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

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai
társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás
célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a közszolgáltatási (különös tekintettel az állampolgárok mindennapjait leginkább érintő és meghatározó helyi közszolgáltatásokra) szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani.
Magyarországon a rendszerváltás története a széleskörű társadalmi és szakpolitikai megalapozottságú
kockázatvállalásról szól, ami radikális változást hozott a korábbi időszak tipikusan kockázatkerülő politikájával szemben. A közigazgatás átalakításán belül prioritása a tanácsrendszert felváltó és a helyi demokrácia alapintézményeként működő önkormányzati közigazgatási rendszer létrehozásának volt. Emiatt a kezdetekkor viszont nem sikerült a közigazgatás minden területére azonos figyelmet fordítani, így az államigazgatásra, valamint a központi közigazgatás működésére sem.
A demokratikus átmenet során lefektetett, eredetileg ideiglenesnek szánt közjogi struktúrák idővel megszilárdultak, intézményesültek. A demokratikusan megválasztott kormány 1990-ben lefektette a közigazgatás jogállami kereteit, az önkormányzati rendszer alapvetéseit, a közigazgatás korszerűsítéséről szóló
törekvések pedig a rendszer stabilizációját tűzte ki célul. Magyarországon kialakult a plurális polgári demokratikus jogállamokra jellemző differenciált közigazgatás.
A rendszerváltást követő első évtized végére sikerült felszámolni a kezdetekre jellemző egyensúlytalanságot az államigazgatás és a helyi önkormányzati közigazgatás, a strukturális és a működési kérdések közt.
A második évtizedben sok változást tapasztalt meg a szektor, de az egész közigazgatást átható, szakmailag és társadalmilag egyaránt támogatott reformokra nem került sor, inkább csak egyes, parciális közigazgatás-fejlesztési tendenciák érvényesültek. Ez leginkább az erőltetett és egyoldalú regionalizációban és a
közszolgálati rendszerünk meggyengítésében mutatkozott meg.
A 2011-ben készült Magyary Program integrált, komplex és ambiciózus stratégia volt, amely egy egységes
keretet, és irány jelölt ki a közigazgatás fejlesztésének. A Magyary Program sikerei között megemlíthető az
állami szervezetrendszer egyszerűsítésére tett lépések, valamint az egyablakos ügyintézési rendszer új
modellje, a kormányablakok rendszerének kialakítása.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program az elmúlt évtizedek, a rendszerváltozás
óta eltelt intenzív időszak, illetőleg a közelmúltban lezajlott vonatkozó feljesztések tapasztalataira, tanulságaira építve az alábbi szakmastrukturális megközelítést alkalmazva irányozza elő a következő tervezési
ciklus stratégiailag megalapozott, összehangolt fejlesztéseit.
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Az operatív program 1. prioritási tengely a közigazgatási fejlesztéseket, 2. prioritási tengely a közszolgáltatási rendszer optimalizálását fedi le.
A beavatkozások nemzetközi és makro-regionális dimenziójának elmélyítése érdekében Magyarország élni
kíván a programterületen kívüli műveletek országhatáron átívelő, illetve transz-regionális alkalmazásának
lehetőségével is. A programterületen kívüli műveletek és a transz-regionális fejlesztések kiemelten szolgálják a közép-európai gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint a versenyképesség és fenntarthatóság biztosítását, továbbá az eredményesebb nemzetközi együttműködést.
Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESZA, ERFA és KA végrehajtásához
szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak, a 3.
prioritási tengelyben.
A TERVEZETT KÖZIGAZGATÁSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSEK STRATÉGIAI MEGALAPOZOTTSÁGA
Az operatív program prioritási tengely fejezeteinél kifejtett specifikus célok stratégiai környezetét a következő dokumentumok határozzák meg:


Magyarország Partnerségi Megállapodása;



Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (korábban „Magyary Program
2014-2020);



Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020;



országspecifikus ajánlások és Nemzeti Reformprogram.

A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú, a „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A 11-es számú EU tematikus cél területén a Partnerségi Megállapodás több olyan kihívást is felsorol, amelyek a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások rendszerének fejlesztését igénylik:


Az átláthatóság és a korrupció-megelőzés mértéke térségi összehasonlításban még nem kielégítő,
ugyanakkor az előző évek viszonylatában történt előrelépés.



A szakpolitikák alkalmazkodóképességét befolyásoló tényezők között kihívást jelent a szervezeti
szinten jelentkező kapacitások töredezettsége, valamint a szervezetben található erőforrások
nem megfelelő kihasználtsága.



A humán erőforrások stratégiai kezelése terén Magyarország hiányosságokkal küzd (Forrás:
OECD), európai összehasonlításban az átlaghoz képest is alacsony a HRM gyakorlatok alkalmazása a kormányzaton belül.



Az e-közigazgatás összetettségi foka ma még elmarad a nemzetközi szinttől.

A Partnerségi Megállapodás összefoglalja a 2007-2013 időszak, az Államreform Operatív Programból,
illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programból finanszírozott projektjei kapcsán szerzett tapasztalatokat is, a következő szempontokat megfogalmazva a 2014-2020-as időszak tervezéséhez:


Az ütemezésben figyelembe kell venni e projektek sajátosan hosszú tervezési fázisát.



A források felhasználását a kulcsterületekre kell koncentrálni.



A jövőben nagyobb hangsúly kerül a közpolitikai gondolkodás kialakítására, a szakpolitikai eszközök integrált kezelésére, az államigazgatási szervek költséghatékony működésére, a minisztériumi
munka és vezetés átalakítását szolgáló akciókra.



Az eddiginél nagyobb figyelmet kap az ügyfelek jobb kiszolgálása.



Differenciáltabban kell kezelni a fejlesztések terén a közigazgatási és szakigazgatási szervezetek
eltérő sajátosságait.



Célirányosabb, mérhetőbb indikátorrendszer kell.
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Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közigazgatás fejlesztési és e-közigazgatási fejlesztések koordinációjára, valamint a kapcsolódó képzési és változáskezelési feladatokra.

A Partnerségi Megállapodás a közigazgatás és a közszolgáltatások területén fejlesztési célként az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a szolgáltató jelleg megerősítését, a
humán erőforrás menedzsment hatékonyságának növelését nevezi meg.
A célok elérésre érdekében a Partnerségi Megállapodás a következő tevékenységeket irányozza elő:


Szervezeti hatékonyság növelés és racionalizálás.



Hatékonyabb emberi erőforrás menedzsment és a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak fejlesztése.



További erőfeszítések szükségesek, amelyek a korrupció megelőzését, az intergritásirányítási
rendszer fejlesztését, valamint a közbeszerzési rendszer reformját célozzák.



Az állam közszolgáltató szerepének erősítése a közszolgáltatások fejlesztésének koordinálásával.



Az e-közigazgatás folyamat- és működésfejlesztéssel integrált fejlesztése keretében biztosítani
kell az interoperabilitást, az e-közigazgatási szolgáltatások bővítését, színvonalának, hatékonyságának és hozzáférhetőségének növelését, valamint a közigazgatásban dolgozók digitális írástudásának fejlesztését.

A Partnerségi Megállapodás a tervezett célrendszerhez elérendő eredményeket is társít:


Az e-kormányzási szolgáltatások
interoperabilitásának növelése.



Átlagos ügyintézési idő csökkenése a még nem egyszerűsített eljárásokban.



Állampolgárok és vállalkozások által az ügyintézésre fordított költségek csökkentése a még nem
egyszerűsített eljárásokban.



A közigazgatási szervezetrendszer hatékonysága nő az optimalizált folyamatok számának növekedésével.



Korrupció Érzékelési Index (CPI) értéke javul.



Közbeszerzések esetében az átláthatóság növekszik az elektronizáltság kiterjesztése és a folyamatok reformja által.



A közszolgáltatások terén dolgozók képzettségének és motiváltságának javítása.



Elektronizáltan átalakított közigazgatási és közszolgáltatások száma nő.



A közszolgáltatások kínálata racionalizálódik, a párhuzamos közszolgáltatási kínálat és annak
költséghatékonysága javul, a térségi szűk keresztmetszetek megszűnnek.

számának,

illetve

az

adatbázisok

és

e-megoldások

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 kiemelt célja az egyszerűsítés és
hatékonyságnövelés, amely kihat a közigazgatás, az állam által működtetett közszolgáltatások valamennyi
területére: a feladatok áttekintésére és racionalizálására, az intézményrendszer egyszerűsítésére, valamint az eljárások áttekinthetőbbé, hatékonyabbá tételére, valamint a közszolgáltatásban dolgozók képzettségének és motiváltságának javítására.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020-ban megfogalmazott jövőképben
ezzel összhangban olyan közigazgatást határoz meg, amelyet a következő ismérvek jellemeznek:


a magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű
és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően;
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professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált
személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között;



és olcsón, a lehető legkevesebb adminisztrációs költséggel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és
rövid ügyintézési határidőkkel működik, azaz létrejön az emberek bizalmát élvező szolgálató állam.

A versenyképesség a vonatkozó kormányzati stratégia kontextusában az alábbi tényezők együttes meglétét feltételezi:


Közigazgatási értelemben: a versenyképesség azt jelenti, hogy az állami működés sokkal olcsóbb,
az állampolgárok, a vállalkozások és más szervezetek számára, illetve költséghatékonyabb a belső működést tekintve is.



Gazdasági értelemben: a versenyképességi kritérium azt kell, hogy jelentse, hogy az állam ne
akadályozza a vállalkozások életét, hanem ehelyett inkább segítse azt. Ez egyrészt az adminisztratív teher mértékének lehető legalacsonyabb mértékűre csökkentését jelenti a gyakorlatban, másrészt pedig a szolgáltató jelleg kialakítását is.



Társadalmi értelemben: akkor versenyképes a közigazgatás, ha nemcsak megkönnyíti, hanem segíti is a lakosság mindennapi életét, de semmiképpen sem gátolja azt. Kiemelten kell segíteni az
emberek munkával való „kapcsolatát.Ebben az esetben is a középpontban a minél kevesebb felesleges bürokrácia, illetve a szolgáltatás-alapú működés megvalósítása áll.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 szerint folytatni kell a közigazgatás
szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív korlátok, illetve a bürokrácia csökkentését, meg kell
erősíteni a közigazgatás személyi állományát és az elektronikus közigazgatás kiépítését elősegítő környezetet.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 a SWOT-elemzés eredményeképpen a
következő, KÖFOP szempontjából releváns intézkedéseket definiálja:


A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése;



A közigazgatás emberi erőforrás-gazdálkodásának fejlesztése;



Közszolgáltatások színvonalának javítása;



Elektronikus támogatás fejlesztése.

A Stratégia célul tűzi ki azt, hogy a közigazgatási szervezet ésszerűsítése a 2014-2020-as tervezési időszakban is folytatódjon, továbbra is a szervezetrendszer hatékonyabb átalakítását, és az egyes szervek
belső működésének hatékonyságnövelését megcélozva (szervezetfejlesztés). Területi szinten át kell tekinteni és ki kell használni az integrálás további lehetőségeit, amelynek lényege a még a kormányhivatalokon
kívül működő területi államigazgatási szervek működésének felülvizsgálata, és a hatékonyság elve alapján
az egyes államigazgatási szerveknek a kormányhivatalokba történő integrálása.
Az ésszerűsítés másik irányát a 2010-2013 közötti időszakhoz hasonlóan az átalakított szervezetrendszer
egyes elemei, a közigazgatási szervek belső működésének a hatékonyabbá tétele képezi. Ebből adódóan
indokolt a korábbi szervezetfejlesztési programok továbbvitele, a lehetséges kedvezményezetti kör kibővítése.
A közigazgatás rendszerszintű újrastrukturálása, illetőleg a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok
felállítását követő működési tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az államigazgatás korszerűsítésével
összefüggő intézkedések között kiemelt létjogosultsága van, a központi közigazgatás kiemelt jelentőségű
fejlesztései mellett, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalaik folyamatos szerve8

zeti továbbfejlesztésének. A legfontosabb intézkedések ennek megfelelően az átfogó, akár rendszerszintű
hatékonyságjavulást és integrációs törekvéseket célzó központi közigazgatási szervezet- és működésfejlesztések végrehajtása, valamint az egyenszilárdságú kormányhivatalok és járási hivatalok kialakítása, a
szervezeti működésük ésszerűsítése.
Ezek az intézkedések hozzájárulnak a hatékonyabban, egyszerűbben és olcsóbban működő közigazgatás
kialakításához, amely mind az állampolgárok, mind a vállalkozások számára számos előnyt tartalmaz a
mindennapi életük, működésük során.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 is fontos feladatként tekint a közigazgatási szolgáltatások elektronizálására, az elektronikus támogatások fejlesztésére, illetve a Digitális Állam
(Lásd még Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020) koncepciójának relaizálására. A Stratégia
célként nevesíti az e-közigazgatási szolgáltatások lehetőségeinek bővítését, az interoperatibilitás biztosítását, az adatbázisok, nyilvántartások együttműködési képességének megteremtését, összekapcsolását, az
adat- és folyamatredundanciák megszüntetését, a stabil és biztonságos kormányzati IT-háttér biztosítását,
valamint a felhasználóbarát, ügyfélközpontú elektronikus szolgáltatások keretrendszer jellegű továbbfejlesztését a legmodernebb technológiák lehetőség szerinti alkalmazásával, a jogi környezet „digitális akadálymentesítését”, valamint az elektronikus ügyintézésben, együttműködések támogatásában rejlő lehetőségek széleskörű kiaknázását. A fejlesztések eredményeképpen egységes, minden digitális platformon
hozzáférhető e-közigazgatási szolgáltatásoknak kell létrejönniük.
A közigazgatás működését nagymértékben befolyásolja a benne dolgozó, vezető pozícióban lévő személyek vezetői képzettsége, ezért fontos, hogy a jövőben olyan felsőfokú képzés is elérhetővé váljon, amely
nemcsak a szükséges közigazgatási szakmai, hanem gyakorlati, és ezen belül is valós életen alapuló,
nemzetközi elismertségű szervezési és vezetési ismeretekkel is ellátja a leendő vezetőket.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 KÖFOP szempontból releváns további
fókuszpontja a közigazgatás emberi erőforrásgazdálkodásának fejlesztése, ennek keretében pedig a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozók kompetenciafejlesztése. A kompetenciafejlesztés területén kiemelt szerepet kell biztosítani a közszolgálati felsőoktatás számára az alap-, és továbbképzési, valamint
vezetőfejlesztési funkcióinak erősítésével.
Az megújítandó gyakorlatorientált képzési és továbbképzési rendszerben előtérbe kell állítani a korszerű
menedzsment módszerek, korszerűsített folyamatok alkalmazásának oktatását, valamint a kommunikációs, vezetési és együttműködési készségek fejlesztését. A képzéseknek ezen túlmenően össze kell kapcsolódniuk a munkalapú társadalom megteremtéséhez kötődő képzési elemekkel, mint a nyelvi, informatikai
kompetenciák fejlesztése, illetve a gyakorlati, on-the job jellegű szakmai képzések előtérbe állítása, gyakornoki, valamint hazai és nemzetközi ösztöndíj programok indítása.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 a korábbiakhoz képes nagyobb hangsúlyt fektet a közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítására, vagyis a szolgáltatás színvonalának növelésére, ugyanis az ügyfelek – akár lakossági, akár vállalati – leginkább a közszolgáltatások (különös tekintettel az állampolgárok mindennapjait leginkább meghatározó helyi közszolgáltatások) színvonalán keresztül tudják megítélni az állam működését.
Ennek magyarázata, hogy míg a közigazgatás és az ügyfél kapcsolata általában eseti, egy adott ügy lefolytatásáig tart, addig egy adott közszolgáltatás – jellegéből adódóan – az ügyfél életének szerves részét
képezi. Ebből következően az ügyfél, illetve az állampolgár életminősége szempontjából elsősorban a helyi
közszolgáltatások köre, ellátásuk módja, minőségük színvonala és hozzáférhetősége a legfontosabb.
A Stratégia célul tűzi ki azt, hogy megvalósítása jelentős mértékben hozzájáruljon a közszolgáltatások
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színvonalának javításához, melynek érdekében intézkedéseket fogalmaz meg a helyi közszolgáltatásokhoz
kapcsolódó egységes és összehasonlító ügyfél-elégedettség mérés bevezetésére, a közszolgáltató szervezetek tudásbázisának és monitoringjának, továbbá a köszszolgáltató szervezetek menedzsmentjének,
szolgáltatási minőségének és kapacitásának átfogó fejlesztésére, a köszolgáltatásokhoz kapcsolódó szervezetrendszer hatékonyabbá tételére, valamint a köszolgáltatásokhoz kapcsolódó élethelyzetekhez tartozó
ügyek egyszerűsítésére.
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (NIS) külön pillért szentel a digitális állammal és ennek keretében az e-közigazgatással és kormányzati informatikával kapcsolatos fejlesztéseknek (Digitális
Állam pillér). A NIS a SWOT elemzésben meghatározott gyengeségekre és lehetőségekre reagálva átfogó
célként nevesíti a kormányzat és a közigazgatás működésének stabil és biztonságos informatikai háttérrel
történő támogatását, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot és
vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami
érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános hozzáférhetővé tételét.
A NIS a fentiekkel összhangban megfogalmazza a Digitális Állam pillérrel, és ennek keretében az eközigazgatással kapcsolatos konkrét célokat is a 2014-2020-as tervezési időszakra. Ezek között kiemeli
az elektronikus közigazgatás fejlesztésének folytatását, az online elérhető szolgáltatások körének bővítését, előírva 2018-ra, hogy az állampolgárok és a vállalkozások valamennyi közigazgatási ügyüket elektronikusan intézhessék;
A NIS jogi szabályozási környezet rendezését követően a következő évek feladataként írja elő az elektronikus szolgáltatások infrastrukturális hátterének (informatikai, back-office) biztosítását, az e-közigazgatási
szolgáltatások fejlesztését és megfelelő szintű összekapcsolását, a lehető legteljesebb interoperabilitás
mellett. Az intézkedések között meghatározza a KÖFOP szempontjából is releváns következő feladatokat:


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



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



Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése, ennek keretében felhasználóbarát, gyors és kényelmes elektronikus (G2B, G2C) szolgáltatások bevezetése, lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások elektronizálása (beleértve az állam által kötelezően nyújtandó, illetve piaci alapon is elérhető szeüsz-ök rendszerének kialakítását)



A területi közigazgatás szolgáltatási és ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása (Kormányhivatalok, járási hivatalok, szakigazgatási hivatalok, kormányablakok).

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


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



közszolgálati életpálya-modell: továbbképzési-és vizsgarendszer fejlesztések.

