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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, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani.
A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása
és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A tervezett közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések stratégiai megalapozottsága
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program stratégiai környezetét a következő dokumentumok határozzák meg prioritási sorrendben:
•
•
•
•
•
•

Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020;
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020;
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020
Nemzeti Korrupcióellenes Program 2015-2018 (Intézkedési Terv 2015-2016);
a „Zöld könyv” releváns részei, és az E-közigazgatási Cselekvési Terv releváns dokumentumai;
releváns országspecifikus ajánlások és az érvényben lévő Nemzeti Reformprogram

A stratégiai dokumentumokban megállapított - a KÖFOP hatókörébe tartózó - gyengeségek összefoglalóan
az alábbi területeket érintik:
1. A közszolgálat szervezési/szervezeti feltételei terén:
•
•
•

egyenetlen a fejlettség mind területi, mind funkcionális (szervezeti) értelemben,
a szervezeti változások nem kiszámíthatóak,
a stratégiai célok egységes iránya nem felismerhető, a célok széttartóak,

2. A bürokrácia terén
•

a lakosság és a vállalatok által érzékelhető adminisztratív terhek a közigazgatási eljárásokban
magasak,

3. Az elektronikus megoldások és szolgáltatások terén:
•

sok területen gyengék (magasabb szolgáltatási szintre alkalmatlan) az elektronikus megoldások,
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•

szigetszerű megoldások jellemzőek,

4. A közszolgálati humánerőforrás terén:
•
•

a nagy személyi fluktuáció alacsony motiváltsággal párosul,
a vezetési módszerek nem készek a változások kezelésére;

5. Az átláthatóság és etikus működés terén:
•

a hatékony korrupció-megelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt, mivel az érintett szervezetek személyi állománya nem rendelkezik ezekről naprakész információkkal, illetve nem képes a nemzetközi követelményeknek is megfelelő
szemléletmód, készségtár gyakorlati alkalmazására.

6. A közszolgálatásokat érintő területi és központi döntéshozatalhoz szükséges információellátás terén:
•

közszolgáltatások terén heterogén területi és ágazatai adatbázisok léteznek, amelyek között nem
megoldott a kapcsolódás/kommunikáció.

A felsorolt gyengeségek az alábbi fejlesztési szükségleteket támasztják alá a jelenlegi helyzet alapján.
1. A szervezési/szervezeti feltételek terén
A szervezeti struktúra konszolidálásának szükségessége
2010-től jelentős mértékben átalakult a központi és a területi közigazgatás szervezeti háttere. A 20 db
megyei (és fővárosi) kormányhivatalba került szervezetileg integrálásra 19 eddig külön-külön működő
dekoncentrált (területi) szakigazgatási szerv (pl.: ÁNTSZ, földhivatal, egészségbiztosító stb.), amelyhez
2015-ben továbbiak csatlakoztak, megteremtve ezzel a hatékonyabb, integráltabb és egységesebb működési modell kialakításának esélyét. Kialakításra kerültek a járási hivatalok (197 db), és elkezdődött az új,
integrált közigazgatási ügyfélszolgálati helyek, a kormányablakok kialakítása. Valamint elindult a települési
ügysegédi hálózat, ezzel egy többtízezer főt foglalkoztató, egységesen irányítható szervezetrendszer jött
létre, amely meghatározó a közigazgatási feladatok kiszolgálásában. A kormányhivatalok és
járásihivatalok 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, illetve a települési ügysegéd rendszeren 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 intézni, 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, amely mind a szevezeti struktúrára, mind a korábban említett munkamódszerekre, szükséges alkalmazási programokra kihatással van.
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 is a hagyományos és a korszerű formák között még a szakmai oldal felkészületlensége miatt nehézkes, az érdemi egyablakos ügyintézésre
pedig jellemzően nem felkészült. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közigazgatáson belüli szervezeti
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átalakítások során létrejött kormányablakokban megvan az elvi lehetőség a közigazgatási eljárások egyablakos és gyorsabb ügyintézésére, de a közigazgatás ügyfélszolgálataiként működő kormányablakokban
nem egységes elvek és egységes megoldásokkal történik az ügyintézés, továbbá az egyablakos és gyors
ügyintézéshez szükséges a háttérben lefutó folyamatok újraszervezése is, amely jelentős ügyintézésiidőcsökkentési potenciált rejt magában. Ugyanígy nagy lehetőségek rejlenek még azon közigazgatási eljárások körének bővülésében, amelyek teljes egészében online elintézhetőek vagy legalább online elindíthatóak. Az e-megoldások fejlesztése ugyanis csak az első, nagyvonalú lépéseket tudta megtenni, sem a
teljeskörűsége nem biztosított, sem az ügyintézés harmonizálása, a szükséges specifikus támogatása sem
jött még létre, ezért az egyablakos szolgáltatások fejlesztése a következő időszak egyik súlyponti területe.
Az integrált ügyfélkiszolgálás fejlesztésében a központi és a területi közigazgatás egyaránt érintett, mert a
területi közigazgatás ügyfélszolgálati funkcióinál megjelenített folyamatok egységességét, szakmai megfelelőségét és hatékonyságát az egyes szakterületek 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. Szükséges a korszerű humánerőforrás-menedzsmentet
jellemző megoldások alkalmazásának elterjesztése, az intézmények többségében a humánmenedzsmentfunkció kialakítása. A szervezetek jelentős részében szükséges a döntés-előkészítő, illetve egyeztető fórumok, illetve az ezeket támogató folyamatok, eszközök alkalmazása. El kell terjeszteni a szervezeti hatékonyságot, a tevékenységek minőségét biztosító önértékelési, illetve minőségellenőrzési rendszereket. Bár
szinte mindegyik korszerű menedzsmentrendszerre, szervezeti felépítésre található néhány jó példa a
közigazgatáson belül, de el kell terjeszteni általánosan és komplex módon kell alkalmazni.
2. A bürokrácia terén
Az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége
A gazdasági szféra és a közigazgatás viszonyát jól jellemzi a Word Competetiveness Online bürokráciát
mérő indikátora (Bureaucracydoesnothinder business activity), amely megmutatja, hogy a gazdálkodó
tevékenységet folytatók mennyire érzik hátráltatónak az admdinisztratív terheket. Hazánk a vizsgált országok között a középmezőnyben helyezkedik el. Az indikátor jól mutatja, hogy a magyar közigazgatás átalakítására irányuló erőfeszítések eredményei a gazdálkodó szervezetek szempontjából egyelőre csak korlátozottan érzékelhetőek.
Az állampolgárok jogainak érvényesítését hátráltatja, hogy a legtöbb közigazgatási eljárásban, különösen
az összetett ügyekben az állampolgároknak többször is meg kell jelenniük a hivatalban, ami az időtényezőn kívül plusz költségeket is jelent számukra. Ezért fontos cél az eljárások mögött húzódó folyamatok
újraszervezése az állampolgárokra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében.
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.
Felismerve e terület rendkívüli elmaradottságát, a 2010-2014 közötti időszakban a kormányzat átalakítot7

ta 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 rendszer azonban még nincsen készen: pl. nem egységesek az eljárások, nem intézhető
minden eljárás minden járási hivatalban, nem azonos a színvonal, összességében alacsony a ténylegesen
„egyablakos” módon, azonnal intézhető ügyek aránya, a változtatáshoz az alkalmazott hagyományos bürokratikus folyamatokra épülő munkamódszer átalakítása szükséges.
3. Az elektronikus megoldások és szolgáltatások terén
A közigazgatási szolgáltatások és közigazgatási eljárásokat kiszolgáló belső folyamatok 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 (NIS-ben szereplő adatok alapján), hogy:
•

•

•

•

•

•

•
•

Uniós összevetésben a magyar lakossági e-közigazgatási szolgáltatások igénybevétele megközelíti
az átlagot, 2014-ben a 16-74 év közötti lakosság 30,8 %-a töltött ki és küldött be az interneten
keresztül valamilyen elektronukus űrlapot a hatóságok irányába, míg az EU átlag 32.8 % (forrás:
Eurostat). A magyar vállalkozások esetében 2013-as adatok alapján ez az arány 80,7 %, míg z EU
átlag 74,2 %.
A felhasználó központosúság esetében jelentős elmaradást mutat Magyarország, míg az EU-s átlagban a tagállamok 2013-ban 70,3 pontosértéket értek el a tekintetben, hogy milyen mértékben
és mennyire használható információkat nyújtanak elektonikusan a 7 legfontosabb szolgáltatás
tekintetében (beleértve a kényelmi követelményeket is), addig Magyarország 45,4 pontot ért el. A
rangsorban így az utolsó három ország között helyezkedik el (forrás: EU eGovernment Benchmarking Report 2012-2014). Hasonló a helyzet az e-közigazgatási szolgáltatások átláthatósága vonatkozásában, Magyarország 2013-ban 23,4 pontotért el az EU-s átlag 48,8 pontos értékéhez képest, a rangsorban a 25. helyet foglalva el ezzel.
Magyarország EU-s viszonylatban 2014-es adatok szerint az utolsó helyen áll a (44,6 pont) az EU
tagországok között (átlag: 75,2 pont) a tekintetben, hogy mely közigazgatási élethelyzethez kapcsolódó lépések kezelhetőek teljes mértékben elektronikusan (forrás: EU eGovernment Benchmarking Report 2012-2014). Ez alapján megállapítható, hogy az eddigi esetenkénti szigetszerű
fejlesztések helyett komplex, átfogó intézkedésekre van szükség.
Az elektronikus űrlapok esetében (kiemelt tekintettel az interoperabilitással való összefüggésében) 2014-ben az EU átlaghoz (45,5) képest Magyarország lemaradást mutat, 19,4 pontot ért el
abban a vonatkozásban, hogy milyen arányban kerülnek az ügyfél helyett már előre betöltésre az
elektronikus űrlapokban a már rendelkezésre álló adatok (forrás: EUeGovernment Benchmarking
Report 2012-2014).
Magyarország az EU eGovernment Benchmarking Report 2012-2014 adatai alapján a legnagyobb
lemaradást a határon átnyúló e-közigazgatási szolgáltatások eseténben érte el, összességében a
17 pontoseredménnyel, ezzel szemben ez a mutató uniós szinten 44 pont.
A 2010 óta történt közigazgatási átalakítás után a területi közigazgatásban még nem valósult
meg az IT infrastruktúra és működés konszolidációja: megközelítőleg sem hasonló színvonalúak
minden területen a szolgáltatások, az összevont, egy szervezet keretében működő szervezeti egységek sem működésben, sem megjelenésben nem egységesek.
A 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.
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A fentiek alapján indokolt és megvalósítható az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, az elérési módok korszerűsítése.
4. A humánerőforrás terén
A közigazgatási kompetenciák fejlesztésének szükségessége
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 értékelés [1]
szerint nem tudtak széles körben elterjedni, szigetszerű fejlesztések maradtak. A vállalati szférában már
rutinszerűen alkalmazott korszerű menedzsmenteszköztár a közigazgatási szférában csak ritkán lelhető
fel.
Ugyanakkor az elmúlt években kialakultak a közigazgatás szervezeti kultúrájának, kompetenciájának
megújítását biztosító eszköztár alapjai.
Az előző tervezési ciklusban megvalósult a közigazgatási kompetenciafejlesztés közszolgálati életpályára
épülő stratégiai megalapozása, amely beépítésre került a Közigazgatás és Közszolgáltatásfejlesztési Stratégiába. A Kormány elfogadta a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletet, megalapozva ezzel a közszolgálati továbbképzések és vezetőképzések közszolgálati életpályával összhangban
történő megvalósítását.
Létrejött egy olyan országos képzési rendszer alapja, amely alkalmas lehet a közszolgálatban 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.
5. Az átláthatóság és etikus működés terén
A közigazgatás átláthatóságának kihívásai
A közigazgatás átláthatósága meghatározza az állampolgárok bizalmát a közigazgatás iránt. 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. Felmérések szerint a közbeszerzések egyrészénél a jogszabályi kötelezettségek betartása ellenére is ritkánérvényesülmaradéktalanul a legjobb értéket a pénzért elv. A közbeszerzési törvény alkalmazása továbbá a folyamatos könnyítések, egyszerűsítések ellenére még mindig
jelentős adminisztratív terhet ró az ajánlattevőkre és az ajánlatkérőkre is.
Ezek a problémák részben visszavezethetőek az elektronikus közbeszerzési megoldások alkalmazásának
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hiányára.
6. A közszolgálatásokat érintő területi és központi döntéshozatalhoz szükségesinformációellátás terén
A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információs bázis kialakítása
Helyi közszolgáltatásokon jelen prioritás esetében azokat a közszféra által szervezett közcélú szolgáltatásokat értjük, amelyek jellemzően települési vagy legfeljebb járási szinten érhetőek el, települési/járási
szintű szereplő irányítás alatt, feladatellátásban áll (pl. településfejlesztés, -rendezés, óvodai helyek, alapfokú egészségügyi ellátás, környezet-egészségügy, védőnői szolgáltatás, helyi közösségi közlekedés, helyi
közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása stb.).
A helyi közszolgáltatások elérhetősége és színvonala egyszerre függ a központi kormányzati szakpolitikai
irányítástól és a szolgáltatások helyi igényekhez, lehetőségekhez történő illeszkedésétől. Utóbbi szempont
biztosítása elsősorban a helyi önkormányzatok felkészültségén múlik, és magasabb szervezési szinten
nem is oldható meg. A tapasztalatok szerint a helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizálása (költséghatékonysági szempontokat, szolgáltatások egymásra épülését, egymástól való függését figyelembe
vevő átszervezése) és megfelelő menedzsmentje nélkül az átfogó szakpolitikai fejlesztések sem lehetnek
sikeresek, mivel a szakpolitika szintjén kidolgozott és előírt változtatások végrehajtása, illetőleg operatív
implementációja, majd működtetése, valamint a közvetlen szolgáltatásnyújtás jellemzően helyben, települési szinten történik. A különféle helyi közszolgáltatások ellátásához felhasznált erőforrások (humánkapacitás, épített és eszköz infrastruktúra, szakértelem, módszerek, stb.) helyi szinten azonosíthatók és optimalizálhatók.
A megfelelő kiterjedésű és minőségű helyi közszolgáltatások finanszírozásának elengedhetetlen feltétele a
feladatfinanszírozás kialakítása és tervezési, valamint monitorozási szinten is megalapozott működtetése.
Az ehhez elengedhetetlenül szükséges információs bázis létrehozása és fenntartása alapvető fontosságú.
Míg az országos szakpolitikai kihívásokra az ágazati operatív programok (elsősorban az EFOP és az IKOP)
adnak választ, addig a helyi léptékű optimum megtalálásához szükséges, illetve a szakpolitkákat átfogó
országosszervezési feltételek biztosítása a KÖFOP 2. prioritásának feladata lesz.
A helyi léptékű optimum kialakítása az érdekeltek elégedettsége mellett fenntarthatósági szempontból is
fontos. A helyi közszolgáltatások biztosítása állami és – elsősorban – önkormányzati feladat és finanszírozásuk a közpénzeket felhasználó költségvetéseket terheli. A szuboptimális működés a szűkös költségvetési források miatt hosszú távon nem fenntartható.
A helyi közszolgáltatások optimális szervezési hátterének biztosítása több ok miatt is nehézkes jelenleg
Magyarországon.
1. Az optimum kialakítását felkészültségbeli hiányok nehezítik: a helyi közszolgáltatások szervezéséért
felelős szakemberek formális képzés keretei között szerzett szakismeretei nem terjednek ki azokra a korszerű szervezési és menedzsmentmódszerekre, amelyek az optimális megoldások kialakítását biztosíthatják. Ezen ismerek hiánya jelentős gátja az optimum biztosításának.
2. Az optimum kialakításához szükséges információk hiánya: a helyi szintű optimum kialakítását sok esetben akadályozza a közszolgáltatásokkal kapcsolatos hiánya, illetve ezek elemezhetőségének korlátossága.
3. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási elvű, nullbázisú tervetésének támogatásához jelenleg nem
állnak rendelkezésre a szükséges bemeneti információk.
A fenti szükségletekre reflektálva a KÖFOP végcélja a szolgáltató állam megteremtéséhez való hozzájáru-
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lás. A szolgáltató állam:
•
•
•

szervezetten működik (stratégiai cél az integráció),
költséghatékony (stratégiai cél a bürokráciacsökkentés) és a
professzionális szakemberei vannak (stratégiai cél: a menedzsment erősítése).

