupán” Budapestet látogatja meg. A megfelelő és minőségi közlekedéshálózat kiépítése ebben is
segítséget nyújthat, illetve ha felkeltjük az érdeklődést arra is, hogy a régió egyéb területei is turisztikai szempontból látványosak.
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Magyar Urbanisztikai Társaság
Egyéb észrevétel
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

A Közép Magyarországi régió, azaz Budapest és Pest megye az új időszakban nagyságrendekkel kevesebb fejlesztési forráshoz jutna, amit a regionális támogathatósági
szabályok szigorodása tovább súlyosbít. Mivel ez komoly fejlődést gátló feszültségekhez vezet, megítélésünk szerint nem megkerülhető, hogy az országot gazdasági szempontból
„húzó” központi régió számára a fejlesz-tési források átcsoportosítása a 3%-os lehetőséget kihasználva.
Szükségesnek tartjuk, hogy a városfejlesztés keretében 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 sportolásiszabadidős infrastruktúrájának fejlesztése, kisléptékű lakossági sport-pályák, 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.
A VEKOP 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.
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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, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program tervezetben az alábbi kiegészítést szükséges a célkitűzések terén eszközölni:
A fenntartható fejlődés érdekében környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiák alkalmazásával az országos mellékúthálózat egyes szakaszainak burkolatfelújítása,
megcélozva ezzel a forgalombiztonság növelését is.

2013. december 14. 12:45

Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A vállalkozások versenyképességének a javítására sok jó ötletet tartalmaz a terv. Fontos az emberek tanítása-vagyis a munkaerő javulása, a szellemi tőke növelése és a
környezeti hatások javítása. Nagyon komplex az egész, gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, szociális környezeti hatások egyaránt érvényesülnek és hatnak minden
szervezetre.
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Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület

Egyéb észrevétel
Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület - Észrevételek a VP VEKOP programokkal kapcsolatosan
A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági ágazat szereplői 2010-ben KSH adattáblázatban feltünteti az őstermelőket: mezőgazdasági termelők -> egyéni gazdaságok ->
egyéni vállalkozás (őstermelőkkel együtt)
A vidékfejlesztési program fent jelzetten kívül nem tesz említést az őstermelőkről, mint mezőgazdasági termelőkről. Az észrevételünk ehhez kapcsolódik.
Településünk, Alsónémedi Pest megyében, Budapest agglomerációjában fekvő, tradicionálisan mezőgazdasági település. A külterületi szántókon a lakosság nagy része mind a
mai napig szántóföldi gazdálkodás szabadföldi zöldségtermesztést folytat, amellyel elsősorban a budapesti felvevőpiacot látja el. Ez a megélhetés forrása, ezt a tradíciót követik a
fiatalok is a családi gazdaságokban. A gazdálkodók túlnyomó többségben őstermelők, a helyi TÉSZ rövid életű volt. A termőföldjeinket tehát őstermelők művelik, jobbára azok,
akiknek az elmúlt 70 évben is ezzel foglalkozott a családja (Alsónémedin csak szakszövetkezet működött a rendszerváltás előtt, így mindenki egyénileg művelte a földjét).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, tekintettel arra, hogy budapesti agglomeráció települése vagyunk, a jelenlegi támogatási időszakban is kizáródunk. Lásd
például: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X.
18.) FVM rendelet 4. számú mellékletét: A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő
lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit. Ugyanez a helyzet a
diverzifikációs támogatással is.
Tekintettel arra, hogy a NUTS II. KMR régióban fekszik a település, áttekintettük a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program EMVA forrásainak felhasználására utaló
lehetőségeit is.
Ezek a következőképpen jelennek meg:
Prioritástengely: 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
A kiválasztott tematikus célkitűzés: kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében)
versenyképességének javítása
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) a): a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új
cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével
A kiválasztás indoklása: megye vidékies térségeinek felzárkózásához nélkülözhetetlen a helyi gazdaság és vállalkozói környezet közösségi részvétellel történő megerősítése,
élénkítése.
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése
A kiválasztás indoklása: A hazai vállalati szektornak, különösen a kkv-knak sokszor nehezére esik (elsősorban a források, kapacitások hiánya miatt) a változásokhoz való
alkalmazkodás. Pedig az egyre gyorsabban változó gazdasági környezet, piaci feltételek, technológiai lehetőségek korában a sikernek a legtöbb ágazatban a folyamatos
fejlesztés, a feltétele. Az ehhez szükséges kapacitások kiépítésének és továbbfejlesztésének segítése, felgyorsítása a magyar gazdaság közép- és hosszú távú növekedésének
alapvető feltétele.
Prioritástengely: 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
Prioritástengely: 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
A VP 1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben megjelennek a mezőgazdasági termelők.
3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása.
E – szempontunkból meghatározó – prioritás az EMVA esetében szintén a kis- és középvállalkozások támogatásához járul hozzá a mezőgazdasági célkitűzés keretében.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokat a következőképpen határozza meg:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Az gazdálkodó tehát, amelyik egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként helyben termel, állít elő magyar élelmiszert, élelmiszer-alapanyagot a hivatkozott operatív programok
piacra jutást, korszerűsítést, fejlődést segítő támogatásaiból kizáródik.
Mivel földjeinket családjainkkal magunk műveljük, különösen érdekeltek vagyunk a REL-ben rejlő lehetőségekben, a szakmai tudásbázishoz való hozzáférésben, a
tudástranszferben, de az élőmunka okán a foglalkoztatottság növelésében is ugyanúgy, mint technológiai fejlesztésekben – különös tekintettel az öntözőkutakkal kapcsolatos
szabályokra, az öntözés korszerűsítésre, a mikroöntözésre való áttérésre, s főként ezek támogatásában. Hozzá kell azt is tennünk, hogy a kisparcellás gazdálkodás nálunk
zárványokban megőrizte a természetes élőhelyeket, így települt meg nálunk a túzok, így tudtunk 2012-ben a gazdák támogatásával több vizes élőhelyet és környékét helyi
természetvédelmi területté nyilváníttatni.
A támogatásokhoz való hozzáférés hiányában azonban nem tudunk kitörni arról a szintről, ahol jelenleg a mezőgazdasági termelés főleg technológiai és tudásbázis területén –
ahogyan országos szinten, úgy nálunk – is megtorpant. Mindazokat a jellemzőket, amelyeket a VP gyengeségek között felsorol, nyilvánvalóan jellemzőek a mi térségünkben is.
Nyitottak vagyunk természetesen arra, hogy a vázolt problémákat bármilyen fórum keretében mélységében is megvitassuk, ám elengedhetetlennek tartjuk a további hátrányok
elkerülése érdekében a szabályozók átalakítását oly módon, hogy az a támogatásból ne zárja ki az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelőket se. Ez történhet
akár a célcsoport KKV mellett az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelők feltüntetésével, vagy jogszabály lehetőség szerinti módosításával, és KKV-n belüli,
mikrovállalkozáson túli további vállalkozási formákként történő feltüntetésükkel.
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Máthé Zoltán Dénes
Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A VEKOP 155. oldalán "A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése" bekezdés 2. mondata helyett a következő mondatot javasoljuk: "Támogatni
fogjuk továbbá a gyakorlati képzőhelyek fejlesztését, gyakornoki programok indítását, a szakképzésben résztvevők (iskolák, gyakorlati képzők és felnőttképzők egyaránt) szakmai
tanárainak és gyakorlati oktatóinak (tovább)képzése mellett olyan gyakorlati oktatói "pool"-ok létrehozását és üzemeltetését, melyek képesek és hivatottak kiváló kvalitásokkal
rendelkező akkreditált gyakorlati oktatók kiképzésére, ezennel biztosítva a gyakorlati oktatói munkaerő kínálatot a vállalatok számára."
Ebbéli javaslatunk fő üzenete, hogy a vállalatok már a piacról megfelelő oktatói gárdát tudjanak alkalmazni és ne nekik kelljen "házon belül" oktatói képzéssel is foglalkozni.
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Máthé Zoltán Dénes
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A duális képzés kiterjesztése érdekében javsoljuk a VEKOP 37. oldal 3. intézkedés harmadik bekezdését a következő mondattal kiegészíteni: A jelentős anyagigényű duális
képzések esetében a tevékenység működési költségeit is támogatni kívánjuk.
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Máthé Zoltán Dénes
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
Az egészségi állapot kedvezőtlen országos mutatóiban erőteljesebb pozitív elmozdulást előidézendő, a 38. o. utolsó bekezdése helyett a következő szöveget javasoljuk: "Az
egészségturisztikai és egészséggazdasághoz kapcsolódó fejlesztések keretében megvalósul különösen, de nem kizárólag a kiemelt gyógydesztinációkban az
egészségturisztikai létesítmények és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése, az energiahatékonyságot célzó fejlesztések, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése, ide értve a preventív diagnosztikai és laboratóriumi kapacítások bővítését, létrehozását."
Továbbá hasonló megfontolásból a 39. o. első bekezdése helyett a következő szöveget javasoljuk: "Az időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi
szolgáltatások fejlesztése jól meghatározható, folyamatosan erősödő piaci trendekre épít. Az üzleti célú szolgáltatásokra koncentráló intézkedés elemei között kaphat hangsúlyos
szerepet az orvosi ellátó, diagnosztikai és laboratóriumi kapacítások bővítése illetve sportegészségügyi centrumok fejlesztése is."
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Máthé Zoltán Dénes
Egyéb észrevétel
Siemens Zrt.
A VEKOP 17.o. 4. bekezdéséhez a következőket javasoljuk:
Az energiahatékonyság fejlesztésében nem kellene megállni az önkormányzati tulajdonú épületeknél, mivel azok a magyar lakásállomány elenyésző kb. 10%-os hányadát teszik
ki!
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Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
Túl általánosnak találom a tervezet megfogalmazását, így kézzel fogható konkrét, intézményesített célkitűzést nem igazán találtam. Javaslatom a fővárosi látványosságot biztosító
épületek rendbe tétele mellett a gazdaság nagyobb mértékű ösztönzése, valamint a foglalkoztatás növelése, nem elfeledkezve a bérezésről.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Elengedhetetlen lenne a budapesti Világörökség helyszíneken található elszürkült, lepusztult épületek rendbetétele. A gazdaságról nem is beszélve!
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Engedhetetlen lenne turisztikai szempontból a budapesti Világörökség helyszíneken található elszürkült, lepusztult épületek rendbetétele, hogy versenyezni tudjunk egyéb
nagyvárossal. A gazdaság szempontjairól nem is beszélve.
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Dr. Peredy Zoltán
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Nemzeti Innovációs Hivatal
1061 Budapest, Andrássy u. 12.