A KÖFOP a közigazgatással, közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseit a prioritási tengelyeknél bemu10

tatott szükségletekre, és a fent szerepeltetett stratégiai fejlesztési célokra alapozva alakítottuk ki, figyelembe véve a Nemzeti Reformprogramban is nevesített Egyszerű Állam már végrehajtott (2014. II. felével
záruló) intézkedéseit is.
1. prioritás beavatkozási logikája
Alkalmazkodó képes, hatékony és a lakosság bizalmát élvező közigazgatás nélkül elképzelhetetlen, hogy
Magyarországon megvalósuljanak azok a távlati célok, amelyeket a Partnerségi Megállapodás és a Nemzeti Reformprogram megfogalmaz.
A közigazgatás fejlesztése tervezési időszakokon átívelő komplex feladat.
A2007-2013 tervezési időszakban komoly előrelépések történtek az ügyfélközpontú, eredményes közigazgatás megteremtése irányába, de a lakosság és vállalkozások korszerű, ügyfélközpontú kiszolgálása, a
feladatok hatékony ellátása érdekében még további fejlesztések szükségesek.
Az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége
A közigazgatás megújítását célul kitűző Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020
a témakörben példaképpen az üzleti tevékenységet korlátozó bürokrácia mértékét mérő felmérést hivatkozza.
A gazdasági szféra és a közigazgatás viszonyát jól jellemzi az az indikátor, mely megmutatja, hogy a gazdálkodó tevékenységet folytatók mennyire érzik hátráltatónak a bürokráciát. Hazánk a vizsgált országok
között a középmezőnyben helyezkedik el. Jól látható, hogy Németország az utóbbi években sokat lépett
előre a valódi szolgáltató állam megteremtésében, ahol a kormányzattal kapcsolatba lépő állampolgárok
és vállalkozások valóban ügyfélnek érezhessék magukat. Az ábrán látható, hogy magyar közigazgatásátalakítási erőfeszítések eredményei a gazdálkodó szervezetek szempontjából egyelőre csak korlátozottan
érzékelhetők.
A munkamódszerek korszerűsítésének szükségessége
Az ügyfelek közigazgatási ügyeinek jelentős része a kormányhivatali rendszer kialakításával – az adózással, közteher beszedéssel kapcsolatos ügyeket nem számítva – a területi közigazgatás szintjén jelentkezik
(kb. 16 millió ügy/év). Amíg az adóigazgatás az elmúlt évtizedben jelentős lépéseket tett a hatékonyság
növeléséhez szükséges elektronizálás felé (cégek, egyéni vállalkozók adatközlései már csak elektronikusan történhetnek, megjelent a teljesen automatizált kapcsolat a pénztárgépek hálózatba kötésével), a
közigazgatás egyes területei több évtizede szinte változás nélkül alkalmazott munkamódszerrel és igazgatásszervezési technológiával működnek, dominánsan papír alapon, ráadásul a központi irattározás megoldatlan problémái mellett, ami gyakorlatilag kizárja a hatékonyság érdemi javítását.
Felismerve e terület rendkívüli elmaradottságát a 2010-2014 közötti időszakban a kormányzat átalakította a jogszabályi hátteret, alkalmassá téve az új technológiai megoldásokra való áttérést (módosított „Ket”a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény), és megkezdte a szervezeti, irányítási háttér átalakítását mind központi, mind pedig területi szinten (pl. kormányhivatali rendszer). Emellett megkezdődött az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás megújítása, valamint a hagyományos és korszerű (elektronikus) ügyintézési forma közötti átjáró funkció (kormányablak rendszer)
kialakítása.
A szervezeti struktúra konszolidálásának szükségessége
2010-től jelentős mértékben átalakult a központi, és a területi közigazgatás szervezeti háttere. A 20 db
megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz került 19 eddig külön-külön működő dekoncentrált (területi) szakigazgatási szerv (ÁNTSZ, földhivatal. egészségbiztosító stb.), megteremtve ezzel a hatékonyabb, integráltabb és egységesebb működési modell kialakításának esélyét. Kialakításra kerültek a járási hivatalok (198
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db), és elkezdődött az új, integrált ügyfélszolgálati helyek, a kormányablakok kialakítása, ezzel egy többtízezer főt foglalkoztató, egységesen irányítható szervezetrendszer jött létre, amely meghatározó a közigazgatási feladatok kiszolgálásában. A kormányhivatalok és járási hivatalok kialakítása révén a hazai közigazgatásban egyre nagyobb mérvű területi integráció valósul meg.
A közigazgatás szervezeti megújításának legfontosabb irányát a területileg is fókuszált ügyfélkiszolgálás
képezi. E területi integráció a polgárok (ügyfelek) számára mindenekelőtt az egyablakos ügyintézés mind
szélesebb ügykörre történő kiterjesztésében válik kézzelfoghatóvá. A megújított közigazgatási rendszer a
kormányablakokon keresztül biztosítja az ügyfelek számára, hogy a korábban széttagolt, párhuzamosan
működő területi szervek irodái helyett minél több ügytípusra kiterjedően, egy helyen lehessen ügyeket
intézni: például ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal, nyugdíjjal, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket
bonyolítani, családi pótlékot, gyest igényelni vagy általános tájékoztatást kérni. Az egyablakos ügyintézés
gyakorlati lehetőségeinek megteremtése a jelenleg zajló közigazgatási reform egyik leginkább forrás- és
munkaigényes eleme.
A központi és területi közigazgatás megújítása érdekében tett eddigi lépések csak lehetőséget teremtenek
a továbblépésre, a széles körben érzékelhető eredményekhez azonban további fejlesztések szükségesek.
Az új szervezetrendszer központi és területi kontextusának működésében még nem használható ki megfelelően a potenciális szinergia, a kormányablakok elvi „híd” funkciója a hagyományos és a korszerű formák
között még a szakigazgatási oldal felkészületlensége miatt nehézkes. Az IT háttér fejlesztése is csak az
első, nagyvonalú lépéseket tudta megtenni, sem a teljeskörűsége nem biztosított, sem az ügyintézés harmonizálása, a szükséges specifikus támogatása még nem jött létre.
A közigazgatás fejlesztésében a központi és a területi közigazgatás egyaránt érintett, mert a területi közigazgatás ügyfélszolgálati funkcióinál megjelenített folyamatok egységességét, szakmai megfelelőségét és
hatékonyságát a szakigazgatás központi szervezeti egységei biztosíthatják.
A közigazgatás szervezeti rendszerének fejlesztése
A szervezeti hatékonyság területén jelentős fejlesztési potenciál található a közigazgatáson belül. A minisztériumok, minisztériumi háttérszervezetek munkaszervezési módszerei sok tekintetben több évtizeddel
korábban kialakult gyakorlatból táplálkoznak. Nem jellemző a korszerű humánerőforrás-menedzsmentet
jellemző megoldások alkalmazása, sőt az intézmények többségében a humán menedzsment funkció sem
fellelhető. A szervezetek jelentős részében hiányoznak a döntés-előkészítő, illetve egyeztető fórumok, illetve az ezeket támogató folyamatok, eszközök. Nem terjedtek el a szervezeti hatékonyságot, a tevékenységek minőségét biztosító önértékelési, illetve minőségellenőrzési rendszerek sem. Bár szinte mindegyik
korszerű menedzsment rendszerre, szervezeti felépítésre található néhány jó példa a közigazgatáson belül, ezek nem terjedtek el általánosan, és többnyire nem alkalmazzák ezeket komplex módon.
A közigazgatási kompetenciák fejlesztésének szükségessége
Az adminisztratív terhek csökkentésének, a közigazgatás hatékonyságnövelésének, a szakpolitikák eredményes megvalósításának, az ügyfél-orientáltságnak egyik alapvető feltétele a kompetens, korszerű tudású közigazgatási állomány rendelkezésre állása. A korszerű menedzsmentmódszereket, korszerűsített
folyamatokat csak az azok alkalmazására kiképzett, kommunikációs, vezetési, együttműködési készségek
terén is felkészült szakemberek tudják kihasználni.
A közigazgatásban az elmúlt tervezési időszak ÁROP-ból támogatott fejlesztései több példaértékű megoldást hoztak a szervezetfejlesztés, képességfejlesztés terén, de ezek a vonatkozó időközi értékelés1 szerint
nem tudtak széles körben elterjedni, szigetszerű fejlesztések maradtak. A vállalati szférában már rutinszerűen alkalmazott korszerű menedzsmenteszköztár alkalmazása a közigazgatási szférában csak ritkán
lelhető fel.
Ugyanakkor az elmúlt években kialakultak a közigazgatás szervezeti kultúrájának, kompetenciájának
megújítását biztosító eszköztár alapjai.
1

AAM Tanácsadó Zrt.,[2012] Az Államreform Operatív Program 2007-2010 között megvalósított szervezetfejlesztési célú fejlesztéseinek értékelése
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Az előző tervezési ciklusban megvalósult a közigazgatási kompetenciafejlesztés közszolgálati életpályára
épülő stratégiai megalapozása. A Kormány elfogadta a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló
kormányrendeletet, megalapozva ezzel a közszolgálati továbbképzések és vezetőképzések közszolgálati
életpályával összhangban történő megvalósítását.
2012. január 1-én megkezdte működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az Egyetem a magyar közigazgatás, közszolgálat kompetenciafejlesztésének, utánpótlás-biztosításának és tudásmegosztásának
központja, és ennél a szerepénél fogva kritikus tényező a kompetens, korszerű tudású közigazgatási állomány létrehozásában. Feladata többek között a kb. 100.000 közszolgálatban érintett dolgozó továbbképzéseinek lebonyolítása.
Ezáltal létrejött egy olyan országos képzési rendszer, amely alkalmas lehet a közigazgatásban kialakult
szervezeti kultúra átalakításának támogatására és a jó szervezési gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztésére.
Ahhoz, hogy az új képzési rendszer elérje célját, szükség van a korszerű szervezési és menedzsmentmódszerek integrálására a közigazgatás képzési rendszerébe és a képzések számának jelentős bővítésére.
A közigazgatás átláthatóságának kihívásai
A közigazgatás átláthatósága meghatározza az állampolgárok bizalmát a közigazgatás iránt. Bár ezen a
területen már jogszabályok írják elő a kötelező adatszolgáltatások körét, mind az átláthatósággal kapcsolatos állampolgári tudatosság, mind pedig a nyilvánosság közigazgatáson belüli elfogadottsága alulmúlja
az EU 15-ökön belüli átlagos mértéket. Az átláthatóság hiánya sok esetben elősegíti a korrupciós kockázatok növekedését. A különböző felmérések szerint a korrupció visszaszorítása terén van még teendője a
magyar közigazgatásnak. A korrupció mértékének csökkentéséhez szükséges az átláthatóság növelése, az
állampolgárokkal és társadalmi szervezetekkel való szorosabb együttműködés, a korrupciós visszaélések
magasabb felderítési aránya, valamint a jogszabályok, eljárásrendek folyamatos fejlesztése a korrupciós
kockázatok csökkentése érdekében.
Az átláthatóság növelése és a korrupció visszaszorítása terén kulcsterület lesz a 2014-2020-as időszakban a közbeszerzések témaköre. A felmérések szerint a közbeszerzések jelentős részénél a jogszabályi
kötelezettségek betartása ellenére is sok esetben megnehezül a legjobb értéket a pénzért elv alkalmazása. A közbeszerzési törvény alkalmazása a folyamatos könnyítések, egyszerűsítések ellenére még mindig
jelentős adminisztratív terheket okoz az ajánlattevőknek és az ajánlatkérőknek is.
Ezek a problémák részben visszavezethetőek az elektronikus közbeszerzési megoldások alkalmazásának
hiányára.
A közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége
A közigazgatási szolgáltatások elérése, ügyfél-orientáltságának javítása terén a tapasztalatok szerint jelentős áttörést lehet elérni a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásával is, ahogy ezt több EKOP projekt
példáján is lehet látni. A szükségletek oldaláról megállapítható, hogy:


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



Az e-közigazgatási szolgáltatások összetettségi foka ma még elmarad a nemzetközi szinttől (kormányzati hatékonysági rangsorban csak 52. hely; IMD WCY, 2013). A szolgáltatások többségéből
hiányzik az egykapus ügyintézés, hiányos a nyújtott szolgáltatások köre (KIM, 2013).



Alacsony az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kihasználtsága: a helyzetfelmérésben hivatkozott jelentés 19 (a korábbi 20 uniós, kötelezően nyújtandó e-közigazgatási szolgáltatásokkal
nagymértékű átfedést mutató) kormányzati szolgáltatás használatát vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a magyar használati adatok közel 40%-kal mutatnak alacsonyabb értéket, mint
az európai átlag. Magyarország ezzel a mutatóval európai összesítésben 32 ország közül a 30. he-
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lyen áll.


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



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



a közigazgatási informatikai eszközpark általában elavultnak tekinthető.

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


Kialakult az elektronikus közigazgatási szolgáltatások iránti felhasználói igény: uniós átlag közeli
lakossági, azt kétszeresen meghaladó vállalkozói aktivitás mérhető ezen a téren. 2011-ben a 1674 év közötti korosztály 38 százalékának volt valamilyen online kapcsolata közintézményekkel,
ami csak 3 százalékpontos lemaradás az EU27 átlagához képest. Az EU átlagával lényegében
megegyező, és az állampolgári használatot több mint kétszeresen meghaladta a vállalkozói aktivitás, bár ez elsősorban a jogszabályi előírásoknak tudható be, és nem a vállalkozói online tudatosságnak vagy az e-közszolgáltatásokkal szembeni pozitív attitűdnek.



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



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

A fentiek alapján indokolt, és megvalósítható az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, az elérési módok korszerűsítése.
Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdaság versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen az
adminisztratív terhek csökkentése, amelynek kiemelt módja a közigazgatás hatékonyságának növelése.
Ehhez a hatékonyságnak elsősorban az ügyfelek által érezhető elérhetőség, átfutási idő, és költség dimenziókban kell javulnia, figyelembe véve a pénzügyi források jelentette korlátokat is.
Ezért a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében összehangolt módon fejleszteni kell a szervezetrendszert, a működésmódot, a közizgatásban dolgozók ismereteit és kompetenciáit, valamint a kompetencia fejlesztéséhez, illetve a korszerű szervezési módszerek alkalmazásához szükséges informatikai
infrastruktúrát is. A tapasztalatok szerint az egyes elemek kiemelése önmagában nem hozta az elvárt
eredményeket.
Az adminisztratív terhek mellett a gazdasági versenyképesség másik fontos eleme az átláthatóság növelése, a korrupció mértékének csökkentése. Ezért a KÖFOP első prioritása kiemelten foglalkozik az ehhez
szükséges kapacitásépítéssel és folyamategyszerűsítő és átláthatóságot növelő intézkedésekkel
Ezzel összhangban az első prioritási tengely komplex beavatkozás portfólióval számol, építve az egyes
fejlesztések szinergiáira is. Ennek része lesz:


a központi közigazgatás intézményeinek szervezetfejlesztése;



a területi közigazgatás intézményeinek konszolidációja;
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a központi és a területi közigazgatás együttműködésének fejlesztése;



az egyablakos ügyintézés keretében elintézhető ügyek számának növelése;



az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek bővítése;



a közigazgatás humán erőforrásának fejlesztése;



horizontális elvként a közigazgatás működésének átláthatóságának további javítása (ideértve az
e-közbeszerzés bevezetését - összhangban a vonatkozó ex-ante kondicionalitással -, a nyílt kormányzati működést elősegítő projektek indítását, valamint a korrupcióellenes inzékedéseket is).

A tervezett fejlesztések logikus folytatását képezik az Államreform Operatív Program és az Elektornikus
Közigazgatás Operatív Program megkezdett szervezetfejlesztési, folyamatfejlesztési és egyszerűsítési beavatkozásainak.
Várakozásunk szerint a prioritási tengely támogatásai révén, összehangoltan megvalósított szervezet-,
folyamat-, és informatikai fejlesztések, illetve képzések által javulni fog a közigazgatás szolgáltatási minősége, elsősorban a következő kimenetek elérésével:


új ügyintézési lehetőségek válnak elérhetővé az ügyfelek számára;



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



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



az erőforrások hatékony gazdálkodását elősegítő korszerű menedzsmentmódszerek kerülnek bevezetésre széles körben.



a közigazgatásbandolgozó szakemberek felkészültségének növekedése, és az információs bázis
fejlődése révén, a közigazgatási intézmények alkalmazkodóképessége, ezen keresztül hatékonysága javul.

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


az elérhető elektronikus közigazgatási szolgáltatások bővítésének köszönhetően nő az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat használó ügyfelek (lakosság, vállalkozások) aránya, ezen keresztül csökken az ügyfelek az ügyintézéssel töltött ideje.



az ügyintézési lehetőségek elérhetőségének fejlesztésével csökken a lakosság ügyintézésre fordított ideje, ezzel együtt az adminisztratív terhei.



a közigazgatási folyamatok egyszerűsítése révén csökkennek a kapcsolódó illetékek, így a vállalkozások, magánszemélyek költsége is.



a tervezési, döntéshozatali folyamatok, kiemelten a közpénz felhasználásával kapcsolatos átláthatóság növekszik;



a korrupciós kockázatok csökkennek, a korrupciós visszaélések száma csökken;



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

A 2. prioritás beavatkozási logikája
A közszolgáltatások közül mind a lakosság életszínvonalára, mind a vállalkozások versenyképességére
a helyben elérhető közszolgáltatások elérhetősége és színvonala van a legjelentősebb kihatással, hiszen ezekkel találkoznak leggyakrabban.
Helyi közszolgáltatásokon jelen prioritás esetében azokat a közszféra, illetve a civilszféra által szervezett közcélú szolgáltatásokat értjük, amelyek jellemzően települési, vagy legfeljebb járási léptékben ér15

hetőek el.
A helyi közszolgáltatások elérhetősége és színvonala egyszerre függ a központi kormányzat által irányított szakpolitikai területek megfelelőségétől, és a szolgáltatások a helyi igényekhez, lehetőségekhez
történő illeszkedésétől. Utóbbi szempont biztosítása a helyi közigazgatás és civilszféra felkészültségén
múlik, és magasabb szervezési szinten nem is oldható meg. A tapasztalatok szerint a helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizálása és megfelelő menedzsmentje nélkül az átfogó szakpolitikai fejlesztések sem lehetnek sikeresek.
Míg az országos szakpolitikai kihívásokra az ágazati operatív programok (elsősorban az EFOP és az
IKOP) adnak választ, addig a helyi léptékű optimum megtalálásához szükséges szervezési feltételek
biztosítása a KÖFOP 2. prioritásának feladata lesz.
A helyi léptékú optimum kialakítása az érdekeltek elégedettsége mellett fenntarthatósági szempontból
is fontos. A helyi közszolgáltatások biztosítása állami és önkormányzati feladat, és finanszírozásuk a
közpénzeket felhasználó költségvetéseket terheli. A szuboptimális működés a szűkös költségvetési
erőforrások miatt hosszú távon nem fenntartható.
A helyi közszolgáltatások optimális szervezési hátterének biztosítása több ok miatt is nehézkes jelenleg
Magyarországon.
1. A felgyorsult társadalmi, gazdasági, technológiai változásokat nehéz követni a szervezési megoldásokkal: mivel a helyi közszolgáltatások mélyen beépülnek a felhasználók mindennapjaiba, ezért az elmúlt évtizedekben felgyorsult demográfiai, szociális, gazdasági, munkaerőpiaci, stb. változások jelentős
kihatással voltak és vannak a helyi közszolgáltatással kapcsolatos igényekre. A helyi közszolgáltatások
költsége az állami költségvetésnek is jelentős részét köti le, ezért a gazdasági, költségvetési válságok,
valamint a részben ezekre reagáló, részben ezektől független kormányzati modellváltások is jelentős
változásokat hoztak a területen. Természetesen ez a szektor sem tudja függetleníteni magát a felgyorsuló technológiai fejlődés okozta változó igényektől, lehetőségektől. Ezen változásokra csak rendszeres
felülvizsgálattal, és utánkövetéssel lehet reagálni.
2. Az optimum kialakítását felkészültségbeli hiányok nehezítik: a helyi közszolgáltatások szervezéséért
felelős szakemberek által (elsősorban a települési jegyzők és beosztotjaik, illetve a járási kormányhivatalok munkatársai) a formális képzés keretei között szerzett szakismeretek nem terjednek ki azokra a
korszerű szervezési és menedzsment módszerekre, amelyek az optimális megoldások kialakítását biztosíthatják. Ezen ismerek hiánya jelentős gátja az optimum biztosításának.
3. Az optimum kialakításához szükséges információk hiánya: a helyi szintű optimum kialakítását sok
esetben akadályozza a közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk (elsősorban az ügyfelek elégedettsége, együttműködési lehetőségek) hiánya, illetve ezek elemezhetőségének korlátossága.
A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb átfogó helyzetképet az ÁROP által finanszírozott, a
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont által „A helyi
közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” tárgyban 2013-2014 évben elvégzett kutatás biztosítja.
A tanulmány is kimutatta, hogy a rendszerváltás óta a közszolgáltatások rendszerében több ,egymásra
„torlódó” hullámban jelentős változások következtek be.
1. A rendszerváltozás után a helyi közszolgáltatások fenntartói a helyi, illetve területi önkormányzatok lettek.
2. Az állami szerepvállalás több körben változott, amely először a „jóléti állam” expanziójában,
majd viszonylagos visszavonulásában jelentkezett.
3. A neoliberális gazdaság és társadalomszervezési koncepciók megjelenésével jellemző lett a profitszerzésre lehetőséget adó közszolgáltatások biztosításába magánpiaci szereplők és magántőke bevonása, amely több területen látványos fejlesztésekhez (pl.: ügyfélszolgálatok, marketing) vezetett, ugyanakkor más területeken új problémákat (pl.: infrastruktúra-fejlesztés elmaradása, növekvő díjak) vetett fel.
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4. Az Új Közmenedzsment koncepció mentén megjelentek a finanszírozótól független fenntartók,
elsősorban a civilszervezetek, egyházak, főleg a humán közszolgáltatások területén.
5. A szervezeti, és mérethatékonyság szempontja mentén sok önkormányzat területi alapú társulásokra bízta a helyi közszolgáltatások fenntartását.
6. Jelentős fejlődésen ment át a közszolgáltatások menedzsmentjének módszertani háttere. Megjelentek és elfogadottá váltak különböző teljesítménymérési rendszerek (pl.: elégedettségmérés), bár széles körben még nem terjedtek el.Kidolgozásra kerültek a minőség leképezésére
szolgáló standardok, mint például az Európai Unió által támogatott Közös Értékelési Keretrendszer (CAF).
7. Kipróbálásra kerültek új technológiai és szervezési megoldások, elsősorban a piaci gyakorlatok
adaptálásával. Magyarországon legutóbb az ÁROP által 2008-ban elindított „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”, illetve a 2013-ban meghirdetett „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban (Közép-Magyarország Régióban) lévő önkormányzatok számára” támogatási
konstrukciók jelentettek nagy lökést a közszolgáltatások menedzsmentinnovációja terén. A
nyertes projektek számos élenjáró szervezési, technológiai megoldással (pl.: LEAN folyamatszervezés, kontrolling megoldások, csoportmunka-támogató eszközök stb.) bővítették a közszolgáltatási szektor tudástőkéjét.
8. 2013-tól kezdődően jelentős centralizálás kezdődött el több közszolgáltatási területen, mint
például a köznevelés vagy az egészségügy. A köznevelési területen a fenntartói feladatok jelentős részét az önkormányzatok átadhatták az államnak, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központra, illetve tankerületekre alapozva szervezte meg a szakmai fenntartói feladatok ellátását. Az egészségügy területén hasonló folyamatok révén kerültek a GYEMSZI központi felügyelete alá az intézmények.A 2014-es év még mindig csak az új munkamegosztás első teljes próbaévének tekinthető, így mind az állam, mind az önkormányzatok részéről jelentős mértékű alkalmazkodóképesség szükséges az együttműködés hatékony biztosításához és a szinergiák kiaknázásához. A finanszírozásigényes közszolgáltatások átadásával a települési önkormányzatok
fókusza áthelyeződött más területekre, mint például a közösségi közlekedés,
településfenntartás, üzemeltetés, szociális, kulturális szolgáltatások. Az önkormányzatok új szerepe egyben a felügyeletet betöltő hivatali és menedzsment funkciók átalakítását is igényli, illetve lehetőséget kínál az új szolgáltatás portfólió hatékonyságfejlesztéssel együtt járó konszolidálására is.
A tanulmány a trendek feltárása mellett számos példával is szolgált a helyi közszolgáltatások
optimalizációs potenciáljáról:


a közszolgáltatások elérhetősége az igények változása, a demográfiai változások, valamint a fenntartó-váltások miatt nem homogén. Az elérhetőség szempontjából hátrányos helyzetbe kerülő települések versenyhátrányba kerülnek, ami tovább ronthatja a helyi társadalom fenntarthatóságát
gazdasági, szociális szempontból. Az MTA KRTK jelentése megállapítja például, hogy:
o

A házi gyermekorvosi ellátás 773 településen (45%) nem volt helyben elérhető. A kétezer
fő alatti kategóriában erősen hiányos a szolgáltatás megjelenése, a települések nagy részéből csak utazással vehető igénybe a szolgáltatás. 107 településről csak 20 km fölötti
utazással érhető el a házi gyermekorvos a betegek számára. A fogorvosi alapellátás még
a gyermekorvosinál is „ritkább”, 883 településen (52%) nem volt helyben elérhető. A
szolgáltatás a települések nagyobb hányadából 10 km távolságon belül igénybe vehető
volt.

o

Az ifjúsági létesítmények jelentős szerepet játszhatnának a közművelődésben, illetve az
egészséges életmód alakításában. Az ilyen intézménnyel helyben nem rendelkező települések (1152 településről [68%] hiányoznak az ifjúsági létesítmények és 819 településen
[48%] nem működik nem iskolai jellegű sportlétesítmény) csak jelentős ráfordításokkal
(idő, pénz) érhetik el ezeket a közszolgáltatásokat.

o

A felmérés során megállapításra került, hogy 586 településen (34%) nincs helyben gyer17

mekjóléti szolgálat, s 1224 településen belül (72%) pedig egyáltalán nincs bölcsődei ellátás. A gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi, a bölcsődei ellátás inkább sajátos módon kistérségi jellegű lehetőségnek tekinthető a helyben ilyen intézményekkel nem rendelkező
települések szempontjából. 264 településről (21,6%) csak 20 km feletti távolságban érhető el az intézmény. (A három év alatti gyermekek ilyen jellegű napi oda-vissza utaztatása nem tekinthető egészségesnek.)
o

A szociális szempontból fontos családok átmeneti otthona 1224 településen (72%) nincs
jelen, az ilyen intézménnyel helyben nem rendelkező települések 60,2%-ából 20 kilométernél távolabb érhető csak el.

o

az elérhetőségi problémákat sok esetben felerősítik a közösségi közlekedés szervezési
anomáliái.



a közszolgáltatások szervezési háttere is inhomogén képet mutat. Támogatott fejlesztések, illetve
helyi kezdeményezések révén számos jó példa mutatható fel hatékonyság vagy minőségfejlesztés
területén, de kevés olyan fenntartó van, ahol a kapcsolódó menedzsmenttevékenységek a mindennapi gyakorlat részei lennének. Ennek oka elsősorban az, hogy a szakmai vonalról érkezik az
intézmények menedzsmentje, így kevés esélye van korszerű szervezési, menedzsmentmódszerek
elsajátítására. Pedig a menedzsment minősége kiemelkedően fontos a közszolgáltatás minősége
szempontjából, különösen a gazdasági, költségvetési válságok miatt csökkenő finanszírozás mellett. A létező jó megoldások ellenére, kevés olyan menedzsmentmódszertan van, amely széles
körben elterjedt volna. Ennek oka az, hogy kevés a disszeminációs, illetve továbbképzési lehetőség. A közszolgáltatási vezetők többségében az önkormányzatok számára szervezett tudásmegosztási csatornákra vagy a szakterületi továbbképzésekre alapozhatnak, de egyiknek sincsenek a
fókuszában a korszerű vezetési, szervezési módszertanok.