A modern értelemben vett "jó állam" azonban nem csak szolgáltat, hanem hatékonyan küzd a korrupció
ellen is.
A szolgáltató állam fenti jellemzői akkor valósulnak meg, ha a lakosság és a vállalkozások adminisztratív
terhei csökkennek, valamint a közigazgatás és a közszolgálat átláthatóan és szolgáltató szemléletűen
működik, így a KÖFOP a szolgáltató állam megteremtése érdekében célul tűzte ki az adminisztratív terhek
csökkentését (1. prioritási tengely) és a szolgaltási személet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban (2. prioritási tengely).
A KÖFOP a fent bemutatott stratégiai célokat az első és második prioritás fejlesztésein keresztül valósítja
meg.
Az operatív program 1. prioritási tengely a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését, a 2. prioritási tengely a közszolgálat szolgáltató személetének és etikus működésének erősítését célozza.
A jelenlegi helyzet az egyes prioritási tengelyek keretében kezelendő intézkedésekhez kapcsolódóan a
következő:
1. prioritási tengely
1.1 célkitűzés
1.1.1 intézkedés
2011-ben a magyar kormányzat is elindította a Bizottság által 2007-ben elfogadott „Az adminisztratív
terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban ” című program alapján az ún. Egyszerűsítési Programot, mely a lakossági adminisztratív terhek csökkentését és a jogszabályok nyelvezetének
közérthetőbbé tételét tűzte ki célul. A program hatására 228 eljárás egyszerűsítése történt meg. Az egyszerűsítés során az volt a cél, hogy egyszerűbb, átláthatóbb ügyintézési folyamat segítse az állampolgárokat kiemelt fontosságú élethelyzeteikben, többek között a családot, gyermeket, házasságot, munkavállalást, szociális ellátást, mezőgazdasági ügyeket, oktatást, ingatlannal, okmányokkal, nyugdíjjal kapcsolatos
ügyeket, illetve a halálozást, öröklést érintő ügyek tekintetében.
Az ÁROP segítségével is számos egyszerűsítési projekt indult el, melyek révén egyszerűsödtek a jogszabályok, illetve elkészültek cselekvési tervek. Ezek életbeléptetése is számos kézzelfogható eredményt
hozott (pl.: egyes nyomtatványok összevonása), de rendszer szinten kritikus méretet még nem ért el, átfogó áttörést nem jelentett.
1.1.2 intézkedés
Eddig a központi közigazgatásban 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), ezért a szerves fejlődés során kialakult szükségszerűen szuboptimális (azaz nem hatékony,
hosszú átfutási idejű, több ügyintéző bevonását és/vagy több aláírót igénylő) működés a jellemző. A már
végrehajtott szervezeti integrációs projektek kedvező tapasztalatokat mutattak a szervezeti, költségvetési
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hatékonyság terén.
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 területi közigazgatásban az átszervezés után is jellemző maradt, hogy az állampolgárok és a vállalkozások nem azonos színvonlú és hatékonyságú kiszolgálásban részesülnek. Átgondolandó, hogy az ügyfelek (az állampolgárok és a vállakozások) számára hogyan lehet növelni a közigazgatás "elérhetőségét" (ami azt jelenti a
gyakorlatban, hogy az ügyfeleknek lakóterületükhöz, működési területükhöz minél közelebb eső helyen,
azaz minél kisebb idő- és költségbefektetéssel intézhesse közigazgatási ügyeit) úgy, hogy a közigazgatás
számára is fenntartható, gazdaságosan működtethető megoldás jöjjön létre.
Az Államreform Operatív Program keretében (ÁROP) részben kiemelt projektek keretében került sor szervezetfejlesztésre néhány központi közigazgatási szervnél (pl.: ÁNTSZ, BVH) 2010 előtt, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalokban 2011 után, másrészt egy dedikált szervezetfejlesztési program is megvalósult. A szervezetfejlesztési projektek keretében születtek a közigazgatásban is alkamazható módszertanok, de a teljes közigazgatásban nem terjedtek el ezek a megoldások.
1.2 célkitűzés
1.2.1 intézkedés
Magyarországon az elektronikus ügyintézés lehetőségei, az egyes közigazgatási szervezetek részéről leginkább egymástól elszigetelt módon, teljesen eltérő szolgáltatási és működtetési logikában biztosítottak.
Mindez az ügyfelek részéről átláthatatlan és eljárásonként eltérő igénybevevői magatartást (pl.: regisztráció, azonosítás, kérelem benyújtás, fizetés stb.), míg a szervezetek oldalán egyedi és költséges fejlesztéseket és magas üzemeltetési költségeket eredményez.
Mindezek mellett, a (külön jogszabályban meghatározott) nemzeti adatvagyon részét képező nyilvántartásokhoz kapcsolódó ügyintézési szolgáltatások is igen korlátozott számban vehetőek igénybe, csak szűk
körben biztosított a modern kor követelményeihez igazított mobil platformon, vagy telefonon keresztül
történő ügyintézés lehetősége, továbbá nem követik a modern ügyfélelvárásokat.
A közigazgatási folyamatok elektronizálása terén, minderre figyelemmel több előrelépés is tapasztalható
volt az elmúlt években. A közigazgatását fejlesztését célzó Magyary Program keretében megújult az elektronikus ügyintézés jogszabályi környezete, felszámolásra került több, az elektronizálást korábban gátló
előírás. Az új jogszabályi környezet új e-ügyintézési modellt határoz meg, ebben kulcsszerep jut a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak (szeüszöknek). Ezzel létrejöttek azok az állam által kötelezően nyújtandó alapszolgáltatások (pl. ügyfelek azonosítását (Központi Azonosítási Ügynök), a dokumentumok hitelesítését (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) vagy kézbesítését (Biztonságos
Kézbesítési Szolgáltatás) biztosító különféle elektronikus szolgáltatások stb.), alapvető építőelemek, amelyekre alapozva az ezeket elektronikus folyamataikba bevezető szervezetek egységes alapokon tudnak
korszerű e-ügyintézési szolgáltatásokat kialakítani. Ezekre alapozva, és az igazgatási folyamatok elektronizálásával akár teljesen digitalizált ügyintézési folyamat is kialakítható.
1.2.2 intézkedés
EKOP támogatással jött létre - korlátozott kapacitással - az önkormányzati Application Service Provider
rendszer, amely egy speciális, komplex informatikai háttérszolgáltató rendszer, mely az önkormányzatok
számára a működésükhöz szükséges keretmodulokat biztosít, de a többi szakrendszerhez hasonlóan ez is
a központi hálózati és infrastrukturális elemekre támaszkodik. Az önkormányzati ASP rendszer a piaci eközigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP központot hozott létre a középmagyarországi régióban, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi hatékony forrásfelhasználás
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mellett a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével. A rendszer fontos szerepet tölthet be az önkormányzati eljárások támogatásában, egyben a közigazgatás egyéb szereplőivel történő együttműködés hatékonyabbá tételében.
Továbbá az elmúlt évek törekvéseinek eredményeként a minisztériumoknál megvalósult többek között a
korábban különböző rendszerekben és eltérő platformokon működő iratkezelési rendszerek egységesítése, amely rendszer már biztosítja a lehetőséget a belső általános ügyviteli folyamatok elektronizálására.
Az iratérkeztető rendszer kialakításával párhuzamosan kidolgozásra került az iratkezelő szoftverek közötti
interfész, amelynek segítségével a szervek az elektronikus iratokra kiterjedően egymás között hitelesen és
digitális úton kommunikálhatnak. A rendszer ezzel megteremti annak alapjait, hogy az érintett közigazgatási szervek az eredetileg papír alapon indított ügyeket is elektronikusan intézzék. Ezen fejlesztésekkel
összefüggésben jelenleg az látható, hogy a közigazgatási szervezetek előtt nem ismertek a SZEÜSZ-ök
nyújtotta lehetőségek, azok saját rendszerek vonatkozásában történő felhasználhatósága, valamint hiányos az ügyintézői digitális kompetenciák megléte.
Fontos cél a fejlesztések kapcsán azon közigazgatási együttműködési lehetőségek kidolgozása, amelyek
csökkenthetik az ügyfelek terheit (pl.: a különböző hatóságok által kiadott igazolások mellőzése az ügyintézési folyamatokban). Emellett a közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani az adat- és információbiztonsági követelményekre.
1.2.3 intézkedés
A magyar közigazgatás jellemzően a hagyományos soklépéses, büroratikus, hatóság szerint is elkülönülő
ügytípusokra épülő eljárásrendekre épül. Az egyablakos ügyintézés bevezetése jelentős szemléletváltást,
folyamatok módosítását, és ehhez az ügyfélkapcsolati rendszer teljeskörű átalakítását igényli. A bevezetés
első ütemében 2015-ig az okmányirodák bázisán eddig 94 helyszínen létesültek – immár okmányirodai
funkciókat is ellátó - Kormányablakok, az elintézhető (indítható) ügyek száma pedig a kezdeti 29-ről 265re nőtt. A kormányablakok száma még mindig nem éri el a tervezett mértéket (minden járásban legalább
egy, a potenciális ügyfélszámhoz és ügyszámhoz igazodó elosztásban). Emellett a kormányablakok jelenleg elsősorban a tájékoztatáson túl csak a kérelmek átvételével és továbbításával foglalkoznak, azt is csak
a közigazgatási ügytípusok többezres számosságához képest csekély arányban, és csak bizonyos ügytípusokban. Az okmányügyintézésnél már magasabb az egyablakosnak tekinthető ügyintézés aránya, ugyanakkor nagyon csekély a távolról (elektronikusan) végezhető eljárási cselekmények aránya, feleslegesen
terhelve az ügyfélszolgálati apparátust a rutin jellegű ügyekkel. Kirívónak tekinthető a telefonos ügyfélszolgálat elmaradott helyzete, ahol – az adóügyek kivételével – a korszerű infrastruktúra ellenére lényegében
érdemi ügyintézés vagy akár csak ügyindítás sem végezhető.
Az egyablakos ügyintézés kapcsolattartási potenciáljának növelése érdekében elkezdődött a települési
ügysegédi hálózat kiépítése, amelyben járási hivatali ügyintézők a kisebb településeken (gyakorlatilag a
települések majdnem mindegyikén) biztosítanak - rendszeres kitelepüléssel - járási hivatali és kijelölt kormányablak ügykörökben ügyintézést. Eddig ennek is csak az infrastruktúrális hátterének kialakítása kezdődött el, az ügyintézés lefolytatásához szükséges folyamat-átalakítás és a szükséges alkalmazási programok átalakítása/kifejlesztése még nem történt meg.
Az ÁROP az egyablakos ügyfélszolgálatok témakörében a szükséges módszertanokat megalapozó, ÁROP1.2.9 Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása kiemelt projektet, és a ÁROP-2.2.20 Kormányablakok munkatársainak képzése konstrukciót (kb. 7150 résztvevő) támogatta.
2. prioritási tengely
2.1 célkitűzés
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2.1.1 intézkedés
A közszolgálatban jelenleg nem tekinthető általánosnak a humánerőforrás fejlesztése. A kötelező közigazgatási alapvizsga, szakvizsga és ügykezelői vizsga (illetve titkosügy-kezelői vizsga) mind az általános közigazgatási ismeretek elsajátítását szolgálják, de nem terjednek ki a munkakörök hatékony ellátásához
szükséges gyakorlati készségekre, mint például kommunikációs, szervezési készségek, a korszerű menedzsmentmódszertanok vagy informatikai felhasználói ismeretek.
A meglévő tananyagok frissítése is szükségessé vált az elmúlt évek nagymértékű
jogszabálymódosításaimiatt.Az elmúlt években történtek ugyanakkor pozitív fejlesztések. 2012. január 1jén 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 szakemberek képzésében.
Az ÁROP jelentős eredményeket ért el az önkormányzatoknál a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésén keresztül. Ez a konstrukció számos önkormányzatnál finanszírozott testre szabott képzési és tréningprogramokat, elsősorban kézségfejlesztés terén (pl. kommunikációs, projektmenedzsment, konfliktuskezelési képzések), illetve megvalósult néhány speciális szaktanfolyam (pl. zöld közbeszerzés, esélyegyenlőség).A program értékelése megállapította, hogy bár ezek a programok a résztvevő önkormányzatoknál
eredményesek voltak (pl. hatékonyabb működést eredményeztek), de országos hatás nem volt kimutatható.Így az önkormányzatok számára is szükséges egy nagyobb hatókörű kompetenciaalapú képzési programot indítani, amely részben a korábbi képzések ismétlését is jelenti, az eredmények fenntartása érdekében.
A szolgáltató szemléletű közigatás eléréséhez egy olyan országos képzési rendszerre van szükség, amely
alkalmas lehet a közigazgatásban, illetve a közszolgáltatások területén a szervezeti kultúra átalakítására
és a jó szervezési gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztésére. Ennek része az életpálya modell sajátosságait is figyelembe vevő kompetencia-alapú képzési rendszer és a szervezeti működéshez kapcsolódó
vezetői és menedzsment képzések. A rendszer alapjai már kidolgozásra kerültek, de még fennálló feladat
a képzési programok szükségletekhez igazítása. Jelenleg csak közigazgatási tartalmú képzéseik vannak,
de szükség van ágazatspecifikus és készségfejlesztő jellegű képzésekre, gyakorlati képzésekre is, valamint a nagymennyiségű új joganyag feldolgozását támogató elméleti képzésekre is. Továbbá szükséges az
eddig csak a közigazgatási szakemberek számára elérhető képzési programok kiterjesztése a közszolgáltatásban dolgozókra is, mivel ők is állami feladatokat látnak el.A meglévőe-learning megoldásokból még
hiányzik a kétirányú kommunikáció lehetősége, ezért szükséges az e-learning képzések továbbfejlesztése
úgy, hogy azok lehetővé tegyék a folyamatos visszacsatolást és a csoportmunkát, pl. videokonferenciás
megoldással. A jelenleg működő rendszerből hiányzik a bemeneti és a kimeneti kompetenciamérés, valamint a folyamat során jelenleg csak egy kötelező (közigazgatási alapvizsga) és egy opcionális mérési pont
(közigazgatási szakvizsga) van, ami nem teszi lehetővé, hogy pontos képet alkossunk a képzések által
elért eredményekről.
2.1.2 intézkedés
A közszolgálat területén jelenleg a sok évtizeddel korábban kialakult, ma már korszerűtlen és a munkaerőpiacon versenyképtelen, a közszférában eltöltött éveken alapuló előléptetési rendszer a jellemző, és a
karrierutak egy-egy szakigazgatási területhez kötődnek. Ez a struktúra jelentősen csökkenti a közszféra
vonzerejét és munkaerő-megtartó képességét, valamint kedvezőtlenül hat a motivációszintre a tudás bővítését és továbbadását illetően. Ezért az a cél, hogy ezt a rendszert egy kompetencialapú bérezési és előléptetési rendszer váltsa fel.
Speciális helyzetben vannak továbbá azok a lent megnevezett hivatásrendek, amelyeknél korábban korai
nyugdíjazás volt jellemző (azok veszélyességére tekintettel). Ezeket a speciális nyugdíjazási megoldásokat
költségvetési szempontok miatt felül kellett vizsgálni, viszont az itt dolgozóknak a kor előrehaladtával jo14

