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Vezetői Összefoglaló
Bevezető
A jelentés a TOP 6.0 változatának az EU Bizottság által informálisan elfogadott, így véglegesnek
tekintett szövege alapján készült. Utal a TOP értékelése során az értékelők által tett főbb
megállapításokra és lényeges javaslatokra, de nem ismétli meg részleteiben és teljes körűen azokat,
melyek mára, az OP végleges változatával kapcsolatosan már érvényüket veszítették. A jelentés azon
megállapításokat és javaslatokat helyezi előtérbe, melyek az OP eredményes végrehajtását segítik
elő.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az OP tartalma megfelel a programokkal szemben támasztott
formai és tartalmi követelményeknek, valamint, hogy a tervezési folyamat nagy vonalakban
átláthatóan és a megfelelő partnerek bevonásával zajlott le, melynek következtében a program
sikeres végrehajtását érdemi akadály nem veszélyezteti.
A beavatkozások tartalma
A TOP elsősorban azokat a beavatkozásokat foglalja magában, amelyek várható hatása területileg
korlátozott, az adott területen viszont az összehangolt beruházások együttes hatása számottevő –
összhangban a jelenlegi programozási időszak előkészítése során jelentős hangsúlyt kapott ún. „place
– based” programozási megközelítésmóddal.
Az OP illeszkedik a PM azon céljához, amely a kihasználatlan erőforrások gazdaságba történő
bevonására irányul. A TOP-ot a térbeliség erőteljes, hangsúlyos kezelése teszi egyedivé és indokolttá.
A térség-specifikus beavatkozási logika középpontjában a helyi erőforrások egymással összehangolt,
szinergikus fejlesztésére való törekvés áll. Ez a törekvés indokolja mindazon beavatkozások TOP-ban
való kezelését, amelyek egymásra erős pozitív hatást gyakorolva tudnak csak célt elérni. Ezek egy
részét tartalmazza is a TOP, bár az ágazati OP-októl való lehatárolás egyes esetekben nem célok
alapján történt, ami sem a program eredményes végrehajtását, sem értékeléseit nem segíti. Ezzel
együtt a programban a lehatárolások egyértelműek, a végrehajtás során kezelhetők.
A gazdaságfejlesztési célú prioritások
Az OP gazdaságfejlesztési célú intézkedéseinek köréből csak a tervezés utolsó szakaszában került ki a
KKV-ok közvetlen támogatása. A prioritástengely költségvetésében a KKV-támogatások kikerülésével
felszabaduló forrásokat egyrészt a gazdasági infrastruktúra-fejlesztések költségvetésének növelése,
másrészt a turisztikai attrakció-fejlesztés tématerületének az 1. számú prioritástengelybe emelése
ellensúlyozta. Ezen felül átcsoportosítás történt a 4. tematikus célhoz kapcsolódó 3. számú
prioritástengelybe, energiahatékonysági és megújuló forrású energiatermelési célok érdekében
valamint, kismértékben, a 8. tematikus célon belül az óvodák és bölcsődék kapacitásnövelésének
forrás-bővítése érdekében.
Az alkalmazott változtatások egyértelműen hozzájárultak a prioritástengely belső koherenciájának
és a választott tematikus célhoz való illeszkedésének javulásához és releváns fejlesztési
szükségletekre adnak választ. Végeredményben a gazdaságfejlesztési célú prioritástengely képes
lehet arra, hogy érdemben segítse a foglalkoztatás tartós növekedését az érintett régiókban, ehhez
azonban létfontosságú a TOP és a célokat érdemben segítő ágazati programok szoros összhangja.
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Fontosnak tartjuk a TOP üzleti infrastruktúra fejlesztésére irányuló beavatkozásainak szoros
összhangját a KKV és a városi K+F+I infrastruktúra fejlesztésére irányuló (GINOP illetve EFOP)
beavatkozásokkal. Az összehangolás megfelelő keretét jelentik a városok Integrált
Településfejlesztési Stratégiái. A PM szerinti lehatárolás alapján összehangolandó a turizmus
területén a TOP által támogatott helyi jelentőségű attrakciók fejlesztése a GINOP által támogatott
országos jelentőségű és hálózatos attrakciók fejlesztésével.
Különös gondossággal célszerű kialakítani azon beavatkozások kereteit (pl. a projekt-kiválasztási
kritériumokat, egyéb támogatási feltételeket) melyek kapcsán felmerül a kiszorító hatás kockázata.
kifejezetten ebbe a körbe tartoznak a TOP keretében az „önkormányzati többségi tulajdonú
agrárlogisztikai infrastruktúra” létesítményei. Kérdéses, hogy valóban általánosan szükséges-e, hogy
az önkormányzatok nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat, vagy inkább célszerű lenne ezen
kapacitásokat elsődlegesen a KKV-ok körében kialakítani és az önkormányzati illetve közösségi
szerepvállalást azokra a térségekre korlátozni, ahol a KKV-szektor egyértelműen nem képes ezen
feladatok ellátására. Javasoljuk, hogy a kiválasztandó projektek mindegyikének bizonyítania kelljen,
hogy az adott térségben a kialakítandó szolgáltatásokat a helyi magánvállalkozások nem képesek
biztosítani.
Az értékelők véleménye szerint a munkavállalói mobilitást nem a mellékutak rossz állapota
akadályozza elsődlegesen, hanem a közösségi közlekedés rugalmatlansága, a használói igények és a
nyújtott szolgáltatások közötti összhang hiánya. Az OP-ban javasolt intézkedés önmagában ezen