Az optimalizáció a mérethatékonyság szempontjából is indokolt. Az MTA KRTK a már említett kutatás során a jegyzők által kitöltött kérdőívek segítségével felmérte azt, hogy milyen területi szinten történik meg a feladatok ellátása, és mi a jegyzők tapasztalata a mérethatékonyság, illetve a
helyi jelenlét kérdésében. A tanulmány konklúzióként azt állapította meg, hogy „a mérethatékonyság szempontjából közelítve a kérdést vannak olyan közszolgáltatások, amelyek az ezer fő alatti
településkategóriáknál is kifizetődőek lehetnek a jegyzők szerint, ilyenek pl. a meglévő vonalas
infrastruktúrával rendelkező közvilágítás vagy a közútfenntartás és a csapadékvíz-elvezetés, de
ide sorolódott a közterület-fenntartás, a közbiztonság biztosításában való közreműködés és a kistermelők, őstermelők számára értékesítési hely fenntartása. Ez utóbbiaknál vélhetően nem az a
lényeges, hogy kifizetődő-e, hanem az, hogy elképzelhető-e távolról ellátva az adott feladat. A közszolgáltatások többsége azonban az 1000 fő feletti méretkategóriákba telepítendő a jegyzők
többségének véleménye szerint. A jegyzők a nagyobb városok (10 000 fő fölött) felé tolnák fel a
feladatellátást a járóbeteg-szakellátás, a szak- és középiskolák és a gimnáziumok üzemeltetése,
az idősek otthona és a kommunális hulladékgyűjtés esetében, míg az alapszolgáltatások közül az
ivóvíz-ellátást, a hulladék-elhelyezést és a szennyvíztisztítást 30 000 fő fölötti városkategóriákban
tartják kifizetődőnek.” A mérethatékonysággal kapcsolatos további érdekes megállapítása a tanulmánynak a finanszírozási modell alapján azt volt, hogy „kimutatható a nagyobb település–több
ellátott feladat kapcsolat, amely a 2000 fős és a 10 000 fős népességkategóriáknál mutat egyegy nagyobb ugrást, ami az önkormányzati kötelező feladattelepítés szabályaihoz igazodóan rajzolódik ki. A hazai önkormányzati rendszerre a klasszikus U-alakú méretgazdaságossági görbe nem
rajzolódik ki, éppen a településméretenként fokozatosan belépő feladatok, az önkormányzati kiadásokban megjelenő, de nehezen modellezhető szolgáltatásminőségi és bérszínvonalbeli különbségek, valamint a közszolgáltatásonként eltérő mérethatékonysági küszöb miatt.” A feladatellátás megfelelő területi szintjét és a szolgáltató szervezetek optimális méretét csak helyi szinten,
sok szempontot mérlegelve lehet megállapítani. Ehhez megfelelő felkészültséggel, alapossággal
elvégzett döntés-előkészítésre, valamint megalapozott információkra van szükség.



Az MTA KRTK kutatásának eredményei alapján továbbá az is bemutatásra került, hogy a helyi
közszolgáltatások minőségében a fentiek mellett fontosak további „szoft” tényezők is, mint például az önkormányzat szubjektív szerepfelfogása, a helyi civil kezdeményezések vagy a helyi vál18

lalkozások nyújtotta szolgáltatások. Ezek a tényezők elsősorban más jellegű megközelítést, hozzáállást igényelnek a közszolgáltatásért felelős helyi vezetőktől, ezért ezek az „újdonságok”, jó
gyakorlatok épülnek be a leglassabban a magyar gyakorlatba, noha kihatásuk esetenként sokkal
nagyobb lehet, mint sok más „kézzel fogható” fejlesztésé. Az attitűd megváltoztatásában a közszolgáltatási terület továbbképzési rendszerének szintén meghatározó szerepe van.
Ahogy erre a felmérésekkel az MTA KTRKK tanulmánya is rámutatott, a változó igények miatt és a gyakori,
sok esetben strukturális változások hatására a közszolgáltatások rendszerének helyi szintje jelentős
optimalizációs potenciált hordoz magában, mind a minőség, mind a hatékonyság szempontjából.
A prioritás célja az, hogy ezt az optimalizációs potenciált kiaknázza, és az ágazati fejlesztésekkel együttműködve növelje a helyi közzsolgáltatások minőségét, hatékonyságát. Utóbbi szempontokat a felhasználói
elégedettségen keresztül fogja a prioritás mérni.
A prioritás az optimalizációs potenciál kihasználása érdekében fel kívánja oldani az információhiány, a
felkészültség hiányából származó akadályokat és formális keretek között erőforrást kíván biztosítani az
optmializáció végrehajtásához.
3. prioritás beavatkozási logikája
A Partnerségi Megállapodás keretében tervezett operatív programok végrehajtása a két korábbi tervezési
ciklus során szerzett tapasztalatok mellett is jelentős kihívást jelent majd a magyar közigazgatás számára.
A 2004-2006, és a 2007-2013 időszakokban az ESZA, ERFA, KA alapok lebonyolításához szükséges funkciók és infrastruktúra számottevő része kiépült, valamint jelentős létszámú szakembergárda szerzett tapasztalatot az EU-s támogatások kezelésével kapcsolatban.
A 2014-2020 tervezési időszak kihívásait elsősorban a következő tényezők határozzák meg:


a megváltozott közösségi jogszabályok egyes intézményrendszeri funkciók jelentős fejlesztését teszik szükségessé, például a csalások megelőzése területén;



a teljesítmény-keretrendszer bevezetése miatt a tervezett fejlesztések kimeneteinek a korábbinál
aktívabb monitorozása és menedzselése válik szükségessé;



elvárás a teljes pályázati folyamat elektronizálása, az e-kohézió jegyében;



a közösségi jogszabályok az új ciklusban jelentős egyszerűsítést tesznek lehetővé az elszámolásokban. Ennek az eljárásrendi, informatikai oldalát ki kell dolgoznia az intézményrendszernek;



az új időszakban továbbra is feszes költségvetési gazdálkodás és a kedvezményezettekre jellemző tőke- és forráshiány mellett kell biztosítani az EU támogatások folyamatos lehívását.

A 2007-2013-as tervezési ciklusbanMagyarország számos értékelést végeztetett el az EU-s támogatások
lebonyolításával kapcsolatban, és ezek megállapításai alapján több változtatást érvényesít a 2014-2020as időszakban:


több értékelés is jelezte, hogy erősebb felhatalmazással és nagyobb kapacitással rendelkező központi koordináció szükséges az Irányító Hatóságok döntési szintje felett, a programok szinergiáinak és a nemzeti stratégiai célok érvényesítésének érdekében. Az erősebb központi koordináció
szükségességét indokolja a közösségi jogszabályok az alapok közötti nagyobb mértékű integrációt
megengedő kialakítása is. Ezért a központi koordinációs funkció, a magyar kormányzaton belül a
koordinációs szerepet betöltő Miniszterelnökséghez került, és jogosítványai megerősítésre kerültek.



az új időszakban a központi koordináció hatáskörébe tartozik már az EMVA és ETHA alapok koordinációja is, és a lebonyolítás is közös eljárásrend, valamint közös informatikai megoldás keretében történik majd.



a tapasztalatok szerint egyes programok esetében gyenge volt a szakpolitika és az irányító ható19

sági funkciók közötti kapcsolat, ezért az irányító hatósági funkciók 2014. évben átkerültek a leginkább kapcsolódó szakpolitikai területet felügyelő minisztériumokhoz.


értékelési tapasztalatok rámutattak arra is, hogy több esetben nem sikerült a kapcsolódó intézményeknek (pl.: IH-KSZ) a célrendszereit harmonizálni, és így több szükséges kezdeményezés
nem jutott át a szervezeti határokon. Az irányítási struktúra egyszerűsítése érdekében a 20142020 időszakban a közreműködő szervezetek feladatait már az irányító hatóságok látják el.



a bevezetett számos intézkedés ellenére a támogatásokkal kapcsolatban magas adminisztratív
terheket érzékeltek mind a pályázók, mind a kedvezményezettek. A 2014-2020 időszakban ezért
Magyarország számos módon tervezi egyszerűsíteni az EU-s támogatások felhasználását.
o

kevesebb, de átfogó jellegű, integrált megközelítésre alapozó támogatási konstrukció
megjelentetése tervezett, így növekszik a rendszer átláthatósága;

o

a felhívások előzetes értékelésének feltételei megteremtődnek (hasonlóan az operatív
programok ex-ante értékeléséhez),

o

a Miniszterelnökségen minőségbiztosítási funkció épül ki a támogatási konstrukciókban
megjelenő adminisztratív terhek megelőzése érdekében;

o

az informatikai rendszer fejlesztésével megvalósul az elektronikus pályáztatás;

o

az egyszerűsített elszámolási módok kiterjedt használata révén egyszerűsödnek a kifizetés-igénylések;

o

a műszaki tartalom eredményességre fókuszáló meghatározása révén várhatóan csökken majd a változás-bejelentések, támogatásiszerződés-módosítások gyakorisága;

o

a kapcsolódó jogszabályok, eljárásrendek számos ponton egyszerűsítésre, korszerűsítésre kerülnek a megszerzett tapasztalatok alapján.

A tapasztalatok és a kihívások figyelembevételével Magyarország a következő célokat kívánja megvalósítani a 2014-2020 időszakban


az ESZA, ERFA, KA alapok által finanszírozott szakpolitikai célok eredményes teljesítése;



az ESZA, ERFA, KA alapok ütemes és eredményes felhasználásával, a teljesítmény keretrendszerben rögzített mérföldkövek maradéktalan teljesítése, a források egészének lehívása;



a pályázók, kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése, a szabályosság megőrzése
mellett;



az ESZA, ERFA, KA alapok átlátható, az „érték a pénzért” elvnek megfelelő felhasználásával, továbbá a partnerségen keresztül a közvélemény tájékozottságának és tudatosságának biztosítása.

A technikai segítségnyújtás forrása a fenti célok elérése érdekében az ESZA, ERFA, KA alapok átlátható,
szabályos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító intézményrendszer és a szükséges funkciók
működtetését, fejlesztését szolgálják, külön hangsúlyt fektetve a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentésére.
A tervezett tevékenységek a technikai segítségnyújtás forrásából három egyedi célkitűzés mentén kerülnek finanszírozásra.

1.1.2. A tematikus célkitűzések és a kapcsolódó beruházási prioritások kiválasztásának indokolása a partnerségi megállapodásra tekintettel, az azonosított regionális igények és ahol releváns, a nemzeti igények
alapján, ideértve az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ 148. cikke (4) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban
azonosított kihívásokat, az előzetes értékelés figyelembevételével.
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1. táblázat: A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának indokolása
Kiválasztott tematikus célkitűzés
1303/2013/EU
RENDELET 9 cikk
szerint
11) a hatóságok és
az érdekelt felek
intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

Kiválasztott beruházási prioritás

1304/2013/EU RENDELET 3
cikk d) i) azon közigazgatási
szervek és közszolgálatok
intézményi kapacitásának és
hatékonyságának növelésébe
történő beruházások nemzeti,
regionális és helyi szinten,
amelyek célja a reformok, a
jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása

A kiválasztás indokolása

Magyarország számára elengedhetetlen a Nemzeti Reformprogramban és a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok
eléréséhez a közigazgatási, és közszolgáltatási szektor fejlesztése. Szintén ezen beruházási prioritás keretében kerül sor az
Európai Digitális Menetrendben megfogalmazott ekormányzási célokhoz hozzájáruló fejlesztésekre.
A közigazgatási szektor fejlesztését az adminisztratív terhek
relatív magas mértéke, az átláthatóság terén tapasztalható
kihívások, az e-közigazgatási szolgáltatások lehetőségeinek
alacsony kihasználtsága, a korszerű humán-erőforrás menedzsment megoldások elterjedtségének hiánya, és a 20072013 időszakban kialakult jó gyakorlatok kínálta lehetőségek
indokolják.
A közszolgáltatási szektor fejlesztését a megváltozott külső
feltételek és az országos szakpolitikai fejlesztések miatt kialakult fejlesztési potenciál indokolja. A helyi közszolgáltatások helyi léptékű felülvizsgálatával, optimalizálásával kiaknázható a más operatív programok által támogatott projektek
közötti szinergia, és hatékonyabb erőforrásfelhasználás érhető el, magasabb minőség mellett.

1.2.

A forráselosztás indokolása

Az egyes tematikus célkitűzések, adott esetben a beruházási prioritások számára nyújtott összeg (azaz
uniós támogatás) indokolása, a tematikus koncentráció követelményével összhangban, az előzetes értékelés figyelembevételével.
Az operatív program összesen 794 773 905 EUR EU támogatást tervez felhasználni, amelyből 601 324 776
EUR az Európai Szociális Alapból, míg 193 449 129 EUR a Kohéziós Alapból származik. Utóbbi a Partnerségi
Megállapodás keretében tervezett ERFA, ESZA és KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához
kapcsolódó technikai segítségnyújtás költségeit fedezi.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaival nem számol a KÖFOP, mivel a 2014-2020-as időszakban
az Európai Szociális Alapból is finanszírozhatóak a közigazgatás és a közszolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó szoftver, illetve hardverfejlesztések.
A felhasználni kívánt ESZA támogatás több mint 83%-a közigazgatás fejlesztését fogja elősegíteni. Ezen
belül is nagy hangsúllyal szerepelnek a a 2007-2013 időszakban az EKOP-ban és az ÁROP-ban hasonló
célokra rendelkezésre álló források.
A második prioritási tengely keretében 101 400 721 EUR ESZA támogatás áll rendelkezésre a közszolgáltatások optimalizációjára. A prioritási tengely egy új, innovatív támogatási területet fog finanszírozni, az abszorpciós kockázatok elkerülése érdekében korlátozott forrással. A tervezett fejlesztések a többi operatív
programmal szinergikus együttműködések során fejtik ki teljes hatásukat..
A tematikus koncentráció jegyében az operatív program egy tematikus célt (a 11-est) és egy beruházási
prioritást (1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i)) alkalmaz.
A forrásallokáció értékelésekor figyelembe kell venni azt is, hogy 83 531 006 EUR EU támogatás áll rendel21

kezésre a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban, amely az országos kihatású fejlesztések
a Közép-Magyarországi Régióra eső finanszírozási szükségletét, valamint a KMR-ben végrehajtott fejlesztések finanszírozási igényét fedezik.
A 11-es tematikus célkitűzésre így összességében 684 855 782 EUR áll rendelkezésre, amelynek 88%-a a
KÖFOP-on belül, míg 12%-a a VEKOP-on belül kerül felhasználásra.
A technikai segítségnyújtásra felhasználható EU támogatás mértéke 193 449 129 EUR lesz 2014-2020
között.
A forrásallokáció egyben tükrözi az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményét is.
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2. táblázat: Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése

Prioritási tengely

Alap2

Uniós támogatás3
(€)

1. A közigazgatás hatékonyságának növelése

ESZA

499 924 055

Az operatív programhoz nyújtott összes
uniós támogatás
részaránya 4
62,9%

Tematikus célkitűzés5

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk (11)

Beruházási
prioritások 6

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

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó
egyedi célkitűzések
A közigazgatási hatékonyság fejlesztése
A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése

Közös és
programspecifikus
eredménymutatók,
amelyekre célértéket
határoztak meg
Az OP olyan eredményindikátort,
amelyre
számszerűsített célérték került meghatározásra, nem tartalmaz.

Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése
Az átláthatóság
növelése
2. A helyi közszolgáltatások
optimalizálása

ESZA

101 400 721

12,8%

1303/2013/EU RENDELET 9 cikk (11)

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

A helyi közszolgáltatások információs
bázisának fejlesztése
A helyi közszolgáltatások helyi léptékű
optimalizációja

2ERFA,

Kohéziós Alap, ESZA vagy Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

3Összes

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

4Információ

alaponként és prioritási tengelyenként.

5A

tematikus célkitűzés címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).

6A

beruházási prioritás címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).
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Az OP olyan eredményindikátort,
amelyre
számszerűsített célérték került meghatározásra, nem tartalmaz.

Prioritási tengely

Alap2

Uniós támogatás3
(€)

3. Az ESZA, ERFA, KA alapok
végrehajtásához kapcsolódó
technikai segítségnyújtás

Kohéziós
Alap

193 449 129

Az operatív programhoz nyújtott összes
uniós támogatás
részaránya 4
24,3%

Beruházási
prioritások 6

Tematikus célkitűzés5

-

-

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó
egyedi célkitűzések
Átlátható támogatási
rendszer biztosítása
A szabályosság biztosítása
Az eredményesség
és hatékonyság
biztosítása
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Közös és
programspecifikus
eredménymutatók,
amelyekre célértéket
határoztak meg
Az
OP
olyan
programspecifikus
eredményindikátort,
amelyre számszerűsített célérték került
meghatározásra, nem
tartalmaz.

2. SZAKASZ: PRIORITÁSI TENGELYEK7
2.A.1. Prioritási tengely: A közigazgatás hatékonyságának növelése
Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának
indokolása
Nem releváns.

Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus célkitűzéshez
A prioritási tengely keretében tervezett Közigazgatási Kompetencia Központ egyik feladata lesz a közigazgatási jó gyakorlatok gyűjtése, beleértve a külföldi jó gyakorlatokat is. Ennek keretében szorosabb együttműködést tervezünk a Visegrádi négyek országcsoport releváns szervezeteivel.
Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni.

A prioritási tengely azonosítója

1.

A prioritási tengely címe

A közigazgatás hatékonyságának növelése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ESZA

Régiókategória

Kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy öszszes elszámolható költség)

Teljes költség

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

Nem releváns

2.A.1.1. 1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i szerinti beruházási prioritás
2.A.1.1.1. Egyedi célkitűzés: A közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztése
Azonosító

7Hivatkozás:

A.1.1.1

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

25

Egyedi célkitűzés

A közigazgatási hatékonyság fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények megvalósulását várjuk:

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



a közigazgatási szervek belső szervezeti rendszere egyszerűsödik,
növelve a működésük hatékonyságát;



kiküszöbölésre kerülnek az egyes szervezetek közötti párhuzamos
feladatellátások;



az egyablakos ügyfélszolgálatokon elindítható ügyek száma növekszik;



az egyszerűbb működés révén az ügyfelek számára érzékelhető módon csökken az átfutási idő, vagy az eljárások költségei.



csak olyan projekt támogatható, amelynél a kedvezményezett az IH
számára is elfogadható számszerűsített mutatót javasol a hatékonyság javítás mérésére, és vállalást tesz a mutató pozitív irányú változására.



a szervezetfejlesztési projektek kapcsán kötelező olyan komponenst
betervezni, amely a megvalósított módszertan és az elért eredmények disszeminációját biztosítja A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése célkitűzés intézkedéseihez kapcsolódó
módon.



az ÁROP-ból támogatott intézmények azonos célra nam kaphatnak
támogatást.