gos igénye más a közigazgatáson belüli munkakör betöltésére irányuló lehetőségek biztosítása, valamint a
közigazgatás is érdekelt a hivatásos állomány eddig felhalmozott tapasztalatának közigazgatáson belüli
alkalmazásában
A karrierútakon tapasztalható „zsákutcák” feloldása, a motiváló fejlődési lehetőségek és a kiszámítható
életpálya megteremtése érdekében 2010 óta megkezdődött a közszolgálati életpályák kidolgozása. A
rendszer egyes elemei már léteznek, ennek az intézkedésnek a feladata, hogy egységes rendszer alakuljon ki, amelyből jelenleg még hiányzik pl. a munkaköri kataszter, a módszertani tudástár (pl. karrierprogram) és a mentori rendszer. A közszolgálati életpályák kiterjednek majd a köztisztviselőkre, a kormánytisztviselőkre és a (2015. évi XLII, tv. alapján) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél (rendőrség, katasztrófavédelmi szerv, büntetés-végrehajtási szervezet, Országgyűlési Őrség, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) dolgozó hivatásos munkatársakrais, biztosítva a közigazgatáson
belüli átjárhatóság jogszabályi, javadalmazási és technikai feltételeit.
2.2 célkitűzés
2.2.1 intézkedés
A korrupció a központi kormányzat tevékenységein túl, többek között a helyi önkormányzatok döntéseit és
a szakigazgatási, rendvédelmi szervek működését is veszélyezteti. Bár a közigazgatásban, rendvédelemben dolgozók túlnyomó többsége becsületesen végzi a munkáját, a kirívó példák jelentős mértékben rombolják mind az állampolgárok államba vetett bizalmát, mind a közszolgálatban dolgozók etikai morálját.
Az elmúlt években számos pozitív kezdeményezés is indult a korrupció elleni küzdelem terén. Az ESZA,
ERFA, KA támogatásokkal kapcsolatban technikai segítségnyújtásból kialakításra került a www.anti-lop.hu
oldal, amelyen anonim bejelentést lehet tenni a támogatásokkal kapcsolatos korrupciós gyanúkról, és
követhető a bejelentések státusza.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az ÁROP támogatásával korrupció megelőzését szolgáló integritás
tanácsadói továbbképzés és egyéb antikorrupciós képzések indultak, amely a közszolgálatban dolgozókat
készíti fel a korrupciós kockázatok csökkentésére. Az ÁROP finanszírozta továbbá a részben előzménynek
tekinthető ÁROP-1.1.21 Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése című, valamint az
ÁROP 1.2.4. Korrupciós kockázatok feltérképezése projektet is. Az integritás tanácsadói hálózat kiépítésének első üteme lezárult, de az integritás tanácsadók működéséről szóló kormányrendelet előírja integritás
tanácsadó alkalmazását, ami folyamatos képzési szükségletet jelent. Ezen túl szélesíteni szükséges a
képzésben részt vevők körét a közigazgatásban dolgozók körében.
A korrupció elleni küzdelem érdekében Magyarország részt vesz az Arachne kockázatelemző, adatbányászati informatikai megoldás pilot programjában.
Magyarország továbbá az országspecifikus ajánlásokra is tekintettel vállalta, hogy megteremti a feltételeket az e-közbeszerzés széles körű alkalmazásához.
Jelenleg Magyarországon az e-közbeszerzési megoldások alkalmazása még iniciatív fázisban van. Több
átfogó európai felmérés (EUROSTAT, EUB) szerint nagyon alacsony azon eljárások száma, ahol alkalmazható az e-közbeszerzés. A problémát részben az ajánlatkérők, ajánlattevők körében tapasztalható információhiány, másrészt a relatív magas költségek jelentik (szűk keresztmetszet). Gátló tényezőt jelent a
piaci megoldások széttöredezettsége is, mert az egységes alkalmazás hiányában a felhasználóknak több
rendszert kell megtanulniuk, megszokniuk.
2.3 célkitűzés
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2.3.1. intézkedés
A helyi közszolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályi környezet előírásai szerint jellemzően a helyi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények és gazdálkodó szervezetek működtetik, szervezik.
Ezeket a helyi közszolgáltatásokat az ország minden településén biztosítani kell a helyi önkormányzatnak.
A finanszírozást közvetlenül vagy közvetetten részben az állam központi költségvetése biztosítja. Jelenleg
nem állnak rendelkezésre helyi közszolgáltatások feladatellátását meghatározó települési szintű (több
mint 3000 település) szervezési, intézményi és pénzügyi információk. (Ti. ma nincsenek adatok arról, hogy
hol milyen helyi közszolgáltatás van, azt hogyan, milyen szervezési és ellátási formában, milyen eszközökkel látják el, nincs olyan információs bázis, amelyből egységes adatokat lehetne nyerni valamely közszolgáltatás átfogó átalakításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányhoz, hatáselemzéshez stb.
Szemben az alapvetően bázis szemléletű intézményfinanszírozási módszerekkel, a feladatfinanszírozási
formánál az önkormányzat egyes ellátandó közfeledatai, helyi közszolgáltatásai alapján történik a források
elosztása. Alkalmazása akkor lehetséges, ha a feladat egyértelműen kijelölhető és körülhatárolható, a
teljesítés értékelhető és a szükséges erőforrás-ráfordítások a feladatellátás széles körben figyelembe vett
jellemzői (kiterjedés, minőség, szervezési, intézményi és működési megoldások, alkalmazott eljárások,
módszerek, infrastrukturális és human feltételek, stb.) alapján meghatározhatóak. Jelen intézkedés biztosítja annak az alapját, hogy a feladatfinanszírozás alapú rendszer a gyakorlatban is megvalósuljon, mivel
jelenleg a releváns, egységes adatokhoz, információkhoz való hozzáférés akadálya miatt, a költségvetéstervezés a gyakorlatban még mindig jellemzően bázisszemléletű.
Mivel a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozást biztosítani képes feladatfinanszírozás alapját jelentő információk jelenleg nem biztosítottak, a tervezés jelenleg korlátos (ad hoc jelleggel az önkormányzatoktól kérik be az ehhez szükséges adatokat, illetve a különböző ágazati rendszerekből
eltérő időpillanatokban töltik le az adatokat, így az adatokból nyert információk pontossága megkérdőjelezhető).
Az optimális közszolgáltatási feladatméretezés és ellátási modellek kialakításához szükséges adatok hiányában nem lehet feltárni a hatékonysági tartalékokat, illetve veszteségforrásokat, így az önkormányzati
szektor adósságának újratermelődési kockázata nehezen kezelhető.
Az önkormányzati ágazatirányítás átfogó, rendszerszintű stratégiai, valamint az önkormányzatok közszolgáltatásaik ellátását érintő helyi döntéseinek megalapozottságát az korlátozza, hogy az input-, illetve a
teljesítmény-, minőségmutatók kontextusa nehezen vizsgálható, és alig van lehetőség az adatok benchmark jellegű összevetésére más közszolgáltatók információival Léteznek ugyan vertikális ágazati rendszerek, de azok horizontális összekapcsolása nem történt még meg, így sem az önkormányzatok, sem a kormányzat nem tud dinamikus adatokhoz jutni közszolgáltatásokat érintő döntéseik meghozatalához.
Az önkormányzatok információk iránti igényét jól mutatja az ÁROP „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” című támogatási konstrukciójának tapasztalata, ahol jellemző volt a helyi közszolgáltatásokra
kiterjedő kontrollingmegoldások bevezetése, illetve költséghatékonysági felülvizsgálatok elvégzése. Ezek a
projektek azonban megmaradtak szigetszerű fejlesztéseknek, nem terjedtek el általánosan, és nem ismételték meg őket időről-időre, hogy a megszerzett ismeret naprakészsége fenntartható legyen, ahogy ezt a
konstrukció ex-post értékelése is megmutatta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény pedig előírja, hogy a helyi / területi feladatellátás feladatfinanszírozás alapján kell, hogy megtörténjen, így ehhez kapcsolódóan elő kell
állítani a helyi/területi szintű adatokat.
A döntésoptimalizásálás másik eleme a közszolgáltatásokkal kapcsolatos átfogó, kvalitatív lakossági elégedettségmérési adatok összegyűjtése, amivel a kvantitatív adatok értelmezése pontosítható, bemutatva
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a közszolgáltatok minőségi szintjét.
2.3.2 intézkedés
A helyi közszolgáltatások helyzete jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. A közszolgáltatásokat érintő kutatások jelenleg ad-hoc és parciális jelleggel azonosíthatóak.
A megfelelő szakpolitikai beavatkozások megalapozottságának biztosítása érdekében szükséges célirányos, elemző kutatások végrehajtása. Kizárólag átfogó, az ágazati- és szakpolitika fejlesztési szempontjaira épülő kutatási program eredményei alapján lehet az országos és a helyi közszolgáltatások rendszerét
megújítani, optimalizálni – figyelemmel a tervezett beavatkozások hatásaira, valamint a nemzetközi és
tudományos trendekre, eredményekre, tapasztalatokra.
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 versenyképességet és fenntarthatóságot, továbbá az eredményesebb nemzetközi együttműködést.
Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához
felhasználható technikai segítségnyújtási forrásoknak, a 3. prioritási tengelyben.
A tervezett fejlesztések logikus, de összehangoltabb, a szinergiákra nagyobb hangsúlyt fektető folytatását
képezik az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program megkezdett
szervezetfejlesztési, folyamatfejlesztési és egyszerűsítési beavatkozásainak.
Elkerülendő azonban a duplikált finanszírozást, a KÖFOP kimondja, hogy ÁROP-ból, EKOP-ból támogatott
intézmények azonos cél- és tevékenységkombinációra nem kaphatnak támogatást KÖFOP-ból
1. prioritás beavatkozási logikája
Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen. A versenyelőny elérésében kulcsszerepet kap a gazdaságélénkítés. A KÖFOP ehhez az adminisztratív terhek csökkentésével kíván hozzájárulni. Az adminisztratív terhek csökkentése a KÖFOP megközelítésében azt jelenti, hogy csökkenteni kell a
közigazgatási folyamatok átfutási idejét, valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő költségeit. Ennek két, egymással szorosan összefüggő módja: a közigazgatási folyamatok optimalizálása és elektronizálása.
Az adminisztratív terhek csökkentése (2.A.1..) tehát a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek
fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatokfejlesztésén,
szakrendszerek egységesítésén keresztül valósítható meg (informatikai fejlesztés).
Így a prioritás két specifikus célja az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit
korlátozó bürokrácia csökkentése (2.A.1.1.1.), valamint a magas szintű és korszerű (lakossági,államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése
(2.A.1.1.2.).
Az első specifikus cél intézkedései az alábbi szükségletek kielégítését célozzák, ahogy az fentiekben részletesen kifejtésre került:
•

a szervezeti struktúra konszolidálásának szükségessége (Célegyrészt az integráció végrehajtása
után a szakigazgatási szervek tényleges integrálása a kormányhivatalok struktúrájába és műkö17

•
•

désébe, másrészt a központi hivatalok rendszerének felülvizsgálata, aminek célja a központi hivatalok számának csökkentése);
a közigazgatás szervezeti rendszerének fejlesztése;
az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége;

míg a második specifikus cél:
•

a közigazgatási szolgáltatások és a közigazgatási eljárásokat kiszolgáló belső folyamatok elektronizálásának szükségessége;

a munkamódszerek korszerűsítésének szükségessége (Cél az egyszerűsítés mind az ügyfeleknek nyújtott
szolgáltatások, mind a háttérfolyamatok elektronizálása és interoperabilitása terén.);
A prioritás két specifikus célja szorosan egymásra épül: az első specifikus cél támogatja az eljárások, folyamatok, szervezetek átalakítását, míg a második az átalakított eljárások, folyamatok elektronizálását,
illetve az eljárások, folyamatok működését biztosító elektronikai feltételek biztosítását. A két specifikus cél
szoros egymásra épülésének érvényesülését támogatja, hogy azok a projektek, amelyek mindkét elemet
tartalmazzák, azok mindkét specifikus cél releváns intézkedéséből forrást kapnak. Önálló informatikai
fejlesztésszervezet- és/vagy folyamatfejlesztés (azaz átalakított eljárás, újraszervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem támogatható, kivéve, ha ez bizonyíthatóan adott projekt előzményeként,
előkészítéseként megtörtént (akár hazai, akár korábbi uniós forrásokból), mert nem támogatott irány, hogy
olyan informatikai fejlesztések valósuljanak meg, amelyek hatékonytalanul működő folyamatra épülnek,
vagy a későbbiekben nem lesznek használva.
Mindkét specifikus cél esetében elvárás, hogy olyan fejlesztések kapjanak támogatást, amelyek közvetlenül vagy közvetetten, de érzékelhető (pl. az átfutási idő rövidülésében, az ügyfél által csatolandó dokumentumok számának csökkentésében mérhető) hatással vannak az ügyfeleknél jelentkező adminisztratív
terhek csökkentésére.
Az első specifikus cél intézkedései közül a közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása
(2.A.1.1.1.1.) alapvetően a közigazgatási eljárásoknak az ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamatainak átszervezését jelenti, a közigazgatás szervezettségének javítása (2.A.1.1.1.2.) központi és a területi
közigazgatásban a közigazgatási szervezeteken belüli és azok közötti folyamatok átszervezését,
A második specifikus cél első intézkedése, az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálását
(2.A.1.1.2.1.) támogatja, vagyis olyan elektronikus szolgáltatások fejlesztését, amelyeket az ügyfelek közvetlenül használnak, a második intézkedés, a közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálását
(2.A.1.1.2.2.), vagyis a közigazgatáson belüli háttérfolyamatok elektronizálását és az ASP rendszer önkormányzatok közötti elterjesztését támogatja, míg a harmadik intézkedés az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése (2.A.1.1.2.3.) a kormányablakokban, települési ügysegédeknél, telefonos és interaktív
vitruális ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatásokra irányulnak.
Az első két-két intézkedés együttesen a központi közigazgatás egységeit és a területi közigazgatásban a
kormányhivatalokat (járási, megyei), önkormányzatokat célozza, amelyek együttesen a rendszer back
office területének tekinthető, míg az utóbbi intézkedés címzettje a közigazgatás "front office" egysége, a
kormányablakok hálózata.
Mindkét specifikus cél első intézkedése a back office tevékenységnek az ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamatrészének (azaz az ügyfelek által igénybevett közigazgatási eljárások) fejlesztését célozza
(az első specifikus cél első intézkedése a folyamat-, szervezetfejlesztés részét, a második specifikus cél
első intézkedése az e-megoldás részét finanszírozza), míg mindkét specifikus cél második intézkedése a
back office tevékenység ügyfelek által csak közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését (akár
pusztán folyamatátalakítást, akár a folyamat elektronizálását is, vagy informatikai rendszerek összekap18

csolását, adatátadás lehetővétetelétstb), vagy szervezeti átalakítását célozza.Ezek a háttérműveletek
támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azoknak a folyamatoknak, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.
A második specifikus cél harmadik intézkedése a közigazgatási eljárás ügyfelekkel való kapcsolattartási
részének (akár személyes, akár telefonos, akár teljesen online) fejlesztését célozza.
Az e-közigazgatási fejlesztésekhez szükséges szélessávú kommunikációs infrastruktúra fejlesztését a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program fogja biztosítani. A GINOP-ból fejlesztett infrastruktúra
és az e-közigazgatási fejlesztések közötti összhangot az operatív programok felett létrehozott koordinációs
mechanizmusok fogják biztosítani. A hatályos jogszabályok alapján a miniszerelnökséget vezető miniszter
kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében az informatikai és e-közigazgatási
fejlesztések koordinálását is el kell, hogy lássa. E feladatkör részeként gondoskodik az egyéb operatív
programokban (például EFOP, KÖZOP) megvalósuló, a közigazgatáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések összehangolásáról, egyértelmű elhatárolásáról, a szükséges interoperabilitás érvényesüléséről.
A egyes OP-k (GINOP-KÖFOP-VEKOP) IKT fejlesztési intézkedéseinek megvalósítása egymással
szinergikusan, az infokommunikációért felelős tárcák, illetve az egyes OP-kért felelős tárcák koordinációjával fog megtörténni. Az egyes informatikai tartalmú OP-kért felelős tárcák államtitkári és helyettes államtitkári szintű részvételével koordináció munkacsoport kerül létrehozásra, amely lehetőleg kéthetente ülésezik, és amely gondoskodik az infokommunikációs fejlesztések összehangolásáért, lehatárolásáért, a tárcaközi egyeztetések lebonyolításáért.
2. prioritás beavatkozási logikája
A szolgáltatói szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban (2.A.2.) a közigazgatás
emberierőforrás-gazdálkodásának fejlesztésén és a közszolgáltatások színvonalának javításán keresztül
teremthető meg. (Megjegyzés: a KÖFOP terminológiájában a közszolgálat a közigazgatás és a közszolgáltatás együttesét jelenti.)
Így a prioritás három specifikus célja, hogy Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrásmenedzsment-rendszerkerüljön bevezetésre a közigazgatás kulcsterületein (2.A.2.1.1.), javuljon a közigazgatási folyamatok átláthatósága
(2.A.2.1.2.), valamint kialakuljon a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és
ügyfélközpontú információs bázisa (2.A.2.1.3.).
Az első specifikus cél intézkedései az alábbi szükségletek kielégítését célozzák, ahogy az fentiekben részletesen kifejtésre került:
•

a közigazgatási kompetenciák fejlesztésének szükségessége;

a második specifikus cél:
•

a közigazgatás átláthatóságának kihívásai;

míg a harmadik specifikus cél:
•

a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információs bázis kialakítása.