A VEKOP -al kapcsolatban a következő észrevételeket tesszük:
Általános:
a) Kifogásolt rész: Az OP-ból hiányzik az innováció közbeszereztetését segítő eljárásmódok (PcP, IPP) használatának ösztönzése, uniós forrásokból történő támogatása.
Javasolt változtatás: Az OP-ban (elsősorban a 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) Technikai jellegű kifogások:
számadatokat ezres csoportokban tagolni kellene, egységesen kellene írni a következő fogalmat: KFI, KF vagy K+F+I, K+F; tadatos állami kereslet megjelentetése helyett tudatos
állami kereslet megjelenítése
Konkrét észrevételek:
A)
2.1.7.1. fejezet 6. intézkedés 45. oldal
Kifogásolt rész: Az innovációs lánc különböző szakaszai kerülnek támogatásra
Javasolt változtatás: az innovációs láncok egészének támogatására ez előtt ki kellene térni
Indok: a teljes innovációs láncok kiépítéséről korábban nincs szó
B) 2.1.7.1. fejezet 6. intézkedés 47. oldal
Kifogásolt rész: H2020
Javasolt változtatás: az első "H2020"-nál legyen a lábjegyzetben a rövidítés magyarázata
Indok: a rövidítés már a 14. o-tól többször is megvan a szövegben, de csak a 46. o-on jelenik meg hozzá a magyarázó lábjegyzet
C) 2.1.7.10. fejezet 6. intézkedés 161. o.
Kifogásolt rész: Az innováció segítésében fontos szerepe lehet a nemzetközi együttműködésnek (...) is
Javasolt változtatás: az innováció segítésében fontos szerepe van a nemzetközi együttműködésnek (...) is
Indok: Ez közismert tény
D) 135. táblázat, magyarázatok 190. oldal
Kifogásolt rész: A stratégiai doukmentum elkészült…..kormány által elfogadás 2013. első negyedév végéig.
Javasolt változtatás: A stratégiát a Kormány a 2013. június 13-i ülésén fogadta el.
E) 9.2 Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése 195. oldal
Kifogásolt rész: "Táblázat Magyarázatok oszlopa:
Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok eredményes alkalmazását biztosító mechanizmus létrehozása Magyarországon a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 1999ben történt létrehozásától kezdve folyamatosan teljesül. Jelenleg a mechanizmust a 37/2011. Korm. rendelet szabályozza.
Az uniós közbeszerzési tárgyú irányelvek harmonizációja megvalósult, jelen feltétel nem értelmezhető."
Javasolt változtatás: """megvalósult, jelen feltétel nem értelmezhető"" szövegrészt törölni, helyette: ""folyamatos"".
Helyesen:
Az uniós közbeszerzési tárgyú irányelvek harmonizációja folyamatos."
Indok: Az uniós közbeszerzési tárgyú irányelvek a közelmúltban módosultak, ezek brüsszeli elfogadása hamarosan lezárul, amelyet az egyes tagállami harmonizálások követnek
majd, várhatóan 2014 első negyedévében. A változások között vannak kimondottan az innováció közbeszerzését támogató, segítő, új eljárástípusok (pl. Innovációs Partnerség).
Üdvözlettel:
Dr. Peredy Zoltán
főosztályvezető-helyettes
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Horváth Fruzsina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A VEKOP nem foglalkozik részletesebben a levegőminőség javításával és a zajszennyezés csökkentésével, holott ezek a térség nagy problémái, és megoldásra várnak. Ezekben

a témakörökben is fontos lenne az egyeztetés.
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Kövesd Péter
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser KFt javaslatai a VEKOP-hoz
1.
Javaslat: javasoljuk living lab-ok (élő vagy életközeli) laboratóriumok létrehozását,
Indoklás:
A vállalkozások túlnyomó többségére, - a KKV-kra és a nagyvállalatokra egyaránt, - jellemző, hogy alaptevékenységként valamilyen termelő, szolgáltató tevékenységet folytatnak
és termékeiket, szolgáltatásaikat a piacon értékesítik. Vagyis a vállalat élete alapvetően a termelés, szolgáltatás és értékesítés A versenyképességnek viszont nagyon sok
vállalkozás esetében szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a vállalkozás K+F+I tevékenységet is végezzen. Vagyis a K+F+I tevékenységet úgy kell végezni, hogy a vállalat
közben éli szokásos bevétel szerző életét.
E kettősség gyakorlati megvalósítása érdekében fejlesztették az Unióban és a világ számos helyén un. living lab-okat (élő, vagy életközeli laboratóriumokat). Ezek a nyitott
innovációs megoldások közé tartoznak. Általában fontos jellemzőjük, hogy egyrészt virtuális hálózatuk és többnyire egy vagy több valóságos fizikai központjuk is van.
A living lab-ok így egyszerre jelentenek ösztönzést a vállalati K+F+I bevezetésére és az együttműködés fejlesztésére. Egy fontos példaként kiemeljük a nagyvállalatból és számos
egymással hierarchikus viszonyban álló beszállítóból alakult beszállítói hálózatokat (pl. gépjárműipar). E hálózatokra egyre inkább jellemző, hogy azokat a beszállítókat részesíti
előnyben, amelyek nem csak a gyártás, hanem a K+F+I területén is képesek az együttműködésre. Ráadásul ezeknek a hálózatoknak egyre jelentősebb olyan fejlesztési igényük
is van, amelyet elsősorban az egyetemi és más kutatóhelyek képesek kielégíteni. Ezen K+F+I-re és együttműködésre alapuló igényre (is) kínál megoldást a living lab. Ráadásul
az ilyen hálózatok sokszor kedvező lehetőséget biztosítanak a duális képzés gyakorlati megvalósítására különösen egyetemi hallgatók számára.
A living lab-ok egy másik feladata lehet helyi, járási vagy más területi termelő, szolgáltató és szociális intézmények és vállalkozások hálózatba rendezése annak érdekében, hogy
a K+F+I helyi, járási szinten is megvalósuljon, illetve ennek eredményei gyorsan hasznosuljanak.
A living lab-oknak van már európai hálózata (ENoLL). Az ehhez való csatlakozás lehetősége egyben esélyt biztosít arra, hogy a hazai living lab-ok illetve tagjaik/tulajdonosaik jobb
eséllyel integrálódjanak be az uniós K+F+I projektekbe.
2.
Javaslat: Hozzák létre a mini innovációs házak hálózatát a kisvárosokban és a nagyközségekben
Indoklás: A kisvárosi és községi vállalkozások és intézmények helyzete jelentősen eltér a nagyvárosiaktól. A nagyvárosok jelentős részében kialakult a K+F+I infrastruktúra. Pl.
egyetemek, kutató intézetek találhatók ezekben. Sokban van ipari és/vagy tudományos park. A nagyvárosi KKV-k jelentős része viszonylag koncentrált, nagyobb gazdasági
területeken dolgozik, lakása közelében sokuk nem tud, vagy nem akar gazdasági tevékenységet végezni. Így a vállalatok és az oktató/kutató intézmények között viszonylag
könnyen kialakulhat a kapcsolat.
Vidéken, mivel a földterületek átlagosan fajlagosan sokkal olcsóbbak a nagyvárosiaknál, ugyanakkor az egyetemektől, ipari parkoktól való távolság viszont viszonylag nagy, a helyi
vállalkozások jelentős része nem települ be a nagyobb központokba, hanem a vidéki településen – esetleg családi háza közvetlen közelében marad. A helyi intézmények pedig
szükségképpen a településhez vannak kötve. Előny viszont, hogy helyiek sokkal jobban ismerik egymást, sokkal könnyebben készek az együttműködésre. Így az innovatív nagy és
középvállalatok, ipari parkok illetve az egyetemek, kutató intézmények és helyi vállalkozások/intézmények között, - még az internetes hálózatok korában is, - sokkal nehezebben
alakul ki munkakapcsolat, mint a nagyvárosban.
Fenti hátrányok kiküszöbölése érdekében célszerűnek látnánk helyi mini innovációs házak, illetve ezek hálózatának létrehozását. (Ilyen mini innovációs ház például az általunk
2010-ben létrehozott, és azóta üzemelő Nagykovácsi Innovációs Porta). Ezek amellett, hogy elősegíthetik a helyi KKV-k, önkormányzati és civil szervezetek K+F+I
tevékenységének fejlődését még munkahelyeket is teremthetnek. Segíthetik mind a technológia intenzív kezdő vállalkozások létrehozását, a helyi vállalkozások beszállítóvá
válását, mind a helyi gazdasági, mint a szociális innováció fejlődését. A rendszer kiegészíthetné a helyi közösségi házak tevékenységét. Míg a közösségi házak elsősorban a
kulturális és közösségi tevékenységek megvalósítását segíti, addig az ilyen mini innovációs házak a helyi gazdaság és szociális szolgáltatások fejlesztését segíthetnék elő.
Ezek a házak mind magán tőkéből, mind közösségi beruházásból is létrejöhetnének.
Hasznos lenne, ha a helyi innovációs házak vagy egy részük egyben a living lab-ok valóságos központjává válna, és ezen központok hálózata jelentené egyes living lab hálózatok
valóságos központjait.

Nagykovácsi, 2013. december 12.
Kövesd Péter
ügyvezető igazgató
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
A „ munkaerő-mobilitás” javítását célzó fejlesztések nagyon jó lehetőségeket kínálnak a munkavállalóknak, de nemcsak ezek, hanem a szállás megoldása is komoly problémát
jelent nekik. Ezért bővíteni kéne a bérlakásállományt is.
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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.
7. prioritás
Az átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• vállalati képzések támogatása
• duális képzőhelyek kialakításának és bővítésének, illetve a duális képzés támogatása
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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 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 VEKOP-ban valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
3) Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.

A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
A http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok honlapon nyomon követhetőek a TLE által 1999 óta készített lakáspolitikai, építőipari szakmai anyagok, javaslatok,
programok.
4) Hazai lakásépítési háttér röviden
2013 első három negyedévében a lakásépítési számok további 37 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest.
Ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6.700 lakás fog épülni Magyarországon. Az évi 6.700 lakásépítés azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió)
megújulási üteme több mint 600 év! A 100 éves megújulási ütemhez évi 43.000 lakást kellene építeni.
A lakásépítésekre nem a lakásszám bővítése, hanem a lakásállomány megújítása miatt van szükség. A felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A mai magyar
lakásállomány nem alkalmas arra, hogy több száz évig gazdaságosan üzemeltethető legyen.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben üdülőtelepüléseken idényszerűen lakot nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak” jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer db 1946 előtt épült, 90 ezer db pedig komfort nélküli, vagy
ennél is rosszabb állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583.489 db olyan lakás van, amelynek a falazata vályog, vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában hozzávetőleg hatszor annyi lakás épül, mint Magyarországon.