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

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.1.1. Intézkedés: A szervezeti hatékonyság fejlesztése a központi és területi közigazgatásban
Az egyes minisztériumok irányítása alatt jelenleg 42 központi hivatal és 49 központi költségvetési jogállású szerv működik [ide nem értve a közvetlen minisztériumi irányítás alatt működő oktatási intézményeket
(közép- és szakképző iskolák) és kulturális intézményeket (múzeumok, levéltárak, színházak)]. A két szervezeti forma között a különbség, hogy a központi hivatalok a Kormány döntésével, kormányrendeleti formában kerülnek létrehozásra, míg az egyéb központi költségvetési szerveket az államháztartási törvény
alapján a minisztérium a saját döntésével alapította.
Központi szinten eddig az államigazgatási szervek felülvizsgálata átfogó módon nem történt meg, egyes
központi államigazgatási szervek átalakítására csak esetileg került sor (pl. a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium összevonta az általa irányított központi hivatalokat Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
néven). A már végrehajtott szervezeti integrációs projektek kedvező tapasztalatokat mutattak a szervezeti,
költségvetési hatékonyság terén. Ezek alapján a további szervezeti integráció jelentős hatékonyságfejlesztési potenciált hordoz magában. Ezért időszerű központi közigazgatási rendszer felülvizsgálata is a költségek megtakarítása és az ügyintézés felgyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.
A tervezett intézkedések eredményeképpen részletesen felülvizsgálatra kerülnek a központi államigazgatási szervek és háttérintézményeik által ellátott feladatok, szervezetük, személyzeti politikájuk, költségvetésük, elhelyezésük stb. Ennek eredménye kettős lehet: egyrészt egyszerűsítésre kerülnek a szervezeteken belüli folyamatok, így pl. meghatározásra kerülnek a feleslegesen vagy akár jogszabályi kötelezettség
nélkül ellátott feladatok, megtörténik a szervezeti felépítés egyszerűsítése és egységesítése, vagy pl. felülvizsgálatra kerülnek azok az erőforrások is (pl. épületek, gépjárművek, egyéb eszközök), amelyeket az
egyes szervezetek használnak.
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Az intézkedések célja továbbá a központi államigazgatási szervek számának csökkentése a feladataik
racionális felülvizsgálatával, ugyanis számos feladat esetében ma is párhuzamosan történik feladatellátás
minisztériumi, illetve központi hivatali szinten, számos esetben ugyanakkor a szakmai irányítási feladatok
egyszerűbb szervezetben, kevesebb irányítási szinten is elláthatóak.
A területi államigazgatási szervek jelentős része 2011. január 1-jétől szervezetileg átalakult. A kialakításra
került kormányhivatalok a területi államigazgatási szervek közel felét integrálták, a szervezetileg nem
integrált szervek többsége felett pedig ellenőrzési, illetve koordinációs jogkört gyakorolnak. A szervezeti
integráció az eltelt idő alatt bizonyította szervezeti életképességét, szakmai ésszerűségét és költségvetésgazdálkodási hatékonyságát. Ezért indokolt az integráció második lépésének, a kívül maradt szervek integrálásának megvalósítása is. A jelenleg működő kormányhivatali szakigazgatási szervi rendszer felülvizsgálata is szükséges, egyidejűleg a külső integrációval. Ennek során át kell tekinteni, hol vannak párhuzamosságok a rendszerben és melyek azok a szakmai feladatok, amelyek hatékonyabban és eredményesebben működtethetőek egy szakigazgatási szerv által.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok 2013. január 1-jei felállítása óta eltelt közel két év alapján az első
érdemi tapasztalatok a működés során mostanra állhatnak össze konkrét szakmai javaslatokká. Ennek
eredményeképpen szükséges pl. a járási hivatalok kirendeltségi és ügysegédi rendszerének
felülvizsgálata, hogy az állampolgárok azonos színvonalú és hatékonyságú közigazgatási szolgáltatások
vehessenek igénybe az egyes településeken. Szükséges továbbá a települési ügysegédek feladatainak
kiterjesztése a járási szakigazgatási szervek irányába is, annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen
azon eseteket, amikor az állampolgárnak fizikailag is meg kell jelennie a járási szakigazgatási szervnél.
Érdemes továbbá annak a felülvizsgálata is, hogy a települési önkormányzatok szerveinél (jegyzők,
polgármesterek) maradt államigazgatási feladatok ellátása nem valósulhat-e meg hatékonyabban a járási
hivataloknál.
El kell érni, hogy a közigazgatás belső működésében tisztán elektronikus megoldásokra támaszkodjon
akkor is, ha az ügyfelekkel illetve más szervezetekkel, intézményekkel a kapcsolattartás még papír alapú.
Ennek jogszabályi feltételei már adottak (hiteles konverzió lehetősége), illetve a szükséges feltételek egy
részének kialakítása is megkezdődött (kormányablak infrastruktúra stb.). További cél, hogy legalább egyes
eljárási cselekmények tekintetében automatizálható, strukturált információt tartalmazó adatállományokra
támaszkodás kerüljön bevezetésreE folyamatnál jelentősen támaszkodni kell a külön programként fejlesztés alatt álló illetve fejlesztendő központi szolgáltatásokra (például felhő, szeüszök). A fejlesztési igény
meghatározásánál meghatározó súlyt kell, hogy kapjon a területi közigazgatás, mint az ügyekkel és ügyfelekkel elsődlegesen találkozó szervezet, a megvalósítás értelemszerűen központosítottan, ahol értelmezett, a felelős szakirányítási szerv vezetésével történhet meg. E feladatkör gyakorlati bevezetését már
előkészítik a kialakítás alatt álló kormányablakok, amelyek mind képesek lesznek a papír alapú iratok
hiteles digitalizálására, az eljáró hatóság számára már az elektronikus forma biztosítására. E feladatkör
része a tényleges ügyintézési eljárásba már be sem vont papírdokumentumok központi kezelésének megoldása is.

A járási hivatalokkal kapcsolatos átalakítás másik nagy területe az egységesebb járások kialakítása lehet.
Ennek hosszú távon célja, hogy minden járásban lehetőség szerint azonos államigazgatási és szolgáltatások álljanak az állampolgárok rendelkezésére. Az intézkedés keretében a támogatott közigazgatási szervek human erőforrás menedzsment funkciói esetében kapacitásépítésre kerül majd sor, a szervezeti hatékonyság javítása érdekében.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek
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2.A.1.1.1.2. Intézkedés: Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése
A magyar közigazgatás fejlesztésének kiemelt területe az egyablakos ügyintézés lehetőségének bővítése,
mert ezzel a megoldással drasztikusan lehet csökkenteni az ügyfelek ügyintézésre és utazásra fordított
idejét.
A 29 kormányablak létrehozása az egyablakos ügyintézés általánossá tételének első üteme volt. A fejlesztés második fázisa a kormányablakok területi közigazgatás szintjén történő általános kiépítése,.
A hálózat kialakítása során húsz településen a kormányablakok és az egyes munkaügyi kirendeltségek
egy épületben, egységes ügyfélszolgálattal valósulnak meg. A kormányablakok számát a jelenlegi kapacitások kiváltásán túl az okmányirodai hálózat egységeihez, valamint a telepítési helyek számához igazítás
határozza meg. Egyidejűleg az intézhető ügyek száma bővül. A kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt hatósági üggyé nyilvánította a 132/2013. (V. 9.) kormányrendelettel a kormányablakok és a hozzájuk kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek kialakításával, illetve felújításával kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárásokat
A kormányablakok mellett a Magyar Posta hálózata is bekapcsolódik az egyablakos ügyfélszolgálati hálózatba, így a két hálózat jelentős lefedettséget tud majd biztosítani az állampolgárok számára.
Az intézkedés keretében az egyablakos ügyfélszolgálatok kialakításával kapcsolatos szervezési, képzési,
kapacitásfejlesztési tevékenységekre, valamint a kisléptékű eszközfejlesztésekre (elsősorban IT eszközök)
kerül majd sor.
Az intézkedés keretében sor kerül az egyablakos ügyfélszolgálatokba telepített új ügyintézési lehetőségekhez kapcsolódó folyamatok áttekintésére, azok egyszerűsítésére, a tájékoztatási- és adatmegadási
rendszer megújítására, az egyablakos ügyintézésre történő felkészítésére és a szükséges szoftver és
hardver feltételek biztosítására is.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, állami tulajdonú vállalatok
(pl.: Magyar Posta).

2.A.1.1.1.3. Intézkedés: Az ügyintézési folyamatok adminsztratív terheinek csökkentése
A magyar közigazgatásra jellemző ügyintézési eljárások többsége esetében az eljárásrend, az ügyintézési
megoldások szervesen alakultak ki, jellemzően még papíralapú ügyintézési megoldásokra építve.
A magyar kormányzat kiemelt célja az adminisztratív terhek drasztikus csökkentése. Ehhez szükséges az
ügyintézési eljárások rendszeres felülvizsgálata, újraszabályozása és egyszerűsítése.
Az intézkedés keretében sor kerül a jelentős adminisztratív teherrel jellemezhető eljárások kiválasztására,
felmérésére és újraszervezésére. Olyan közigazgatási eljárások kiválasztása fog megtörténni, amelyek
jelentős ügyfélkört érintenek (pl.: agrár szakigazgatási eljárások), vagy jelentős adminisztratív terhet jelentenek a vállalkozások számára (pl.: építéshatósági eljárások). Az intézkedés keretében megtörténik majd
az újraszervezett folyamatok betanítása is. E feladatkör további része a nyilvántartások összehangolásából adódó folyamat változtatások kidolgozása (például a lakcím, illetve a rendelkezési nyilvántartásban
megadható értesítési cím központi kezelésére áttérés, hogy ne az ügyfélnek kelljen számon tartania, mely
szakigazgatási szerv milyen címen tartja nyilván).
Az új kapcsolattartási lehetőségek kellő hatékonyságú kihasználásához indokolt maguknak a folyamatoknak is a felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az új lehetőségekkel számolva, hogyan lehet az ügyfelek felé egyszerűsíteni a folyamatokat.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, állami tulajdonú vállalatok
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2.A.1.1.2. Egyedi célkitűzés: A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése
Azonosító

1.2

Egyedi célkitűzés

A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



a közigazgatás hatékonyságának növeléséhez szükséges kompetencia kialakítása;



a korszerű közigazgatási menedzsment és szervezési módszerek alkalmazásához szükséges kompetencia kialakítása;



a közszolgálati életpályák működéséhez szükséges kompetencia kialakítása;



a közigazgatás hatékony működéséhez szükséges tudásmenedzsment rendszer kialakítása.



a képzési programoknak biztosítaniuk kell az elméleti és gyakorlati
képzés megfelelő egyensúlyát;



a képzési anyagokat elektronikus formában is elérhetővé kell tenni a
hallgatók számára.

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.2.1. Intézkedés: A Közigazgatási Kompetencia Központ kialakítása
A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás, és egyben a közigazgatással kapcsolatos előző pontokban
felsorolt fejlesztések eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a megfelelő tudású, képességű emberi erőforrás rendelkezésre állása. Ennek megfelelően, hangsúlyt kell fektetni azon kompetenciák, képességek, készségek fejlesztésére, amelyek segítségével a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkája eredményesebb, hatékonyabb és ezzel együtt az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala magasabb
lehet.
A kompetenciafejlesztés első lépéseként a közigazgatási képzési, továbbképzési rendszert kell megerősíteni a már megkezdett fejlesztések bázisán.
Az intézkedés ennek megfelelően egyrészt a Közigazgatási Kompetenciaközpont fejlesztéséhez kapcsolódó tananyag- és módszertani fejlesztéseket, másrészt kapacitásfejlesztést fog támogatni.
A tananyagfejlesztés során cél a meglévő képzési programok aktualizálása, új külföldi, illetve az üzleti
életben bevált módszertanok adaptálása a magyar közigazgatásra, valamint a költségvetési forrásokat
kímélő e-learning, távoktatási, e-vizsgáztatási stb. továbbképzési programok szélesebb körű bevezetése.
Az intézkedés továbbá támogatja a képzési kapacitás megerősítését külföldi vendégoktatók bevonása,
illetve közigazgatási témájú nemzetközi és hazai konferenciák szervezése révén.
A képzéseknél kiemelt szempont a gyakorlati képzés lehetőségének a biztosítása, az ÁROP, EKOP, KÖFOP
programokból finanszírozott projektek jó gyakorlatainak bemutatása és az átadott ismeretek, kompetenciák további disszeminációjának ösztönzése a „train the trainer” elv alkalmazásával.
Területi kihatás

Országos, transznacionális együttműködés esetében nemzetközi

Beavatkozások célcsoportja

A közszolgálati szakembergárda

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2.A.1.1.2.2. Intézkedés: Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kialakítása
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A közigazgatási tudásbázis fejlesztése mellett legalább olyan fontos gondoskodni arról, hogy a rendelkezésre álló ismeretek megőrzése, illetve disszeminációja biztosított legyen.
Ennek érdekében az intézkedés keretében a közigazgatási kompetenciakörök mentén összegyűjtésre
kerülnek majd a releváns és aktuális tananyagok, amelyek elektronikus elérhetősége is biztosított lesz az
e-képzés követelményeinek megfelelő formában.
Az intézkedés továbbá ösztönözni fogja a közigazgatáson belüli tudásmegosztást ösztöndíjrendszerek
müködtetésével, amelyek a kiemelt szaktudással rendelkező szakemberek számára fogják lehetővé tenni
azt, hogy tudásukat, fejlesszék, illetve megosszák a közigazgatáson belül.
Az ösztöndíjak ösztönözni fogják a külföldi tapasztalatszerzést, és az egyes közigazgatási szervezetek,
szakterületek közötti tapasztalatcserét is.
Az intézkedés a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok megismertetését szolgáló konferenciák megszervezését is támogatni fogja.
Területi kihatás

Országos, transznacionális együttműködés esetében nemzetközi

Beavatkozások célcsoportja

A közszolgálati szakembergárda

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervekNemzeti Közszolgálati Egyetem

2.A.1.1.2.3. Intézkedés: A közszolgálati életpályák képzési követelményeinek biztosítása
A közigazgatás megújítására vonatkozó kormányzati stratégia markáns eleme a közszolgálati életpályák
kialakítása.
A közszolgálati életpályák révén a közigazgatásban dolgozók átlátható, és biztos karrierútak mentén fejleszthetik képességeiket, és hasznosíthatják tapasztalataikat. A kiszámítható karrierútak egyrészt biztonságot jelentenek a közigazgatási szakemberek számára, másrészt hasznosíthatóvá teszik a közigazgatás
egyik ágában megszerzett tapasztalatokat más szakterületeken is.
A közszolgálati életpálya modell egyik legfontosabb eleme az egyes szakterületek átjárhatósága. Az átjárhatóság akkor biztosítható, ha rendelkezésre állnak olyan továbbképézési lehetőségek, amelyek a váltásoknál felkészítik a szakembereket az új szakterületen szükséges ismeretekkel és képességekkel.
Területi kihatás

Országos, transznacionális együttműködés esetében nemzetközi

Beavatkozások célcsoportja

A közszolgálati szakembergárda

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2.A.1.1.3. Egyedi célkitűzés: Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése
Azonosító

1.3

Egyedi célkitűzés

Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények



Az elektronikus formában elindítható ügyek száma növekszik..



Átlagos átfutási dő és/vagy az eljárások ügyfelek felé felmerülő költsége csökken a még nem egyszerűsített eljárásokban.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek



Informatikai fejlesztés csak kapcsolódó szervezet-, működés-, illetve
folyamatfejlesztéssel együtt támogatható, a két fejlesztés szinergiájának biztosításával.
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Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



Csak olyan fejlesztés támogatható, amely az ügyfelek számára érzékelhető, számszerűsíthető eredményeket, vagy az ügyfelek számára
is igénybevehető új funkciókat valósít meg.



A fejlesztések kötelező eleme az ügyfelek felé történő disszemináció.

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.3.1. Intézkedés: Közigazgatási folyamatok elektronizálása
A közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének és ezzel együtt a hatékony működtetésre, illetve a lakosság
és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentésére vonatkozó igények teljesítésének eredményes
eszköze a szolgáltatások elektronizálása. Az elektronikus szolgáltatások fejlesztése keretében támogatni
kívánjuk az ügyintézéshez, ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz közvetlenül kapcsolódó (pl. időpontfoglalási, ügykövetési, elektronikus számlázási, ügyfél-tájékoztatási, nyilvános interfészekkel kialakított
központosított ügyintézési rendszerek, elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések stb.) és az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azok előfeltételét jelentő informatikai fejlesztéseket is.
Az intézkedés szintén hozzájárul a más programokban megvalósítandó fejlesztések előkészítéséhez (pl.
szélessávú infrastruktúrákat nyilvántartó és szolgáltatásokat bemutató mapping rendszer kialakítása
térinformatikai rendszer segítségével).
Utóbbinak megfelelően az intézkedés – az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának előfeltételeként – magában foglalja az elektronizálni kívánt közigazgatási folyamatok, így az alaptevékenységi, hatósági folyamatoknak, valamint a támogató folyamatok (pl. ügyiratkezelés, gazdálkodási folyamatok stb.) informatikai támogatását, illetve ezeket támogató informatikai rendszerek fejlesztését is.
Az intézkedés fókuszát a központi és a területi közigazgatásban az ügyfelek számára elérhető eljárások
elektronizálása jelenti. Emellett az intézkedés támogatja a önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését is, az elöző fejlesztési ciklusban már kipróbált Application Service Provider technológia
lehetőségeivel élve, valamint részét képezi nyilvántartások konzisztenciájának és interoperabilitásának
fejlesztése is..
Szintén részét képezi a fejlesztéseknek az egységes, elektronizált érkeztetés bevezetése a kormányzati
szerveknél: a papír alapon a kormányzati szervekhez érkezett beadványok központi érkeztetése, hiteles
digitális másolat előállítása és a címzett szervezethez, szervezeti egységhez történő elektronikus eljuttatása.
Az érkeztető rendszer kialakításával párhuzamosan kialakításra kerül iratkezelő-iratkezelő közötti interfész, amelynek segítségével a szervek egymás között hitelesen és digitális úton kommunikálhatnak. A
rendszer ezzel megteremti annak lehetőségét, hogy az érintett közigazgatási szervek az eredetileg papír
alapon indított ügyeket is elektronikusan intézzék.Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások csak akkor
tudnak hozzájárulni a hatékonyságnövekedéshez és az ügyfélközpontúság növeléséhez, ha azokat az
ügyfelek kihasználják. Ennél fogva az intézkedésnek része az elektronikus közigazgatási szolgáltatások
disszeminációja a lakosság és vállalkozások körében, azaz a szolgáltatások létezésének és előnyeinek
megismertetése a célközönséggel.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, önkormányzatok, állami
vállalatok

2.A.1.1.3.2. Intézkedés: Az e-közbeszerzési megoldás széleskörű bevezetése
Magyarország vállalta, hogy megteremti a feltételek az e-közbeszerzés széles körű alkalmazásához.
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Az e-közbeszerzés alkalmazásával elérhető lesz az ajánlattevők adminisztratív terheinek jelentős mértékű
csökkentése a papír alapú dokumentáció mellőzésével, továbbá felgyorsíthatóak a közbeszerzési folyamatok is. Az e-közbeszerzés révén növekedni fog a közbeszerzési folyamatok átláthatósága is.
Az ajánlattevők adminisztratív terheinek csökkentése pozitívan hathat ki a versenyre, mivel csökkentheti a
belépési küszöböt sok vállalkozás számára a közbeszerzési piacra.
Az intézkedés keretében az e-közbeszerzési ex ante kondicionalitás teljesítéséhez szükséges szervezési,
szabályozási, hardver és szoftverfejlesztési tevékenységek megvalósítására kerül majd sor.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Ajánlatkérők és ajánlattevők

Lehetséges kedvezményezettek

Az e-közbeszerzési megoldás bevezetésével megbízott kormányzati szervezet, állami vállalatok

2.A.1.1.4. Egyedi célkitűzés: Az átláthatóság növelése
Azonosító

1.4

Egyedi célkitűzés

Az átláthatóság növelése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények



Megerősődnek a korrupció megelőzését szolgáló kapacitások.



Javul a korrupciós ügyek felderítési aránya.



Csökkennek a korrupciós kockázatok.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek



A fejlesztéseknek integrálódniuk kell a közigazgatás létező szervezeti
struktúrájába.



Csak olyan fejlesztés támogatható, amelyhez rendelkezésre áll a felhatalmazást biztosító jogszabályi háttér.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.4.1. Intézkedés: Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése érdekében
A magyar gazdaság versenyképességének fontos feltétele a korrupció mértékének csökkentése. A korrupciós elleni küzdelem az állam részéről felülvizsgálatok, szabályozási feladatok, képzési feladatok rendszeresen ismételt végrehajtását és a korrupció szankcionálását szolgáló eljárások fenntartását, működtetését igénylik.
Ez a komplex tevékenység portfólió akkor végezhető a leginkább hatékonyan, ha megerősítésre kerül a
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,amely rendelkezik az összes szükséges
kompetenciával, kapacitással és felhatalmazással.
Ezért az intézkedés egy új, a korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítsére szakosodott kormányzati funkció megerősítését fogja támogatni, a szüksége szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés,
eszközbeszerzések végrehajtásával.
A korrupció elleni küzdelem az egész kormányzat összehangolt munkáját igényli, ezért széleskörű képzési,
tudásmegosztási tevékenységre fog sor kerülni annak érdekében, hogy a közigazgatási szakemberek
felkészültek legyenek a korrupciós kockázatok kivédésére.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatási szervezetek,

Lehetséges kedvezményezettek

A korrupció megelőzésével kapcsolatos fejlesztések
végrehajtására kijelölt kormányzati szervezet, Nem32

zeti Közszolgálati Egyetem
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3. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 1. prioritás

Mutató

Azonosító

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória

Célérték

Adatforrás

F

N

Ö

A beszámolás
gyakoriság

O-1.1

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

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

100

IH

Évente

O-1.2

Szervezet- és kapacitásfejlesztésben részt vett
közigazgatási dolgozók száma* (foglalkoztatottak)

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

25 000

35 000

60 000

IH

Évente

O-1.3

E-fejlesztési komponenst tartalmazó projektek
száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

50

IH

Évente

*: ide nem értve a közvetett eléréseket (pl. NKE hallgatói közönsége)

4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)8 – 1. prioritás

Azonosító

R-1.1.