Az első specifikus cél két intézkedése szorosan egymásra épül, mivel a közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítása (2.A.2.1.1.2.) intézkedés keretében elkészülnek az általános közigazgatási életpályamodell
még hiányzó elemei (kivéve a képzési elem), beleértveaz ún. rendvédelmi életpályamodell rendszerét is; a
közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztése (2.A.2.1.1.1.) intézkedés keretében pedig megtörténik
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a közszolgálati szakemberek képzése (életpályamodell részeként és azon kívül), valamint az ehhez szüksége képzésfejlesztés (tananyag és oktatási módszer), továbbá a tudásmegosztást ösztönző rendszer
kialakítása, beleértve az ún rendvédelmi életpályamodell képzési elemét is.
A második specifikus cél, a kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve
megelőzése érdekében (2.A.2.1.2.1.) paradigmaváltást elősegítő, átláthatóság növelését szolgáló és korrupciós kockázatok csökkentését elősegítő fejlesztéseket, valamint az e-közbeszerzési megoldás gyakorlati kialakítását és bevezetését támogatja.
A harmadik specifikus cél egyik fő motívuma, hogy a nagy ellátó rendszerek (pl. adó, egészségügy, társadalombiztosítás, önkormányzati rendszer, oktatás) átalakításához szükséges információ előálljon. Jelenleg
ugyanis egy nagy ívű, a helyi közszolgáltatások rendszerét, strukturáját, finanszírozási modelljétis érintő
reformprogram elindításához szükséges hatástanulmányok elkészítéséhez nem állnak rendelkezésre a
szükséges információk. Ezért egyrészt szükség van a helyi szintű közszolgáltatások terjedelmének, területeinek, ellátásának szervezési és működtetési helyzetének, trendjeinek, innovatív módszereinek és eszközeinek tudományos igényű, rendszerszintű felmérésére, valamint ezek alapján koncepció elkészítésére,
amely a közszolgáltatások szervezését,átszervezését megalapozókutatások végrehajtása (2.A.2.1.3.2.)
intézkedés keretében történik meg.
A specifikus cél másik fő célja az önkormányzati feladatellátási optimum megtalálása és a feladatfinanszírozás objektív adatokkal történő alátámasztása. A kutatási program és a helyi szintű feladatellátási optimum megtalálásának előfeltétele megfelelő, kutatható adatok rendelkezésre állása, ezért az Integrált
Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése (2.A.2.1.3.1.) intézkedés keretében megtörténik az
adatbázis-struktúra kialakítása, létező állami adatbázisok migrációja, jelenlegi ágazati rendszerek összekapcsolása és lakossági elégedettségi mérés.
A fentiek alapján a KÖFOP hozzájárul ahhoz, hogya helyi döntéshozók és a kormányzati döntéshozók
országosszintű, de helyi hatású ügyekben objektív alapokon fejleszthessék a helyi és helyi kihatású országos közszolgáltatások szervezési struktúráját. Amennyiben ehhez finanszírozás szükséges, az az EFOP
vagy a TOP megfelelő prioritásaiból vagy hazai költségvetési, illetve önkormányzati forrásokból lesz biztosítva.
A 3. prioritás az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai
segítségnyújtás.
Jelenlegi helyzet:
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/szükségleteit 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 szükséges;
elvárás a teljes pályázati folyamat elektronizálása, az e-kohézió;
a közösségi jogszabályok az új ciklusban jelentős egyszerűsítést tesznek lehetővé az elszámolásokban. Ennek az eljárásrendi, informatikai oldalát az intézményrendszernek ki kell dolgoznia;
az új időszakban továbbra is feszes költségvetési gazdálkodás és a kedvezményezettekre jellemző tőke- és forráshiány mellett kell biztosítani az EU támogatások folyamatos lehívását.

20

A 2007-2013-as tervezési ciklus Magyarország EU-s támogatások lebonyolításával kapcsolatos értékeléseinek, megállapításai alapján jelöli ki a fejlesztési irányokat a 2014-2020-ra:
•

•

•

•

•

Több értékelés is jelezte, hogy erősebb felhatalmazással és nagyobb kapacitással rendelkező
központi koordináció szükséges a programok szinergiáinak és a stratégiai célok érvényesítéséhez.
Az erősebb központi koordináció szükségességét indokolja a közösségi jogszabályok alapok közötti nagyobb mértékű integrációt megengedő kialakítása is. Ezért a központi koordinációs funkció,a
koordinációs szerepet betöltő Miniszterelnökséghez került, és jogosítványai megerősítésre kerültek.
2014-20-ban a központi koordináció hatáskörébe tartozik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) koordinációja is, a lebonyolítás
közös eljárásrend, és közös informatikai megoldással történik majd.
A tapasztalatok szerint egyes programok esetében gyenge volt a szakpolitika és az irányító hatósági funkciók közötti kapcsolat, ezért az irányító hatósági funkciók 2014. évben átkerültek a leginkább kapcsolódó szakpolitikai területet felügyelő minisztériumokhoz.
Értékelések rámutattak, hogy több esetben nem sikerült a kapcsolódó intézmények (pl.: IH-KSZ)
célrendszereit harmonizálni. Az irányítási struktúra egyszerűsítése érdekében 2014-20-ban a közreműködő szervezetek feladatait már az irányító hatóságok látják el.
A korábbi intézkedés ellenére mind a pályázók, mind a kedvezményezettek magas adminisztratív
terheket érzékeltek a támogatásokkal kapcsolatban.2014-20-ban 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,
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 a változás-bejelentések, szerződés-módosítások gyakorisága;
o a kapcsolódó jogszabályok, eljárásrendek egyszerűsítésre, korszerűsítésre kerülnek.

Magyarország a következő célokat kívánja megvalósítani a 2014-2020 időszakban:
•
•
•

az ESZA, ERFA, KA alapok ütemes és eredményes felhasználása
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 szolgálják, külön hangsúlyt fektetve a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentésére.
A TA prioritási tengely egyes intézkedéseinek 2007-13-as előzményei, illetve indokoltsága
2.3.1.1.1.-es intézkedés
A 2007-2013-as időszakban a Monitoring Bizottságok rendszere a támogatáskezelési rendszer integráns
részévé vált.
A 2007-2013-as időszak tapasztalatai szerint a partnerek szándéka megvolt a partnerség legfontosabb
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fórumaként működő Monitoring Bizottság munkájában való részvételre, de az operatív programok helyzetét ritkán tudták átlátni olyan mértékben, hogy aktívan tudták volna képviselni álláspontjukat az Irányító
Hatóság felé. Ahhoz, hogy a partnerek felkészülten tudjanak szerepet vállalni a programok közös irányításában, csökkenteni kell az „információs szakadékot” amely az OP-val nap mint nap dolgozó intézményrendszer és az OP-t csak havi, kéthavi szinten követő MB tagok között létrejön.
A partnerek felkészültségének erősítését, tágabb értelemben az intézményi kapacitásuk erősítését a
2014. januárban az Európai Bizottság által kiadott Partnerségi Magatartási Kódex is kiemeli. A 3. prioritás
intézkedései keretein belül biztosítjuk a 17. cikk 1. és 2. Bekezdésben szereplő ezirányú tevékenységeket
(pl. társadalmi és szociális partnerek képzései, szemináriumokon, üléseken, értékelésekben való részvételük).
2.3.1.1.2. -es intézkedés
A 2007-2013-ra jelentős számban valósultak meg országos és lokális kommunikációs kampányok, események. A kampányok és események, illetve a projektek kötelező kommunikációs elemeinek segítségével
sikerült széles körben ismerté tenni az európai uniós támogatásokat.
A lakosság körében sok projekt esetében ugyanakkor nem tudatosult a fejlesztések célja, így a projektek
jelentős része nem került a közösség érdeklődésének középpontjába.
2.3.1.2.1. -es intézkedés
Az Audit Hatóság szervezeti, infrastrukturális feltételei a jelenlegi kapacitásigényeknek megfelelő mértékben kialakításra kerültek a 2007-13-ban. Az Audit Hatóság számára a jogszabályok biztosítják a hatáskört
és felhatalmazást a feladatai elvégzéséhez. Az elvégzett ellenőrzések száma és minősége is megfelel az
Európai Bizottság, illetőleg a tagállami illetékesek elvárásainak.
2.3.1.2.2. -es intézkedés
Mind az irányító hatóságok, mind az Igazoló Hatóság kialakította már az OP-k végrehajtásával kapcsolatos
„klasszikus” feladatok terén a szükséges gyakorlatot, humán és eszköz feltételeket. A 2007-13-as időszakhoz képest jelentősen megváltozott közösségi és hazai szabályok azonban az irányító hatóságoknál
működő támogatáskezelés menedzsmentjében is további fejlesztéseket tesznek szükségessé. A központi
koordináció feladatköre ugyanakkor kibővült az új időszakban.
2.3.1.3.1. -es intézkedés
2007-13 között megerősödött a CPR 56 cikk szerinti értékelések lebonyolításához szükséges belső menedzsment kapacitás és kialakult az értékelések színvonalas elvégzéséhez szükséges független, külső
szakértői kapacitás. Az értékelések előkészítése, megrendelése, menedzsmentje és disszeminációja jól
szervezett gyakorlattá vált.
A 2007-13-as időszakban a visszajelzések alapján sok esetben túl nagy volt az értékelések reakcióideje,
így az értékelési eredmények ilyenkor nem tudtak érdemben segítséget nyújtani a felmerülő döntéseknél
(pl.: új támogatási konstrukció kiírása). Az értékelések komplexitása is fejlesztendő terület a tapasztalatok
szerint.
2.3.1.3.2. -es intézkedés
2007-2013 között az Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése révén megvalósult
a teljes támogatáskezelési folyamat informatikai követése és támogatása, továbbá minden munkatárs
számára rendelkezésre állnak a rendszerek használatához szükséges informatikai eszközök. A Pályázó
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Tájékoztató felület alkalmazásával az intézményrendszer és a kedvezményezettek közötti kommunikáció
is részben elektronikus útra terelődött. Az elmúlt években elkészült a FAIR keretrendszer, amely az jelenlegi funkciói mellett biztosítani fogja a teljes-körű elektronikus ügyintézés feltételeit, és az összes finanszírozási forrásra (összes EU-s alap, hazai keretek) kiterjedő monitoring lehetőségét. Sor került a FAIR, és
azon belül az uniós finanszírozású programok kezelésére vonatkozó, ún. EUPR rendszer fejlesztésére.
2.3.1.3.3. -es intézkedés
A 2010-ig működő Kistérségi Koordinációs Hálózat, majd a Széchenyi Programiroda fejlesztése révén
megerősítésre került a pályázati szakaszban igénybe vehető tájékoztatási funkció. A pályázók ma már
számos helyen kaphatnak személyesen is felvilágosítást a pályázati lehetőségekről az SZPI területi irodáiban. Az OP-k céljainak megvalósítására való törekvés, illetve a kedvezményezettek projektmenedzsment
hiányosságai hatására az intézményrendszer a megvalósítási szakaszban is több ponton igyekezett megerősíteni a kedvezményezettek kapacitásait, pl. projektkövetési tevékenységgel. Ennek hátterét az eljárásrendi jogszabály is megteremtette a projektfelügyelő szerepkör bevezetésével. Projektfelügyelő kirendelésére akkor kerül sor, ha a projekt jelentős elmaradást halmoz fel, ugyanakkor segítséggel ez a csúszás
még ledolgozható. Az IH-k a projektfelügyeleten túl is kidolgoztak további támogató megoldásokat elsősorban aktívabb projektkövetés és rendszeresebb kapcsolattartás alkalmazásával (pl.: projekt áttekintő fórumok, stb.).
2007-2013 között ugyanakkor nem sikerült ezeket a funkciókat teljesen feltölteni projektmenedzsmentben jártas szakemberekkel, így a projektfelügyeletet, projekttámogatást nem lehetett szélesebb körben
alkalmazni.. A kedvezményezettek projektmenedzsment képzése és szervezetfejlesztése sem vált bevett
gyakorlattá, pedig több értékelés mutatott rá ezen a téren problémákra.
2.3.1.3.4. -es intézkedés
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer jelentős tudástőkét halmozott fel az EU támogatásokkal összefüggésben az elmúlt több mint 15 évben. A tudástőke részben rendelkezésre áll írott formában (jogszabályok,
kézikönyvek, oktatási anyagok), részben viszont csak tacit formában létezik. Ez az íratlan szabályokból,
gyakorlatokból álló tudás is szükséges ahhoz, hogy a támogatások kezelése szabályosan, és hatékonyan
legyen végrehajtható.
Az átfogó intézményértékelés is kimutatta, hogy az egyes szervezeti egységek célrendszerei jelentős mértékben eltérnek, és hiányos az egész intézményrendszer müködésével kapcsolatos információ a munkatársak körében. Emiatt, és az együttműködést elősegítő fórumok hiánya miatt nem megfelelő színvonalú
az együttműködés az egyes szervezeti egységek között.
A 3. prioritás beavatkozási logikája
A tervezett tevékenységek a technikai segítségnyújtás három egyedi célkitűzés mentén kerülnek finanszírozásra:
•
•
•

Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles köre bevonásra kerül.
(2.A.3.1.1)
A végrehajtási intézményrendszer működési feltételei biztosítottak az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében. (2.A.3.1.2.)
Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához
szükséges feltételek biztosítottak. (2.A.3.1.3.)

Az első specifikus cél teljesülése érdekében biztosítani szükséges a társadalmi-gazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok aktív szerepéhez a feltételeket (2.A.3.1.1.1.), az uniós támogatá-
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sok lehetőségét, eredményeit meg kell ismertetni a közvéleménnyel (2.A.3.1.1.2)
A második specifikus cél keretében tervezzük a CPR 127-ik cikk szerinti ellenőrzések és azok feltételeinek
biztosítását, színvonalának fenntartását (2.A.3.1.2.1.) és a támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítását, színvonalának megőrzését (2.A.3.1.2.2.).
A harmadik specifikus cél keretében történik a CPR 56. cikk szerinti értékelések megvalósítása
(2.A.3.1.3.1.), az e-kohéziós irányelv implementálása (2.A.3.1.3.2.), a pályázók és kedvezményezettek
kapacitásainak támogatása (2.A.3.1.3.3.) és az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása (2.A.3.1.3.4.).
Tekintettel arra, hogy a technikai segítségnyújtás forrás valamennyi 2014-2020-as ESZA, ERFA, KA operatív program végrehajtását és az ESB alapok közötti koordinációt szolgálja, a prioritáson belül megvalósuló
projekteken keresztül valamennyi intézményrendszeri szereplő (pl. irányító hatóságok, igazoló hatóság,
audit hatóság, központi koordináció stb.) számára biztosított lesza megfelelő mértékű technikai segítségnyújtás ahhoz, hogy a felelősségi körébe tartozó feladatokat hatékonyan ellássa.
A forráselosztás önköltségszámítás alapján és létszámarányosan fog megtörténni. Minden irányító hatóság
számára (valamint az Igazoló Hatóság és az Audit Hatóság számára) minden évben rendelkezésre áll majd
egy tevékenységeken alapuló éves költségvetési keret, amely lehetővé teszi számukra, hogy a technikai
segíségnyújtáshoz kapcsoldó feledataikat (pl OP specifikus kommunikáció, értékelések, fordítás) egy éves
tevékenységi terv alapján el tudják végezni.
A források eredményes felhasználásának érdekében a megvalósítás során csak olyan projekt támogatható, amely adott specifikus cél indikátorának eléréséhez hozzájárul.
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.

1. táblázat: A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának indokolása
Kiválasztott tematikus célkitűzés
1303/2013/EU
RENDELET 9 cikk
szerint

Kiválasztott beruházási prioritás

A kiválasztás indokolása
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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

A fenntartható gazdasági növekedés feltétele a vállalkozásbarát üzleti környezet, amelyhez az adminisztratív terhek alacsony szintje szükséges. Ehhez
a közigazgatás szervezeti struktúrájának, működésének ésszerűsítése és az
alacsonyabb adminisztrációs teherrel jellemezhető kapcsolattartási módok
előtérbe helyezése szükséges (PA1).
Az inkluzív növekedéshez pedig magas minőségben, széles körben elérhető
közigazgatási szolgáltatásokra és közszolgáltatásokra van szükség, amelyeknek szervezési feltételeinek fejlesztését biztosítja a PA2 egy része.
Átfogó célként jelenik meg, hogy megfelelő legyen az államigazgatási dolgozók kompetenciája, ami a szervezet hatékonyabb működését megvalósítja
(PA2), illetve az állam is megvalósítsa a redundáns kapacitások ésszerűsítését.
A célkitűzés kiválasztása hozzájárul az Európai Bizottság 2014-es
országspecifikus ajánlásának teljesítésében is az e-közbeszerzés elterjesztésén és a korrupciós kockázatokat csökkentő kapacitások fejlesztésén (PA2)
keresztül.