probléma megoldására nem ad lehetőséget. Javasoljuk, hogy a beavatkozások kerüljenek
összehangolásra egyrészt az IKOP elővárosi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjeivel, másrészt
a KÖFOP közlekedési közszolgáltatások megújítására irányuló, rendszerszervezési jellegű
beavatkozásaival.
A térségi foglalkoztatási célok előmozdítása szempontjából kedvező, hogy a vállalkozások számára
nyújtandó bér- és képzési támogatások a foglakoztatási paktumok keretén belül, a paktum
résztvevői számára elérhetők. Egyértelműsíteni szükséges a végrehajtás során, hogy hogyan
illeszkedik ez a támogatás a GINOP által nyújtott, elsődlegesen beruházási célú támogatásokhoz.
Ellentmondást érzékelünk abban, hogy egyrészt a program egyes elemei a munkavállalók helyben
tartását, másrészt, más elemei pedig a munkavállalói mobilitást igyekeznek ösztönözni. Ennek
feloldására javasoljuk, hogy a program tegye egyértelművé, hogy a mobilitás javítására csak kisebb
területi léptékben tartalmaz eszközöket, így a mobilitás értelmezése térségen belüli, a helyben
tartásra irányuló célhoz pedig a munkaerő térségben való megtartása érdekében kapcsolódnak
ösztönzők.
Szükséglettel megalapozott az óvodák, bölcsődék és családi napközik új munkavállalóinak
foglalkoztatási támogatása. Ezen támogatások programidőszakot követő fenntartásáról a
programvégrehajtás során gondoskodni szükséges.
A településfejlesztési célú prioritások
A településfejlesztési célokhoz kapcsolódó fejlesztések körében viszonylag jól meghatározott és az
ágazati OP-któl viszonylag jól megkülönböztethető fejlesztések valósulnak meg. A tervezés utolsó
fázisában nőtt valamelyest az energetikai célú fejlesztések kerete, amit hasznosnak, igényekkel
megalapozottnak értékelünk, különös tekintettel arra, hogy tisztázódott, hogy az alap- és középfokú
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oktatási infrastruktúra energetikai fejlesztési szükségletei a TOP keretéből elégítendők ki.
Megállapítottuk, hogy a fenntartható közösségi közlekedés fejlesztése számára rendelkezése álló
források várhatóan messze nem lesznek elegendőek a megalapozott szükségletek kielégítésének
finanszírozására.
Kérdéses emellett, hogy vállalkozásösztönzésre irányuló célok milyen mértékben tudnak teljesülni,
hiszen az OP ezen prioritások alá tartozó beavatkozásai (intézkedései) a vállalkozások működési
környezetét csak igen korlátozottan érintik. Ebben a körben megfontolandó hogy a barnamezős
területek későbbi gazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele is kapjon helyet a prioritástengely
tevékenységei között.
Szintén kérdéses, hogy a beavatkozások – érdemi közlekedésfejlesztési célú források hiányában –
képesek lesznek-e arra, hogy a városokban a „foglalkoztatás növekedését segítő térszerkezet”
kialakítását ösztönözzék. Ez, véleményünk szerint, csak akkor lehet reális cél, ha a beavatkozásokhoz
jelentős hazai forrást is rendelhetnének a városok.
Átgondolandónak és átfogalmazandónak tartjuk a „slow city” koncepcióra való hivatkozást, legalább
is az alkalmazott általános kontextusban. Sokkal fontosabbnak és időszerűbbnek ítéljük – ilyen
„koncepcionális szinten” is, a hazai vidéki városok dinamizálását, mind társadalmi, mind gazdasági
értelemben.
A tervezés utolsó fázisában megjelenített, hulladékkezelésre vonatkozó intézkedések (anyagában
történő feldolgozás, égetés, lerakók rekultivációja) átgondolatlannak tűnnek, ezek
megalapozottságának, az integrált városfejlesztési tervekhez történő illeszkedésének illetve a
beavatkozások várható hatásainak további elemzését feltétlenül szükségesnek tartjuk.
Alapvetően hasznosnak értékelhető a közösségi alapon szervezett kulturális szolgáltatások és
infrastruktúra fejlesztésére irányuló Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS, „CLLD”) támogatása az OP-ban.
Ezzel kapcsolatosan azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a „pilot” városok részletes kiválasztási
kritériumai mielőbb kerüljenek kidolgozásra és az egyébként igen időigényes beavatkozások mielőbb
megkezdődhessenek.
A fizikai beavatkozásokat kiegészítő humán fejlesztések közvetlenül a szociális városrehabilitációs
tevékenységekhez kapcsolódó elemei jól megalapozottak. Javult a „helyi szintű társadalmi párbeszéd
és helyi identitás erősítése” célú akciók meghatározottsága és az EFOP-tól történő lehatárolás is
tisztábbá, kezelhetővé vált, ám ezen akciók elvárt eredményei teljesülésének véleményünk szerint
még mindig vannak kockázatai.
A program területi keretei
A program – tervezésének kezdetétől fogva – hangsúlyosan épít a megyei (illetve megyei jogú városi)
területi közigazgatási egységek kereteihez való illeszkedésre. Ezen keretek rugalmasabbá tételére
illetve esetenkénti feloldására a tervezés során számos értékelői javaslat született.
A kialakult rendszer elvileg megfelelő keretet biztosít a területi és tematikus célok együttes,
összehangolt érvényesítésének.
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Megállapítottuk, hogy
-