Az utolsó 90 év lakásépítései Magyarországon: http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok , 4. tabló. 2013-ban az utolsó 90 év legalacsonyabb magyar lakásépítési adata
várható.
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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Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Az 5. prioritáson belül az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások / korszerűsítések megfogalmazásából kimaradtak, illetve nem kellő hangsúllyal jelennek meg
az energiahatékony új építések. Ebben a prioritásban 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 vagy az új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is
minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 103. oldal legfelső bekezdésében az épületek energetikai korszerűsítéseinek fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „épületek infrastrukturális
fejlesztésével, energetikai korszerűsítésével (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése), megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 104. oldal legfelső bekezdésének utolsó mondatában az említettek alapján a „felújítás” kifejezés helyett a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk: „az óvoda- és iskolaépületek
jelentős hányada sürgős korszerűsítésre szorul”;
- a 105. oldal második bekezdésében a „felújítás” kifejezés helyett szintén a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk (az egyetlen példaként említett fűtéskorszerűsítés pedig törlendő,
hiszen az energiahatékonyság növelésének számos egyéb módja is lehetséges): „a tervezett energiahatékonysági célú korszerűsítésekkel,”
- a 109. oldalon a 3. intézkedés második bekezdésében a „megújítás” kifejezés javítását javasoljuk: „épületeknek az energetikai szempontú megújítása korszerűsítése (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) tervezett”;
- a 109. oldalon a 4. intézkedés első bekezdésében az „energiahatékonysági célú fejlesztések” helyett a következőt javasoljuk: „intézmények energetikai korszerűsítései (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése)”;
- a 110. oldal közepén az „energetikai korszerűsítés” fogalom pontosítása, zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „Ezek energetikai korszerűsítésével (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 110. oldal közepén ugyanebben a bekezdésben még kétszer ismétlődő „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 118. oldal első bekezdésének végén az épületek „energetikai felújítása” kifejezés javítása szükséges: „épületek energetikai korszerűsítése (épületek energetikai felújítása,
energiahatékony új épületek építése) kerül támogatásra”;
- a 118. oldalon néhány sorral lejjebb a „felújított” kifejezés „korszerűsített”-re javítandó;
- a 120. oldalon a 7. intézkedés első bekezdésében alkalmazott „fejlesztések” kifejezés helyett a következőt javasoljuk: ”épületek energetikai korszerűsítését (épületek energetikai
felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését támogatja”.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Településfejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel

A 3. prioritásnál a 85. oldal táblázatának alsó sorában található indikátor cseréjét javasoljuk.
A „Közösségi bérházprogramban fejlesztett épületek száma (db)” helyett a következő indikátort javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások
száma, területe (db, m2)”
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.3 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 37. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését.
A 37. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése, az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi és munkaerő mobilitás
elősegítése, valamint a fiatal családok lakáshoz jutásának elősegítése érdekében)”.
A VEKOP jelenlegi változatából sajnálatos módon kimaradtak a GINOP 4.3 és 4.4 intézkedéseiben javasolt, a vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztések: ezeket a VEKOP 1.4. intézkedésébe lehetne beilleszteni (a témához ld. még a GINOP vonatkozó részéhez írt észrevételeimet
is).
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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.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
• Minden tevékenység, amelyet a GINOP-ba, TOP-ba, IKOP-ba javasoltunk csak Közép-Magyarország területére.
Javaslatok az OP módosítására:
A javaslatból teljesen hiányzik, ezért javasoljuk megjelenteni:
• Bringa Parkok kialakítása a mindennapi mozgás gyakorlásának biztosítására.
• A közlekedési és turisztikai célú kerékpározás 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 előkésztésre,
támogatásra. Településeken belül a kerékpárral közlekedők igényeit hatékonyan csak a létesítmények (pl. kerékpárosbarát forgalomcsillapított utca, kerékpársav, nyitott
kerékpársáv, kerékpárút stb.) megfelelő kombinációjával lehet kielégíteni.
• A nemzetközi (EuroVelo6) kerékpáros útvonalhálózatok région áthaladó szakaszainak kiépítése is fontos (nemcsak a csatlakozás hozzájuk).
• A “már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon” illetve a “gépjárműforgalom olyan típusú korlátozása, amely nagymértékű környezetterhelést
jelentene a régió számára” értelmezhetetlen kitételek, ha mégis értelmet keresnénk benne, akkor logikailag hibás (a kerékpározás fenntartható környezetileg is és csökkenti a
környezetterhelést is). Javasolt az erre utaló mondatrészek törlése.
Javasoljuk az indikátorok között az átalakítandó települések/településrészek számát, területét és helyközi, regionális kerékpárutak hosszát szerepeltetni.
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.
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Révai András
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A fejlesztési stratégiában megfogalmazott célok reálisnak mondhatók, de túl általánosak, nehezen számszerűsíthetők és nem tekinthetők olyan grandiózus céloknak, amelyeket
egy régió lakossága és vállalkozó rétege magáénak vallhat.
Ma hazánkban szinte mindent pályázatok segítségével szeretnénk megoldani, de véleményünk szerint szükség lenne a pályázatok mellett, nagyobb mértékben, országos
projektek, programok indítására is. Ilyenek lehetnek például a kkv-k fejlesztésének területén: új innováció menedzsment modellek kidolgozása, kkv versenyképességi központok
kialakítása és működésük finanszírozása (Regionális Innovációs Ügynökségek bevonásával), termék és technológia fejlesztési program, magvető tőke program, inkubációs
program és innovatív vállalkozásgyárak kialakítása.

A stratégiai tervezés követi a fejlett európai országok gyakorlatát, pedig hazánk gazdasága az innováció tekintetében számos ponton eltér a fejlett gazdasággal rendelkező
európai országok gazdasági és társadalmi környezetétől.
Melyek a legjellemzőbb különbségek: hazánkban nem innováció barát a társadalmi és gazdasági környezet, nincs intézményi magvető tőke az országban, gyakorlatilag
felszámolásra került az ipari kutatóintézet hálózat, a nemzeti innovációs rendszer nem hatékony, nincs az innováció szervezéséért és hatékony működtetéséért felelős, megfelelő
jogosítványokkal ellátott intézmény.
Tudomásul kell venni, hogy a kutatás, műszaki fejlesztés és a különböző technológiai diffúziós intézmények működtetése forrásigényes és csak tisztán piaci alapon nem
működhetnek hatékonyan a magyar gazdaság jelenlegi fejlettségi szintjén.
Ebben a helyzetben az áhított fejlődést, fejlesztési eredményeket, szinte kizárólag pályázatok útján elérni valószínűleg illúzió, a pályázati rendszereket ki kellene egészíteni célzott
projektekkel és programokkal és a lehető leggyorsabban törekedni kell a felsorolt jellemző különbségek felszámolására.
Hogyan lehetnek ilyen feltételek mellett a magyar vállalkozók mégis versenyképesek? Alapvetően két az egész gazdaságot átfogó terület lehet a megoldás alapja, aminek a
letéteményesei az innovatív és nagy növekedésképességű vállalkozások: a multi és nagy vállalatok speciális beszállítóivá válás útján (ennek nagy előnye, hogy a piaci munka
általában nem a hazai kkv feladata), új termék, technológia és szolgáltatás ötletek, kutatási eredmények nemzetközi piacra vitele révén.
Az innovatív és nagy növekedésképességű vállalkozások segítése mellett figyelnünk kell a vállalkozások adaptív innovációs képességének erősítésére is a jelentős számú a
foglalkoztatásban és a GDP előállításában jelentős szereppel bíró kkv-k kis növekedése is jelentős növekedést jelentene gazdaságunknak.
A régió fejlettsége szélsőségeket mutat. Nagyon sokat foglalkozunk a high-tech innovációval. A régió fejletlenebb részeiben nagyon fontos lehet a low-tech innováció, amellyel az
adott települések kiaknázatlan árualapjai, megfelelő szervezés, minőségbiztosítás és marketing esetében mind az érintett emberek, mind a település, mind az ország számára
folyamatosan hasznot hozhatnak. Az elindítása elsősorban oktatást és szervezési segítséget igényelne a hátrányos helyzetű településeken.
Ügynökségünk partnerséget ajánl a régió önkormányzatainak, kamaráinak és vállalkozásainak a helyi kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozása érdekében.
INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.
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BFFH Városépítési Főosztály
Egyéb észrevétel
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának szakmai véleménye a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program 3.0 dokumentációjához:
12-15. oldal: a VEKOP beavatkozási fókuszpontjainak indoklása
Az indoklás elsősorban országos szintű értékelést tartalmaz a KKV-k és a K+F+I szektorra vonatkozóan, valódi fókuszterületek regionális vonatkozásban nem rajzolódnak ki.
16. oldal: kiemelt ágazatok támogatása
A KMR-ben csak a turizmus, s ennek is csak a munkaintenzív foglalkoztatási vonzata került kiemelésre. Javasoljuk a minőségi szolgáltatások és a minőségi munkaerő
foglalkoztatását is biztosító fejlesztési irányt és az ehhez kapcsolódó képzési, oktatási tartalmak és rendszerek fejlesztését is megjeleníteni az anyagban.
17. oldal: intézmények infrastrukturális állapota
A dokumentum a következőképpen fogalmaz: „A régió bizonyos egyes térségeiben szükséges a humán közszolgáltatást közoktatási nyújtó intézmények elavult infrastrukturális
állapota elengedhetetlenné teszi annak a korszerűsítését.” Az állítás igaz, ugyanakkor megjegyzendő, hogy elavult infrastrukturális állapotban lévő intézmények térségtől
függetlenül az egész régióban vannak. A közszolgáltatási infrastruktúra kapacitáshiánya viszont elsősorban az agglomerációs gyűrű településeinél fordul elő.
24-26. oldal: források allokálása tematikus célok szerint
Az 1. és 3. EU tematikus célra az összesen 20% körüli forrásallokációt a régió sajátos helyzetére nézve nagyon alacsonynak tartjuk – s csak abban az esetben tartjuk
elfogadhatónak, amennyiben a konvergencia régiókra is igazoltan hatással bíró fejlesztési elemek (pl. tudásközpontok – kutatási infrastruktúra fejlesztése) a GINOP megfelelő
prioritástengelye alatt finanszírozhatóvá válnak. Gyakorlatilag ez a két tematikus cél az, ami a régió vállalkozásai számára a fejlesztési forrásokat biztosítani fogja a KMR
esetében. A pénzügyi felosztás kizárólag a tematikus célkitűzések esetén áll rendelkezésre, ugyan a prioritástengelyeknél említésre kerül, melyik tematikus célkitűzés
kapcsolódik az adott tengelyhez, ez mégis megnehezíti annak a kiderítését, hogy adott intézkedésre a tervek szerint mekkora forrás kerül allokációra.
29. oldal: 1. prioritástengely – korábbi első két prioritástengely együttes kezelése
Egyetértünk az összevonással, hiszen a két tématerület jelentős átfedéseket mutat (a K+F KKV-k - pl. spin-off cégek, technológiai transzfer cégek; inkubációt végző vállalkozások
– a tudásgazdaság fontos elemei), a mérhetőség – EU tematikus célok és beruházási prioritások szerinti elkülönítés – csak a konstrukciók szintjén lesz a későbbiekben
meghatározható. A turizmus, mint ágazat csak bizonyos szegmenseiben tekinthető a kreatív szektor részének, ugyanakkor fontos „alap” ágazat lehet a kreatív vállalkozások
kibontakozásának.
31. oldal: támogató üzleti környezet fejlesztése intézkedés
A dokumentáció így fogalmaz: „Az önkormányzatok, valamint az önkormányzati többség többségi tulajdonában álló lévő gazdálkodó szervezetek üzleti, vállalkozói infrastruktúra
fejlesztései a TOP-ban kerülnek támogatásra” – valószínűleg elírás lehet, de a fentiekre vonatkozóan kérjük annak egyértelműsítését, hogy az önkormányzatok és önkormányzati
többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vállalkozásfejlesztési infrastruktúra-fejlesztésére a VEKOP-ban is lesz lehetőség.
32. oldal: támogató üzleti környezet fejlesztése intézkedés – üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése
Az intézkedés célcsoportja helyett az inkubációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat célszerű – a hasonló feladatokat ellátó alapítványok, egyesületek és más szervezetekhez
hasonlóan – a kedvezményezettek között szerepeltetni (pl. akkreditált technológiai inkubátorok körének bővítése és szolgáltatásainak támogatása). Általános megjegyzés:
célcsoportok (végső kedvezményezettek) és kedvezményezettek keveredése az egyes intézkedéseknél.
33. oldal: 5. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok
A támogatások eredményeként megmozgatott magánberuházás output indikátor értékét (A támogatások eredményeként megmozgatott magánberuházás értéke 2022-ig: 8.240
millió Ft; támogatott vállalkozások száma: 100) alultervezettnek gondoljuk.
36. oldal: kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése
Az intézkedés részben átfed a támogató üzleti környezet fejlesztése intézkedés – üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése területeivel. A tevékenységének megszűntetésére
kényszerülő vállalkozások tevékenységének aktív állami felügyelet melletti megújításának támogatását átgondolásra javasoljuk. A második esély koncepcióval egyetértve a
hanyatló vállalatok esetében a vállalkozó kedv, attitűd támogatását javasoljuk, de ebben az esetben a kezdő vállalkozásokhoz hasonló kezelés javasolt.