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 az 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 komplex projektek részeként (amelyek az e-megoldás mellett folyamat-, szervezetfejlesztési komponenst is tartalmaznak).
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 rendelkezésre a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban, amely az országos kihatású fejlesztések
Közép-Magyarország 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, míg 12%-a a VEKOP-on belül kerül felhasználásra.
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A tervek szerint a KÖFOP-ból a 2. prioritásra jutó62,4 milliárd forintnyi keretből a harmadik specifikus célkitűzésre várhatóan maximum 15% jut.
A technikai segítségnyújtásra felhasználható EU támogatás mértéke 193 449 129 EUR lesz 2014-2020
között.
A technikai segítségnyújtásra tervezett forrás értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az adminisztratív
kapacitásokkal összefüggésben Magyarország biztosítja, hogy a Partnerségi Megállapodásban rögzítésre
került 0,9% technikai segítségnyújtáson felül, a szükséges mértékű nemzeti források rendelkezésre fognak
állni minden operatív program esetében annak érdekében, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerekhez
kapcsolódó feladatok hatékony és eredményes módon teljesüljenek, különös tekintettel a CPR 74., 110117., valamint 122-127. cikkelyeire. Mindezeken túlmenően a technikai segítségnyújtásra allokált források
megfelelősége áttekintésre és értékelésre kerül legkésőbb 2016 végéig, és az értékelés megállapításaival
összhangban, szükség szerinti mértéke megemelésre kerülhet.
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2. táblázat: Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése
Uniós támogatás2
Prioritási tengely

1. Az adminisztratív
terhek csökkentése

Alap1

ESZA

(€)

Az operatív programhoz nyújtott
összes uniós támogatás részaránya 3

399 939 244

50,32%

Tematikus
célkitűzés4

Beruházási
prioritások 5

1303/2013/
EU RENDELET 9 cikk
(11)

1304/2013/E
U RENDELET 3
cikk d) i)

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi
célkitűzések

Az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési
lehetőségeit korlátozó eljárási szűkkeresztmetszetek
csökkennek: az ügyfelekre háruló ügyintézési költségek
és/vagy időráfordítás csökken
Magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és
vállalkozások által használható) közigazgatási eügyintézési megoldások kerülnek bevezetésre, ami növeli
az elektronikusan elintázhető ügyek számát

2. A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése
közszolgálatban

ESZA

201 385 532

25,34%

Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges
kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő
emberierőforrásmenedzsment-rendszer bevezetésre
kerül a közigazgatás kulcsterületein
A közigazgatási folyamatok átláthatósága javul
A közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó
integrált és ügyfélközpontú információs bázisa kialakul és
ezt használatba veszik

3. Az ESZA, ERFA, KA
finanszírozású operatív

1ERFA,

Kohéziós
Alap

193 449 129

24,34%

Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a
lakosság széles köre bevonásra kerül

Kohéziós Alap, ESZA vagy Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

2Összes

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

3Információ

alaponként és prioritási tengelyenként.

4A

tematikus célkitűzés címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).

5A

beruházási prioritás címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).
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Közös és
programspecifikus
eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg

Uniós támogatás2
Prioritási tengely

Alap1

(€)

Az operatív programhoz nyújtott
összes uniós támogatás részaránya 3

Tematikus
célkitűzés4

Beruházási
prioritások 5

programok végrehajtásához kapcsolódó
technikai segítségnyújtás

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi
célkitűzések

A végrehajtási intézményrendszer működési feltételei
biztosítottak az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében
Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok
eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges
feltételek biztosítottak
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Közös és
programspecifikus
eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg

2. SZAKASZ: PRIORITÁSI TENGELYEK6
2.A.1. Prioritási tengely: Az adminisztratív terhek csökkentése

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

A prioritási tengely azonosítója

1.

A prioritási tengely címe

Az adminisztratív terhek csökkentése

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

6Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja
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2.A.1.1. 1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i szerinti beruházási prioritás
2.A.1.1.1. Egyedi célkitűzés: Az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó
eljárási szűkkeresztmetszetekcsökkennek: az ügyfelekre háruló ügyintézési költségek és/vagy időráfordítás
csökken
Azonosító

1.1

Egyedi célkitűzés

Az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeitkorlátozó
eljárási szűkkeresztmetszetek csökkennek: az ügyfelekre háruló ügyintézési
költségek és/vagy időráfordítás csökken

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények megvalósulását várjuk:

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

•

a kiválasztott, támogatásban részesült közigazgatási szervek belső
szervezeti rendszere egyszerűsödik, a működésük hatékonyabbá válik;

•

kiküszöbölésre kerülnek a támogatásban részesített közigazgatási
szervezetek közötti párhuzamos feladatellátások;

•

az egyszerűbb működés révén az ügyfelek számára érzékelhető módon csökken az eljárások / ügyintézés átfutási ideje vagy azok költsége

•

a Jó Állam Index 4.4.3 részindikátor: átlagos közigazgatási elsőfokú
eljárási idő javul

•

a folyamatok újraszervezése esetében elsősorban olyan fejlesztések
kapnak támogatást, amelyek közvetlenül vagy közvetetten, de érzékelhető hatással vannak az ügyfeleknél jelentkező adminisztratív terhek csökkentésére, a közvetlenül is nagy adminisztratív terhet rovó
(jelentős ügyszámot elérő) közigazgatási eljárások folyamatának átalakításával;
az újjászervezett folyamatok úgy kerülnek átalakításra, hogy alkalmasak legyenek állandó teljesítménymenedzsment és minőségmenedzsment rendszerrel való ellenőrzésre.
a specifikus cél intézkedéseiben szervezet- és folyamatfejlesztési fókuszú projekteket kíván támogatni;
csak olyan projekt támogatható, amelynél a kedvezményezett az OPban szerepeltetett indikátorokhoz hozzájáruló számszerűsített mutatót javasol a hatékonyságjavítás mérésére, és vállalást tesz a mutató
pozitív irányú változására;
a szervezetfejlesztési projektek esetébenkötelező olyan kitételt tenni,
amely a megvalósított módszertan és az elért eredmények
disszeminációját biztosítja;
az ÁROP-ból, EKOP-ból támogatott azonos cél- és tevékenység kombinációra nem kapható támogatás;
a projekteknek építeniük kell a már megvalósított ÁROP, EKOP projektek releváns tapasztalataira, eredményeire;
az intézkedés csak olyanszervezetfejlesztést és folyamatújraszervezést támogat, amelyek hatására csökken az ügyintézés átfutási ideje és/vagy az ügyfelekkel ügyintézésre fordított költsége.
a folyamatfejlesztéssel összehangolt szabályozási szakaszban tekintettel kell lenni a kis- és középvállalkozások működését, valamint a
polgárok szabadságát sértő szabályozási akadályok lebontására, a
REFIT ajánlásaival összhangban.

•

•
•

•

•
•
•

•
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Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.1.1.Intézkedés: Közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása
Célja az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó bürokrácia csökkentése a lakosságra és a vállalkozásokra közvetlenül is nagy adminisztratív terhet rovó közigazgatási eljárások folyamatának átalakításával.
A back office szervezetek ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamataival (a közigazgatási hivatali
eljárásokkal) kapcsolatos folyamat-, szervezet-, szabályozásfejlesztési tevékenységeinek fejlesztését célozza.
Tervezett fejlesztések:
Felmérik az összes közigazgatási eljárást, hogy megállapítsák milyen eljárások milyen módon és mértékben érintik a lakosságot és a vállalkozásokat, milyen az egyes ügytípusok előfordulási gyakorisága a szükségletek alapján. Ennek figyelembe vételével az állami működés egyszerűsítését koordináló döntéselőkészítő fórum kijelöli azokat az eljárásokat, melyeket részletesen elemeznek az előforduló adminisztratív terhek és folyamatok indokoltsága, illetve az elektronikus megoldások tekintetében. Olyan közigazgatási eljárások kiválasztása fog megtörténni, amelyek jelentős ügyfélkört érintenek vagy jelentős adminisztratív terhet (többszöri személyes megjelentést, hosszú átfutási időt) jelentenek az ügyfelek számára. Mivel
az előzetes kalkulációk szerint az ügykörök 22,4%-a adja az ügyszám közel 97%-át, várhatóan ezek az
ügyek (előzetes kalkulációk szerint ca. 150-170 eljárás) lesznek a támogatással átalakított eljárások. A
jelentős ügyszám miatt többek között várható az adóügyek és az agrár-szakigazgatási eljárások, továbbá
az építéshatósági és lakhatással kapcsolatos ügyek egyszerűsítése.
Megtörténik a kiválasztott eljárások egyszerűsítése, az eljárás lebonyolításához szükséges adatigények
konszolidálása, a szabályozás megújítása és az újraszervezett folyamatok betanítása is. Amennyiben a
folyamat-újraszervezéshez e-megoldás bevezetése is kapcsolódik, akkor a projektet a második specifikus
cél első intézkedéséből is támogatni kell. Továbbá kidolgozásra kerülnek a nyilvántartások összehangolásából adódó folyamatváltoztatások (például a lakcím-, illetve a rendelkezési nyilvántartásban megadható
értesítési cím központi kezelésére való áttérés), illetve megtörténik a kitöltendő nyomtatványok ergonómiai átdolgozása. A program támogatja azon közigazgatási együttműködések (elektronikus adatátadást
megalapozó tevékenységek) kidolgozását és bevezetését, amelyek úgy alakítanak át közigazgatási folyamatokat, hogy csökkentik az ügyfelek terheit (pl.: a különböző hatóságok által kiadott igazolások mellőzése az ügyintézési folyamatokban).
A szabályozási szakaszban a közigazgatás jogorvoslati rendszerét átalakítják, a közigazgatási hatósági
eljárásokat egységesítik és egyszerűsítik, az eljárások átfutási idejének csökkentése, a hatósági eljárás
jogszerűsége és szakszerűsége érdekében, megszüntetve a párhuzamos jogorvoslati formák, a döntésfelülvizsgálat megtöbbszörözését. Továbbá elvégzésre kerülnek a polgári- és közigazgatási- perrendtartáshoz kapcsolódó jogalkotási, jogszabálymódosítási feladatok és kidolgozásra kerülnek a vonatkozó eljárásrendek.
Csak olyan folyamatok újraszervezése támogatható, amelyek hatására csökken az ügyintézés átfutási
ideje és/vagy az ügyfelekkel ügyintézésre fordított költsége. A szabályozási szakaszban tekintettel kell
lenni a KKV-k működését, valamint a polgárok szabadságát sértő szabályozási akadályok lebontására, a
REFIT ajánlásaival összhangban.
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Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek

2.A.1.1.1.2.Intézkedés: A közigazgatás szervezettségének javítása
Célja a bürokrácia csökkentése a hivatalok (állami szervek) közötti és a hivatalon (szervezeten) belüli
folyamatok újratervezésével.
A back office szervezetek ügyfelek által közvetetten, a közigazgatási hivatali eljárásokra közvetett hatást
gyakorló folyamat-, szervezet-, szabályozásfejlesztési tevékenységeinek fejlesztését célozza, a közigazgatási eljárások sikeres megvalósításához szükséges háttérműveletek, illetve a háttérműveleteket megvalósító szervezetek fejlesztését.
Tervezett fejlesztések:
A központi közigazgatásban: felülvizsgálatra kerülnek a központi államigazgatási szervek és háttérintézményeik által ellátott feladatok, szervezetük, az érintett ügyintézéshez kapcsolódó adatátadási folyamatok, személyzeti politikájuk, költségvetésük, elhelyezésük, törvényességi felügyeletük stb. A felülvizsgálandó 121 közigazgatási intézményben egyszerűsítik a szervezeteken belüli folyamatokat, így pl. meghatározzák a feleslegesen vagy akár jogszabályi kötelezettség nélkül ellátott feladatokat, egyszerűsítik és egységesítik a szervezeti felépítést, ezzel javul a közigazgatási feladatok ellátásának hatékonysága.
A közigazgatási eljárások háttérműveletei (pl. közigazgatási szervek közötti adatátadás) is befolyással
bírnak arra, hogy a közigazgatási eljárásnak mennyi a teljes átfutási ideje. Ezeknek a háttérműveleteknek
és a háttérműveleteket ellátó szervezetek fejlesztésekor a hatékonyságjavítás rendező elve az ügyfelek
által érezhető elérhetőség, átfutási idő és költség dimenzió, figyelembe véve a pénzügyi források jelentette
korlátokat is. A felülvizsgálat eredményei alapján az érintett intézmények működési szabályzatai módosításra kerülnek, a tervek szerint legalább 30 esetben.
A közigazgatás területi szintjén: felülvizsgálják a járási hivatalok kirendeltségi és ügysegédi rendszerét,
hogy az állampolgárok azonos színvonalú és hatékonyságú közigazgatási szolgáltatásokat vehessenek
igénybe az egyes településeken. A települési ügysegédek feladatokat vehetnek át a járási hivataloktól,
annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen azon eseteket, amikor az állampolgárnak fizikailag is meg
kell jelennie a járási hivatalnál. Felülvizsgálják, hogy a települési önkormányzatok szerveinél maradt államigazgatási feladatok ellátása nem valósulhat-e meg hatékonyabban a járási hivataloknál. Ha igen, úgy
az intézkedés keretében ténylegesen átszervezésre kerülnek a járási hivatalokhoz. Az intézkedés támogatja az ehhez szükséges folyamat- és szervezetfejlesztési tevékenységeket, valamint a járási hivatal
munkatársainak felkészítését, betanítását. A felülvizsgálat kiterjed a megyei/járási feladatmegosztás,
illetve az egészen alacsony ügyszámú ügytípusoknál a kijelölt hatóságra épülő központosított illetékességi
struktúra bevezethetőségének vizsgálatára is. A járási hivatalokkal kapcsolatos átalakítás másik nagy
területe az egységesebb szolgáltatásokat nyújtó járások kialakítása. A szervezeti konszolidáció végcélja a
hivatalok/hivatali egységek közötti kommunikáció felgyorsítása, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.
A szabályozási szakaszban tekintettel kell lenni a KKV-k működését, valamint a polgárok szabadságát
sértő szabályozási akadályok lebontására, a REFIT ajánlásaival összhangban.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei (lakosság, vállalkozások)

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, 100%-os állami tulajdonú
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vállalatok (CPR kedvezményezetti definíciója szerint), járási hivatalok

2.A.1.1.2. Egyedi célkitűzés: Magas szintű és korszerű (lakossági államigazgatási és vállalkozások által
használható) e-ügyintézési megoldások kerülnek bevezetésre
Azonosító

1.2

Egyedi célkitűzés

Magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által
használható) közigazgatási e-ügyintézési megoldások kerülnek bevezetésre,
ami növeli az elektronikusan elintézhető ügyek számát.

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

•

Az elektronikus formában elindítható ügyek száma nő, a közigazgatási szolgáltatások online elérhetőségének szintje (lakosságnak és vállalkozások számára (EUROSTAT, Digitális Menetrend) nő.

•

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

•

Az egyablakos ügyfélszolgálatokon elindítható ügyek száma növekszik.

•

A specifikus cél intézkedéseiben a folyamatok, eljárások elektronizálása.
Informatikai fejlesztés csak kapcsolódó szervezet-, működés-, illetve
folyamatfejlesztéssel együtt támogatható, vagyis kapcsolódnia kell az
1. specifikus cél valamely intézkedéséhez (kivéve, ha bizonyíthatóan
volt a közelmúltban folyamat-, szervezetfejlesztési előzménye, előkészítése akár hazai, akár uniós forrásból). A fejlesztéseket komplexen
kell kezelni, és a támogatandó projekteknek mindkét specifikus cél
megfelelő intézkedéséből együttesen kell forrást kapniuk.
Amennyiben az (1.1.1.1. intézkedés keretében támogatott)folyamatújraszervezéshez e-megoldás bevezetése is kapcsolódik,
akkor a projektet e specifikus cél első intézkedéséből is támogatni
kell.A fejlesztéseket komplexen kell kezelni, és a támogatandó projekteknek mindkét specifikus cél megfelelő intézkedéséből együttesen kell forrást kapniuk.
Csak olyan fejlesztés támogatható, amely az ügyfelek számára érzékelhető, számszerűsíthető eredményeket vagy az ügyfelek számára is
igénybevehető új funkciókat valósít meg.
Az egyablakos ügyfélszolgálatokon elindítható ügyek száma nő.
A fejlesztések kötelező eleme az ügyfelek felé történő disszemináció:
az információk átadása a projekt eredményeként létrejött változásokról és használhatóságukról.
A projekteknek tartalmazniuk kell a fejlesztések használatára történő
betanítást a munkatársak körében, illetve az ügyfelek által használt
megoldások esetében tájékoztató- információs felületet/megjegyzést,
amely az alkalmazás elsajáítását támogatja.