8Hivatkozás:

Mutató

E-kormányzás transzparencia indexe

Régiókategória

Kevésbé fejlett

A mutató
mértékegysége
%

Bázisérték

A célmeghatározáshoz használt közös
kimeneti mutató
Nem releváns

F

-

N

-

Ö

23,4

A bázisérték és
célérték
mértékegysége

Bázis-év

%

2013

Célérték9 (2023)
F

-

N

-

Ö

növekvő

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága
2 évente

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

9Ez

a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a
programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően
kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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E
E
U
R
A
E

T
,
E
U
D
i
g
i
t
á
l
i
s
A
g
e
n
d
a
*
*
R-1.2.

E-közbeszerzési alkalmazás használata

Kevésbé fejlett

%

Nem releváns

-

--

11,6

%

2013

-

-

növekvő

EUROSTAT,
EU Digitális Agenda**

2 évente

Kevésbé fejlett

%

Nem releváns

-

-

77,3

%

2010

-

-

növekvő

EUROSTAT,
EU Digitális Agenda**

2 évente

R- 1.3

Közigazgatási szolgáltatások online elérhetősége lakosságnak
KKözigazgatási szolgáltatások online elérhetősége vállalkozásoknak

Kevésbé fejlett

%

Nem releváns

-

-

50

%

2010

-

-

növekvő

EUROSTAT,
EU Digitális Agenda**

2 évente

R- 1.

Korrupciós
index

Kevésbé fejlett

%

Nem releváns

-

-

65

%

2013

-

-

növekvő

Világbank,
WGI*

5 évente

R-1.5

kontroll
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R-1.6

Szabályozás
index

minőségi

Kevésbé fejlett

index

nem releváns

-

-

0,97

index

2012

-

-

növekszik

Világbank,
WGI*

Évente

*:http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

5. táblázat: Beavatkozási kategóriák, 1. prioritás

Beavatkozási terület

Másodlagos téma
Finanszírozási forma

Terület típusa

Tematikus célkitűzés

Területi végrehajtási mechanizmusok
(csak ESZA)

Kód
119

Összeg (EUR)
499 924 055

Kód
1

Összeg (EUR)
499 924 055

Kód
7

36

Összeg (EUR)
499 924 055

Kód
7

Összeg (EUR)
499 924 055

Kód
5

Összeg (EUR)

8

249 962 028

249 962 028

Kód
11

Összeg (EUR)
499 924 055

2.A.2. Prioritási tengely: A helyi közszolgáltatások optimalizálása
Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának
indokolása
Nem releváns.

Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus célkitűzéshez
Nem releváns.

A prioritási tengely azonosítója

2.

A prioritási tengely címe

A helyi közszolgáltatások optimalizálása

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

ESZA

Régiókategória

Kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy öszszes elszámolható költség)

Teljes költség

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

Nem releváns

2.A.2.1. 1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i szerinti beruházási prioritás
2.A.2.1.1. Egyedi célkitűzés: A közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése
Azonosító

A 2.1.

Egyedi célkitűzés

A helyi közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények megvalósulását várjuk:


minden magyarországi településen sor kerül a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egységes és reprezentatív elégedettségmérésre,
a program időszaka alatt legalább két alkalommal, így a helyi
szakemberek visszajelzést kapnak a szolgáltatások minőségéről,
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ami alapján a helyi közszolgáltatások szervezésének minősége javítható,

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



bevezetésre kerül az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer, így a szervezési feladatokhoz biztosítva lesz a szükséges
adatbázis.



legalább 2000 a helyi közszolgáltatások szervezésével foglalkozó
szakember vesz részt továbbképzésen. Megújuló módszertani ismereteik segíteni fogják az optimalizáció elvégzését.



a kutatásokon keresztül bővül a kihívások kezelését segítő, a magyarországi sajátosságra adaptált közszolgáltatás szervezési
módszertani eszköztár.

A tervezett fejlesztéseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:


az elégedettségmérésnek az egységes kérdések mellett lehetőséget
kell adnia a helyi érdekeltségű szempontok felmérésére is;



az elégedettségmérés eredményeit nyilvánosságra kell hozni;



az IKIR kialakításánál kerülni kell olyan adatok bekérését, amelyek
már kormányzati adatbázisokban léteznek.



az IKIR kialakítása során építeni kell az ÁROP-ból finanszírozott „A helyi közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” kutatás
eredményeire.



a kutatási projektek esetében szükséges az átfogó, rendszerszintű
megközelítés alkalmazása;



a kutatási és mintaprojektek kiválasztásánál kötelező elemként kell
érvényesíteni a disszeminációs elemeket;



a kutatási projekteknek építeni kell az ÁROP-ból finanszírozott „A helyi közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” kutatás
eredményeire.

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.2.1.1.1. Intézkedés: Egységes elégedettségmérési program
Az egységes elégedettségmérési program célja kettős: egyrészt biztosítja a felhasználói visszajelzéseket a
közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói felé, másrészt minőségi szempontokkal bővíti ki az IKIR
finanszírozási és teljesítményadatait a benchmark elemzések megfelelő értelmezhetősége érdekében.
A program keretében első lépésként az ÁROP-ból finanszírozott kutatások folytatásaként meghatározásra
kerül a helyi közszolgáltatások azon köre, amelyek esetében leginkább indokolt az elégedettségmérés
elvégezése. Ugyanakkor az már most egyértelmű, hogy az érintett közszolgáltatásokon belül az oktatási
ágazatra kiemelten kell fókuszálni, tekintettel az oktatás felzárkóztató és társadalmi kiegyenlítésben betöltött szerepére és meg kell oldani a szakmai és hatósági feladatok világos lehatárolását (pl. tankötelesek nyilvántartása,nevelőtestületi ajánlások végrehajtatása, gyermekvédelmi intézkedések stb.). Ezek
olyan, a köznevelési szakmán túlmutató közszolgáltatás-szervezési racionalizációt igénylő feladatok, amelyek megoldása nélkül az egyes ágazati fejlesztésekkel beindított hatások kiaknázatlanul maradnának.
Ezután kidolgozásra kerül az adatfelvétel egységes módszertana.
A lekérdezés személyes, telefonos és internetes adatfelvétellel valósul majd meg, illeszkedve az egyes
települések, célcsoportok sajátosságaihoz.
Az elégedettségmérés eredménye a helyi közszolgáltatok és fenntartóik mellett a nyilvánosság számára is
elérhető lesz.
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Az elégedettségmérés eredményei közvetve hozzájárulnak majd a helyi közszolgáltatások minőségének
javításához, hiszen a közszolgáltatások menedzsmentje és fenntartói a visszajelzések mentén célzottan
tudják továbbfejleszteni azokat, illetve korrigálhatják a megismert problémákat.
Az egységes adatfelvétel segíthet abban, hogy az IKIR-en keresztül a közszolgáltatók menedzsmentje és a
fenntartók benchmark elemzések keretében más szolgáltatók eredményeinek és körülményeinek kontextusában vizsgálhassák a szolgáltatás minőségét.
Az elégedettségmérés növelheti a fenntartóknak a helyi közszolgáltatások finanszírozásával, szervezési,
infrastrukturális megoldásaival kapcsolatos döntéseinek megalapozottságát is.
Az elégedettségmérés az összes magyarországi településen elvégezésre kerül, reprezentatív mintán, a
programidőszak alatt legalább két alkalommal.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói és felhasználói

Lehetséges kedvezményezettek

Az elégedettségmérés lebonyolítására kijelölt kormányzati szervezet.

2.A.2.1.1.2. Intézkedés: Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése
Az MTA KRTK 2014-ben a helyi közszolgáltatások helyzetét vizsgáló kutatása is arra a megállapításra
jutott, hogy a közszolgáltatások komplexitása, helyi sajátosságai miatt az esetek többségében a helyi
döntéshozók nincsenek birtokában a döntésekhez szükséges információk jelentős részének.
A döntések megalapozottságát leginkább az korlátozza, hogy az input-, illetve a teljesítmény-, minőségmutatók kontextusa csak nehezen vizsgálható, és nagyon kevés lehetőség van az adatok benchmark jellegű
összevetésére más közszolgáltatók információval.
A kutatás azt is megállapította, hogy „helyi (önkormányzati) közszolgáltatások helyzetéről szóló információk meglehetősen rendszertelenül, dezintegráltan, hiányosan, koordinálatlanul állnak csak rendelkezésre,
ami megnehezíti az egyes közszolgáltatási ágazatok szakmai irányítását, a helyi közszolgáltatások összehangolását, a finanszírozási rendszer működtetését és a helyi közszolgáltatás-szervezési döntések meghozatalát is.” Mivel a helyi közszolgáltatások környezete folyamatosan átalakulóban van, ezért folyamatosan szükség lesz a kormányzat részéről is a finanszírozási és szabályozási környezet továbbfejlesztésére.
A kapcsolódó döntések megalapozottságát is fejleszteni szükséges objektív, tényalapú vizsgálatokra lehetőséget kínáló adatbázis létrehozásával.
Az ÁROP-ból finanszírozott kutatás segítségével kidolgozott IKIR koncepció megvalósításával jelentős támogatást kapnának a következő funkciók:


a költségvetés feladatfinanszírozási elvű, nullbázisú tervezése,



a működés átvilágítása, hatékonyságelemzése,



fenntartói döntések hatás- és költségelemzése, a működés modellezése,



optimális intézményszerkezet kialakítása,



optimális összetételű és létszámú személyi állomány kialakítása,



erőforrás-tervezés,



esélyegyenlőségi vizsgálat.

Az IKIR használata megalapozottabbá teheti a fejlesztéspolitika bemenetét képező szakpolitikai döntéseket is azzal, hogy rámutat az elérhetőségben, kapacitásban, minőségben mutatkozó rendszerszintű területi eltérésekre.
Az IKIR által legalább a következő adatköröket teszi majd összefüggéseik mentén elemezhetővé:


KSH T-Star adatbázis. Éves településstatisztikai adatok, melyek a települések, önkormányzatok
csoportosításában, illetve összehasonlító vizsgálatokban, benchmark elemzésekben játszanak
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szerepet.


KSH településtár. Az elemzések, kimutatások viszonyítási egysége legtöbbször a település, illetve
az önkormányzat, ezért szükség van a település-nyilvántartás rendszeres követésére.



Ágazati, szakminisztériumi adatbázisok.



Az egyedi célkitűzés keretében gyűjtött elégedettségmérési információk.

Az IKIR bevezetéséhez a közszolgáltatások körére, feladatellátási megoldásaira kiterjedő adatfelvétel
szükséges az önkormányzatok körében. Az intézkedés ezek mellett a felhasználók képzését és az adatbázisok aktualitását biztosító további adatfelvételeket is támogatja.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatások menedzsmentje és fenntartói.

Lehetséges kedvezményezettek

Az IKIR rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére
kijelölt kormányzati szervezet.

2.A.2.1.1.3. Intézkedés: A közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése
Az intézkedés keretében átfogó képzési programot fogunk megvalósítani a közszolgáltatások menedzsmentjében résztvevő szakemberek (elsősorban a jegyzők és munkatársaik, illetve a járási kormányhivatalok) számára. A helyi közszolgáltatások optimalizálása csak akkor lehetséges, ha a szükséges szervezési
munkálatokhoz helyben is rendelkezésre áll a szükséges kompetencia. Mivel ilyen jellegű ismereteket a
formális oktatás keretében nem kaptak a helyi közszolgáltatások fenntartói, ezért ezen a területen fejlesztés szükséges.
A képzési program tervezetten azokra a területekre fókuszál, amelyek lehetővé teszik a helyi közszolgáltatások helyben történő áttekintését, optimalizálását:


a közszolgáltatások szervezet-, illetve minőségfejlesztési módszertanai (pl.: Lean menedzsment,
6 Szigma és Kaizen);



korszerű menedzsmentmódszertanok alkalmazása a közszolgáltatásokban (pl.: kontrolling, CAF,
benchmarking);



korszerű vezetés-szervezési módszertanok;



az IKIR bevezetésével kapcsolatos ismeretek;



a felhasználókkal partnerség kialakítását szolgáló megoldások.

A képzési programok egységes, az ÁROP projektekben kidolgozott módszertanokra alapoznak ugyanakkor
a közszolgáltatási vezetők elérhetőségére tekintettel – a központi mellett – részben helyi kurzusok,
workshopok keretében valósulnak meg.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Közszolgáltatások menedzsmentje és fenntartói

Lehetséges kedvezményezettek

Felsőoktatási intézmények, civilek

2.A.2.1.1.4. Intézkedés: A közszolgáltatások szervezési paradigmáit megújító kutatások végrehajtása
A helyi közszolgáltatások helyzete az „egymásra torlódó” átalakítások, illetve a felgyorsult társadalmi,
gazdasági változások miatt olyan komplexé vált, amelyet nehéz a helyi szakembereknek megfelelő tudományos, módszertani és információs háttér hiányában átlátni.
Ezért az intézkedés keretében kutatási programokat indítunk a helyi közszolgáltatások terjedelmének,
területeinek, ellátásának szervezési és működtetési helyzetének, trendjeinek, innovatív módszereinek és
eszközeinek tudományos igényű, rendszerszintű felmérésére, illetve elemzésére azzal a céllal, hogy a
közszolgáltatások biztosításért felelős kormányzati, önkormányzati, valamint civil szakemberek számára
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megismerhetővé és hozzáférhetővé váljanak a döntéseik megalapozását szolgáló háttérinformációk.
A kutatási programok azokra a szakmai területekre fókuszálnak, amelyek elméleti és módszertani vonatkozásban megalapozhatják a központi és helyi közszolgáltatások optimalizálását a következő szakmai
dimenziókban:


feladatellátás területi és terjedelmi kérdései;



állampolgári és ügyféligények, szükségletek;



tervezési, finanszírozási, valamint követési és ellenőrzési módszerek, mechanizmusok;



közszolgáltatás-szervezés és -menedzsment;



általános és speciális szabályozási gyakorlatok.

A kutatásokat a kontextus pontos feltárása érdekében mintaterületek komplex vizsgálatával kell elvégezni, a következő szempontokat is figyelembe véve:


a közszolgáltatási szervezeti struktúra és irányítási rendszer értékelése,



korrupciós kockázat mérés, integritásirányítási rendszer fejlettsége,



a helyi szintű szabályozási hatékonyság és jogérvényesítő képesség mérése



az elektronikus ügyintézés és hozzáférhetőség lehetőségei;



az ügyintézési reagáló-képesség mérése,



szociográfiai kutatási megalapozás,



az életminőség értékelése,



a fenntarthatósági kockázatok feltárása,



a civil társadalom és a közszolgáltatások kapcsolata,



a települési szerkezet komplex értékelése,



a közszolgáltatások közlekedési, oktatási, turisztikai szempontú értékelése.

A kutatás tovább építeni fog az egységes elégedettségmérés és az IKIR adataira is.
A tervezett kutatások segítenek majd abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak a helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja során, illetve a szakpolitikai döntéshozóknak abban, hogy a megfelelő alapokra támaszkodva fejlesszék a szabályozási hátteret. A kutatások eredményei beépülnek majd
a képzési tananyagokba is.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Költségvetési szervek, közigazgatási intézmények,
közszolgáltatások menedzsmentje és fenntartói

Lehetséges kedvezményezettek

Tudományos és felsőoktatási intézmények, kormányzati szervezetek

2.A.2.1.2. Egyedi célkitűzés: A helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja
Azonosító

A 2.2.

Egyedi célkitűzés

A helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények megvalósulását várjuk:


minden járásban átfogó felmérés készül a helyi közszolgáltatások
optimalizációjához szükséges döntések megalapozása érdekében;



az innovatív közszolgáltatás szervezési projekteken keresztül új szervezési megoldások, módszertanok honosodnak meg a közszolgáltatásban.
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A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása



a mintaprojekteknek innovatív módszertani, szervezési megközelítést
kell mutatniuk a jellemző gyakorlathoz képest;



a mintaprojekteknek a közszolgáltatási szektor sajátosságaira adaptált módszertanokat kell biztosítaniuk;



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

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.2.1.2.1. Intézkedés: Helyi közszolgáltatás optimalizációs projektek végrehajtása
A helyi közszolgáltatásokat érintő országos szintű szabályozási változásai, támogatási programok, a felgyorsult társadalmi, gazdasági, technológiai trendek miatt a közszolgáltatások sok esetben szuboptimális
szervezési megoldások mellett működnek helyi szinten. A nem optimális telepítési, szervezési megoldások, a közszolgáltatások összehangoltságának hiánya rontja a közszolgáltatások minőségét, ezen keresztül a felhasználók életminőségét.
Az intézkedésen belül a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő optimalizációs projekteket fogunk támogatni.
Az optimalizáció célfüggvénye a minőség és a hatékonyság maximalizálása, a hosszú távon rendelkezésre
álló források keretein belül.
Az optimalizációs projektek a helyi közszolgáltatások és az optimalizációs lehetőségek teljes körére kiterjedhetnek, mint például:


adott területi egységben a helyi közszolgáltatások feladat-ellátási szintjeinek, helyszíneinek felülvizsgálata az elérhetőség szempontjának és a felhasználói igényeknek megfelelően. (Pl.: mobil
szolgáltatások (pl.: mobil könyvtár) kialakítása a rossz közösségi közlekedési kapcsolatokkal rendelkező települések elérése érdekében)



egy adott terület közszolgáltatásokkal való ellátottságának felmérése; hiányzó közszolgáltatások
azonosítása (pl.: fogászati rendelés kialakításának kezdeményezése, amennyiben ezt az egészségügyi és az elérhetőségi adatok indokolják);



hiányzó közszolgáltatások kialakítása, az elérhető kapacitások innovatív összekapcsolásával,
együttműködések kialakításával (pl.: falubusz és védőnöi hálózat összekapcsolásával a védőnöi
szolgáltatás elérhetőségének fejlesztése);



a helyi közszolgáltatások minőségét fejlesztő korszerű menedzsmentmódszerek bevezetése (pl.:
LEAN menedzsment módszer oktatásán keresztül a rendszeres felülvizsgálatok, önértékelések
módszertani kapacitásának kialakítása);



a közszolgáltatások között összhang fejlesztése (pl.: a településgondnoki hálózat, a falubuszok és
a rendelések nyitvatartási).

A projektek az IKIR adatbázisaira, és az elégedettségmérési programokra, és a tervezett kutatások módszertani eredményei is építenek majd.
A projektek elsődleges eredményei olyan helyi (leggfeljebb járás szintű) intézkedési tervek lesznek, amelyeket a helyi döntéshozók a helyi közszolgáltatások optimalizációjához tudnak felhasználni. A projektek
támogatni fogják a tervezett átalakításokat is szervezési, projektmenedzsment és változásmenedzsment
szolgáltatásokkal, kis léptékű eszközfejlesztéssel. Amennyiben a javaslatok jelentős infrastruktúra fejlesztést is előirányoznak, akkor a projekt ezt jelzi az érintett ágazati operatív program számára.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói,
felhasználói

Lehetséges kedvezményezettek

Kormányzati szervek, Támogatás közvetítő szerve42

zet, partnerként önkormányzatok, civilek

2.A.2.1.2.2. Intézkedés: Innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek
Az intézkedés keretében olyan projekteket tervezünk támogatni, amelyek példát mutatnak a
közszolgáltatásszervezés innovatív megoldásaiban, és a tervezett eredmények elérése mellett alkalmasak
arra, hogy a szektorban jó gyakorlatként felmutatva a korszerű szervezési és menedzsmentmódszerek
alkalmazását ösztönözzék.
A helyi közszolgáltatások szervezési, menedzsment hátterének rendszeresen meg kell újulnia ahhoz, hogy
követhesse a változó társadalmi, gazdasági, technológiai trendeket. Ugyanakkor széleskörben csak azok a
megoldásokat szabad alkalmazni az új megoldások közül, amelyek előzetesen korlátozott körben, mintaprojektekben kipróbálásra kerültek. Mivel a helyi közszolgáltatások környezete igen komplex, ezért jellemzően szükséges az első tapasztalatok alapján az új megoldások testreszabása.
Ezért jelen intézkedés keretében a kutatási intézkedés által javasolt szervezési, módszertani megoldásokat fogjuk mintaprojektek keretében kipróbálni a széleskörű bevezetés előtt.
A mintaprojektek tematikája megegyezik az optimalizációs projektekével, kiegészítve a tesztelni kívánt
innovatív megközelítéssel, technológiai, vagy módszertani megoldással.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói,
felhasználói

Lehetséges kedvezményezettek

Közigazgatási szervek, Támogatás közvetítő szervezet, felsőoktatási és tudományok intézmények,
partnerként önkormányzatok, civilek
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6. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 2. prioritás

Mutató

Azonosító

Mértékegység

Alap

Régiókategória

Célérték

Adatforrás

F

N

Ö

A beszámolás
gyakoriság

O-2.1.

Lefolytatott elégedettségmérésekbe bevont
települések száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

3154

IH

Évente

O-2.2

Az IKIR rendszerbe becsatolt közszolgáltatások száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

10

IH

Évente

O-2.3

A közszolgáltatások megújítását előkészítő
kutatások száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

--

5

IH

Évente

O-2.4

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

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

20

IH

Évente

O-2.5.