39. oldal: 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, turisztikai termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése
Szolgáltatásfejlesztés esetében csak a profitorientált vállalkozásokat jelölték meg fő kedvezményezettként, azonban ebben az esetben is relevánsak az önkormányzatok és az
önkormányzati gazdasági szervezetek.
43. oldal: tudásfelhasználás segítése - 10. táblázat
Az output indikátor értéket (Az uniós támogatások eredményeképp megmozgatott magánberuházások az innovációs és K+F projektekben: 10 000 millió Ft) alulbecsültnek
gondoljuk. Különösen azért gondoljuk így, mert az 1. sz. prioritástengelyen belül az intézkedés a gazdasági növekedés és nemzetközi versenyképesség szempontjából kiemelt
jelentőségű.
49. oldal: Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése
A szerintünk is kiemelten fontos beavatkozási terület igazolhatóan támogatható a 15%-os rugalmassági keret terhére a GINOP-ban (így a VEKOP szűkös kereteit nem terhelné).
57. oldal: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása intézkedés
Tőkeprogramoknál a növekedési szakaszra fókuszáló kockázati tőkealapok kerültek kiemelésre, javasoljuk a magvető tőke és ezzel a vállalkozások kora stádiumát támogató
finanszírozás vizsgálatát, kiemelését is. Itt a vissza nem térítendő támogatással történő – kombinált alkalmazás még indokoltabb, de egyben a vállalkozás számára is nagyobb
forrást és kockázatvállalást (felelősséget) jelent.
57. oldal: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése
A támogatásközvetítők felkészítése és informatikai infrastruktúra fejlesztései szerintünk kevésbé támogatható terület – közvetítők kiválasztásánál a kiválasztási kritériumok
megfelelő alkalmazásával kell a megfelelő minőséget biztosítani. Az ez irányú fejlesztéseket csak az önkormányzati intézmények esetében (közszolgáltató cégek, alapítványok),
indokolt esetben célszerű finanszírozni. Az, hogy mennyi vállalkozás tud a pénzügyi eszközökkel élni, nagyban függ a közvetítés módjától, minőségétől, a végső
kedvezményezettek (célcsoport) számára nyújtott információátadás minőségétől – ennek biztosítására javasoljuk a források – viszonylag kisebb részének – felhasználását a
közvetítő szervezetek támogatása esetében.
67-68. oldal: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél
Nem csak a VEKOP 5. prioritásának vissza nem térítendő forrásaival kombinálva javasoljuk a pénzügyi eszköz alkalmazását, hanem az 1. prioritással kombinálva is (támogató
üzleti környezet fejlesztése, természeti és kulturális örökségi vonzerők, turisztikai termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése szintén releváns lehet).
69. oldal: 32. táblázat
A prioritástengely keretében támogatott programokban résztvevő pénzügyi közvetítők száma - mint indikátor alkalmazását (ha marad, akkor a célértékét) javasoljuk átgondolni. Ez
nem tükrözi a konstrukció közvetlen elvárható outputjait sem. A pénzügyi közvetítők sikerességét valószínűleg reálisabban tudná mérni a kihelyezett forrás mennyisége, vagy a
sikeres tranzakciók száma.
76. oldal: Technikai segítségnyújtás
A TA keret felhasználása a kapcsolódó, főleg új, önkormányzati szektorhoz kötődő intézményfejlesztésben indokolt.
77. oldal: 1.SPECIFIKUS CÉL: A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális megújulása
A prioritás – a leírás szerint – a szociális rehabilitáció mellett keretet nyújt a szuburbanizációs problémák integrált kezelésére, a barnamezős és alulhasznosított területek
problémáinak kezelésére, illetve a Duna Főváros életébe történő intenzívebb bekapcsolására. Ebben a prioritásban jelennek meg továbbá a kerületek - már a gazdasági és
fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező funkcióbővítő fejlesztései is. Kérdés, hogy mindez a megadott EU beruházási prioritás alatt finanszírozható-e (9.b: A rászoruló
városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a gazdasági és társadalmi fellendülésnek támogatása), másrészt a megadott mintegy 8 milliárd Ft
összegű keret elegendő-e ennek megvalósítására. Javasoljuk a keret bővítését (ezt preferálnánk, elsősorban a CLLD prioritás terhére) vagy a beavatkozási területek szűkítését.
78. oldal, 82. oldal: Az elsőként lakhatás program
A hajléktalanok lakhatását segítő konstrukció támogatására – korábbi EFOP egyeztetések keretében – az az információ hangzott el, hogy egy „kvázi” külön OP (mely a
hajléktalanság mellett a gyermekszegénység bizonyos beavatkozásait is finanszírozhatóvá tenné) lesz elérhető, 7 évre mintegy 30 milliárd forintos kerettel. Kérdés, hogy ez a
konstrukció megvalósul-e – amennyiben igen, úgy javasoljuk a kérdés ottani kezelését. Másrész a program kísérleti jellege miatt (alkalmazott módszertan – saját lakásban
„segítés”) javasolt az EFOP-ban való kezelése.
85. oldal: output indikátorok (45. táblázat)
Közösségi bérházprogramban fejlesztett épületek száma - indikátorértéket (50 épület) a program kísérleti jellege, valamint a prioritástengely összkerete miatt magasnak tartjuk.
85. oldal: Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
Az integrált településfejlesztési projektek egyes elemei – de akár a bérlakás program esetében is – javasoljuk a JESSICA pénzügyi eszköz alkalmazhatóságának megfontolását
(amennyiben marad a prioritástengely keretösszege, a pénzügyi eszközök kialakítására allokálható forrás is nagyon alacsony lehet csak).
110. oldal: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése intézkedés
Továbbra is önkormányzati lakóépületeket említ az intézkedés, kérdés, hogy integrált projektek keretében van-e lehetőség az önkormányzati és magán =társasházi) lakások
megújítására (minden érintett önkormányzat esetében nagy a szórványlakások aránya, így is ezek megszűntetése a cél, ami a szegregációt erősíthető folyamat lehet).
111. oldal: pénzügyi eszközök alkalmazása
Nem tervezett a dokumentáció szerint. A piaci alapon bérbe adható önkormányzati lakóépületek megújítása esetében (esco rendszerhez hasonlóan) a JESSICA típusú UDF
alkalmazhatóságának vizsgálatát kérjük.
114-115. oldal: 6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései
A közúti és kerékpáros infrastruktúrák fejlesztésénél a közterületek újraosztásának preferálását, adott esetben a két infra integrált projektek keretében történő fejlesztését
javasoljuk. Kerékpáros közlekedési infrastruktúra esetében a kisebb forgalmú utak költséghatékony rendszerbe integrálása javasolt.
115. oldal: közösségi közlekedés fejlesztése
A dokumentáció így fogalmaz: „… a P+R parkolók és csomópontok fejlesztése (ott, ahol a fejlesztések kevesebb, mint 50%-a kapcsolódik kötött pályás közlekedéshez)” P+R
kapacitások fejlesztése elsősorban a kötöttpályás csomópontokhoz kapcsolódva javasolt (meglévő csomópontok esetében is – külső kerületek, agglomerációs települések
esetében).
159. oldal: a munkaerőpiaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése intézkedés
A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése konstrukció céljával egyet értük, uniós források felhasználása szempontjából nem tartjuk relevánsnak. A munkahelyi rugalmasság
elterjesztése beavatkozási terület átfedésben van az 1. prioritással. (Megjegyezzük, hogy a részmunkaidős alkalmazás és a foglalkoztatottak számának bővítése csak kellő
körültekintéssel hozható összefüggésbe a foglalkoztatás rugalmas módjaival – pl. részmunkaidős foglalkoztatás növelésével bővíthető a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor ezt
nem tartjuk szakmailag elfogadható stratégiának, a támogatás motivációjának másnak kell lennie – pl. gyermekneveléssel való összehangolás, stb.).