•

•

•

•
•

•

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.1.1.2.1.Intézkedés: Az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálása
Célja az adminisztratív terhek csökkentése elektronikus ügyintézési lehetőségek körének bővítése és
fejlesztése által, az ügyfelek (lakosság és vállalkozások) által közvetlenül érzékelhető módon. Fő cél az,
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hogy az eljárási folyamatok (az ügyfél számára "önkiszolgálást" lehetővé tevő) elektronizálása által egyrészt egyszerűsödjön az ügyfelekkel való kapcsolattartás, másrészt csökkenjen az ügyintézés ügyfelekre
háruló idő- és költségigénye. Mindez informatikai oldalról támogatja az adminisztratív terhek további mérséklését, a jó állam koncepciójának gyakorlati megvalósítását. Az ügyintézés, illetve szolgáltatások elektronizálása által ugyanakkor nem csupán az ügyfelek közigazgatással szembeni elégedettsége javítható,
hanem az állam által nyújtott szolgáltatások üzemeltetési költségei is mérséklődhetnek.
A back office szervezetek ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamataival (a közigazgatási hivatali
eljárásokkal) kapcsolatos e-megoldásfejlesztési tevékenységeinek fejlesztését célozza. A fejlesztések fő
célja, hogy olyan ügyeket tudjon automatikusan és elektronikusan elintézni az ügyfél egymaga, melyek
mögött az informatikai nyilvántartások, lekérdezések összehangolása által nincs szükség ügyintézőre.
Tervezett fejlesztések:
Az egyes hivatalok által, az ügyfelek felé nyújtott "önkiszolgáló" jelleggel, távolról elérhető elektronikus köz(szak-)igazgatási szolgáltatások bevezetését, valamint a részben elektronizált szolgáltatások további korszerűsítését, a szolgáltatás komplexitásának emelése mellett az ügyfelek kényelmét, elégedettségét és a
használhatóságot fokozó fejlesztéseket támogatja.
Támogatásra kerül az ügyintézéshez, ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások kialakítását (pl.időpont-foglalási, ügykövetési, elektronikus számlázási és fizetési, ügyféltájékoztatási, nyilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési rendszerek, elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések közhiteles nyilvántartásokon alapuló közigazgatási
eljárások, folyamatok különböző csatornákra történő átterelése, telefonos és elektronikus (webes és mobil) ügyintézési szolgáltatások kialakítása, közadatok közzététele és hasznosítása stb.), valamint a szolgáltatások igénybevételét ösztönző programok megvalósítását. Cél továbbá a fenti szolgáltatások jelentős
részét integráló, ügyfél általi elérhetőségét biztosító Személyre Szabott Ügyintézési Felület kifejlesztése,
ahol elérhetők és az ügyfél által is beállíthatóak a számára releváns SZEÜSZ szolgáltatások. Kiterjed az
egyes közigazgatási szolgáltatások okostelefonon, tableten történő elérhetőségéhez szükséges fejlesztésekre is, valamint a lakosság a fejlesztett szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményének megismerését
szolgáló e-megoldások támogatására.
Fókuszát a központi és a területi közigazgatásban az ügyfelek számára elérhető eljárások elektronizálása
jelenti, építve Kormányzati Felhő erőforrásaira. A nagy ügyszámuk miatt várhatóan többek között az adóügyek, a lakhatással kapcsolatos a szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek, illetve okmányügyintézés, melyekkel leggyakrabban találkozik a lakosság.
Kötelezően tartalmazniuk kell szükséges mértékű szervezet-, működés és folyamatfejlesztést, amelyet az
1.1.1.1. intézkedés keretéből fogunk támogatni (kivéve, ha a projektnek bizonyítható előzménye volt egy
korábbi szervezet-, folyamat-, szabályozásfejlesztési projekt, amelynek közvetlen folytatását jelenti az
elektronizálási feladat). A komplex szemléletmód érdekében nem egymásra épülő projekteket tervezünk
megvalósítani, hanem a projekteket két intézkedésből finanszírozni.
Az ügyfél által érezhető sikere érdekében kizárólag olyan projektek támogatása tervezett, amelyek az
ügyfelek számára is közvetlenül érzékelhető előrelépést valósítanak meg a megvalósítás előtti állapothoz
képest.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, önkormányzatok, 100%-os
állami tulajdonú vállalatok (CPR kedvezményezetti
definíciója szerint), járási hivatalok
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2.A.1.1.2.2.Intézkedés: A közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása
Célja az adminisztratív terhek csökkentése ún. belső (közigazgatáson belüli, hivatalok / állami szervek
közötti) folyamatok elektronikus támogatása által.
A back office szervezetek ügyfelek által közvetetten, a közigazgatási hivatali eljárásokra közvetett hatást
gyakorló e-megoldás fejlesztési tevékenységeinek fejlesztését célozza, a közigazgatási eljárások sikeres
megvalósításához szükséges háttérműveletek e-megoldásainak fejlesztését.
Tervezett fejlesztések:
Olyan ún belső (hivatalok / állami szervek közötti kapcsolatban megvalósuló, illetve szervek belső működéséhez tartozó) folyamatok elektronizálását támogatja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfelek
által közvetlenül érzékelhető folyamatokat (közigazgatási eljárásokat, szolgáltatásokat) támogatni tudja az
ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azok előfeltételét jelentő informatikai fejlesztésekkel, amennyiben
azok kapcsolata kimutatható az ügyfelek számára érzékelhető eredményekkel.
Cél az intézmények hatékony együttműködését akadályozó problémák felszámolását szolgáló fejlesztések, a szakrendszerek és nyilvántartások együttműködésének fejlesztése, az intézményközi kommunikációs csatornák erősítése, a háttérfolyamatok elektronizálása, pl.érkeztető rendszer, iratkezelő rendszerek
közötti interfészek kialakítása, back office-t támogató SZEÜSZ-ök továbbfejlesztése, belső folyamatokba
történő illesztésének elősegítése, valamint a SZEÜSZ-csatlakozások interfész oldali támogatása, a folyamat teljes életútjára a folyamatot követő menedzsmentrendszer kialakítása.
A fentieknek kötelezően tartalmazniuk kell szükséges mértékű szervezet-, működés és folyamatfejlesztést, amelyet az 1.1.1.2. intézkedés keretéből fogunk támogatni (kivéve, ha a projektnek bizonyítható
előzménye volt korábbi szervezet-, folyamat-, szabályozásfejlesztési projekt, amelynek folytatását jelenti az
elektronizálási feladat). A komplex szemléletmód érdekében nem egymásra épülő projekteket tervezünk
megvalósítani, hanem a projekteket két intézkedésből finanszírozni.
Továbbá cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az elöző
fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten, azaz körülbelül
1300 önkormányzati hivatalra kiterjedő mértékben.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

Közigazgatás ügyfelei (lakosság, vállalkozások),
önkormányzatok

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, önkormányzatok, 100%-os
állami tulajdonú vállalatok (CPR kedvezményezetti
definíciója szerint), járási hivatalok

2.A.1.1.2.3.Intézkedés: Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése
Célja csökkenteni az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó bürokrácia mértékét, azaz az egyablakos ügyintézési lehetőségek bővítésével csökkenteni az ügyfelek (lakosság
és vállalkozások) ügyintézéssel kapcsolatos terheit. Ezért cél, hogy minél több szolgáltatást (ügyet) tudjanak az ügyfelek minél több településen egy helyen elintézni, illetve a személyes megjelenést nem igénylő
(elektronikus, telefonos) csatornákon keresztül elintézhető eljárások száma is bővüljön.
A front office szervezet tevékenysége során az egyablakos ügyintézés elérhetőségével kapcsolatos emegoldási tevékenységeinek fejlesztését célozza. Fontos, hogy elkülönüljön, hisz a személyes ügyintézés
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a társadalom jelentős részét érinti, illetve jelentős azon ügyek száma is, melyhez személyes jelenlét szükséges (fénykép, eredeti dokumentum felmutatása, ügy bonyolultsága stb.)
Ügyfélszolgálatot lát el a kormányablakok hálózata, a települési ügysegédi hálózat és az IVÜSZ (Interaktív
Virtuális Ügyfélszolgálat).
Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztésének külön intézkedés keretében történő megvalósítását indokolja, hogy az ügyfelek és a közigazgatás találkozása itt történik meg. Cél az 1.1.1.1 intézkedés keretében
átalakított közigazgatási eljárásoknak, valamint eddig nem nyújtott, új szolgáltatásoknak az ügyfélszolgálatoknál történő alkalmazásának bevezetése (ügyfélszolgálat folyamatainak egyablakosra történő átalakításával, a szabályzatok elkészítésével, a munkatársak betanításával együtt) és a hozzákapcsolódó informatikai feltételek megteremetése.
Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése komplex projekt keretében fog megvalósulni: kisebb
részben folyamatfelmérési és folyamatátalakítási komponenst foglal magában, amelyet az 1.1.1.1 intézkedés finanszíroz, és nagyobb részben e-megoldások kidolgozását, amelyet jelen intézkedés finanszíroz.
Tervezett fejlesztések: a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél személyesen, valamint a
telefonon és az interaktív virtuális ügyfélszolgálatnál elérhető ügyintézési lehetőségek bővítése, az egyablakos ügyintézés ügyindításon túli kiterjesztése, az élethelyzet alapú megközelítés bevezetése. Bővül a
virtuális ügyfélszolgálatnál, teljes mértékben elektronikusan intézhető ügyek száma, valamint a személyes
ügyintézési módok nagymértékű elektronikus támogatottságot kapnak a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében.
A lakossági és a vállalati ügyintézés korszerűsítése is megtörténik kb.150 ügyet érintve.Kapcsolódik az
1.1.1.1. intézkedéshez, amely keretében megtörténik az ügyintézési lehetőségekhez kapcsolódó folyamatok áttekintése, felülvizsgálata és egyszerűsítése. Megvalósul a tájékoztatási- és adatmegadási rendszer
megújítása, a folyamatok átalakításához (ennek részeként a szükséges szintű elektronizáláshoz) szükséges igazgatásszervezési és -alkalmazási programok átalakítási/fejlesztési feladatainak elvégzése, az ügyfélszolgálatok egyablakos ügyintézésre történő felkészítése és a még hiányzó informatikai feltételek, eszközök biztosítása is. Része, pl. más szervek automatikus értesítése a bejelentett adatváltozásokról; az
ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél elérhetővé
válnak új típusú szolgáltatások, pl. egyes állami (köz) szolgáltatók, közművek ügyintézési szolgáltatásai.
Hangsúlyosan szerepelnek a kapcsolódó szakigazgatási folyamatok, beleértve az elektronizáláshoz kapcsolódó folyamatszervezési, szabályozási, informatikai fejlesztési feladatok végrehajtását is.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatás ügyfelei

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, 100%-os állami tulajdonú
vállalatok (CPR kedvezményezetti definíciója szerint)
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3. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 1. prioritás

Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

CO-22 Közigazgatási szervekre vagy köz- szám
szolgáltatásokra irányuló projektek
száma nemzeti, regionális és helyi
szinten (ESZA közös kimeneti mutató)
O-1.2 A szervezetfejlesztési közigazgatási db
projektek száma

Alap

Régiókategória

Célérték
F

N

Adatforrás
Ö

A beszámolás
gyakoriság

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

IH

Évente

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

IH

Évente

O-1.3

Az újraszervezett eljárások száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

IH

Évente

O-1.4

Elektronikusan újraszervezett eljárá- db
sok száma
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcso- db
lódó háttérműveleti (belső) folyamatok száma

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

IH

Évente

ESZA

Kevésbé fejlett

-

-

IH

Évente

O-1.5
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4. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménym
eredménymutatók
utatók (beruházási prioritásonként és régiókarégiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)7 – 1. prioritás

Azonosító

Régiókategória

Mutató

A mutató
mértékegysége

Bázisérték

A célmeghatározáshoz használt közös
kimeneti mutató

F

N

Ö

A bázisérték és
célérték
mértékegysége

Bázis-év

Célérték8 (2023)
F

N

Adatforrás

Ö

A beszámolás
gyakorisága

R-1.1

Azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek
ügyintézési ideje csökken

Kevésbé fejlett

db

Nem releváns

-

-

db

2014

-

-

IH

Kétévente

R-1.2

Elektronikusan elindítható, eljárások száma

Kevésbé fejlett

db

Nem releváns

-

-

db

2014

-

-

IH

kétévente

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)

Kód
1

Összeg (EUR)
399 939 244

Kód
7

Összeg (EUR)
399 939 244

Kód
7

Összeg (EUR)
399 939 244

Kód
5

Összeg (EUR)
199 969 622

8

199 969 622

399 939 244

7Hivatkozás:

Kód
11

Összeg (EUR)
399 939 244

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

8Ez

a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;
aprogramspecifikus 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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2.A.2. Prioritási tengely: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban
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 tananyagfejlesztés és az antikorrupciós intézkedés
keretében megtörténik majd 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 közszolgálati képzések során külföldi
előadókat is meghívni tervezünk (többek között a Visegrádi négyek országcsoportból), hogy a régióban
releváns közigazgatási és közszolgáltatási tapasztalataikat átadhassák a magyar közszolgálati szakembereknek.

A prioritási tengely azonosítója

2.

A prioritási tengely címe

A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban

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
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2.A.2.1.1. Egyedi célkitűzés: Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az
életpályamodellnek megfelelő emberierőforrásmenedzsment-rendszer bevezetésre kerül a közigazgatás
kulcsterületein
Azonosító

2.1

Egyedi célkitűzés

Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó,
az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrásmenedzsment-rendszer
bevezetésre kerül a közigazgatás kulcsterületein

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

•

A szolgáltatói szemléletű munkavégzéshez szükséges kompetenciafejlesztésben részesült közszolgálati szakemberek száma bővül;

•

A korábban fejleszteni kezdett közigazgatási és a közszolgáltatási
feladatok ellátásához szükséges kompetenciaalapú képzési rendszer
kialakítása befejeződik és a rendszer bevezetésre kerül;

•

A korszerű közigazgatási, közszolgáltatás-menedzsment és szervezési módszerek alkalmazásához szükséges menedzsment es vezetői
képzési rendszer kialakításra és bevezetésre kerül;

•

A közszolgálati életpályák működéséhez szükséges rendszerelemek
(ideértve a képzési rendszert is) kialakításra és bevezetésre kerülnek;

•

A közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működéséhez szükséges tudástőke megőrzése biztosított lesz és kialakításra kerülnek a
tudástőke továbbadási csatornái.

•

a képzési programoknak tartalmazniukkell mind elméleti, mind gyakorlati képzéseket;
a képzési anyagokat elektronikus formában is elérhetővé kell tenni a
hallgatók számára;
a képzési programok figyelembe kell, hogy vegyék a 2007-13-as időszak fejlesztéseit (az előző tervezési ciklusban elért eredményekre
kell építeni, pl. a korábban kifejlesztett tananyagokat, módszertanokat is alkalmazni kell, vagy azokat felhasználva továbbfejleszteni, illetve a feltárt hiányosságokat korrigálni, a fejlesztési irányokatkövetni
kell);
a projektek kiválasztásánál előnyt élveznek a multiplikátor hatást beépítő fejlesztések.
a rendvédelmi szervek életpályamodelljéhez kapcsolódóan, a tevékenységek és a képzések kizárólag olyan elemei támogathatóak,
amelyek az érintett célcsoport (rendvédelmi szervek dolgozói) közigazgatáson belüli munkaváltását, elhelyezkedését szolgálják.

•
•

•
•

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.2.1.1.1.Intézkedés: A közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztése
Cél a közszolgálatban dolgozók elméleti tudásszintjének, illetve készségszintjének emelkedése, a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő
emberierőforrásmenedzsment-rendszer bevezetése a közigazgatás kulcsterületein. A közszolgálati életpálya követelményeiből (amelynek keretei a 2.1.1.2. intézkedés eredményeképpen készülnek el) fakadó,
mind az azon kívüli képzések kialakítása, és konkrét képzések megvalósítása, valamint a tudásmegosztást ösztönző rendszer felállítása.
A közszolgálati szakemberek számára korszerű tananyagok és tudásátadási megoldások rendelkezésre
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állása, valamint minőségi képzések nyújtása, mindezt összekapcsolva az elért eredmények mérésével.
Tervezett fejlesztések:
Először a közigazgatási és közszolgáltatási (együttesen közszolgálati) képzési, továbbképzési rendszert
kell továbbfejleszteni. A korábban kialakított általános továbbképzési rendszer alapelemeire támaszkodva
speciális munkaköri ismeretek fejlesztését fogja támogatni a program. A szükségletek felmérése után
további tananyag- és módszertani fejlesztéseket, valamint a kapcsolódó fejlesztéseket és a képzéseket
támogatja. Cél a meglévő képzési programok módszertani továbbfejlesztése a tanulási folyamat hatékonyságának növelése céljából (pl. meghosszabbított, többszöri ellenőrzéssel kiegészített tanulási folyamat, online tutorálás biztosítása, onthejob módszer alkalmazása stb.), új külföldi, illetve az üzleti életben
bevált módszertanok adaptálása is (pl. projektmenedzsment-, folyamat-optimalizációs módszerek), valamint e-learning, távoktatás, e-vizsgáztatási, on-line konzultációs platform kidolgozása és szélesebb körű
bevezetése, on-line konzulensi hálózat létrehozása. Támogatja a képzési kapacitás megerősítését is, külföldi vendégoktatók bevonását a képzések kidolgozásába és megvalósításába.
Képzési programokat fog támogatni vezető kormánytisztviselők számára vezetői továbbképzés jelleggel,
illetve a korszerű menedzsmentmódszertanok elterjesztésére.
A kompetencialapú és menedzsment képzéseknek is kiemelt célcsoportja lesz azon önkormányzati köztisztviselők köre, akik megváltozott szerepkörükre tekintettel elsősorban a helyi közszolgáltatások menedzsmentjével, szervezésével foglalkoznak. Részükre a munkavégzésükkel kapcsolatos képzések kerülnek megszervezésre mind a kompetenciaalapú mind a vezetői továbbképzések közül (pl. zöld közbeszerzés). Továbbá az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges képzési tartalmak kidolgozása (tananyagfejlesztés), valamint a képzések megvalósítása.
A közigazgatásban belső erőforrásokkal megvalósított képzések mellett, támogatást nyújt a közszolgálatban speciális tudással és jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek tacit tudásának dokumentálásához, fejlesztéséhez és disszeminációjához. Csak olyan képzéseket támogat, melyek
közigazgatásspecifikusak, a közigazgatásban dolgozók munkájához szükségesek. (ágazati specifikus
képzéseket, amelyek más, ágazati OP-k szakmai kompetenciájába tartoznak, nem.)
A képzési programok részeként a munkavégzéshez szükséges tudás fejlesztéséhez kapcsolódóan támogatást kapnak külföldi tapasztalatszerzésre, olyan tapasztalt közszolgálati, közigazgatási és közszolgáltatási területen dolgozó szakemberek, akik nyelvtudásuk és betöltött pozíciójuk révén alkalmasak korszerű
külföldi gyakorlatok megértésére, hazai adaptálására és elterjesztésére.
Annak érdekében, hogy a (2015. évi XLII, tv. alapján) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél dolgozó
hivatásos munkatársak számára a közigazgatás más területein való elhelyezkedés vonzóvá váljon, a számukra kidolgozott közszolgálati életpályamodellnek megfelelően (amelynek véglegesítése a 2.1.1.2. intézkedés része), a fejlesztések keretében sor kerül tananyagfejlesztésre és képzési programok megtartására. Ezeknek a képzéseknek csak olyan elemei támogathatóak, melyek az érintett célcsoport közigazgatáson belüli elhelyezkedését szolgálják.
Területi kihatás
Országos, illetve transznacionális együttműködés
esetében nemzetközi
Beavatkozások célcsoportja

A közszolgálati szakembergárda, rendvédelmi szervek állománya (rendőrök, katasztrófavédelmi dolgozók, adóhatóság dolgozói stb.)