Szervezet- és kapacitásfejlesztésben részt
vett közigazgatási dolgozók száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

1000

1000

2000

IH

Évente

2. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében) 10

7. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)11 – 2. prioritás

Azonosító

Mutató

Régiókategória

A mutató
mérték-

A célmeghatározáshoz használt közös

10Hivatkozás:

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

11Hivatkozás:

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

12Ez

Bázisérték

A bázisérték és

Bázis-év

Célérték12 (2023)

Adatforrás

A beszámolás

a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a
programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően
kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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egysége

kimeneti mutató

F

N

Ö

célérték
mértékegysége

F

N

gyakorisága

Ö

R 2.2

A helyi közszolgáltatásokkal
kapcsolatos
elégedettségmérés
során a legalább közepesen elégedett minősítést választok aránya

Kevésbé fejlett

%

nem releváns

-

-

A 2015ős felmérés
alapján
határozható
meg,

%

2015

-

-

növekszik

IH

Évente

R – 2.3

A kormányzás
konysága

Kevésbé fejlett

%

Nem releváns

-

-

70

%

2013

-

-

növekvő

Világbank,
WGI*

5 évente

haté-

*:http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

8. táblázat: Beavatkozási kategóriák – 2. prioritás

Beavatkozási terület

Másodlagos téma
Finanszírozási forma

Terület típusa

Tematikus célkitűzés

Területi végrehajtási mechanizmusok
(csak ESZA)

Kód
119

Összeg (EUR)
101400721

Kód
1

Összeg (EUR)
101400721

Kód
7

45

Összeg (EUR)
101400721

Kód
7

Összeg (EUR)
101400721

Kód
2

Összeg (EUR)

8

76 050 541

25 350 180

Kód
11

Összeg (EUR)
101400721

2.A.3. A technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó prioritási tengelyek ismertetése
2.A.4. Prioritási tengely: A Partnerségi Megállapodás keretében tervezett operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás
Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási tengely kialakításának
indokolása
A prioritási tengely finanszírozása Kohéziós Alapból történik, és Magyarország teljes területére kiterjed.

A prioritási tengely azonosítója

3.

A prioritási tengely címe

A Partnerségi Megállapodás keretében tervezett operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Nem releváns

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

Nem releváns

Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
Alap

Kohéziós Alap

Régiókategória

Fejlett, kevésbé fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy öszszes elszámolható költség)

Teljes költség

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

Nem releváns

2.A.4.1.1. Egyedi célkitűzés: Átlátható támogatási rendszer biztosítása
Azonosító

3.1.

Egyedi célkitűzés

Átlátható támogatási rendszer biztosítása

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzés célja a fejlesztéspolitika transzparenciájának biztosítása
a társadalom számára, kiemelt tekintettel a társadalmi, gazdasági, szociális
partnerekre.
Az egyedi célkitűzéshez tartozó tevékenységek végrehajtása révén a következő eredményeket tervezzük elérni:


a gazdasági, társadalmi partnerek elégedettek a programok átlátha46

tóságával; a gazdasági, társadalmi partnerek a programok megvalósítását nyomon tudják követni elsősorban a Monitoring Bizottságok
működtetésén keresztül


a közvélemény előtt ismertek az ESZA, ERFA, KA alapok céljai és finanszírozási lehetőségei.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.4.1.1.1. Intézkedés: A Monitoring Bizottságok működtetése
A technikai segítségnyújtás felhasználásával a Monitoring Bizottságok működési feltételeit tervezzük biztosítani, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek, és a partnerségbe betöltött szerepének a Bizottságok
maradéktalanul eleget tudjanak tenni.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

A Monitoring Bizottság tagjai, a Monitoring Bizottság tagjai és az általuk képviselt gazdasági, társadalmi szereplők, érdekcsoportok,

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok

2.A.4.1.1.2. Intézkedés: A társadalom tájékoztatása
Ezen intézkedés keretében a társadalom tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek kerülnek finanszírozásra. Összhangban a 115. cikk szerinti kommunikációs stratégiával a tájékoztatási tevékenységek
magába foglalják a támogatási, fejlesztési lehetőségek ismertetését, a fejlesztési eredmények bemutatását. Külön hangsúlyt tervezünk fektetni a helyi kampányokra, valamint a társadalmi, gazdasági partnerségbe bekapcsolódó szervezetek kiemelt tájékoztatására.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

közvélemény, kiemelten a pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség

2.A.4.1.2. Egyedi célkitűzés: A szabályosság biztosítása
Azonosító

3.2.

Egyedi célkitűzés

A szabályosság biztosítása

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzés célja a közösségi és hazai jogszabályok, iránymutatások
maradéktalan érvényesítése a programok lebonyolítása során.
Az egyedi célkitűzés keretében végzett tevékenységekkel a következő eredményeket tervezzük elérni:


a programok végrehajtása során a hibaarány az elfogadható érték
alatt marad;



a kedvezményezettek ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív
47

terhei csökkenek.
A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.4.1.2.1. Intézkedés: Az Audit Hatóság működtetése
A 2014. évben az új programozási időszak kezdetén az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
mint Audit Hatóság feladata a kijelölő (designation) auditok lefolytatása, valamint az ellenőrzés eredményeként auditvélemény kiadása. A kijelölő auditok célja annak megítélése, hogy a hazai intézményrendszer kialakítása megfelelő-e az új programozási időszak feladatainak ellátására. Az Ellenőrzési Hatóság
valamennyi operatív program vonatkozásában lefolytatja az ellenőrzést, majd auditvélemény keretében
nyilatkozik az intézményrendszer megfelelőségéről.
A 2014-2020-as programozási periódus második szintű ellenőrzési feladatai (rendszervizsgálatok, projektellenőrzések és új feladatként számlák éves zárásának ellenőrzése) szintén az Audit Hatóság feladata.
A kifizetések előrehaladásával a lefolytatandó projektellenőrzések száma előreláthatólag növekedni fog,
valamint az új szabályozás miatt az ütemezés is feszítettebb lesz.
A kijelölés ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal párhuzamosan zajlanak az előző programozási periódus (2007-2013) rendszer- és projektellenőrzései is. A projektellenőrzések területén a kifizetések növelésével, felgyorsításával többletfeladatok várhatóak. A 2015. évben az intézményrendszernek meg kell kezdenie a 2007-2013-as programozási periódus zárására való felkészülést, amelyhez szükséges a zárás
során alkalmazandó a módszertani anyagok kidolgozása, valamint valamennyi OP esetében le kell folytatni a zárást megelőző rendszervizsgálat első ütemét. A zárási dokumentumok elkészítésében az EUTAF-nak
kiemelt feladatai vannak, mivel valamennyi OP esetében össze kell állítania a záró beszámolót, valamint
ki kell adnia zárónyilatkozatot, amelyben véleményt mond az OP végrehajtásáról és megvalósulásának
szabályosságáról.
Összességében a 2015-2017. évek során közel kétszeres feladat hárul az EUTAF, amelynek szervezeti
feltételeit (humánkapacitás növelése, képzése, az ellenőrzések tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása) szükséges megteremteni annak érdekében, hogy az ellenőrzések hatékonyan, megfelelő minőségben
és határidőben lefolytathatók legyenek.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Audit Hatóság, a végrehajtási intézményrendszer
egyéb szereplői, pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

Audit Hatóság

2.A.4.1.2.2. Intézkedés: Az irányítási és ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása
Az operatív programok végrehajtásának teljes folyamatában biztosítani kívánjuk a feladatok ellátásához
szükséges feltételek, kiemelten a projekt ellenőrzések terén.
Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységek közül kiemelnedő a feladatellátáshoz szükséges
megfelelő infrastruktúra és szakértői kapacitás biztosítása, az ellenőrzések külső helyszínen történő lebonyolítása, szakmai tapasztalatcserék, egyeztetések megvalósítása, mind az intézményi szereplők között,
mind más tagországokkal, illetve az Európai Bizottsággal.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő
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Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, Igazoló Hatóság, végrehajtási intézményrendszer egyéb szereplői

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, Igazoló Hatóság, közreműködő szervezetek, a végrehajtási
intézményrendszer egyéb szereplői

2.A.4.1.3. Egyedi célkitűzés: Az eredményesség és hatékonyság biztosítása
Azonosító

3.3.

Egyedi célkitűzés

Az eredményesség és hatékonyság biztosítása

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzés célja a programok eredményes és hatékony végrehajtását támogató feltételek kialakítása, illetve fejlesztése.
Az egyedi célkitűzés keretében végzett tevékenységekkel a következő eredményeket tervezzük elérni:


a monitoring tevékenységen, az értékeléseken, elemzéseken keresztül biztosított a döntés-előkészítés megfelelő információs háttere;



megvalósul az elektronikus pályáztatás;



a kedvezményezettek felkészültsége a forráslehívás igényeinek megfelelő mértékű;



kialakul a fejlesztéspolitika tudásmenedzsmentrendszere.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.4.1.3.1. Intézkedés: A programok eredményességének, hatékonyságának értékelése
Az új programozási ciklusban a közösségi szabályozással összhangban még nagyobb szerepet szánunk a
CPR 56 paragrafusában is megkövetelt független értékeléseknek, hatásvizsgálatoknak. Cél a vizsgálatok
számának növelése és azok eredményességének fejlesztése. Ez egyrészt kapacitásfejlesztést, másrészt a
szükséges adatok rendelkezésre állásának fejlesztését is igényli.
Az intézkedés keretében tervezzük finanszírozni a programok eredményességének, hatékonyságának
megítélését elősegítő elemzéseket, értékeléseket, valamint azokat a tevékenységeket, amelyek az elemzésekhez, értékelésekhez szükséges információk előállításához szükségesek.
Az intézkedésből finanszírozzuk az értékelésekhez szükséges független szakértői kapacitások, továbbá az
értékelések megállapításainak implementálásához szükséges speciális szakmaikompetenciák bevonását.
Az intézkedés finanszírozza az értékelések adatigényét biztosító adatfelvételeket, valamint
adatbázisvásárlások költségét is.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, Monitoring Bizottság, társadalmi,
gazdasági, szociális partnerek.

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok
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2.A.4.1.3.2. Intézkedés: A hatékony végrehajtás informatikai támogatása
A programok hatékony és szabályos végrehajtása, értékelése, a megfelelő döntések előkészítése elképzelhetetlen megfelelő informatikai támogatás nélkül. Ezen intézkedés keretében biztosítjuk a szükséges
informatikai hardver és szoftver megoldásokat az intézményrendszer minden szereplője számára.
Az informatikai megoldások fejlesztésével biztosítjuk az e-kohéziós irányelv elvárásait, valamint a fejlesztések hozzájárulnak majd a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentéséhez is. A 2007-13as
időszaki tapasztalatok alapján tervezzük kiterjeszteni az e-pályáztatás még szélesebb körű alkalmazását.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, Igazoló Hatóság, közreműködő szervezetek, a végrehajtási
intézményrendszer egyéb szereplői, pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség

2.A.4.1.3.3. Intézkedés: A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása
A 2007-2013 időszak több értékelése is feltárta, hogy a kedvezményezettek felkészültsége terén is jelentős hiányosságok vannak Magyarországon. Ezért a technikai segítségnyújtás segítségével bővíteni kívánjuk azokat a kapacitásokat a végrehajtó rendszeren belül, amelyek a kedvezményezetteket tudják segíteni
a projektek megvalósítása során. Elsősorban olyan speciális szakértelmet lefedő kapacitásokat tervezünk
finanszírozni, amelyek jellemzően nem állnak rendelkezésre a kedvezményezetteknél, mert csak a nagy
volumenű vagy speciális tematikájú projekteknél szükségesek.
Az intézkedés tervezetten keretet biztosít olyan tevékenységek számára, amelyek a pályázók projektelőkészítését és -végrehajtását támogatják tájékoztatási és tanácsadási, szakértői, valamint egyéb speciális adminisztratív szolgáltatásokkal, továbbá ebből az intézkedésből fogunk a projektmenedzsmentkapacitás fejlesztését célzó szervezetfejlesztési segítséget biztosítani a kiemelt jelentőségű kedvezményezettek számára.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, a végrehajtási intézményrendszer
egyéb szereplői

2.A.4.1.3.4. Intézkedés: Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges tudástőke biztosítása
A 2007-2013-as időszakot értékelő projektek egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy fejleszteni kell a
fejlesztéspolitikában dolgozók ismereteit az egyes funkciók célrendszeréről, szempontjairól, illetve javítani
kell az együttműködési készségeket. Ehhez jelentős mértékben járulhat hozzá egy korszerű tudásmenedzsment-rendszer, amely az egyes munkakörökhöz előírja a szükséges képzési követelményeket, illetve
biztosítja a szükséges képzéseket, továbbképzéseket.
A rendszer része lesz egy a közigazgatási ösztöndíjak rendszerével összehangolt ösztöndíjrendszer is,
amely a módszertani fejlesztéseket, a tudásmegosztást és az együttműködést (pl.: rotáció) preferálja. Az
intézkedés fedezetet nyújt a tudásmegosztás további eszközeihez is, mint például konferenciák, szemináriumok, workshopok, kiadványok, hírlevelek stb.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok, Igazoló Ha50

tóság, a végrehajtási intézményrendszer egyéb
szereplői
Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságo, közreműködő
szervezetek
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9. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 3. prioritás

Mutató

Azonosító

Mértékegység

Alap

Régiókategória

Célérték

Adatforrás

A beszámolás gyakoriság

Ö

3.1

Komplex, a gazdasági, társadalmi, szociális, környezeti
hatásokra egyaránt kiterjedő értékelések száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

50

Értékelések lefolytatásáért
felelős szervezeti egység

Évente

3.2

Az AUDIT HATÓSÁG munkatársainak éves átlagos statisztikai létszáma

fő

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

Felmérés alatt

Ellenőrzési Hatóság

Évente

3.3

Monitoring Bizottsági ülések száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

126

IH

Évente

10. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)13 – 3. prioritás

Azonosító

Mértékegység

Mutató

Régiókategória
(adott esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték14 (2023)

A beszámolás gyakorisága

Adatforrás

R-3.1

Azon Monitoring Bizottsági tagok aránya, akik
legalább megfelelőnek értékelték a Bizottság
munkájával kapcsolatos tájékoztatást, annak
gyakoriságát és minőségét.

%

Kevésbé
fejlett

fejlett,

2015-ben mintavételes adatfelvétellel
kerül meghatározásra

2014

növekvő

Felmérés az
tagok körében

R-3.2

A hibaarány OP szerződött állománnyal súlyozott átlaga

%

Kevésbé
fejlett

fejlett,

2015-ben
kerül
meghatározása

2013

csökkenő

Miniszterelnökség
adatszolgáltatás

Évente

R-3.3

A mérföldkőhöz kitűzött célokat teljesítő prioritások aránya az OP prioritásokon belül

%.

Kevésbé
fejlett

fejlett,

-

2014

100%

Miniszterelnökség
adatszolgáltatás

Évente

13Hivatkozás:
14Az

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

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

Évente

11. táblázat: Beavatkozási kategóriák – 3. prioritás

Beavatkozási terület

Másodlagos téma
Finanszírozási forma

Terület típusa

Tematikus célkitűzés

Területi végrehajtási mechanizmusok
(csak ESZA)

Kód
121

Összeg (EUR)

122

11 724 138

123

29 017 369

152 707 622

Kód
1

Összeg (EUR)
193 449 129

Kód
7

53

Összeg (EUR)
193 449 129

Kód
N/A

Összeg (EUR)

Kód
N/A

Összeg (EUR)

Kód
N/A

Összeg (EUR)

3. SZAKASZ: FINANSZÍROZÁSI TERV15
3.1.

Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek 16

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

ESF kevésbé fejlett régiók

ESF
átmeneti régiók
ESF
fejlett régiók
ESF Total

2014
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2015
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2016
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2017
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2018
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2019
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

2020
Fő
Eredmén
allokáció
yességi
tartalék

TOTAL

74
023 367

5 154 212

76
159 581

5 154 212

78
431 343

5 154 212

80
444 760

5 154 212

82
725 880

5 154 212

85
293 057

5 154 212

88
167 304

5 154 212

601 324
776

74
023 367

5 154 212

76
159 581

5 154 212

78
431 343

5 154 212

80
444 760

5 154 212

82
725 880

5 154 212

85
293 057

5 154 212

88
167 304

5 154 212

601 324
776

25
252 531

0

26
053 471

0

26
893 777

0

27
592 856

0

28
332 432

0

29
220 753

0

30
103 309

0

105
325 120

5 154 212

108
037 616

5 154 212

111
058 312

5 154 212

114
513 810

5 154 212

118
270 613

5 154 212

YEI

Kohéziós Alap

Total

3.2.

99
275 898

5 154 212

102
213 052

5 154 212

193
449 129
794
773 905

Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR) 17

13. táblázat: (18.A táblázat) Finanszírozási terv
Alap

Régiókategória

Elszámoláűs módja

Uniós hozzájárulás

15Hivatkozás:

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

16Hivatkozás:

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

17Hivatkozás:

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

Nemzeti hozzájáru-

54

A nemzeti hozzájárulás indikatív megoszlása

Összes

Társfinanszírozási

EBB

(a)

lás
(b) = (c) + (d))

Nemzeti kiadás
(c)
Prioritás tengely
1

ESZA

Kevésbé fejlett

Összes elszámolható
költség

YEI
Prioritási
tengely 2

ESZA

Kevésbé fejlett

Összes elszámolható
költség
Összes elszámolható
költség

YEI

Prioritási
tengely 3

KA

NA

Total

ESF

Kevésbé fejlett

Total

ESF

Átmeneti

Total
Total
Total

ESF
YEI
CF

Fejlett

TOTÁL

NA

499 924 055

88 291 094

(e) = (a) +
(b)

ráta
(f) = (a)/(e) (2)

hozzájárulása

588 215 149

85%

0

0

0
0

119 309 002

85%

0

Nemzeti
magánkiadás (1)
(d)

88 291 094

0

0

0

101 400 721

17908281

17908281

0

0

0

0

0

0

0

193 449 129

34 164 860

34 164 860

0

227 613 989

85%

0

106 199 375

106 199 375

85%

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
193 449 129
794 773 905

0
0
34 164 860
140 364 235

0
0
34 164 860
140 364 235

0
0
0

0
0
227 613 989
935 138 140

0
0
85%

0
0
0

85%

0

601 324 776

55

0
0

707 524 151

0

14. táblázat: (18.B. táblázat): Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget18 (adott esetben)
Régiókategória

Alap19

1.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdemény ezés számára nyújtott
összeg

NA

2.

Kiegészítő
támogatás

ESZA-

Kevésbé
fejlett régiók

3.

Kiegészítő
támogatás

ESZA-

Átmeneti
régiók

4.

Kiegészítő
támogatás

ESZA-

Fejlettebb
régiók

5.

ÖSSZESEN: Ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés prioritási
tengely [része].

Az uniós
támogatás
számításának alapja20

Uniós
támogatás
(a)

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

Nemzeti közfinanszírozás(c)
Nem releváns

Nemzeti magánfinanszírozás(d)

Összes finanszírozás

Társfinanszírozási arány

(e) = (a) + (b)

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

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

6.
7.
8.

18

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

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (a kezdeményezés számára nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) alapnak tekintendő és egyetlen külön soron kell szerepelnie, még akkor is, ha a prioritási tengely
része.
19

20Összes

elszámolható költség vagy elszámolható közkiadás
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15. táblázat: (18. C. táblázat):A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint21
Prioritási tengely

Alap

Régiókategória

Prioritás tengely 1

ESZA

Kevésbé fejlett

Prioritás tengely 2

ESZA

Prioritás tengely 3

KA

Tematikus célkitűzés

Uniós hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás

Összes finanszírozás

11

499 924 055

88 291 094

588 215 149

Kevésbé fejlett

11

101 400 721

17 908 281

119 309 002

N/A

N/A

193 449 129

34 164 860

227 613 989

794 773 905

140 364 235

935 138 140

TOTAL

16. táblázat: Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege22

Prioritási tengely

Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó
támogatás indikatív összege (EUR)
Nem releváns

Összesen

21Hivatkozás:

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

22Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (5) bekezdése
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Az operatív programhoz rendelt teljes összeg részaránya
(%)

4. SZAKASZ: INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS 23
Az integrált területfejlesztési megközelítés ismertetése az operatív program tartalmának és célkitűzéseinek figyelembevételével, tekintettel az partnerségi megállapodásokra, és ismertetve, hogy az operatív
program hogyan járul hozzá céljainak és várt eredményeinek eléréséhez.
A KÖFOP sajátos beavatkozásaira tekintettel sem az ITI, sem a CLLD eszköz alkalmazását nem tervezzük.

4.1.

Közösségvezérelt helyi fejlesztés (adott esetben)24

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

4.2.

Fenntartható városfejlesztés (adott esetben)2526

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

17. táblázat:A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések – az ERFA- és ESZA-támogatás
indikatív összegei
Alap

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

Összesen ERFA

Nem releváns

Összesen ESZA

Nem releváns

Összesen ERFA+ESZA

Nem releváns

4.3.

Az alapból a programhoz
nyújtott teljes összeg részaránya

Integrált területi beruházás (ITI) (adott esetben)

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

23Hivatkozás:

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

24Hivatkozás:

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és
a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 289. o.).
25

26Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének b) pontja; az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdése
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A KÖFOP esetében ITI alkalmazására nem kerül sor.

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

Alap

Indikatív pénzügyi támogatás (uniós támogatás) ()

Nem releváns.

Összesen

4.4. A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív program keretében végrehajtott interregionális és transznacionális intézkedésekre vonatkozó rendelkezések (adott
esetben)27
Az 1. prioritási tengely keretében tervezett Közigazgatási Kompetencia Központ egyik feladata lesz a közigazgatási jó gyakorlatok gyűjtése, beleértve a külföldi jó gyakorlatokat is. Ennek keretében szorosabb
együttműködést tervezünk a Visegrádi négyek országcsoport releváns szervezeteivel.
Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni.