166. oldal: technikai segítségnyújtás (122. táblázat)
A technikai segítségnyújtás prioritáson belül „A projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, tervezési környezet fejlesztése” című intézkedéshez kapcsolódó indikátort
(122-es táblázatát) javasoljuk felülvizsgálni, mivel a tervezett output indikátor (menedzselt programok száma) nem méri az intézkedés eredményességét, csak azt, hogy a forrást
elköltötték.
172. oldal: pénzügyi terv (129. táblázat)
Pénzügyi eszközökre tervezett forrásallokáció alacsony aránya: a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban.
173. oldal: pénzügyi terv (129. táblázat)
7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok - Az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területére allokált források arányát javasoljuk megemelni a másik
területtel szemben (pl. NFSZ szolgáltatásfejlesztésével szemben). Ez a hosszú távú célok elérésének kulcsa.
176. oldal: CLLD megközelítés területi fókusza: (Kis)városokat is magukba foglaló vidéki térségek
Nem értünk egyet a CLLD vidékfejlesztési fókuszával – javasoljuk azt kiterjeszteni a városias területekre is –, az eszköz alkalmazásának fókuszában az alulról jövő, partnerségi
stratégiát és integrált fejlesztést helyezve. Ez így lehetőséget ad arra, hogy több kerületet és agglomerációs önkormányzatot is érintő közös programok közös tervezése és
integrált fejlesztése megvalósulhasson.
179. oldal: ITI
A következő – indikatív – ITI megjelöléssel nem értünk egyet: „Közép-magyarországi kisvárosok és térségeik ITI” – hiszen ez alapvetően a CLLD végrehajtási eszköz logikája.
Budapest szeretne élni az ITI eszköz alkalmazásával (indikatív ITI: olyan nagyléptékű integrált területi program, mely a Dunához kapcsolódó fejlesztéseket hangolja össze).
Egyéb javaslatok:
Nonprofit gazdasági intézményrendszer megerősítése (befektetés-ösztönzés, marketingkommunikáció, terület-menedzsment): Nem jelenik meg kapcsolható intézkedés a 3.0as anyagban.
Hallgatói kutatói ösztöndíjak, programok: Nem jelenik meg kapcsolható intézkedés a 3.0-as anyagban.
A Bizottság ajánlásainak hiánya: Javasoljuk, hogy kerüljenek be a VEKOP-ba „A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014–2020-as időszakra vonatkozó
partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról” című dokumentumban külön nevesített, a KMR-re, Pest megyére és a fővárosra vonatkoztatott konkrét ajánlásokat
(BKV helyzetének rendezése, közösségi közlekedés fejlesztése, közszolgáltatások színvonalának növelése).
Projektekre való utalás hiánya: Fontosnak tartjuk jelezni, hogy az előzetesen nevesíteni kívánt kiemelt/nagy projektekre nem utalt a dokumentum, ugyanakkor a Főváros részéről
ezek a listák már nyár elején megküldésre kerültek. Megjegyzendő továbbá, hogy az erre allokálandó források sem kerültek megnevezésre, még %-os formában sem.
Vezetői összefoglaló hiánya: A dokumentumból hiányzik egy vezetői összefoglaló, amiből a legfontosabb célok és intézkedések megismerhetők lennének.
Áttekintő táblázat hiánya: Szükség lenne egy áttekintő táblázatra, mely bemutatja a különböző szintek egymáshoz kapcsolódó hierarchiáját (pl.: tematikus célkitűzés és a
prioritástengelyek kapcsolata) és a tervezett források felosztását.
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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 VEKOP-ban valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
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Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Az 5. prioritáson belül az épületekre vonatkozó energiahatékonysági beruházások / korszerűsítések megfogalmazásából kimaradtak, illetve nem kellő hangsúllyal jelennek meg
az energiahatékony új építések. Ebben a prioritásban 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:
- a 103. oldal legfelső bekezdésében az épületek energetikai korszerűsítéseinek fogalmát szükséges egy zárójeles kiegészítéssel pontosítani: „épületek infrastrukturális
fejlesztésével, energetikai korszerűsítésével (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése), megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 104. oldal legfelső bekezdésének utolsó mondatában az említettek alapján a „felújítás” kifejezés helyett a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk: „az óvoda- és iskolaépületek
jelentős hányada sürgős korszerűsítésre szorul”;
- a 105. oldal második bekezdésében a „felújítás” kifejezés helyett szintén a „korszerűsítés” kifejezést javasoljuk (az egyetlen példaként említett fűtéskorszerűsítés pedig törlendő,
hiszen az energiahatékonyság növelésének számos egyéb módja is lehetséges): „a tervezett energiahatékonysági célú korszerűsítésekkel,”
- a 109. oldalon a 3. intézkedés második bekezdésében a „megújítás” kifejezés javítását javasoljuk: „épületeknek az energetikai korszerűsítése (épületek energetikai felújítása,
energiahatékony új épületek építése) tervezett”;
- a 109. oldalon a 4. intézkedés első bekezdésében az „energiahatékonysági célú fejlesztések” helyett a következőt javasoljuk: „intézmények energiahatékonysági célú
fejlesztései energetikai korszerűsítései (épületek energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése)”;
- a 110. oldal közepén az „energetikai korszerűsítés” fogalom pontosítása, zárójeles résszel történő kiegészítése szükséges: „Ezek energetikai korszerűsítésével (épületek
energetikai felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiák alkalmazásával”;
- a 110. oldal közepén ugyanebben a bekezdésben még kétszer ismétlődő „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 118. oldal első bekezdésének végén az épületek „energetikai felújítása” kifejezés javítása szükséges: „épületek energetikai korszerűsítése (épületek energetikai felújítása,
energiahatékony új épületek építése) kerül támogatásra”;
- a 118. oldalon néhány sorral lejjebb a „felújított” kifejezés „korszerűsített”-re javítandó;
- a 120. oldalon a 7. intézkedés első bekezdésében alkalmazott „fejlesztések” kifejezés helyett a következőt javasoljuk: ”épületek energetikai korszerűsítését (épületek energetikai
felújítása, energiahatékony új épületek építése) és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését támogatja”.
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Magyar Téglás Szövetség
Településfejlesztés c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A 3. prioritásnál a 85. oldal táblázatának alsó sorában található indikátor cseréjét javasoljuk.
A „Közösségi bérházprogramban fejlesztett épületek száma (db)” helyett a következő indikátort javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások
száma, területe (db, m2)”
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Magyar Téglás Szövetség
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.3 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 37. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését.
A 37. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő
mobilitás elősegítése érdekében)”.
A VEKOP jelenlegi változatából sajnálatos módon kimaradtak a GINOP 4.3 és 4.4 intézkedéseiben javasolt, a vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztések: ezeket a VEKOP 1.4. intézkedésébe lehetne beilleszteni
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Joint Venture Szövetség
Egyéb észrevétel
Átfogó megjegyzések
13. oldal
Helyes irány, hogy a kkv-k szerepvállalását és beszállítói tevékenységét kívánják fejleszteni. Érdemes lenne azonban konkrétabban definiálni, hogy milyen iparágakban kívánják
fejleszteni a beszállítói tevékenységet. Ehhez azonban nem csak K+F és technológia-fejlesztés szükséges, hanem a vállalati kultúra széleskörű fejlesztése is.
14. oldal
Az exporttevékenység támogatásának mindenképpen kiemelt szerepet kellene kapnia. A sikeres exporttevékenységhez szükséges a vállatok alábbi tevékenységeinek fejlesztése
is: nyelvismeret, IT-felkészültség, pénzügyi és kockázatkezelési ismeretek, marketing, értékesítés.
18. oldal

A foglalkoztatottság növelése érdekében be kell vonni a vállalkozásokat: a bérköltség támogatása mellett szükséges a vállalati szektor és az oktatási intézmények támogatott
együttműködése annak érdekében, hogy a munkaerő-piacra kilépő pályakezdők tisztában legyenek az iparági és munkahelyi elvárásokkal.
28. oldal
A prioritástengelyek bemutatása során a kiválasztási kritériumok megfogalmazás kidolgozatlan, jelen állapotban túl általános. Mindenképpen szükséges az egyes prioritások
kapcsán a pontos definíció, aminek az átláthatóság érdekében mérhető és konkrét paraméterekre kell épülnie.
31. oldal
A klaszterek támogatását helyeseljük. Ezen felül azonban mindenképpen elvárható lenne, hogy a támogatott vállalkozások stratégiai szinten kezeljék a vállalati innovációt: tehát a
vállalkozás teljes működésére vonatkozóan rendelkezzenek innovációs stratégiával. Ennek érdekében célszerű lenne kiemelten támogatni az ezzel kapcsolatos
tevékenységeket. Az Európai Bizottság által kidolgoztatott, egységes módszertan alapján működő IMP3rove innovációs menedzsment-rendszer (és az annak szellemében
dolgozó akkreditált tanácsadók) szakmailag teljes mértékben lefedi ezt a folyamatot.
33. oldal
Mindenképpen célszerű pontosabban definiálni, hogy mi számít kiemelt célcsoportnak a támogatott vállalkozások esetében.
42. oldal
Az IMP3rove-rendszer használata a tudásáramlást és -átadást is segítené. A kutatóhelyek mellett nagyobb szerepet kell kapniuk az oktatási intézményeknek is; ez nagyban az
innovációmenedzsment-szemléletet a képzett frissen diplomázott munkavállalók körében is.
45. oldal
Célszerű lenne támogatni a nemzetközi multik által a térségben megvalósításra kerülő többéves, nagy volumenű K+F projektek keretében a hazai kkv-k részvételét a
tudástranszfer, illetve a beszállítóvá válás érdekében.
28-45. oldal
Üdvözöljük, hogy az OP kiemelten támogatja a start-up cégek fejlődését. Ugyanakkor feltétlenül szükséges egy erős szűrő és minősítő szempontrendszer használata a
támogatások kihelyezésénél: A start-up cégek körében valóban sok az olyan próbálkozás, amely finanszírozás hiányában nem valósul meg, de ennek sok esetben éppen az az
oka, hogy az ötlet nem életképes. Ha ez a forrás túl könnyen hozzáférhető, akkor fennáll a veszélye annak, hogy életképtelen projektek jelentős támogatási összeget használnak
el feleslegesen. Kötelező elvárássá kell tenni továbbá a támogatott start-upoknak a nemzetközi megjelenést, hiszen kizárólag a hazai piacon ezek nem életképesek.
28-52. oldal
Az 1. intézkedés (Támogató üzleti környezet fejlesztése) kapcsán meghatározott output-indikátor (a támogatott vállalkozások számának tervezett célértéke 100 db) alacsony, több
vállalkozás támogatása szükséges a célok megvalósításához.
A 4. intézkedés (Természeti és kulturális örökségi vonzerők, turisztikai termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése) turisztikai fejlesztéseket céloz meg. A támogatott attrakciók számának célértéke 20 db, ennél nagyobb számú attrakció támogatására lenne szükség.
57. oldal
Az itt említett alternatív finanszírozási formáknak minden tekintetben versenyképesnek kell lenniük a piacon mind anyagi, mind pedig adminisztrációs terheket tekintetében.
80. oldal
A tervezet nem fogalmaz elég egyértelműen arra vonatkozóan, hogy mit ért „gazdaságfejlesztési típusú településfejlesztési akciók” alatt. Ennek hiányában az OP nem fogja ellátni
a feladatát, és nem lesz minőségi javulás a korábbi negatív tapasztalatokhoz képest.
81. oldal
További közösségi terek létrehozása indokolatlan: nem fenntartható, kényszermegoldás, sok esetben nincs konkrét funkciója. Budapesten már számos közösségi tér van, egy
részük kihasználatlan. Ezen területek részére lenne szükséges más funkciót találni, mint pl. tömegsport, önkormányzati funkciók, inkubációs feladatok stb.
77-86. oldal
A meghatározott intézkedések indokoltsága megfelelően kidolgozott, a feltárt problémákra megvalósítható és reális javaslatokat tartalmaz. A források elosztásakor az 1.
intézkedést javasolt kiemelten támogatni, mivel egyrészt komplex programokat fogalmaz meg, amelyeknek nagy a forrásigénye, másrészt a 2007-2013-as ciklus hasonló
pályázati konstrukciói nagy népszerűségnek örvendtek.
A 4. intézkedés esetében javasolt a kockázatok alaposabb felmérése és azok elhárítására konkrét megoldások beépítése a kiírandó pályázati konstrukciókba.
92-94. oldal
Önmagában a kerékpárhálózat nem oldja meg a közlekedés helyzetének problémáit. Ezeket az erőforrásokat a tömegközlekedés és P+R-parkolók telepítésére lenne célszerű
fordítani, mert így fenntarthatóbb és nagyobb hatású eredményeket lehetne elérni. Ezzel párhuzamosan a kerékpárkultúra támogatás nélkül is tudna fejlődni.
88-99. oldal
A specifikus célok és az intézkedések részletesebb bontásban jelennek meg, mint a TOP vonatkozó prioritástengelye esetében. Ennek következtében az intézkedések
specifikáltabban kerültek bemutatásra, azonban még mindig csak említés szintjén kerülnek megnevezésre a beavatkozási célterületek, így nem derül ki egyértelműen, hogy
milyen módon kívánják biztosítani a prioritástengelyben szereplő célok megvalósulását.
108. oldal
Az 1. intézkedés elnevezését javasoljuk kibővíteni az intézmények kapacitásbővítésével, mivel ez is a célja a támogatásoknak.
109. oldal
A 4. intézkedés kedvezményezettjei között tévesen szerepel „az egészségügyi szolgáltatót fenntartó intézmény”.
111. oldal
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 kizárólag
önkormányzatok találhatók.
114. oldal
A 6. intézkedés elnevezése „Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései”. A benne megfogalmazott közúti elérhetőség javítását célzó fejlesztésekben nem
érezhető kellőképpen az energiahatékonyságot elősegítő mivoltuk.
116. oldal
A 6. 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.
118. oldal
Az oktatási intézmények esetében nem elsősorban energetikai beruházásokra van szükség. Az oktatás színvonala ettől nem lesz sem jobb sem rosszabb. Elsősorban a
technikai/IT felszereltséget kell minőségi szintre fejleszteni. Ezen felül kiemelten kell támogatni az oktatási intézmények, kutató helyek és K+F-ben érintett vállalkozások
együttműködését és tudástranszferét, az oktatási intézmények projektekbe történő bevonását. Ez finanszírozási segítséget is jelentene az oktatási intézményeknek a szakirányú
közép- és felsőfokú képzések esetében.
120. oldal
A 7. 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.
155-156. oldal
A 3. intézkedés célcsoportjai között szerepelnek a szak- és felnőttképzésben résztvevőket foglalkoztató munkáltatók. Egyrészt fontos a későbbi foglalkoztatók igényeit figyelembe
venni, de ezen felül fontos azon foglalkoztatók hozzáállását is javítani, amelyek alkalmazásában akkor áll a tanuló, amikor az oktatásban részt vesz. Kiemelt figyelmet kell
szentelni azon szemléletmód kialakításának a vállalkozások körében, hogy támogassák a munkavállalókat abban, hogy a munkájuk mellett folyamatosan (tovább)képezzék
magukat.
201. oldal
A félreértések elkerülése végett maximális pontossággal kell majd meghatározni az egyes pályázatok kapcsán benyújtandó mellékletek listáját.
Kiváló elképzelés, hogy a postai benyújtást helyett elektronikusan kell majd feltölteni a pályázatokat. Minden szempontból hatékonyabb és gazdaságosabb megoldás. Azonban
az eddig évek tapasztalata alapján fel kell készíteni az EMIR-t és a technikai hátteret arra, hogy biztosan elbírja majd a rá nehezedő nyomást: például ne omoljon össze, amikor a
benyújtási határidők napján vélhetően kiemelkedő számban fogják a rendszert használni.
202. oldal