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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2.A.2.1.1.2.Intézkedés: A közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítása
Cél a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek
megfelelő emberierőforrásmenedzsment-rendszer bevezetése.
A közszolgálati életpálya elemeinek (a képzések fejlesztése és megvalósítása kivételével, mely a 2.1.1.1.
intézkedés célterülete) kidolgozása és bevezetése, valamint a rendvédelmi életpálya elemeinek kidolgozása.
Tervezett fejlesztések:
Alapját a munkaköri rendszer adja: kialakításra és bevezetésre kerül a munkaköri kataszter, a kapcsolódó
módszertan kidolgozásával és az informatikai rendszer fejlesztésével, elkészül a kompetenciatérkép és
kompetenciamérés, a vezetői kompetencia-térkép és mérési eszközrendszer, valamint a mentori rendszer
módszertanának kidolgozása, bevezetése, betanítása is, e területen megvalósuló képzéseket elsősorban
a személyügyben dolgozó munkatársakra fókuszálva. Az életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó képzéseket támogat.
A jelenlegi 2 mérési pontos nyomonkövetési rendszer is átalakul, új 6-7 mérési pontot határoz meg a bevont munkatársak követése érdekében.
Azért, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél dolgozó hivatásos munkatársak számára a közigazgatás más területein való elhelyezkedés elérhetővé váljon, ún. rendvédelmi életpályamodell kidolgozása és bevezetése kap támogatást. Ehhez szükséges az egyes szakterületek közötti átjárhatóság (a hivatásos állomány más közigazgatási intézményekhez történő átjelentkezése) biztosítása. Támogatás csak
olyan tevékenységekre adható, mely ennek a célnak, a közigazgatásba való átjárhatóságnak a megvalósítását célozzák.
A feltételei biztosításának köszönhetően az egyéni élethelyzetekre/igényekre épülő, az új előmeneteli és
szervezeti igényekhez igazodó képzési rendszerek által nyújtott képzési lehetőségek érhetőek el, és bővülnek a közszolgálatban dolgozók szakmai kompetenciái.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

A közszolgálati szakembergárda, rendvédelmi szervek állománya

Lehetséges kedvezményezettek

Költségvetési szervek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2.A.2.1.2. Egyedi célkitűzés: A közigazgatási folyamatok átláthatósága javul
Azonosító

2.2

Egyedi célkitűzés

A közigazgatási folyamatok átláthatósága javul

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

•

A korrupció megelőzését szolgáló szükségesszervezeti kapacitások
az államigazgatásban mind az ezen a területen aktív civil szervezetekben rendelkezésre állnak, valamint a területen aktív civil szervezetekkel az együttműködés erősödik.

•

Csökkennek a korrupciós kockázatok a szabályozási kiskapuk felszámolásának köszönhetően.

•

Javul a korrupcióérzékelési mutató.

•

A közszolgáltatási és közigazgatási folyamatok átláthatósága javul a
közérdekű adatok kereshetőségének javításával.
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A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

•

Nő az integritás és hivatásetikai ismeretekkel rendelkező közigazgatásban dolgozó tisztviselők száma.

•

A lakosság széleskörű tájékoztatást kap a korrupciós kockázatokról,
a csökkentésére irányuló lépésekről és az ezzel kapcsolatos tudatossága javul.

•

Az e-közbeszerzési alkalmazás használata az EUROSTAT Digitális
Menetrend mutatóval mérve nő.

•

A korrupció megelőzésével kapcsolatos lakossági információknak az
elektronikus online elérhetőségét biztosítani kell.
A képzési programok megvalósításába be kell vonni a civil szervezeteket.
Csak olyan fejlesztés támogatható, amelyhez rendelkezésre áll a felhatalmazást biztosító jogszabályi háttér.
Az egységes e-közbeszerzési rendszernek biztosítani kell, hogy az
ajánlattevők utazási és postaköltség nélkül tudjanak részt venni a
közbeszerzési eljárásokban, ezzel is növelve a versenyhelyzetet.

•
•
•

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.2.1.2.1.Intézkedés: Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében
Cél a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javulása paradigmaváltást elősegítő, átláthatóság növelését szolgáló, valamint korrupciós kockázatot csökkentő fejlesztések és az e-közbeszerzési megoldás
gyakorlati kialakítása és bevezetése által.
Tervezett fejlesztések:
Paradigmaváltást elősegítő fejlesztések: jogszabályi garanciák átültetése a megkezdett integritás tanácsadói és egyéb antikorrupciós témájú képzés folytatásával, illetve a már alkalmazásban lévő tanácsadók és
egyéb közigazgatási szakemberek számára továbbképzések finanszírozása. A szemléletformáló és szakmai továbbképzés kiterjed majd a köz- és a kormánytisztviselőkre. A korábban elindított integritás tanácsadói hálózat megerősítését is támogatja az OP. (Jelenleg 62 integritás tanácsadó jut 80.000 köztisztviselőre, ami 0,775%-os arányt jelent.)
Az integritásirányítási rendszer alkalmazási lehetőségét biztosítjuk a helyi önkormányzatoknak, az igazságszolgáltatási és az autonóm államigazgatási szerveknek, állami vállalatoknak kapcsolódó képzéseivel
együtt. Népszerűsíteni fogjuk a közszféra szervezetek számára a csatlakozás lehetőségét az Állami Számvevőszék Integritás Felméréséhez, továbbá növekedést tervezünk elérni az elvégzett integritás felmérések
számában is. Az integritásirányítási rendszerek bevezetését az Állami Számvevőszék módszertan kidolgozásával is segíteni fogja.
Az érzékenyítés és köztudatformálás részeként ismeretterjesztő programokat és tájékoztató kampányokat
fogunk szervezni az integritás szemlélet megerősítése érdekében.
Megtörténik a minisztériumok alá tartozó államigazgatási szervek belső szabályzatának, munkaköri leírásainak átvizsgálása, és az Állami Számvevőszék ajánlásai alapján történő átdolgozása, valamint civil szervezetek bevonásával végrehajtott képzési projektek.
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A gazdasági korrupciós kockázatok csökkentése érdekében is számos lépést fog tenni, pl. a könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata és javaslatot tesz azok módosítására.
Az átláthatóság növelését szolgáló fejlesztések: A civil szféra bevonásával felülvizsgálatra kerül a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok köre, sor kerül a Közbeszerzési Hatóság által
kezelt közbeszerzési adatbázis fejlesztésére és minőségi karbantartására, a közadatok elektronikusan
strukturált és feldolgozható, a keresést megkönnyítő (egyedi azonosító kapcsolása gazdasági szereplőkhöz, például adószám alapján) formában történő közzétételére, a vagyonnyilatkozatok benyújtását, feldolgozását, elemzését és átláthatóságát támogató informatikai megoldások fejlesztésére, a civil szféra bevonására és kapacitásfejlesztésére (pl. képzés, elemzői kapacitások, kampányok stb.)
Az alapvető jogok országgyűlési biztosa által üzemeltetett közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a rendszer funkcióinak esetleges bővítése, további egyszerűsítése történik meg.
A korrupciós kockázatok csökkentését szolgáló fejlesztések: Megerősítésre kerül egy belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó államigazgatási szerv, amely rendelkezni fog a vizsgálatok kiterjedt
körben való lebonyolításához szükséges összes szükséges humánkapacitással és technikai eszközparkkal. Ki fog terjedni a kijelölt szerv fejlesztésére, a munkatársak folyamatos képzésére, a munkavégzéshez
szükséges technikai biztosítására, továbbá a szervezet kibővítéséhez szükséges szervezetfejlesztésre és
szabályozási feladatokra.
Modern kockázatelemző, adatbányászati informatikai megoldások bevezetését (pl. Arachne) és az érintett
adatbázisok összekötését lehetővé tévő fejlesztéseket is tervezünk.
Olyan webes egységes e-közbeszerzési megoldás jön létre, melyhez az ajánlatkérők és-tevők külön költség
nélkül csatlakozhatnak. Segítségével az ajánlatkérők elektronikus módon folytathatják le a közbeszerzési
eljárás minden lépését, biztosítva a hitelesség, átláthatóság követelményeit. A rendszer jól átlátható felületek segítségével könnyítheti meg a KKV-k számára a közbeszerzési eljárások figyelését, az elektronikus
adatkapcsolatoknak köszönhetően csökkeni fog az ajánlattevők által beszerzendő igazolások száma.
Az eljárások eredménye az interneten keresztül könnyen kereshetővé, áttekinthetővé válik, így biztosítva a
nyilvánosság kontrollját a közpénzek elköltése felett.
A megoldás a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseket is támogatni képes, egyben ösztönözni fogja a
zöld közbeszerzés alkalmazását is, beépített, fenntarthatósági szempontokat is megjelenítő bírálati sémák
alkalmazásával.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

A közigazgatási szervezetek, nyomozó hatóságok,
ajánlattevők, ajánlatkérők

Lehetséges kedvezményezettek

Nemzeti Védelmi Szolgálat, az e-közbeszerzési
megoldás bevezetésével megbízott kormányzati
szervezet, 100%-os állami tulajdonúvállalatok (CPR
kedvezményezetti definíciója szerint), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, rendvédelmi szervek

2.A.2.1.3. Egyedi célkitűzés: A közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisa kialakul és azt használatba veszik
Azonosító

2.3.
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Egyedi célkitűzés

A közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisa kialakul és ezt használatba veszik

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények megvalósulását várjuk:
•

•

•

•

•

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

A rendelkezésre álló ágazati adatbázisok összekapcsolásra kerültek
és a helyi közszolgáltatások feladatellátását meghatározó települési
szintű szervezési, intézményi és pénzügyi információk rendelkezésre
állnak egy minden önkormányzat és érintett közigazgatási és közszolgáltató szervezet számára elérhető adatbázisban.
A közszolgáltatásokra vonatkozó települési szintű adatok az ország
teljes területét lefedve, integrált formában, dinamikusan kereshetővé, elemezhetővé válnak.
A létrehozott adatbázist az érintett intézmények (önkormányzatok,
önkormányzati ágazati irányításért felelős központi szerv) használatba veszik, és ezáltal javítanak a közszolgáltatások minőségén.
Lakossági elégedettségmérési rendszer kerül kidolgozásra és bevezetésre a közszolgáltatások fejlesztésének szükséglet-alapú meghatározására.
A magyarországi sajátosságokra adaptált közszolgáltatás-szervezési
módszertani eszköztár kerül kialakításra.

A tervezett fejlesztéseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:
•

•

•

•

•

•
•
•

az információs rendszer kialakításánál kerülni kell olyan adatok bekérését, amelyek már kormányzati adatbázisokban léteznek vagy
egyéb megbízható és (gazdaságosan) elérhetőadatbázisokból beszerezhetőek.
az információs rendszer 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, valamint az aktuális szakpolitikai kérdések, koncepciók hatásvizsgálatának megalapozásához való hozzájárulás;
a kutatási projektek kiválasztásánál kötelező elemként kell érvényesíteni a disszeminációs elemeket a kormányzati szereplők felé pl.
konferenciák, koncepciót tartalmazó kiadványokkal;
a kutatási projekteknek építeni kell az ÁROP-ból finanszírozott „A helyi közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” kutatás
eredményeire;
a támogatás feltétele, hogy az elégedettségmérés eredményeképpen
előálló kvalitatív adatok is bekerüljenek az IKIR adatbázisába;
a kutatási programok építeni fognak az IKIR adataira is, kiemelten az
elégedettségmérésekre;
a kutatási programok csak egy átfogó reform részeként, vagy versenyképességet javító intézkedéscsomag megalapozásához, vagy egy
kapacitás-fejlesztésre irányuló program jól definiált részeredményeként támogathatóak.
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Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.2.1.3.1.Intézkedés: Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése
Cél egy olyan információs bázis kialakítása, melyből olyan adatok és információk nyerhetőek, melyek
megalapozott döntések meghozatalát teszik lehetővé a helyi közszolgáltatások javítása érdekében. Cél a
helyi közszolgáltatások szervezésének fejlesztése, feladatellátási folyamatainak optimalizálása, a feladatfinanszírozás tervezési alapjainak megteremtése, nem célja viszont az egyes közszolgáltatások fejlesztése, melyeket más OP-k tűztek ki célul. (A helyi közszolgáltatások megszervezésért az önkormányzatok
felelnek,az ágazati irányításért a minisztériumok - szabályozással, információbiztosítással - felelősek, míg
adott közszolgáltatás elvégzése a szakfeladatokat ellátó önkormányzati intézmények/önkormányzati gazdasági társaságok/gazdálkodó szervezetek feladata. Előbbiek a KÖFOP-ból, utóbbiak más pl. EFOP-ból
kapnak forrásokat.)
Tervezett fejlesztések:
Fő cél, hogy információs bázist hozzon létre és vezessen be:
•
•
•

az önkormányzatok helyi közszolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához;
a helyi közszolgáltatások megalapozott, feladatalapú finanszírozási rendszerének kialakításához;
a helyi közszolgáltatások és közműszolgáltatások országos szintű és helyi tervezéséhez, optimalizálásához.

Kialakításra kerül a szükséges adatbázis-struktúra (helyi közszolgáltatások, szakigazgatási és közműszolgáltatások területén helyi szintű adatokkal feltöltve), sor kerül a már létező állami adatbázisok migrációjára, az adatok kezelését, elemzését biztosító felületek kifejlesztésére, a jelenlegi ágazati rendszerekkel
való összekapcsolásra. A helyi közszolgáltatások vonatkozásában jelenleg nem gyűjtött, de a feladatfinanszírozás valós alapjainak biztosításához, az optimalizált feladatméretezéshez és a közszolgáltatási folyamatok optimalizálásához szükséges információk adatszolgáltatási eljárásai kidolgozásra, kötelezettség
jelleggel bevezetésre kerülnek. Alkalmazásával jelentős támogatást kapnak a következő, a helyi önkormányzati döntési helyzetekhez kapcsolódó funkciók:
•
•
•
•
•
•

a költségvetés feladatfinanszírozási elvű, nullbázisú tervezés,
a működés átvilágítás, hatékonyságelemzés,
fenntartói döntések hatás- és költségelemzése,
optimális intézményszerkezet kialakítása,
erőforrás-tervezés,
esélyegyenlőségi vizsgálat.