a megyei keretek alkalmazása megnehezíti olyan problémák kezelését a TOP-ban, melyek
kezelése egyértelműen területi megközelítést igényelne, de a megyei keretek ehhez
szűkek, legyenek ezek akár nagyobb térségre jellemző vagy megyehatárokon átnyúló,
néhány megyét érintő problémák.

-

jelentős a kockázata annak is, hogy a területi célok másodlagosak maradnak a
programban a tematikus célkitűzések rendszerébe illeszkedő, beruházási prioritásokhoz
kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez képest, ami a program területi hatását gyengíti.

-

kockázatos, hogy a kialakult tervezési és végrehajtási rendszer nem ösztönzi
egyértelműen a megyék és a megyei jogú városok programjainak összehangolását,
valamint, hogy

-

a nagyszámú területi szereplő (18 megye és 22 MJV) munkájának központi koordinációja
jelentős erőforrásokat igényel majd a végrehajtás során.

A korábban alkalmazni kívánt járási közigazgatási keretek forrásallokációs célú alkalmazásának
megszűnése segíti azt, hogy a TOP keretében jobb minőségű és az azonosított problémákra jobban
reagáló projektek kapjanak támogatást, így az egyértelmű előrelépésnek tekinthető. A területi
projektkiválasztási rendszer (TKR) jelenlegi meghatározása szerint szükségtelenül bonyolult, ezzel
együtt egyes elemei nem kerültek egyértelműen meghatározásra. Ennek megfelelően javaslatokat
tettünk a TKR alkalmazási kereteinek javítására.
Az ágazati programok által támogatott beavatkozások és területi tervek viszonya nem tisztázott.
Javasoljuk olyan operatív szintű egyeztető mechanizmus létrehozását, amely a területi szereplők
tervei alapján biztosítani képes, hogy a TOP integrált beavatkozásaihoz kapcsolódni tudjanak az
ágazati programok egyes beavatkozásai (pl. K+f infrastruktúra, felsőoktatás, elővárosi közlekedés).
Ezzel jelentős ágazati projekteket lehetne bevonni a területi szinten koordinált megvalósítás körébe,
ami jelentősen javítaná a beavatkozások együttes térségi hatását.