4.5. A tagállam által azonosított programterület szükségleteire is figyelemmel a program szerint tervezett beavatkozásoknak a makroregionális stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő stratégiákhoz
való hozzájárulása (adott esetben)2829
A KÖFOP beavatkozásai nem teszik lehetővé a makroregionális stratégiákhoz való kapcsolódást.

27Hivatkozás:

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

28Hivatkozás:

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

29

Amennyiben a tagállamok és a régiók makroregionális stratégiákban és tengeri medencéket érintő stratégiákban vesznek részt
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5. SZAKASZ: A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK VAGY A HÁTRÁNYOS
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTÉS LEGNAGYOBB KOCKÁZATÁVAL SZEMBENÉZŐ
CÉLCSOPORTOK EGYEDI SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN)30
5.1. A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a kirekesztés által leginkább veszélyeztetett célcsoportok
Nem releváns.

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

30Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének a) pontja

60

19. táblázat: Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére31

Célcsoport/földrajzi
terület

Az integrált
megközelítés
részét képező
tervezett intézkedések fő
típusai

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória

Beruházási
prioritás

Nem releváns.

6. SZAKASZ: SÚLYOS ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYBAN LÉVŐ FÖLDRAJZI
TERÜLETEK SAJÁTOS SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN) 32
Nem releváns.

31

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

32Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke(4) bekezdésének b) pontja
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7. SZAKASZ: AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS
SZERVEZETEK, VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE 33
7.1.

Az érintett hatóságok és szervezetek34

20. táblázat: Az érintett hatóságok és szervezetek

Irányító Hatóság
Igazoló hatóság, ahol alkalmazható
Ellenőrzési hatóság
Szerv, amely számára a Bizottság
kifizetést eszközöl

Miniszterelnökség, Közigazgatási Programok Irányító Hatósága
Magyar Államkincstár
Európai Uniós Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság
Magyar Államkincstár

helyettes államtitkár
elnök
főigazgató
elnök

Az irányító hatóság feladatai:


a szakpolitikai felelőssel (uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a projektkiválasztás során a szakpolitikai szempontok érvényesítéséért) egyeztetett javaslatot tesz a program tartalmára és módosítására,



a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészíti a többéves nemzeti keretet és az éves fejlesztési keret tervezetét, és szükséges esetén javaslatot tesz azok módosítására,



a szakpolitikai felelős bevonásával elkészíti az éves fejlesztési keret alapján a felhívást, amelynek során vizsgálja a felhívásnak a programhoz való illeszkedését, az európai uniós és nemzeti
elszámolhatósági, továbbá költséghatékonysági adminisztratív terhek, szabályozási kötöttségek, végrehajtási költségek csökkentésére, szinergia biztosítására vonatkozó szempontokat,



a szakpolitikai felelős bevonásával előkészíti a felhívás módosítását vagy visszavonását, ha a
felhívás keretének forrásfelhasználása nem megfelelően halad,



gondoskodik a felhívások monitoring rendszerbe történő rögzítéséről,



a szakpolitikai felelősök számára információt biztosít a felhívások végrehajtásáról, a programok
szakmai előrehaladásáról, különös tekintettel az indikátorok és szakpolitikai mutatók teljesülésére,



elkészíti a nagyprojekt javaslatokat,



döntést hoz a kiválasztott projektekről, megköti a támogatási szerződéseket, támogatási döntésével hatályba lépteti a támogatási okiratot;



feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával, erről egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, annak feladat- és
hatáskörébe tartozó kérdésekben,



kialakítja a program irányítási és kontroll rendszerét, melynek megfelelően elkészíti és aktualizálja - az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott szempontrendszer alapján - a program irányítási és kontrollrendszereinek leírását, melyet az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett az audit hatóság és az Európai Bizottság részére megküld,



az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel egyetértésben javaslatot tesz a
közreműködő szervezet kijelölésére az NFK részére,

33Hivatkozás:

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

34Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontja
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a pénzügyi eszközök indítását megalapozó ex ante elemzés alapján javaslatot tesz az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszternél a végrehajtó szervezet kijelölésére,



a Kormány döntését követően megköti a finanszírozási megállapodást a végrehajtó szervezettel,



nyomon követi a programok pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel a mérföldkövek teljesítésére, amelyek eredményeit megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter és a szakpolitikai felelős részére,



nyomon követi a programok és a támogatott projektek előrehaladását, a határidőre nem teljesítő projektek körét, e tevékenységének keretében projektfelügyeleti rendszert működtet,



közreműködik az értékelési terv előkészítésében és a programot érintő értékelési tevékenységben,



közreműködik a felelősségébe tartozó programmal összefüggő Horizontális Monitoring Bizottság tevékenységében és működteti a monitoring bizottságot,



közreműködik az egységes kommunikációs stratégia kidolgozásában és módosításában;



közreműködik az európai uniós források felhasználásához kötődő partnerségi egyeztetési folyamatok, valamint kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátásban,



elkészíti a program éves és záró jelentését,



felelős az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott csalás
elleni politika végrehajtásáért, így közreműködik a csalás megelőzése, annak azonosítása, jelentése, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek és az esetleges késedelmi kamatok viszszafizettetése, szankcionálása tekintetében, melynek keretében:



eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint,



együttműködik a csalás kockázatelemzése módszertanának kidolgozásában, elvégzi az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott módszertan szerinti csalás kockázatelemzését, alkalmazza a csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert,



az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és bűnügyi jelzések megtételével egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, és
az audit hatóságot,



részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és
korrupció elleni képzéseken,



elkészíti a vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót,



a területi szereplők által kezdeményezett integrált területi program módosítást jóváhagyja,
amennyiben a módosítás nem érinti az integrált területi program elfogadását rögzítő Kormányhatározatban foglaltakat,



2017. október 31-ig, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkben
említett előrehaladási jelentés megállapításaival összhangban az Európai Bizottsággal egyetértésben amennyiben indokolt, javaslatot tesz a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak a források átcsoportosítására,



biztosítja a kincstár részére a központosított számviteli nyilvántartás vezetéséhez szükséges bizonylatok (kivéve bankkivonatok) rendelkezésre bocsátását, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiadott és a www.szechenyi2020.hu oldalon közzétett útmutató
szerint,



együttműködik más irányító hatóságokkal a programok közötti szinergiák biztosítása és az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében,



megteszi a szükséges intézkedéseket a hatáskörébe tartozó rendszerszintű szabálytalanságok
megelőzése, illetve kezelése - beleértve az ismétlődés kockázatának csökkentésére irányuló intézkedéseket is - tekintetében.
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Az igazoló és az audit hatóságok feladatai:
Magyarország a 2014-2020-as programozási időszak igazoló hatósági és audit hatósági feladatait ellátó
intézmények kijelölése és a működési modellek meghatározása során alapoz a 2007-2013-as időszakban kialakított szervezeti modellre, működési mechanizmusokra és a meglévő humán kapacitásra.
Mind a két szervezet független a koordinációs szervtől (a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8)
bekezdése szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el a 2014-2020-as
időszakban) és az irányító hatóságoktól. Rendelkeznek mindazzal a szakmai tapasztalattal és humán
erőforrás állománnyal, melyek alapján feladatukat magas színvonalon képesek ellátni.
Az igazoló hatósági feladatokat - hasonlóan a 2007-2013-as programozási ciklushoz - a Magyar Államkincstár fogja ellátni. A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzata az igazoló hatósági
tevékenységet alapfeladatként határozza meg.
Az igazoló hatóság feladatai:


az Alapokból származó támogatások folyósítása érdekében összeállítja az operatív programokra vonatkozó átutalás igénylési dokumentációt, igazolja a költségnyilatkozatok számszaki pontosságának és megbízhatóságának, valamint a költségek alátámasztottságának ellenőrzésére
irányuló eljárások európai uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelőségét, és benyújtja
az igazolt átutalás igénylési dokumentációt az Európai Bizottság részére,



a költségek megfelelőségének ellenőrzése érdekében tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró látogatást végez a pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél,



az irányító hatóság által az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján megküldött kifizetési ütemezések alapján összeállítja és benyújtja a tárgyévre és a következő évre
vonatkozó kifizetési előrejelzéseket az Európai Bizottság részére az adott év január 31-ig, valamint július 31-ig,



fogadja az Alapokból származó támogatásokat az Európai Bizottságtól,



a monitoring és információs rendszerben vezeti az igazoló hatóság pénzügyi nyilvántartásait,
ennek keretében nyilvántartja az Alapokból származó támogatás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegeket,



végrehajtja az adminisztratív hibák, valamint az operatív program megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciókat, és elszámol az alapokból származó visszafizetett támogatásokról az Európai Bizottsággal,



elkészíti az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)
59. cikke (5) bekezdés a) pontjában említett beszámolókat és igazolja e beszámolók teljességét, pontosságát, hitelességét és megfelelőségét,



biztosítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikk g) pontjában
meghatározott számviteli nyilvántartási feladatok ellátását, amelynek keretében a támogatásokról a monitoring és információs rendszer alkalmazásával - központosított, valamennyi operatív programra teljes körűen kiterjedő, a számviteli törvény előírásai alapján, a kettős könyvvitel
módszerével vezetett, eredményszemléletű számviteli nyilvántartásokat vezet, és összeállítja az
éves beszámolót.



A kincstár köteles a támogatások számviteli elszámolását szabályozó számviteli kézikönyvet a
hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakkal elkészíteni, amelynek részei
o számviteli folyamatok eljárási rendje,
o számvitel politika, számlatükör, számlarend,
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o

bizonylati album.

Az audit hatósági feladatokat Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, mely szervezet 2007-2013-as időszak programjai végrehajtása során is audit hatóságként működött. Az audit
hatóság az Európai Bizottság és az államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai, valamint a nemzetközileg elfogadott standardok alapján:

7.2.



az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésének és a
223/2014/EU rendelet 35. cikk (2) bekezdésének megfelelően lefolytatja a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt,



elkészíti az audit stratégiát,



elvégzi a rendszerellenőrzéseket,



elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését,



elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát,



ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén,



nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az intézkedési tervek végrehajtását,



teljesíti az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségeket,



elkészíti a zárónyilatkozatot és az azt megalapozó jelentést,



részt vesz az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 128. cikke szerinti egyeztetéseken,



véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,



gondoskodik az Európai Bizottság által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló
ellenőrzések által felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges
tárgyalások lefolytatásáról.

Partnerek bevonása35

7.2.1. Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására tett intézkedések
és a partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében
1. Az operatív program partnerségi folyamata
A partnerség a 240/2014/EU Rendelet rendelkezéseit figyelembe véve került lefolytatásra. A partnerlisták összeállítása során követendő cél volt, hogy az operatív program előkészítésének első lépéseként nemzeti környezetben azonosítsuk az érintett érdekelt feleket. Az egyes szervezetek súlyuknál, szakmai tevékenységüknél, tagságuknál fogva biztosították az általuk képviselt szféra reprezentativitását. Az operatív programok tervezésének előrehaladásával előbb széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében a gazdasági, társadalmi, környezeti és területi szereplők
bevonásával történt meg az operatív programok tervezése.
A program szempontjából releváns partnerek a tervezést a kezdetektől segítik, az operatív program
kialakulását nyomon követik.
2. A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében
A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az operatív program végrehajtása során megvalósuló
partnerségben való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak a programok végrehajtásához és
a teljesítménykeret teljesüléséhez kötődő monitoring tevékenységbe és jelentéstételbe. Az operatív
program szintű monitoring bizottság, illetve annak albizottságainak tagjai lehetőséget kapnak állás35Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének c) pontja
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pontjuk kifejtésére. E bizottság és albizottságai tárgyalják az operatív program alatti tervezési szint
tervdokumentumait és hagyják jóvá a kiválasztási szempontrendszert.
A KÖFOP előkészítése során a partnerek több ponton is szerepet kaptak. Az operatív program szakmai tartalma (a technikai segítségnyújtás kivételével) az operatív program létrehozása előtt az EFOP
és a GINOP részeként került előkészítésre. Az EFOP és a GINOP részeként az érintett szakmai tartalmak széleskörű egyeztetés részei voltak, amely során a partnerek egyeztetések, workshopok, konferenciák, szöveges véleményezés, illetve on-line kommunikáció keretében nyilvánítottak véleményt.
Az egyeztetés lépéssorozata és az abban résztvevő partnerek köre a két operatív program tervdokumentumában bemutatásra került.
A KÖFOP kialakítása után a tervezők újra egyeztettek az érintett szakterületek képviselővel a tervek
értelmezése és az operatív programba történő integrálása kapcsán.
Az operatív program két alkalommal társadalmi egyeztetésre lett bocsátva: első alkalommal 2014.
júniusában, majd a tartalmi átdolgozásokat követően 2014. novemberében.
A partnerségi egyeztetések legfontosabb lépéseit a 12.3-as fejezet mutatja be.

7.2.2. Globális támogatások (az ESZA tekintetében, adott esetben) 36
Globális támogatások alkalmazását nem tervezzük.

36Hivatkozás:

az 1304/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése
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7.2.3. Összegek elkülönítése kapacitásépítő tevékenységek számára (az ESZA tekintetében, adott
esetben)37
Nem releváns, a nem kormányzati szereplők tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tartalmakat a
releváns prioritási tengelyek tartalmazzák.

8. SZAKASZ : AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK
KÖZÖTTI, VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ MECHANIZMUSOK 38
Az alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai Tengerügyi és Halászati
Alap (ETHA) és más uniós és nemzeti finanszírozási eszközök közötti, valamint az EBB-vel történő koordinációt biztosító mechanizmusok, figyelembe véve a közös stratégiai keretben meghatározott releváns
rendelkezéseket.
Belső koordinációs mechanizmusok
A tervezés és a végrehajtás során folyamatosan biztosítani kell az egyes OP-k közötti szinergiák kihasználását, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölését, különös tekintettel a PM 2.1.5 pontjában
integrált kezelést igénylő fejlesztési témákra. Ezen célok elérése a megfelelő intézményi keret kialakításával lesz biztosítva, mely intézményi keret összhangban van a PM 2.1 pontjában megfogalmazottakkal.
A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak 2013-ban elkészített értékelése – más értékelésekkel is összhangban – többek között megállapította, hogy a fejlesztéspolitika optimális végrehajtása
és az programok közötti szinergia kihasználása érdekében közelebb kell hozni a szakpolitikákat és a
fejlesztéspolitikát, és ezzel egyidejűleg erősíteni kell a koordinációs funkciókat az intézményrendszerben.
Az értékelés – valamint egyéb elemzések, többek között az OP-k félidei értékelései – megállapításai
az alábbiak szerint foglalhatók össze:


a szinergikus lehetőségek jobb kihasználása és a lehatárolások hatékony kezelése érdekében
szükséges a központi koordináció megerősítése (Átfogó intézményértékelés – A 2007-2013
időszak végrehajtási funkcióinak értékelése39);



a szakpolitika és a támogatáspolitika közötti együttműködés erősítése szükséges az eredményesség fokozása érdekében (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise40);



a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a projektmegvalósítás számára, rontva az abszorpciós teljesítményt (Szabályozási kötöttségek értékelése41);



az egyes kiválasztási eljárástípusoknak a fejlesztés tárgyához nem kellően illeszkedő alkalmazása egyrészt abszorpciós problémákat, másrészt a pályázókat érintő túlzott adminisztratív
terhet is jelentett, főleg az önkormányzati és civil szervezeti szférában (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise42);

37Hivatkozás:

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

38Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének a) pontja
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2013. március (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)

40

2011. május (http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013)

41
42

2012. november (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)
2011. május (http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013)
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a támogatási konstrukciók által széttördelt forrás-kihelyezési gyakorlat megnehezítette a pályázók (főleg az önkormányzati szektor) fejlesztési terveinek integrált megvalósítását, gyakran
holtteher hatáshoz vezetve (Az ÚMFT projekt kiválasztási eljárásainak értékelése 43).

Ezen megállapításoknak megfelelően a Kormány döntése alapján átalakításra került a fejlesztéspolitika intézményrendszere. Az NFÜ megszűnt, és tevékenységét 2014. január 1-től részben a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szerve, a ME, részben a szaktárcák végzik. Az
ME látja el a 2014–2020-as időszakban az ESB alapok minden alapjára és programjára kiterjedő
központi koordinációs funkciókat, és betölti a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése
szerinti koordináló szervezet szerepét.
Az ESB alapok programjai közötti összhangot biztosító koordinációs mechanizmusok és intézmények
a következők:
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK)
Az alapok közötti koordinációt kormányzati szinten az NFK biztosítja. Az NFK külön jogszabályban
meghatározottak szerint dönt az irányító hatóság, a szakmapolitikai felelős, vagy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közötti, az operatív program, EMVA esetében a vidékfejlesztési program végrehajtása során felmerülő vitás - egyeztetések alapján nem rendezhető – kérdésekben.
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB)
Az irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének fóruma a koordinációs
szervezet által működtetett FKB. Az FKB az NFK javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló testülete. Feladata az európai uniós forrásokból megvalósuló programok összehangolásának
biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek előkészítése, itt kerülnek egyeztetésre az
ESB alapokból és más uniós forrásokból finanszírozandó fejlesztésekre vonatkozó főbb kérdések. A
FKB-ba az Irányító Hatóságok képviselői mellett az egyéb uniós források felhasználásáért felelős
szakpolitikai felelősök is meghívhatók.
Monitoring Bizottság (MB)
A monitoring bizottság ellátja az 1303/2013/EU rendelet 49. cikkében és 110. cikkében, továbbá
EMVA finanszírozás esetén a 1305/2013/EU rendelet 74 cikkében, ETHA finanszírozás esetén az
508/2014/EU rendelet 113. cikkében meghatározott feladatokat.
Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság
A 2014-2020-as programozási időszakban az ESB alapok programjai közti összhang minél teljesebb
megteremtése és az egységes koordináció biztosítása érdekében az operatív programokat nyomon
követő Monitoring Bizottságok mellett Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság kerül
felállításra, amely a végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb érintett kormányzati szereplők,
valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek részvételével átfogóan követi nyomon
a programok megvalósulását. Kiemelt figyelmet érdemlő általános szakpolitikai területeken, vagy
horizontális szempontokkal, az interregionális, transznacionális és makroregionális stratégiákkal

43

2010. augusztus (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)
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kapcsolatban, továbbá az egyéb, más uniós vagy hazai finanszírozási forrású fejlesztésekkel való
összefüggés vizsgálatának támogatása érdekében a PM MB garantálja a meghatározó partnerek
bevonását.
Horizontális Monitoring Bizottság
A horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése érdekében
a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága mellett horizontális monitoring bizottság működik.
A horizontális monitoring bizottság tagjai a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága tagjai
továbbá más, a HMB tevékenysége szempontjából fontos szervezetek delegáltjai és egyéb meghívott
szakértők. A Horizontális Monitoring Bizottság titkárságát a Miniszterelnökség európai uniós támogatások felhasználásáért felelős államtitkársága biztosítja. A horizontális monitoring bizottság feladata
az anti-diszkrimináció, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők, továbbá a fenntartható fejlődés és a területi kohézió szempontjainak nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. A
horizontális monitoring bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi,
jogi és pénzügyi keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és saját maga
által

elfogadott

ügyrendjében

állapítja

meg.

Az

horizontális

szempontok

programszintű

nyomonkövetésére és érvényesítésére az operatív program monitoring bizottsága horizontális albizottságot hoz létre.44
Horizontális Munkacsoport
A Horizontális Monitoring Bizottság munkájának támogatására a koordinációs szerv horizontális
munkacsoportot működtet, amelynek munkájában az irányító hatóságok és szakpolitikai felelősök
szakértői, felkért szakértők és partnerek vesznek részt. A Munkacsoport, figyelemmel az egyes operatív programok sajátosságaira


2014 év végéig kidolgozza az ügyrendjét



2015. március végéig elkészíti, közzéteszi, és kétévente felülvizsgálja a horizontális szempontok érvényesítését biztosító koncepciót, meghatározza a horizontális szempontok nyomon követésére alkalmas adatok körét, gyűjtésük rendjét



Minden év május 31-ig elkészíti az operatív programok éves fejlesztési keretének horizontális szempontú értékelését, és az eredményről tájékoztatja a Horizontális Monitoring Bizottságot



Támogatja a horizontális szempontok érvényesítéséhez kapcsolódó kapacitásfejlesztést.

Koordinációs szerv - Miniszterelnökséget vezető miniszter
Az uniós programokkal kapcsolatos, a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerinti
koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el a 2014-2020-as időszakban. A
legfontosabb koordinációs feladatok egy helyen, a szakmai végrehajtástól elkülönítetten kerülnek
ellátásra. A koordináció kiterjed az ESB alapok mindegyikére.
A koordinációs szerv biztosítja az operatív programoknak és a vidékfejlesztési programnak az átfogó
kormányzati stratégiákkal való összhangját.

44

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 32.§
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Szakpolitikai felelős
A szakpolitikai felelősök az uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a projektkiválasztás során a
szakpolitikai szempontok érvényesítésének biztosításáért. A szakpolitikai felelősség az ESB alapokból finanszírozott programok és az egyéb uniós források felhasználása tekintetében egybeesik, így a
szinergia egy biztosított.

9. SZAKASZ: ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER45
9.1.

Előzetes feltételrendszer

Az operatív program egyetlen tematikus célkitűzéshez járul hozzá. A Partnerségi Megállapodásban rögzített akciótervek alapján, a 11-es tematikus célhoz kapcsolódó előzetes feltételek a közigazgatási stratégia elfogadásával teljesíthetők. Ennek határideje 2014. december. Az ex-ante feltételek teljesítéséről
szóló fejezetet a MELLÉKLET tartalmazza.

45Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének b) pontja
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10.