Az elképzelések szerint konkrétan melyek lesznek az „egyszerűbben értelmezhető indikátorok”? A szankcionálható indikátorok értékének meghatározásánál figyelembe kell venni
az egyes iparági és K+F-sajátosságokat.
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Joint Venture Szövetség
Egyéb észrevétel
A legfontosabb, stratégiai jellegű javaslatok
• A 2007-13-as időszakban a KMOP-ban összesen 464 milliárd Ft támogatást ítéltek meg. Ebből az 1. prioritásra ment 170 milliárd Ft, ami 36%-os arány. Az új VEKOP-ban az 1.
prioritásra szánt keret összesen 177 millió EUR ami a teljes keret (906 millió EUR) alig 20%-a. Igaz ugyan, hogy a 2. prioritás (pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése)
jó része is a vállalkozásokat fogja segíteni, de ha ennek mennyiségét, ami 72 millió EUR hozzá is adjuk az 1. prioritás keretéhez, az arány akkor is csak éppen, hogy meghaladja
a 26%-ot. Éppen ezért az 1. prioritás forrásait mindenképpen célszerű lenne megemelni akár az 5., a 6. vagy a 7. prioritás terhére.
• Üdvözlendő, hogy az OP-ban külön prioritásként jelennek meg a különböző pénzügyi eszközök (tehát visszatérítendő támogatások). Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy –
remélhetőleg az OP-készítők szándékaival összhangban − az energiahatékonyságot növelői fejlesztések esetében hangsúlyosan szerepeljenek ezek a pénzügyi eszközök a
vissza nem térítendő támogatások mellett. (Lengyelországban működő példa is van a JESSICA-típusú ágazati projekt-megvalósításnak az energetika területén.)
• A fővároson belüli komplex, integrált fejlesztések sikeressége érdekében szintén 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.
• Nem derül ki az OP-ből egyértelműen, hogy fognak alakulni a regionális támogatásra vonatkozó támogatási mértékek százalékos aránya. A Kormány 1805/2013. (XI. 12.) Korm.
határozata szerint ez az arány Budapestre 0%, ennek egyértelmű és pontos tisztázása mindenképpen szükségszerű.
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Gombos Zsolt
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A teljesség igénye nélkül, a VEKOP tervezetéhez az alábbi általános jellegű észrevételeket teszem.
1) Kidolgozottság és színvonal
A társadalmi vitára bocsátott anyag alacsony szinten kidolgozottság. A tervezetben az egyes intézkedések érdemi kifejtése általában 10-25 gépelt sort nem haladja meg, így nem
lép túl az általánosságokon. Az egyes intézkedések szükségessége, indokoltsága szinte sehol nincs adattal alátámasztva. Az egyes intézkedések részletező fejezetei
(kiválasztási kritériumok, indikátorok, célok, intézkedés típusok) hol léteznek, hol nem. A megadott számszerű adatok 95%-a „kidolgozás alatt” státuszt kapott, a kevés megadott
adat szinte semmilyen összhangban nincs más adatokkal. Az OP-ból teljesen hiányzik a forrás allokáció. Az egyes intézkedésekben kijelölt célok komoly része ütközik a kijelölt
pályázói körtől elvárható viselkedéstől, vagy az adható támogatási intenzitással. Összességében, a VEKOP tervezete jelen állapotban érdemi vitára alkalmatlan. A kibocsátott
verzió állapota korai munkaanyag.
2) Megfogalmazott célok és a realitás gyakori ellentéte
Az előző pontban szereplő kritika mellett is kiemelést érdemel egy súlyos ellentmondás, amely – már ebben a státuszban is szembetűnő módon - végig kíséri az OP teljes
szerkezetét. A csatolt prezentációs anyagokból kiolvasható (az OP-ból szomorú módon nem…), hogy vállalkozások esetén a nagyvállalatok 0%, a középvállalatok 10%, míg a
kisvállalatok 20% támogatási intenzitással számolhatnak. Szögezzük le: ez azt jelenti, hogy a vállalati szektor csak a legszigorúbban vett, kizárólagosan profittermelési célt
szolgáló beruházásokat, illetve beruházási komponenseket fogja pályázatra benyújtani. Jelenti továbbá azt, hogy 10-20% támogatási intenzitásért „cserébe” a vállalatok
semmiféle, a közvetlen önérdeken túlnyúló kötelezettséget nem fognak felvállalni. Bizonyos, hogy 10%-os támogatási intenzitás mellett:
- Egyetlen vállalat sem fog pénzbe, vagy érdemi munkába kerülő esélyegyenlőségi, vagy fenntarthatósági vállalásokat felvállalni;
- Egyetlen vállalat sem fogja 90%-ban a saját pénzéből a támogatót reklámozni (lásd nyilvánosság);
- Egyetlen vállalat sem fog hosszú távú, kockázatot hordozó kötelezettséget felvállalni (fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek);
- Egyetlen vállalat sem fog a közvetlen és rövidtávú önérdeken túlmutató, közösségi célokra pénzt áldozni (lásd valós vállalkozás-inkubáció, vagy nem a közvetlen munkavégzést
szolgáló általános képzések, vagy homályos célrendszerű klaszterekbe tömörülés, vagy a munkavégzés körülményeinek kötelezettségeken túlnyúló fejlesztése).
Ezzel, tehát a realitásokkal szöges ellentétben áll az OP-ban leírt intézkedések komoly része. Az OP intézkedéseinek komoly része deklaráltan a vállalkozások által pályázható,
miközben ugyanezen intézkedések a közvetlen vállalati önérdeken túlnyúló elképzeléseket, elvárásokat, víziókat céloznak meg. El kell fogadni, hogy 10-20% támogatási intenzitás
mellet profitorientált szervezet nem fog – akár csak részben - közösségi célokat szolgáló projektekre pénzt áldozni. Az OP egészében szigorúan el kell különíteni egymástól:
- A vállalkozások által pályázandó témákat, ahol csak a szigorúan vett vállalati önérdeket tükröző beruházások pályázataira lehet számítani.
- Az egyéb – nonprofit - szervezetek által pályázandó témákat, ahol a pályázati cél „magasztos és közösségi” mértékével arányban álló támogatási intenzitást kell biztosítani.
Amennyiben a két dolog a kiíró oldalán kicsit is keveredik, úgy tovább folytatódik a három évre inkubátor háznak címkézett vállalati iroda építések és egyéb „kreatív” koncepciók
támogatása, miközben a támogatásra valóban érdemes projektek pályázatképtelenek maradnak. Véleményem szerint a vállalatvezetői realitás a következőt sugallja:
- 10% intenzitás mellett csak a mindentől függetlenül megvalósuló, szigorúan indokolt tartalmú beruházásokra lehet számítani. Ez gyakorlatilag egyenlő a gépbeszerzések,
technológiai és egyéb eszközfejlesztések – belső költségarányok, egyéb kötöttségek és kötelezettségek nélküli – pályázatával. Leegyszerűsítve: a következő 8 évre a
középvállalatok részére elég lesz egyetlen pályázatot kiírni, amely támogatja a gép-, IT és egyéb technológiai beszerzéseket, ingatlan és infrastruktúrafejlesztéseket, minden
egyéb belső megkötés és hosszú távú kötelezettség nélkül.
- 20% intenzitás mellett már bizonyos mértékű kötelezettség vállalás, a közösségi célokhoz való hozzájárulás elvárható, de erősen visszafogott mértékben. Az előzőekhez
hasonlóan, a következő 8 évre a mikro- és kisvállalatok részére elég lesz egyetlen pályázatot kiírni, amely támogatja a gép-, IT és egyéb technológiai beszerzéseket, ingatlan és
infrastruktúrafejlesztéseket, minden egyéb megkötés és hosszú távú kötelezettség nélkül, a közösségi célokhoz való minimális illeszkedés teljesítése mellett.
- Minden ezen túlnyúló közösségi célt szolgáló, ehhez illeszkedő vállalásokat elváró intézkedést olyan – célszerűen nonprofit - szervezetek részére kell kiírni, amelyek a közösségi
vállalások mértékéhez illeszkedő támogatási intenzitásra is aspirálhatnak. Itt már elvárhatóak a szokásos pályázati kellékek: közösségi célok teljesítése, hosszú távú vállalások,
belső költségarányok, fenntartási és egyéb kötelezettségek.
3) Megfogalmazott specifikus intézkedések pályázati szándék csökkentő hatása
A vállalkozásokra, mint kedvezményezettekre megfogalmazott intézkedések véleményem szerint egyértelműen szűkíti a pályázói szándékot, melyet az első prioritás második
intézkedése példáján mutatok be. Az intézkedésben – egyebek mellett - a vállalkozások élethelyzetei alapján kiírt pályázatok várhatóak. Ezen belül helyes cél a beszállítóvá válás
komplex támogatása, csakúgy a külpiacra lépés támogatása. De így is felmerül a kérdés: ha az adható 10-20% intenzitás ilyen mértékben leszűkíti a pályázatban kölcsönösen