Forrásallokáció
Az OP a megyei illetve térségi fejlesztési szükségleteket a megyék és megyei jogú városok
fejlesztési programjai alapján mutatja be. A források javasolt allokációja ezekhez csak nagy
vonalakban igazodik, egyes szereplők igényei és finanszírozási lehetőségei között jelentős
különbségek is lehetnek. A jövendőbeli beavatkozások és a térségi fejlesztési szükségletek pontos
összhangjának megteremtése a végrehajtás fázisában (pl. térségi szintű forrásallokáció tematikus
bontásának kialakítása, projekt-értékelési illetve kiválasztási kritériumok meghatározása) továbbra is
jelentős figyelmet és erőforrásokat igényel majd, mind az IH, mind a Monitoring Bizottság részéről.
Itt célszerű megemlíteni az OP területi fejlettségbeli különbségekhez való ellentmondásos
viszonyát: egyrészt sem a Partnerség Megállapodás szövege, sem a TOP szövege, illetve a fentiek
szerinti fő irányvonalából nem következik, hogy a TOP-nak célja lenne a fejlettségbeli különbségek
mérséklése, másrészt viszont a kormány döntéseiben meghatározott forrásallokációs tervek erős
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differenciálási szándékokat tartalmaznak a relatíve fejletlenebb területek (megyék és megyei jogú
városok) számára. Differenciált, a térségi szükségleteket figyelembe vevő forrásallokációval a
fejlettségbeli különbségekre gyakorolt pozitív – mérséklő – hatás is erősíthető lenne.
A tematikus forrásallokáció kapcsán mérséklődött valamelyest a közvetlen a gazdaságfejlesztési célú
beavatkozások túlsúlya, ezzel együtt a várható hatékonyság esélyei is javultak a tevékenységek
körének pontosításával. A tervezettnél jelentősebb forrásokat igényelne a települések közösségi
közlekedésének fenntartható fejlesztése, illetve, a végrehajtás során szükséges az IKOP és a TOP által
finanszírozandó fejlesztések összehangolása, elsődlegesen a városok Integrált Településfejlesztési
Stratégiáinak bázisán.
Eredmény-érdekeltség, indikátorok
A tervezés utolsó szakaszában az OP egyedi célkitűzései jelentősen változtak - pontosabbá,
világosabbá váltak - a korábbi OP-tervezetekhez képest. A célkitűzések további pontosításának
akadálya a legtöbb esetben az ágazati OP-októl történő lehatárolások esetében a cél-alapú
lehatárolások hiánya. Az eredményindikátorok általánosságban megfelelnek a vonatkozó
követelményeknek. Kialakításukat a rendelkezésre álló adattartalom korlátozottsága nehezíti. Az OP
sajátosságai következtében annak céljai jellemzően szorosan kapcsolódnak ágazati jellegű célokhoz,
melyeket pl. ágazati programok is támogatnak. Az eredményindikátorok egy része esetében a TOP
beavatkozásai és az indikátor értékének alakulása közötti kapcsolatot sok, programon kívüli tényező
is befolyásolja. Az előzőek következtében a célértékek teljesíthetősége is csak nagy vonalakban
ítélhető meg. Az eredményérdekeltség elvének érvényesülése és az eredmények értékelhetősége
érdekében ezért fontosnak tartjuk, hogy már a végrehajtás kezdeti szakaszában kerüljön
egyértelműen meghatározásra az egyes indikátorokra ható tényezők köre, ezek egyenkénti és
együttes hatásának mechanizmusa, kitérve az egyes, releváns ágazati programok indikátor-értékekre
gyakorolt várható hatásainak feltárására is.
Emellett várhatóan a program céljaihoz speciálisan illeszkedő adatok és információ gyűjtésére is
szükség lesz. Az adatok jelentős részét a program erős területi keretei miatt a megyei illetve a megyei
jogú városi bontásban is gyűjteni kell majd.
Az OP minden prioritástégelyéhez kapcsolódóan meghatározásra került az eredményességmérési
keret. A bevont output indikátorok megfelelőnek értékelhetők, a célértékek tekintetében az
értékelők felhívták a figyelmet egyes, a végrehajtás során kiemelt figyelmet érdemlő beavatkozásra
ennek kapcsán. A célértékek meghatározásának módszertana alapvetően a megelőző program
eredményeinek felhasználására épül, ennek kapcsán is születtek kiegészítő jellegű értékelői
javaslatok.
Végrehajthatóság
A decentralizált programozás előrejelzésünk szerint biztosítja majd a szükséges mennyiségű
projektet. Kockázatot jelenthet a források abszorpciójára azonban, ha a ”projektcsomagok”
kiválasztása során teljes mértékben megszűnik a projektjavaslatok közötti verseny ösztönző hatása,
ami a projektek minőségét károsan befolyásolja. Fontos annak felismerése, hogy a TOP által
támogatott tevékenységek akkor idézhetnek elő érdemi változást mind a területi, mind tematikus
dimenzióban, ha a kulcsfontosságú beruházásokat finanszírozó ágazati programok (pl. GINOP, IKOP)
6