SZAKASZ: A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE46

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség esetén az adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések indikatív időkerettel.
Biztosítéki rendszer egyszerűsítése:
Eddig a rendszer nem méltányolta azokat a kedvezményezetteket, akik a közterhekhez való hozzájárulás tekintetében tanúsított jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak Magyarország társadalomés gazdaságpolitikai fejlődéséhez. nem kell biztosítékot nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, akik a
közteherviseléshez való hozzájárulás alapján érdemesek a biztosítékmentességre,


a biztosíték fenntartási időszakban alkalmazott mértékének csökkentésére lesz lehetősége azoknak, akik a megvalósítási időszakban nem követtek el szabálytalanságot és a
megvalósítási időszak indikátorait határidőben teljesítették.



követeléskezelés jelentősen felgyorsítható,



biztosítás jelentősen kisebb költséget jelenthet, mint a korábbi megoldások.

Maximalizált mértékű elszámolható költségek átalány alapú kifizetése
Azon elszámolható költségek, melyek mértéke maximalizálásra került, viszont az egész projekt megvalósítás alatt várhatóan folyamatos a felmerülésük, átalány alapú elszámolásba vonhatóak.
A projektek végrehajtásához kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése
Ha a műszaki, szakmai tartalomváltozás nem eredményezi a támogatási szerződésben vállalt indikátorok, eredmények, műszaki, szakmai jellemzők, stb. változását, nem szükséges a támogatási szerződés módosítása.
Technológiai újítások


Adatkapcsolatok körének bővítése által, a pályázótól kért adatok minimalizálása



Egyszeri adatbekérés elvének érvényesítése



E-aláírásos hitelesítés biztosítása



Pályázati adatlap egységesítése



Pályázati folyamat elektronizálása, 24 órás ügyfélkapcsolat



SMS értesítés a kedvezményezetteknek

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projektfejlesztési, pályázati szakaszban


On-line ügyintézés és kapcsolattartás



Támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott, nyilvános, mindenki számára
elérhető lesz



Csak a döntéshez szükséges igazolások kerülnek bekérésre, a köznyilvántartásokban
tárolt adatait a végrehajtó intézményrendszer kéri le.

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projekt-kiválasztási szakaszban


állami szervnél rendelkezésre álló adatot kér a támogatási igény benyújtása során az
irányító hatóság



a http://palyazat.gov.hu honlap folyamatos aktualizálásával bemutatjuk a támogatást
igénylők részére az egyszerűsítés elemeit;



46Hivatkozás:

A közszféra szervezetek fejlesztéseinél a projektszelekció egyszerűsített szakmai szem-

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének c) pontja
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pontokon alapuló kiválasztási eljárással valósul meg az uniós támogatáspolitikai alapelvek tiszteletben tartása mellett és előre rögzített tartalmi és formai követelmények vizsgálatával.


A 2014-2020 programozási időszak végrehajtási kormány rendeletében meghatározott
értékű, nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a kiválasztási szempontokat értékelő objektív mutatók előre meghatározottak és a potenciális pályázók számára is elérhetők lesznek, így a pályázók már a benyújtás előtt tisztában lehetnek azzal, hogy projektjeik támogathatóak lesznek-e.

A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése a projektmegvalósítási szakaszban


A megvalósítást közvetlen, gördülékeny kapcsolattartás és a kedvezményezetteket maximálisan támogató ügyfélszolgálati rendszerek segítik



A pályázati folyamat felgyorsítását szolgáló intézkedések, mint pl. a közbeszerzési eljárások elhúzódó ellenőrzésének racionalizálása, stb.



Bevezetésre kerül az ún. e-közbeszerzési rendszer, amely alapján ajánlatkérők és ajánlattevők közötti eljárásrendben elektronikus kapcsolattartási formává alakul át a jelenlegi elektronikus és papír alapú kapcsolattartás. A PM 2.3 pontjában, e-közbeszerzés
tárgyában megfogalmazott menetrend tartása a koordinációs szerv feladata.



Értékelés keretében az abszorpció gyorsításának lehetőségeit vizsgálta az intézményrendszer.:



Szabályozási környezet komplexitásának csökkentése, mert a vizsgálatok eredményei
alapján a komplexitás növeli a számlák elutasításának és a műszaki/szakmai tartalom
módosításának esélyét.



Jellemzően kis értékű tételek elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs teher csökkenését várja az értékelés az átalányalapú költségelszámolás bevezetésétől, elsősorban
a kedvezményezettek és intézményrendszer részéről



Támogatási szerződés mellékleteként szereplő standard költségtábla indokolatlan mértékben megkötheti a projekt költségvetését, és ez a projekt későbbi szakaszaiban szerződésmódosításokat eredményez.



Egyszerűsített költségelszámolási módok kiterjesztett alkalmazása érdekében útmutató
kiadása.

A 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban Magyarország az egyszerűsített
költségelszámolási módokat kísérleti jelleggel alkalmazta. Tapasztalatok:


Előre meg kell határozni, hogy az egyes egyszerűsített költségelszámolási módok mely
tevékenységeknél alkalmazhatóak, melyek minősülnek közvetlen és közvetett költségeknek, az egyes költségeknek mi a piaci értéke, illetve egyes projektektől milyen előre
meghatározott eredményt várunk az elszámolhatóság feltételeként.



Az egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazása elsősorban a
sztenderdizálható tevékenységekkel, uniformizálható költség-struktúrával rendelkező
műveleteknél preferált.

A 2014-2020-as programozási időszakban a következő egyszerűsített elszámolási módokat kívánjuk
alkalmazni:
72



Átalányalapon meghatározott közvetett költségek („flat rate”)



Az elszámolható közvetett költségek legfeljebb a projekt elszámolható összes közvetlen
költségeinek 20%-áig terjedhetnek.



Standard egységköltségek alkalmazásával számított átalányalapú költségek („unit cost”)



A megvalósuló tevékenységekhez, az aktuális piaci érték figyelembe vételével az alkalmazandó egységköltség mértékét, az egység definícióját és a teljesítés dokumentáltságát szükséges meghatározni, így az elszámolható költség a teljesített output darabszámának és a kapcsolódó egységköltség szorzatával határozható meg.



Átalányösszegek („lump sum”)



A módszer az előre definiált eredményen és előzetes valós költségbecslésen alapul,
melynek teljesítéséhez kapcsolódik az elszámolhatóság és a kifizetés. A lump sum lefedheti a projekt egészét, illetve annak egy részét. Olyan, elsősorban kisösszegű projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az output egységként megfogalmazható és részteljesítés nem indokolt az OP megvalósítása szempontjából.

Az intézményrendszer felkészítése az egyszerűsített költségelszámolások bevezetése előtt az alábbi
eszközök alkalmazásával történik:


módszertani útmutató elkészítése, egyeztetése az érdekelt intézményrendszeri szereplőkkel, majd annak kiadása.



képzés az érintett szereplők részére a kiadott módszertani útmutató alkalmazásával
kapcsolatban.

Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése


A pályázati rendszer elektronizáltságának növelése jelentősen csökkenti az intézményrendszer adminisztrációs terheit is.



11.

A fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás készül. Lehetőség szerint célzottan össze lesznek kapcsolva a fejlesztéspolitikai nyilvántartások
más adatbázisokkal.

SZAKASZ: HORIZONTÁLIS ELVEK47

11.1. Fenntartható fejlődés
A művelet kiválasztása során a környezetvédelmi követelmények, az erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség, valamint a kockázat-megelőzés és -kezelés figyelembevételével hozott konkrét intézkedések ismertetése.
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
Tervezés során:


a horizontális elvek érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek részvétele az operatív programok és a konstrukciók tervezésében, kialakításában;



az operatív program horizontális cél- és eszközrendszerének releváns és arányos megtervezése, figyelemmel az operatív programról készült stratégiai környezeti vizsgálat

47Hivatkozás

: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (7) bekezdése

73

megállapításaira és javaslataira, együttműködésben a központi koordinációs szervezettel;


a horizontális elvek és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon követését biztosító
kapacitások megtervezése;



operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon a horizontális célok elérését kívánják szolgálni;



a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítását biztosító projekt-előkészítés
szakmai támogatásának biztosítása;



az operatív programok közötti koordináció feltételeinek biztosítása.

Projektek kiválasztása során:


versenyalapú pályáztatás esetén a releváns kiválasztási kritériumok specifikálása;



szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati kedvezményezettek esetében) konkrét követelményrendszer meghatározása a horizontális elvek érvényre juttatásáért;

Végrehajtás során:


partnerek aktív bevonása az intézkedések, pályázati kiírások tervezésénél és
monitoringjánál



a végrehajtó intézményrendszer által nyújtott tanácsadás, képzés.

Nyomon követés, értékelés, nyilvánosság


egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer, szakmai
nyomon követés kialakítása, biztosítása



ennek megfelelő működését támogató adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése



programszintű értékelések elvégzése a horizontális elvekhez való hozzájárulásuk megállapítására (a programszintű értékelések részét képezi a fejlesztések területi szempontú értékelése is).

A horizontális szempontok nyomon követésére alkalmas adatok körét, ezek gyűjtésének rendjét a
központi koordinációnál működő Horizontális Munkacsoport dolgozza ki, a Horizontális Monitoring
Bizottság hagyja jóvá és az Egységes Működési Kézikönyv tartalmazza.
Az értékelésekről, a horizontális szempontok teljesüléséről készülő jelentéseket a központi koordináló szervezet nyilvánosságra hozza.
A fenntarthatóság elvének képviseleti szervei helyet kapnak az operatív program végrehajtását
nyomon követő Monitoring Bizottságban.
A horizontális politikák érvényesítésének és a releváns partnerek bevonásának legfontosabb szerve
a Horizontális Monitoring Bizottság, amelynek feladata a horizontális kérdések részletesebb, szakmai jellegű megtárgyalása, nyomon követése.
A fenntarthatóság követelményrendszere átfogó jelleggel a KÖFOP minden intézkedésének megvalósítása során megjelenik. Ezen túl a következő intézkedések dedikáltan is hozzájárulnak a fenntartható társadalmi berendezkedés eléréséhez.
Az 1. prioritás esetében:
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a tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan meg kell jeleníteni a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerét, a témába illeszkedő jó gyakorlatok disszeminációjával;



az érintett munkakörökben dolgozók számára kötelező zöld közbeszerzés kurzust szervezünk;



az ügyvitelszervezési feladatok során célként kell kezelni a papírfelhasználás jelentős
csökkentését;



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



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

A 2. prioritási tengely esetében a tervezett projektek kötelező elemeként fog megjelenni a támogatott közszolgáltatást érintő éghajlat-változási adaptációs igények felmérése és a szükséges adaptációs feladatok végrehajtása a projektben.
A technikai segítségnyújtás keretében – a példaértékű jellegre tekintettel:


széleskörűen bevezetjük a zöld közbeszerzés alkalmazását;



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

11.2. Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség
Az esélyegyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében a program előkészítése, tervezése és végrehajtása és különösen a
finanszírozáshoz való hozzájutáshoz és a fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének biztosításához kapcsolódó konkrét intézkedések ismertetése.
Hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok (indikatív felsorolás)
• akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű emberek
• alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók
• pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők
• (tartósan) munkanélküliek
• alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek
• romák
• szegregátumok lakói
• rossz közlekedésű településen élők
• (jövedelmi, lakhatási) szegények
• migránsok
• fogvatartottak, börtönből szabadultak
• szenvedélybetegek
• hajléktalanok
• hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok
• 45 év feletti inaktívak
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• idősek
A csoportok között átfedések lehetségesek, illetve a hátrányok halmozódhatnak.
Tevékenységek/területek, amelyekhez az operatív program hozzájárulhat:
Megfelelő
1. képzettséghez való hozzáférés
2. munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való hozzáférés
3. egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés
4. társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés
5. információhoz való hozzáférés
továbbá
9. Hatalomhoz, önrendelkezéshez, önérvényesítéshez való hozzáférés
10. Befogadó közösséghez való hozzáférés - szemléletformálás
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítása érdekében a Miniszterelnökség megalakítja
a 8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális Munkacsoportot.
Az Operatív Program megvalósítása során a Miniszterelnökség koordinációjával az Irányító Hatóság
biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését:
Tervezés:


az esélyegyenlőségi elvek érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek
részvétele az operatív program és a konstrukciók tervezésében;



egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és
eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében;



az esélyegyenlőségi elvek és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon követését
biztosító kapacitások megtervezése



operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon az esélyegyenlőségi célok elérését kívánják szolgálni.

Projektek kiválasztása:


versenyalapú pályáztatás esetén releváns kiválasztási kritériumok meghatározása annak érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb
mértékben járuljanak hozzá az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez. A kritériumoknak feltétlenül objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan számszerűsíthetőnek
kell lenniük, illetve illeszkedniük kell a pályázat tartalmához.



szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati kedvezményezettek esetében) konkrét, a projekt tartalmához igazodó követelményrendszer meghatározása az esélyegyenlőségi elvek és az egyetemes tervezés elvének érvényre juttatásának érdekében.

A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.
Végrehajtás:


kiemelt, egyedi beruházások esetében projekt szinten a releváns esélyegyenlőségi elvárásoknak való megfelelés, az egyetemes tervezés elvének érvényesítése;
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minden épületre, tárgyra, technológiára, szolgáltatásra irányuló tervezési, fejlesztési projektben a fizikai és infokommunikációs hozzáférhetőség szempontjainak alkalmazása;.



az intézményrendszerben hátrányos helyzetűek alkalmazása, az egyenlő munkáért
egyenlő bér követelményének biztosítása;



esélyegyenlőségi képzés az intézményrendszer munkatársai részére.

Nyomonkövetés
A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszert
működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítását, működtetését, továbbá biztosítja az operatív programok esélyegyenlőségi szempontértékelését a programszintű értékelések keretében, és az eredmények visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba.
Az 1. prioritás tengely esetében a befogadó, diszkriminációmentes közigazgatási gyakorlat kialakítása érdekében:


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



a képzésre történő kiválasztás során biztosítani fogjuk a diszkriminációmentességet;



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



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



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

A 2. prioritási tengely esetében a projektek kötelező elemeként fog megjelenni a projektek meghatározó tématerületein helyben jelentkező hozzáférhetőségi kihívások felmérése és kezelése. A projektek megvalósítása során továbbá természetesen biztosítani kell a diszkriminációmentességet is.
11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség
A férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához történő hozzájárulás ismertetése és adott esetben
a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesülésének érdekében hozott intézkedések a program és a
művelet szintjén.
A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:


a nők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, valamint a nők esélyegyenlőségének
megteremtésére a vezetői munkakörök betöltésében;



a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi,
közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, a vállalkozóvá válásban, kiemelt figyelemmel a kisgyermeket nevelőkre, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre;



kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció csökkentésére; a
munkahelyek családbaráttá tételére, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő,
munkakör-megosztás, távmunka) és rugalmas munkaszervezési módok alkalmazására
a kisgyermekes szülők számára;



a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban (munkaerőpiaci bérkü77

lönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, mindennek hatása a nyugdíjak
összegére);


a nők gazdasági függetlenségének előmozdítására; fokozott figyelemmel a nők vállalkozóvá válásának elősegítésére;



a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások igénybevétele (apasági szabadság, GYES, GYET), valamint a családon belüli egyenlőbb munkamegosztás területén;



a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára.

Külön figyelmet kell fordítani a nők következő csoportjaira:


roma,



kisgyermeket nevelő,



többgyermekes,



50 év feletti,



GYES-ről, GYED-ről visszatérő,



inaktív nők,



migráns nők.

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
Tervezés:


az intézményrendszer biztosította/biztosítja a nemek közti egyenlőség elvének érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív program és a konstrukciók tervezésében;



a nemek közti egyenlőség elvének és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon
követését biztosító kapacitások megtervezése;



operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon a nemek közti egyenlőség célját kívánják szolgálni.

Projektek kiválasztása:


versenyalapú pályáztatás esetén releváns kiválasztási kritériumok meghatározása annak érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb
mértékben járuljanak hozzá az a nemek közti egyenlőség elvének érvényesítéséhez
(elvárás, hogy a kritériumoknak feltétlenül objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek,
fajlagosan számszerűsíthetőnek kell lenniük, illetve illeszkedniük kell a pályázat tartalmához);



szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati kedvezményezettek esetében) konkrét, a projekt tartalmához igazodó követelményrendszer meghatározása a nemek közti egyenlőség elvének érvényre juttatásának érdekében.

Végrehajtás:


kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és társadalmi-gazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a nemek közti egyenlőség
elvárásának való megfelelés;
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az intézményrendszer személyi állományának kiválasztása során fontos szempont a
férfiak és a nők esélyegyenlősége, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér követelménye;



az intézményrendszer munkatársai képzést kapnak a nemek közti egyenlőség elvének
érvényesítéséről és jó gyakorlatairól.

Nyomon követés


A koordináló szervezet (Miniszterelnökség) követi nyomon a horizontális célok érvényesülését mind a pályázók, mind az intézményrendszer szereplőit érintően. Biztosítja, illetve felügyeli a releváns partnerszervezetek bevonását a programok tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe.



A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszert működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítását, működtetését. Évente jelentés formájában tájékoztatja a Fejlesztéspolitikai
Koordinációs Bizottságot a horizontális elvek érvényesüléséről, valamint az általa szervezett képzések előrehaladásáról.



A programszintű értékelések része a programok esélyegyenlőség szempontú vizsgálata. Az értékelések eredményeit visszacsatoljuk a végrehajtás résztvevői számára, illetve beépítjük a képzési anyagokba.

A nemek közti egyenlőség elvének érdekképviseleti szervei helyet kapnak a Monitoring Bizottságban.
A horizontális politikák érvényesítésének és a releváns partnerek bevonásának a legfontosabb
szerve a Horizontális Monitoring Bizottság, amelynek feladata a horizontális kérdések részletesebb,
szakmai jellegű megtárgyalása, nyomon követése.
A férfiak és nők közötti egyenlőség biztosítása a KÖFOP esetében a közösségi és hazai jogszabályi
kötelezettségeken túlmenő jelentőséget hordoz, hiszen a magyar kormányzat ezzel az operatív
programmal példát mutathat a többi társadalmi szereplőnek a nemek közötti esélyegyenlőség
kezelésében.
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12.

SZAKASZ: KÜLÖN ELEMEK

12.1. A programozási időszak alatt végrehajtani tervezett nagyprojektek 48
21. táblázat: A nagyprojektek listája
Projekt

A bejelentés/benyújtás tervezett
dátuma

A végrehajtás tervezett
kezdete

A teljesítés tervezett időpontja

(év, negyedév)

(év, negyedév)

(év, negyedév)

Prioritási tengelyek/beruházási
prioritások

Nem releváns.

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

48

ID

Alap

Régiókategória

Indikátor

Mértékegység

Mérföldkő 2018

Célérték
2023

db

30

100

Prioritás 1

PF1

ESZA

Kevésbé fejlett

A közigazgatási szervekre vagy
közszolgáltatá-sokra
irányuló projektek
száma nemzeti, regionális és helyi szinten

Prioritás 1

PFF1

ESZA

Kevésbé fejlett

Pénzügyi indikátor

EUR

97 836 871

499 924 055

db

8

20

EUR

19 844 473

101 400 721

Prioritás 2

PF2

ESZA

Kevésbé fejlett

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

Prioritás 2

PFF2

ESZA

Kevésbé fejlett

Pénzügyi indikátor

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének e) pontja
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12.3. Az operatív program elkészítésében résztvevő érintett partnerek
A következő táblázat a partnerségi folyamat a KÖFOP szempontjából legfontosabb lépéseit mutatja be.

Egyeztetésbe bevont

Dátum

Egyeztetés témaköre

EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium képviseltette magát)

2013.02.04.

EFOP céljai, prioritásai

EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium képviseltette magát)

2013.04.03.

EFOP 1.0 változatának megvitatása

Magyary Zoltán Közigazgatási Törzsasztal

2013.04.24

GINOP aktuális tervdokumentuma

EFOP partnersége az érintett szakmai szervezetekkel

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

EFOP 2.0 változatának véleményezése

IVSZ 'MENTA' konferencia

2013.09.12

IVSZ tagok

Az EFOP és a GINOP on-line véleményezése

2013. október 17 és
2013. november 17
között

A tervdokumentum aktuális változatai

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

2014. március 12.

a Ludovika Campus projekt / Közigazgatási
Kompetenciaközpont tervei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárság képviselőivel

2014. március 13.

a kormányzati IKT fejlesztési tervek

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

2014. március 13.

a kormányablakokhoz kapcsolódó tervezett
fejlesztésekkel összefüggésben

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

2014. március 14.

Az operatív program szakmai tartalmát érintő
egyes kiemelt kérdések

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára

2014. március 14.

Egyeztetés a Ludovika Campus projekt / Közigazgatási Kompetenciaközpont tervei

partnerek
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Egyeztetésbe bevont

Dátum

Egyeztetés témaköre

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

2014. március 18.

A közigazgatási fejlesztési tervei

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

2014. március 24.

A kormányablakokhoz kapcsolódó tervezett
fejlesztések

A Végrehajtás Operatív Program Irányító hatóság vezetője

2014. március 27.

A Technikai Segítségnyújtást tartalmazó prioritás terveivel összefüggő kérdésekről

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda vezető képviselőivel

2014. április 7.

Állami támogatások kérdésköre

Közigazgatás-fejlesztési Főosztály, Területi közigazgatásért felelős Államtitkárság,
Miniszterelnökség

2014. október

PM tárgyalásból fakadó módosítások és a
2014. június 7-én benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2014. október

PM tárgyalásból fakadó módosítások és a
2014. június 7-én benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció

Támogatás Koordinációs Főosztály, Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Belügyminisztérium

2014. október

PM tárgyalásból fakadó módosítások és a
2014. június 7-én benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció

partnerek

MELLÉKLETEK (AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZERBE KÜLÖN FÁJLKÉNT FELTÖLTVE):
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Az előzetes értékelés jelentéstervezete vezetői összefoglalóval (kötelező).49



Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatósága és teljesülésének értékelésére vonatkozó dokumentáció.

Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése.
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