elvárható vállalások mértékét (lásd előző észrevételem), akkor mi értelme van élethelyzetekre szűkített kiírásoknak? Aki vállalkozásában CNC gépet, ipari robotot, targoncát
szerez be, épületet épít, egyes sajátos iparágak kivételével – szerencsejáték és egyebek – beruházási céltól és élethelyzettől függetlenül kaphassa meg a vállalatmérete alapján
elérhető 10-20% támogatást. Minden további sajátos feltétel, élethelyzethez kötés, specifikus célhoz rendelés, közösségi elvárás - ilyen alacsony támogatási arány mellett életszerűtlen, a pályázati szándékot súlyosan csökkentő hatású.
A példán túl, ugyanígy nem tartom életszerűnek – profitorientált vállalkozás kedvezményezettek esetén – a beruházási cél szerinti szűrést, mert jelentősen csökkenti a pályázathoz
való hozzáférést. Márpedig a szinte korlátlan pályázati szándékra és hozzáférésre hatalmas szükség lesz, mert a VEKOP teljes vállalkozói kerete és a 10-20% intenzitás szorzata
olyan beruházás tömeget feltételez, amely lényegesen meghaladja a KMOP időszak aktivitását, miközben a gazdaság beruházási aktivitása ezzel súlyosan ellentétes tendenciát
mutat.
Így ismételten javaslom a profitorientált vállalkozások, mint kedvezményezettek részére külön intézkedés, akár külön prioritás megfogalmazását, amely a lehető legszélesebbre
nyitja a pályázati ablakot a beruházók számára, sőt, akár végletekig egyszerűsített adminisztrációval is fokozza a pályázati kedvet.
Ezzel párhuzamosan javaslom a kijelölt, közösségi célrendszert tükröző intézkedéseket - az azok teljesítéséhez szükséges magasabb támogatási intenzitás miatt –
egyértelműen non-profit jellegű szervezetekhez rendelni és az ehhez illő feltételrendszert alkalmazni.
Tisztelettel,
Gombos Zsolt
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Simon Dorottya
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) örömmel tesz eleget a felajánlott lehetőségnek és ismerteti észrevételeit a 2014 - 2020 közötti időszakot felölelő operatív
programok társadalmi egyeztetése során.
A tudásra épülő globális gazdaság és az információs társadalom korában a szellemi tulajdon védelme a vállalkozásbarát és innovációt serkentő üzleti környezet
kulcsfontosságú elemévé, alapvető versenyképességi kérdéssé vált. A válságból való kitörésre és a gazdasági növekedés serkentésére a legjobb esélyt az innováció és a
kreativitás felkarolása kínálja. Ebben meghatározó szerep jut a szellemi eredmények jogi oltalmát biztosító szellemi tulajdonnak. A szellemi tulajdon biztosítja a kutatási és
fejlesztési ráfordítások, a csúcstechnológiai ágazatokba és a kulturális iparba irányuló befektetések, valamint a marketinghez és a fogyasztói bizalom megőrzéséhez szükséges
kiadások megtérülését. Ezzel járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a versenyképesség javításához és a munkahelyteremtéshez.
Ezt a célt szolgálja a kormány által elfogadott és a Magyar Közlönyben 2013. szeptember 23-án megjelent Jedlik-terv, nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére. A
szakpolitikai stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól: a szellemi tulajdon területén középtávú célkitűzéseket rögzít. A jövőkép megvalósításához szükséges
intézkedések meghatározása és ütemezése a következő négy pillérben történik:
– iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért;
– szerzői joggal a kreatív iparágak fellendüléséért;
– szellemitulajdon-védelem a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálatában;
– a szellemitulajdon-védelmi intézményi teljesítőképesség fokozása a nemzeti érdekek mentén.
A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az alábbi szöveges észrevételeket tesszük.
A 3. oldalon lévő specifikus célok felsorolásának 1. pontját (A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése) javasoljuk kiegészíteni az alábbival:
i. vállalkozások és tudásbázisok iparjogvédelmi tudatosságának, aktivitásának növelése és a hatékonyabb szellemivagyon-menedzsment támogatása.
A 16. oldalon a VEKOP 1. prioritás beavatkozási listájának 1. pontját javasoljuk az alábbiak szerint módosítani: …az önálló K+F+I és/vagy iparjogvédelmi tevékenység vagy
innovációs szolgáltatások vásárlása…
Örömteli a 45. oldalon található beavatkozás, amely a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlását és iparjogvédelmi tevékenységét támogatja. A szellemi alkotások
hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló támogatandó tevékenységek közé kell tartoznia a hatósági feladatoknak (iparjogvédelmi bejelentések benyújtása, az
oltalom fenntartása, stb.), a kapcsolódó tanácsadás és szolgáltatás igénybevételének (szellemivagyon-audit, stb.), valamint a jogérvényesítésnek is.
Tisztelettel,
Simon Dorottya
elemző közgazdász
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Magyar Mérnöki Kamara alelnöke
Egyéb észrevétel
Általánosságban:

Általános észrevételünk, hogy az anyag igen képlékeny formában van még, jóllehet a borító alapján munkaközi változatról van szó, társadalmi egyeztetésre szánt dokumentum. Az
anyag méretéből, kidolgozottságából, és a különböző szerkesztési és stilisztikai hibákból az látszik, hogy sok munka szükséges még egy igazán véleményezhető verzió
elkészültéhez.
Az Operatív Program eszközrendszerének stratégiai áttekintése jó képet mutat.
A prioritástengelyek tartalmi felépítését jónak tartjuk, a kidolgozás is többnyire kellően konkrét elképzeléseket tartalmaz. Megfontolandónak tartjuk a mostanában gyakran szóba
kerülő kis kapacitású vízi létesítmények támogatását, mint pl. kis vízierőművek, egyedi szennyvíztisztítók.

Javaslatok az anyag továbbfejlesztéséhez:

1. 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. (Hasonlóan más Operatív programok anyagához.)
2. A társadalmasítási folyamat lezárását követően hasznos lenne egy összefoglaló melléklet kiküldése az érintetteknek, amely tartalmazza a legfontosabb beérkezett javaslatokat,
ajánlásokat, és a hozzájuk tartozó tervezői válaszokat (mi az, amit figyelembe vettek, mi az, amit elutasítottak, utóbbit miért).

Részleteiben:
13-15. oldalhoz:
A KKV szektorral kapcsolatos megállapítások feleslegesen ismétlődnek.

20. oldalhoz:
„1.táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló összegző áttekintés”
A leírtakat el lehet fogadni, mert rendkivűl általános a megfogalmazás ugyanakkor a kiválasztás indoklásaiban meg sem jelenik a patrióta gazdaság gondolata. Ez vonatkozik a
K+F+I infrastruktúrafejlesztésekre és az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének kérdésére is.

77. oldalhoz:
Támogatjuk az integrált településfejlesztési beruházásokat, de csak abban az esetben, ha azok az Integrált Településfejlesztési Stratégián alapulnak, figyelemmel a fenntartható
fejlődésre, melyben elsődleges szerepet kell kapnia az energiahatékonyságot elősegítő megoldásoknak.
78. oldalhoz:
A lakhatás és a közösségi bérházprogram lényegének kifejtése, vagy ha meglévő programról van szó, akkor a hivatkozás szükséges lenne. A bérház/bérlakás építési
programokhoz szükséges először felmérni a meglévő üresen álló lakások helyét, minőségét. E témakörnél feltétlenül külön kellene választani Budapest és Pest Megye
településeinek igényét, már e program keretében is.
79. oldalhoz:
Mikorra várható a 44. táblázatban az általános eredmény indikátorok kialakítása? Ez a megjegyzésünk érvényes egyéb táblázatokra is. pl: 54. táblázat (89. oldalon) 57. táblázat
(93. oldal) stb.
81. oldalhoz:
A szociális városrehabilitáció során figyelemmel kell lenni arra, hogy ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át épületeinkben használjuk el, amelynek mintegy
kétharmada a fűtés és hűtés számlájára írható. Ezért a szociális városrehabilitációk során az energiahatékonyság javítását kiemelten kell kezelni, melynek részét képezik az
épületenergetikai fejlesztések.
83. oldalhoz:
ld 78. oldalhoz írt megjegyzésünket.
88. oldalhoz:
„SPECIFIKUS CÉL: Foglalkoztatás ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében címszóhoz”
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, többek
között az építőipari tevékenységen keresztül is.
92. oldalhoz:

„2. SPECIFIKUS CÉL: A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal
A specifikus cél megvalósulása, a települési környezet komplex megújulása teremti meg a szükséges háttérinfrastuktúrát a közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztéseknek. A
tervezett infrastrukturális beavatkozások - Helyi integrált településfejlesztési akciók, Közösségi közlekedés és kerékpárhálózat fejlesztése, valamint a természeti, épített és
kulturális környezeti értékek védelme – együttesen járulnak hozzá az érintett területek fizikai rehabilitációjához.”
A közösségi közlekedésfejlesztéseket a közlekedésbiztonságot szolgáló közlekedési rendszerekkel kell megoldani.
A helyi integrált településfejlesztési akciók körébe – mivel a térség fejlődése összefügg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével – javasoljuk az országos mellékút hálózat
fejlesztését is figyelembe venni, mely hozzájárul a települések élhető kapcsolatainak kialakításához.
103.- 110. oldalhoz:
Egyetértünk a 2.5 Prioritástengely: Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása címszó
alatt megfogalmazottakkal, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy mind a középületek, mind a lakóépületek esetében az enrgiahatékonyságot célzó felújításokat csak komplexen
szabad elvégezni, nem elegendő a részeket kiragadni. Ehhez a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ezúton is felajánlja közreműködő segítségét.
Ez a felhívásunk és megjegyzésünk vonatkozik a 120. oldalon a „ 7. intézkedés: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése” címszó alatt megfogalmazottakra.
Javasoljuk önkormányzati energetikus alkalmazását, mert ez az egyetlen, rendkívül gyorsan megtérülő „energetikai beruházás”.
115-116. oldalhoz:
„Közösségi közlekedés fejlesztése
2.5.5.2 A kiválasztási kritériumok vezérelvei” során figyelemmel kell lenni a közlekedésbiztonságot szolgáló közlekedési rendszerekre.

200. oldalhoz:
Egyetértünk az egyszerűsítő javaslatokkal, kiegészítve azzal, hogy a Közreműködő Szervezetek műszaki szakmai megerősítését fontosnak tartjuk. Ehhez a Mérnöki Kamara
ismételten felajánlja segítségét.