beavatkozásaival koordináltan, a szinergiák kiaknázását lehetővé tevő módon kerülnek
magvalósításra. Fennáll mindazonáltal annak kockázata, hogy a lehatárolások összetettsége miatt az
esetlegesen elért eredmények nem lesznek egyértelműen a TOP-hoz rendelhetőek.
A térbeli szinergiák tényleges kihasználására akkor van esély, ha a TOP olyan speciális végrehajtó
intézményrendszeren keresztül kerül megvalósításra, amely a helyi körülmények ismeretében, ezek
figyelembe vételével képes döntéseket meghozni, hogy hely-specifikus szempontok szerint, akár
összetett támogatásban részesítse a helyi fejlesztési programokba illeszkedő projekteket. Ennek
kialakítása még folyamatban van. Jelentős kockázatot jelent, hogy az OP nem tartalmaz Szakmai
Segítségnyújtás keretet, így jelenleg még nem látható, hogy milyen források állnak majd
rendelkezésre ahhoz, hogy segítsék a speciális végrehajtó rendszer kialakítását és működését.
A horizontális elvek érvényesülése
Mindkét fő horizontális területen jelentősen fejlődött a korábbi verziókhoz képest az OP szövege. Az
értékelők további, elsődlegesen a végrehajtás fázisában érvényesíthető javaslattal éltek. A konkrét
célok és preferenciák kijelölésében a fenntarthatóság tématerületen az ex ante értékeléssel
párhuzamosan lefolytatott Stratégia Környezeti Vizsgálat (SKV) eredményei irányadóak, az
esélyegyenlőségi célok és intézkedések konkrétabb meghatározását azonban nehezíti, hogy a megyei
és városi fejlesztési koncepciók és tervek sem foglalkoznak megfelelő részletezettséggel ezen
tématerületekkel, így a helyi tervezési folyamat eredményeire nem lehet építeni ezen a téren.
A partnerségi folyamat
A partnerség folyamatának bemutatását az OP tartalmazza, a leírásból a partnerségi folyamat fő
elemei és a bevont partnerek köre, véleménye kiolvasható. Az OP tervezésével párhuzamosan zajló
decentralizált területi tervezési folyamat sajátosságai következtében folyamatos párbeszéd alakult ki
az OP tervezői és a fő intézményi területi szereplők képviselői között, ami lehetőséget adott az OP
tervezési folyamatának és tartalmának megismerésére és kommentálására is ezen szereplők részéről.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a partnerségi egyeztetés folyamata – a széleskörű nyilvánosság
biztosítása ellenére sem – tekinthető lezártnak az OP elfogadásával. Ennek oka egyrészt, az, hogy az
OP végrehajtási szakaszában is folytatandó a partnerek érdemi bevonása, másrészt pedig, hogy az OP
szempontjából lényeges elemek egy része még nem képezte egyeztetés tárgyát (pl.
szükségletelemzés, indikátorok, horizontális elvek).

Budapest, 2015. február 27.
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