Összefoglalva:
Fontosnak tartjuk a műszaki/mérnöki szempontok érvényesítését az operatív program kidolgozása során, mert, a mérnök feladata gazdaságos és biztonságos módszerek
kifejlesztése technikai követelményeket figyelemben tartva a tudományból ismert törvények matematikai alkalmazásával műszaki problémák megoldására. A mérnöknek
nemcsak a társadalom verbális igényeit kell fizikai valósággal kielégítenie, de tudásával, innovatív képességével új igényeket is kell támasztania a társadalomban. Ezáltal
hozzájárul a szűkebb vagy tágabb pátriája magasabb életszínvonalának megteremtéséhez.
A mérnöki munkánk alapja a fenntartható fejlődés érdekében;
a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat,
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozat,
LIPCSEI CHARTA a fenntartható európai városokról,amelyről a 2007. május 24–25-én Lipcsében tartott, városfejlesztésről és területi kohézióról szóló informális miniszteri
találkozó alkalmából született megállapodás.
Nem fogadható el, hogy a 2014-2020-as ciklusban is az eljárások során döntően jogi és közgazdasági szempontok érvényesüljenek és a szakmai megalapozottság, a műszaki
tartalom háttérbe szoruljon, mert annak 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.
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KAVOSZ Zrt.
Egyéb észrevétel
Javasoljuk, hogy a VEKOP keretében legyen lehetőség a vállalkozások technológiai fejlesztéseinek, a K+F+I témájú együttműködések támogatására.
Ezekkel az intézkedésekkel közelíteni lehetne a vállalkozások eloszlását jobban modellező támogatás allokációhoz, hiszen a VEKOP keretében a kis- és középvállalkozások
fejlesztését célzó 3-as tematikus célkitűzés keretében az összes forrásnak csak a tizedét használhatjuk fel.
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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).
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Dr. Dura Gyula, mb főigazgató Országos Környezetegészségügyi Intézet
Egyéb észrevétel
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis terjedelemben foglalkozik a levegőminőség megőrzésével, illetve javításával.
A 112. oldalon leírtakkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a kerékpáros közlekedés, valamint a közösségi közlekedés összekapcsolását célzó lehetőségek körének
kiszélesítésére (Pl.: busz elejére szerelt kerékpártartók használata).
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Ungvári Zsolt
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Mindenek előtt a MÁV Zrt. üdvözli, hogy a VEKOP specifikus céljai között fontos helyet kapott a közösségi infrastruktúra fejlesztése.
Lényegesnek tartjuk – tekintettel a 2007-2013-mas támogatási 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 az ingázó forgalom
minőségi és mennyiségi szemléletű fejlesztését a környezetterhelés mérséklése érdekében.
Projektek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a helyi partnerekkel (pl.: Települési önkormányzatok) való szoros együttműködésre, ennek megfelelően üdvözöljük,
hogy a helyi közösségek vezetésével közösségi közlekedés fejlesztését célzó CLLD programok is előreláthatólag megvalósíthatóvá válnak.
Az alábbiakat kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a dokumentum véglegesítése során:
Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése prioritástengely, 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi
vonzerők, turisztikai termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (38. oldal):
Az intézkedés céljával („A hazánkban meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban”) összhangban kérjük lehetővé
tenni, hogy a már meglévő, jelentős belföldi és nemzetközi vonzerővel egyaránt rendelkező kötöttpályás turisztikai célú szolgáltatások (pl.: Széchenyi-hegyi Gyermekvasút)
minőségének fejlesztése, akadálymentesítése is támogatható legyen ezen intézkedés keretei között. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legszélesebb kör részére váljon elérhetővé
(pl.: mozgáskorlátozottak), illetve kényelmesebbé (pl.: babakocsival történő igénybe vétel elősegítése) az adott kötöttpályás turisztikai szolgáltatás.
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása prioritástengely, 3. Specifikus cél:
Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében 6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései,
Közösségi közlekedés fejlesztése (115. oldal):
Kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint módosítani a következő bekezdést::
Jelenlegi tartalom:
„A közösségi közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, a közösségi
közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi
közlekedési viszonylatok kialakítása, a P+R parkolók és csomópontok fejlesztése (ott, ahol a fejlesztések kevesebb, mint 50%-a kapcsolódik kötött pályás közlekedéshez).”
Javasolt tartalom:
„A közösségi közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, a közösségi
közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi
közlekedési viszonylatok kialakítása, a P+R parkolók és csomópontok fejlesztése."

Nem értünk egyet a kötöttpályás közeledéshez kapcsolódó P+R fejlesztések korlátozásával a következőekre tekintettel:
1. Ellehetetlenülne azon projektek megvalósítása, amelyekben az ingázás okozta környezetterhelés csökkentése érdekében a vasútállomások környezetében P+R parkolók és
csomópontok kerülnének kialakításra. Tehát példának okáért, az ingázók körében rendkívül népszerű és kihasznált, intermodalitást erősítő fejlesztések nem realizálódhatnának
a Közép-magyarországi Régióban mint, amilyenek a 2007-2013-mas programozási időszakban sikeresen megvalósításra kerülhettek (pl.: Parkolók (P+R, B+R) és csomópontok
építése és fejlesztése a BKSZ területén, a 70., 100a. és 120a. sz. vasútvonalak mentén). Települési Önkormányzatok és az utasok részéről is jelentős igény mutatkozik ilyen
fejlesztésekre, illetve a már kialakított rendszerek továbbfejlesztésére.
2. A kötöttpályás és a közúti közösségi közlekedés többé már nem egymással versengő, hanem egymással együttműködő, kiegészítő közlekedési módok.
3.1.1 Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, mely bemutatja az operatív programon belül az egyes alapok teljes pénzügyi előirányzatát és a nemzeti
finanszírozást prioritástengelyenként (euró) (18. táblázat) 667. táblázat (168. oldal):
Az Operatív Program véglegesítése során kérjük figyelembe venni az állami és magán források betervezése során, hogy többek között a 4. Térségi integrált közösségvezérelt
fejlesztési programok – CLLD (Társfinanszírozás mértéke: 0,6), 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások
minőségének javítása (Társfinanszírozás mértéke: 0,5) prioritástengelyek jövőbeni kedvezményezettei nagyrészt az önerő finanszírozást minimálisan vállalni képes települési
Önkormányzatok, állami tulajdonú gazdasági társaságok lesznek.
Kérjük, szíveskedjenek a fenti prioritástengelyek esetében az ERFA társfinanszírozáson felüli pénzügyi forrást a Központi költségvetésből lehető legnagyobb mértékben
biztosítani.
Tisztelettel:
Ungvári Zsolt
MÁV Zrt.
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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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Borszéki Gyula
Egyéb észrevétel
Tisztelt Ügynökség!
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verziójáról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében az alábbi véleményt adom.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített VEKOP a régió, ezen belül elsősorban Pest megye versenyképességét és fenntartható fejlődését szolgálhatja. Különösen
figyelemreméltóak a foglalkoztathatóság növelését elősegítő intézkedések. A program az iskolai épületek esetében energiakorszerűsítést támogat. Tekintettel arra, hogy az
iskolaépületek felújításához forrást a kormány köteles biztosítani, szükségesnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy az egyéb fejlesztési feladatok elvégzését támogató
pályázatok kiírása is szükséges. Amennyiben erre rövid időn belül nem kerül sor, azzal számolhatunk, hogy ezekben az épületekben súlyos állagromlás következik be.
A program 50%-os átlagos társfinanszírozással számol. Nem látható, hogy ennek forrásai kormányzati vagy önkormányzati szinten rendelkezésre állnak-e majd. Remélhetőleg
az uniós források felhasználásának az önerő hiánya nem lesz akadálya.
A közösségi bérház program szakmai megalapozottságát nem ismerjük. A kísérleti program elvárt eredménye kétséges.
Tisztelettel
Borszéki Gyula
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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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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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Dr. Vadász György
Egyéb észrevétel
Ahhoz képest, hogy a KMR számára nem adható olyan nagy támogatás, igen széles spektrumú ez az Operatív Program. Érinti a magánszemélyeket, vállalkozásokat,
intézményeket, településeket, javítva minden szinten a minőségen.
A Magyar Iparszövetség egyetért és támogatja az operatív programban lefektetett célok megvalósulását.
Az operatív program több formában támogatja az önfenntartás megkezdését, támogatja a vállalkozni szándékozó állampolgárokat, életkortól, helyzettől függetlenül, és támogatja
a szociális vállalkozások felállítását is. Mindezzel az OKISZ azonosulni tud, tekintettel arra, hogy az operatív program szem előtt tartja a megfelelő képzéssel való felkészítést is.
A munkaerő foglalkoztathatóságát nemcsak a vállalkozásban látja, hanem megfelelő képzési háttérrel, versenyképes tudással felruházva új pozíciók, betöltetlen álláshelyek
elérését is támogatná. A megvalósítók között azonban nem lelhetők fel az akkreditált, jól működő felnőttképzési intézmények, melyek rövid, hatékony képzést biztosíthatnának
ezen rétegek számára.
A foglalkoztatás atipikus formáinak alkalmazása fő cél ezen operatív programban, ezt azért támogatjuk, mivel látjuk a MuKi program működtetőjeként, hogy a rugalmas
foglalkoztatási formák, a családbarát munkahelyek lehetővé teszik a harmonikus visszajutást a munkahelyekre. Az operatív program alkotói arra is figyelemmel voltak, hogy
nemcsak a munkavállaló oldaláról tették ezt fontossá, hanem a munkahelyeket is, magukat a vállalkozásokat is alkalmassá kell tenni arra, hogy ilyen típusú foglalkoztatásra
képesek legyenek
A klaszteresedés ösztönzése, mely a vállalkozói környezet fejlesztése célban foglaltatik, szívügye az OKISZ-nak, ugyanakkor kétséges továbbra is annak szélesebb körben való
elterjesztése a vállalatok közötti bizalom hiány miatt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a klaszterekbe tömörülő, vagy beszállítói láncolatban működő cégeknek sokkal biztosabb
jövője, kiszámíthatóbb piaca van, mint az egyedül működő vállalkozásoknak. Hasznos lenne olyan projektek megvalósítása, mely már működő, best practice –t bemutató
valóságként állhatna a kétkedők elé.
A vállalkozások működésével kapcsolatos folyamatos támogatás azt jelenti, hogy nemcsak azon csoportok kerülnek fókuszba, akik újonnan indítanak vállalkozást, hanem azt is

figyelembe veszik, hogy a vállalkozások különböző életszakaszai, különböző támogatási igényekkel bírnak. Vagyis az EU-s források már működő, hanyatló szakaszban lévő
vállalkozásokat is segítik, mely vállalatok számára lehet, hogy épp az utolsó szalmaszálként jelenik meg ez a segítség.
A vállalkozások alultőkésítettek, de ezen operatív program is tartalmazza a vállalkozások pénzügyi eszköz ellátottságának fejlesztését, olyan konstrukciók felsorolásával, melyek
révén könnyebben, gyorsabban juthatnak pénzeszközhöz a vállalkozások.
Örömünkre szolgál, hogy olyan témák is fókuszba kerülnek, mint az innováció és az iparjogvédelmi tevékenység támogatása, ahol először is el kellene fogadtatni a
vállalkozásokkal, hogy az általuk kitalált és levédetett ötlet érték, pénzben kifejezhető többlet.
A KMR társadalmi-gazdasági infrastruktúrájának fejlesztésében a Jogpont hálózat működtetésén keresztül a Magyar Iparszövetség is részt vett, részt vesz. CLLD programok
megvalósítását támogatjuk azért is, mert a helyi problémák, helyben történő orvoslását sokkal hatékonyabbnak és olcsóbbnak ítéljük meg.
A pályázatok megvalósításának egyszerűsítését szolgáló törekvéseket teljes mértékben támogatni tudjuk, mivel az adminisztráció csökkentés, a szakmaiság irányába való
elmozdulás, az E-ügyintézés bevezetése nagyban megkönnyíti majd a kedvezményezettek munkáját.