A létező adatforrások integrálásán túl az IKIR bevezetéséhez többféle adatfelvétel is szükséges:a helyi
közszolgáltatások feladatellátási megoldásaira kiterjedő kvantitatív adatfelvétel az önkormányzatok körében; helyi közszolgáltatások minőségi aspektusát jellemző lakossági elégedettségmérés.
Építve az ÁROP-ra, meghatározásra kerül a helyi közszolgáltatások azon köre, amelyek esetében leginkább indokolt az elégedettségmérés elvégezése. Az elégedettségmérések kötelezően egységes módszerek alkalmazásával és meghatározott ciklusokban kerülnek végrehajtásra. Feltétele, hogy az elégedettségmérés eredményeképpen előálló kvalitatív adatok is bekerüljenek az IKIR adatbázisába.
Minden önkormányzatnak hozzáférése lesz az IKIR-hez (a használat elsajátítása érdekében rendszerfelhasználói képzést is támogat), lehetőségük lesz a kinyert adatok alapján optimalizálni a döntéseket, az
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általuk ellátott közszolgáltatások terén tervezett fejlesztések tekintetében megalapozottabb döntéseket
hozni, összehasonlító vizsgálatokat végezni. Az önkormányzatoknak jogszabály fogja előírni a rendszer
adatokkal történő feltöltését. A feladatfinanszírozási rendszer kiterjesztése pedig az önkormányzatok
elemi érdekévé teszi az IKIR használatát, mivel innen kapnak hiteles, egységes adatokat a költségvetésük
tervezéséhez, valamint jelentősen javíthatnak szolgáltatói, gazdálkodási, illetve fenntartói funkcióik hatékonyságán, gazdaságosságán. A használata (adatszolgáltatás, szolgáltatási, gazdálkodási és fenntartói
döntések meghozatalához kapcsolódó eljárások, ügyrendek) jogszabályi szinten is kötelezővé válik az
önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások ellátásában résztvevő releváns intézmények számára.
A kormányzat is felhasználja az IKIR-ből nyerhető adatokat az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer alkalmazása során, valamint a közszolgáltatások jövőjét érintő döntéseik megalapozásához, exante
értékelések/hatásvizsgálatok elkészítéséhez.
Területi kihatás
Országos
Beavatkozások célcsoportja

Helyi önkormányzatok

Lehetséges kedvezményezettek

Az IKIR rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére
kijelölt kormányzati szervezet, költségvetési szerv

2.A.2.1.3.2.Intézkedés: A közszolgáltatások átszervezését megalapozó kutatások végrehajtása
Hozzájárul a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált, ügyfélközpontú információs
bázisa kialakulásához. A helyi közszolgáltatásokat érintő regionális politika és vezetés-szervezés, valamint
közgazdaság-tudomány területén azonosítható elméleti eredmények és gyakorlati megoldások feltárása,
feldolgozása, valamint lehetséges adaptációs és/vagy pilot lehetőségek definiálása, megvalósítása, hatáselemzések elkészítése.
Tervezett intézkedések:
Kutatási programok indulnak és kerülnek végrehajtásra az alábbi területeken:
•

feladatellátás területi és terjedelmi kérdései;

•

állampolgári és ügyféligények;

•

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

•

közszolgáltatás-szervezés és -menedzsment;

•

általános és speciális szabályozási gyakorlatok a nagy ellátórendszerek területén (a jogszabályok
milyen szinten, mélységben, eszközökkel szabályozzák ezt a területet, hova telepítsenek kötelezettséget, irányítási / felügyeleti jogokat);

•

a civil társadalom és a közszolgáltatások kapcsolata.

A kutatások csak egy átfogó reform jól definiált részeredményeként támogathatóak. A kutatási eredményeket a jogszabályi előterjesztések hatásvizsgálata során felhasználják. Ha a kutatási program eredményeképpen olyan javaslatok születnek, melyek más OP-k fejlesztésénél kötelező érvényűen vagy ajánlásként figyelembe veendőek, akkor ezt a központi koordinációt biztosító szervezeten keresztül a pályázati
felhívásban minőségbiztosításkor meg kell jeleníteni.
Területi kihatás

Országos

Beavatkozások célcsoportja

Helyi önkormányzatok, szakpolitikai döntéshozók

Lehetséges kedvezményezettek

Tudományos és felsőoktatási intézmények, kormányzati szervezetek
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6. táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 2. prioritás

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória

Célérték
F

N

Adatforrás
Ö

A beszámolás
gyakoriság

O-2.1

A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente

O-2.2

A képzésben résztvett NVSZ munkatársak
száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente

O-2.3

A képzésben résztvevő integritás tanácsadók
száma

fő

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente

O-2.4.

Az e-közbeszerzési rendszerben elektronikusan elérhető funkciók száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente

O-2.5.

Elsődleges és másodlagos adatfelvételi
módok száma az IKIR rendszer felépítése
során

db

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente

O-2.6

Elvégzett, közszolgáltatásokat érintő kutatások száma

db

ESZA

Kevésbé fejlett

IH

Évente
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2. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)9

7. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménym
eredménymutatók
utatók (beruházási prioritásonként és régiókarégiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)10 – 2. prioritás

Azonosító

Mutató

Régiókategória

A mutató
mértékegysége

A célmeghatározáshoz használt közös kimeneti mutató

Bázisérték
F

N

Ö

A bázisérték és
célérték
mértékegysége

Bázis-év

Célérték11 (2023)
F

N

Ö

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

R – 2.1.

A képzést sikeresen
elvégző (képzettséget
szerzett) közszolgálati
szakemberek aránya

Kevésbé fejlett

%

-

-

%

-

-

-

IH

Évente

R – 2.2.

Az IKIR rendszert használó önkormányzatok
száma

Kevésbé fejlett

db

-

-

db

2014

-

-

IH

Évente

R – 2.3

Az IKIR-ből elérhető
ágazati
adatbázisok
száma

Kevésbé fejlett

db

-

-

db

-

IH

Évente

R - 2.4

E-közbeszerzési rendszerben elérhető eljárástípusok száma

Kevésbé fejlett

db

-

-

db

2014

IH

Évente

R – 2.5

1000 köztisztviselőre
jutó integritás tanácsadók száma

Kevésbé fejlett

fő

fő

2014

IH

Kétévente

9Hivatkozás:

-

-

növekvő

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

10Hivatkozás:

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

11Ez

a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell;
aprogramspecifikus 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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8. táblázat: Beavatkozási kategóriák – 2. prioritás

Másodlagos téma

Beavatkozási terület

Finanszírozási forma

Terület típusa

Tematikus célkitűzés

Területi végrehajtási mechanizmusok
(csak ESZA)

Kód

Összeg (EUR)

Kód

119

201 385 532

1

Összeg (EUR)
201 385 532
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Kód

Összeg (EUR)

Kód

Összeg (EUR)

Kód

7

201 385 532

7

201 385 532

-

Összeg (EUR)

Kód

Összeg (EUR)

11

201 385 532

2.A.3. Prioritási tengely: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású 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

Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású 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.3.1.1. Egyedi célkitűzés: Azoperatív programok végrehajtásábaa partnerek és a lakosság széles köre
bevonásra kerül
Azonosító

3.1.

Egyedi célkitűzés

Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles köre
bevonásra kerül

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzés célja a gazdasági, társadalmi, szociális partnerek és a
lakosság aktív szerepének biztosítása az operatív programok végrehajtásában.
Az egyedi célkitűzéshez tartozó tevékenységek végrehajtása révén a következő eredményeket tervezzük elérni:
•

A társadalmi, gazdasági, szociális partnerek aktív szerepet töltenek
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be a programok menedzsmentjében, és azok kimenetelét befolyásolják;
•

A Monitoring Bizottsági tagok tájékozottak és naprakész információkkal rendelkeznek az operatív program előrehaladásával kapcsolatban;

•

A Bizottsági Partnerségi Magatartási Kódex 17. Cikk 1 és 2 bekezdésében szereplő, a partnerek felkészültségét segítő tevékenységek
megvalósulnak;

•

Az uniós támogatások lehetőségét, eredményeit ismeri a közvélemény.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.3.1.1.1.Intézkedés: A társadalmi-gazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok
aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása
Tervezett fejlesztések:
•

A monitoring bizottsági tagok, társadalmi és szociális partnerek számára hozzáférés biztosítása a
Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket átfogó Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs
Rendszer (FAIR) egyes, az OP-k előrehaladását jellemző kimutatásaihoz;

•

A monitoring bizottságok számára olyan elektronikus felület biztosítása, amely lehetőséget teremt
a tagok számára a folyamatos kapcsolattartásra, a fórum funkció, valamint hírlevelek használatával megvalósul a rendszeres információcsere;

•

Képzéseken, szakmai rendezvényeken való részvétel az MB tagságnak;

•

Rendszeres helyszíni projektlátogatások lebonyolítása az MB tagjainak részvételével;

•

Az intézkedés támogatja az Európai Bizottság által kiadott Partnerségi Magatartási Kódex 17.
cikk 1 és 2 bekezdésében szereplő, a partnerek adminisztratív kapacitásainak megerősítését
szolgáló intézkedések (pl. társadalmi és szociális partnerek képzéseken, szemináriumokon, üléseken, értékelésekben való részvétele) megvalósítását;

A monitoring bizottságok működési feltételeinek biztosítása (pl.: titkársági feladatok, a monitoring bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, nyomon követése) hogy a jogszabályi kötelezettségeknek, és a
partnerségben betöltött szerepüknek a Bizottságok maradéktalanul eleget tudjanak tenni.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

A Monitoring Bizottság tagjai és az általuk képviselt
gazdasági, társadalmi, szociális szereplők, partnerek

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító Hatóságok

2.A.3.1.1.2.Intézkedés: Azuniós támogatások lehetőségének, eredményeinek megismertetése a közvéleménnyel
Az intézkedés a lakosság EU-s támogatásokkal kapcsolatos ismereteinek bővítését biztosítjaországos és
helyi kampányokkal, amelyek segítenek bevonni a projektek környezetében élő lakosságot és társadalmi,
szociális, gazdasági partnereket a projektek megvalósításába.
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A helyi kampányok tájékoztató anyagok és fórumok segítségével megszólítják majd a projektek helyi célcsoportját, bevonva őket a projektek megvalósítása során is, biztosítva elkötelezettségüket.
Az intézkedés nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a hagyományostól (pl. televízió, rádió) eltérő eszközök
alkalmazására (pl. közösségi média), illetve a lakosságot, helyi szereplőket bevonó kommunikációs aktivitásokra (pl. projekthelyszínen szervezett vetélkedők).
A támogatást igénylők pályázók, illetve a már támogatásban részesült kedvezményezettek elérésében is
hasonlóan kívánunk eljárni, így biztosítva, hogy a támogatások lehetősége a pályázáshoz szükséges információk a megfelelő célcsoportokhoz eljussanak, illetve a projektek eredményeinek bemutatása minél
szélesebb körben történjen. A kommunikációs tevékenység keretében a nyilvánossági követelmények
teljesítése mellett internetes kampányokat, valamint ATL és BTL marketing segítségével kivitelezett célcsoport specifikus komplex kampányokat (print, internet, TV, rádió hirdetések, személyes fórumok, direkt
marketing) tervezünk. A közösségi oldalakon is aktív kommunikációt tervezünk, hogy a fejlesztéspolitikát
minél közelebb vigyük az érintettekhez.
Az e-kohéziós irányelv implementálásának részeként működtetünk olyan honlapot, melyen a közvélemény
könnyen hozzáfér a támogatási lehetőségekhez, eredményekhez és egyéb közkiadásokkal kapcsolatos
információkhoz, ezzel is hozzájárulván a nyilvánosság, átláthatóság biztosításához.
A kommunikációs stratégiával összhangban az átfogó kommunikációs kampányok megvalósítása az irányító hatóságok és egyéb szereplők igényei alapján a koordinációért felelős szerv végrehajtásában fog
megtörténni. A kommunikációs stratégia OP specifikus kommunikációs terveket is fog tartalmazni, melyek
lebonyolítását az irányító hatóságok, együttműködve a Miniszterelnökséggel, végzik el a rendelkezésükre
álló éves keretből. A Miniszterelnökség biztosítja, hogy a kommunikációs kampányok a stratégia elfogadása előtt is megfelelő forrást kaphassanak.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

közvélemény, kiemelten a projektek célcsoportjai

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, Irányító hatóságok

2.A.3.1.2. Egyedi célkitűzés: A végrehajtási intézményrendszer működési feltételei biztosítottak az operatív
programok szabályszerű végrehajtása érdekében
Azonosító

3.2.

Egyedi célkitűzés

A végrehajtási intézményrendszer működési feltételei biztosítottak az operatív
programok szabályszerű végrehajtása érdekében.

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:
•

Az operatív programok végrehajtásához, különösen a projektek ellenőrzéséhez, illetve az audit hatósági feladatok elvégzéséhez a feltételek adottak;

•

A programok végrehajtása során a hibaarány az elfogadható érték
alatt marad.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.
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2.A.3.1.2.1.Intézkedés: A CPR 127-ik cikk szerinti ellenőrzések és azok feltételeinek biztosítása, színvonalának fenntartása
Az intézkedés támogatja, hogy az Audit Hatóság valamennyi ESZA, ERFA, KA által finanszírozott OP vonatkozásában lefolytatja majd a kijelölési ellenőrzést, és auditvélemény keretében nyilatkozik az intézményrendszer megfelelőségéről.
A 2014-2020-as programozási periódusban is szintén az Audit Hatóság feladatkörébe tartoznak majd a
második szintű ellenőrzések (rendszervizsgálatok, projektellenőrzések és új feladatként elszámolások
ellenőrzése). A kifizetések előrehaladásával a lefolytatandó projektellenőrzések száma előreláthatólag
növekedni fog, valamint az új szabályozás miatt az ütemezés is feszítettebb lesz (pl.: éves elszámolás).
Az intézkedés keretében az Audit Hatóság feladatainak elvégzéséhez szükséges működési költségeket
(pl.: bérek, infrastruktúra fenntartása) és a szükséges fejlesztéseket (pl.: kapacitásbővítés, tárgyi eszközök
fejlesztése) fogjuk finanszírozni.
Az ESB Alapokkal kapcsolatos csalás- és korrupcióellenes intézkedésekre az operatív programon belül a
11-es tematikus célkitűzés keretében kerül sor.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

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

Lehetséges kedvezményezettek

Audit Hatóság

2.A.3.1.2.2.Intézkedés: A támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése
Az intézkedés keretében az irányító hatósági, igazoló hatósági és koordinációs funkciókhoz szükséges
eszközök (pl.: irodai eszközök), szolgáltatások (pl.: irodabérlet, fordítás, szakértői szolgáltatások) biztosítását, a megváltozott közösségi és hazai végrehajtási szabályok, a központi koordináció hatókörének kiterjesztése miatt szükségessé váló fejlesztéseket (a létszámnövekedéshez kapcsolódó IT, irodai eszköz beszerzések) fogjuk finanszírozni. Egyúttal az intézkedés keretében biztosítjuk azon külső szakértői szolgáltatásokat, amelyek a koordinációs funkció megerősítését szolgálják (pl.: segítség hazai eljárásrendek, az
intézményrendszer számára használandó, jellemzően elektronikus dokumentumsablonok kidolgozása),
illetve az irányító hatóságok feladatellátását segítik (pl.: segítség támogatást igénylőknek, kedvezményezetteknek készítendő útmutatók, segédanyagok kidolgozásához). Szintén ezen intézkedés biztosítja a
finanszírozást az egyeztetési feladatokkal (kiemelten a Bizottsággal folytatott egyeztetések) összefüggő
utazásokhoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz (pl.: tolmácsolás, fordítás, szállás).
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, Igazoló Hatóság, végrehajtási intézményrendszer egyéb releváns szereplői

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, Igazoló Hatóság, közreműködő szervezetek, a végrehajtási
intézményrendszer egyéb releváns szereplői, 100%os állami tulajdonú vállalat

2.A.3.1.3. Egyedi célkitűzés: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok eredményes és hatékony
végrehajtásához szükséges feltételek biztosítottak
Azonosító

3.3.
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Egyedi célkitűzés

Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítottak

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt eredmények

Az egyedi célkitűzés célja a programok eredményes és hatékony végrehajtását támogató feltételek kialakítása, illetve fejlesztése, annak érdekében, hogy
az intézményrendszer szereplői (pl.: IH-k, IgH, Audit Hatóság) az OP-k zökkenőmentes lebonyolításához szükséges tevékenységeket biztosítani tudják.
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, az e-kohéziós irányelv a CPR
által meghatározott módon teljesül;

•

a kedvezményezettek felkészültsége megfelelő a projektek megtervezéséhez és jó minőségű, eredményekre fókuszáló megvalósításához;

•

biztosított a fejlesztéspolitika sikeres megvalósításához szükséges
kompetencia az intézményrendszeri szereplőknél.

A műveletek kiválasztásában
alkalmazandó
vezérelvek

Nem releváns.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszközök alkalmazását ebben a célkitűzésben nem tervezzük.

2.A.3.1.3.1.Intézkedés: A CPR 56 cikk szerinti értékelések megvalósítása
Az intézkedés finanszírozza a programok eredményességének, hatékonyságának megítélését elősegítő, a
1303/2013/EU rendelet 56. cikk szerinti elemzések, értékelések megvalósításához, és az eredmények
implementálásához (felhasználásához, beépítéséhez, gyakorlatba ültetéséhez) szükséges külső, független
szakértői szolgáltatásokat. Az intézkedés eredményeképpen 2007-13-hoz képest növekedni fog az ongoing (folyamatos) értékelések száma (az ex-post (utólagos) értékelések számának megtartása mellett),
annak érdekében, hogy az értékelési eredmények időzítése jobban illeszkedjen a döntéshozatali igényekhez (új felhívások megjelentetése, felhívások módosítása, stb.). A döntéshozatali folyamat minőségének
javítása érdekében továbbá fejleszteni kívánjuk az értékelések összetettségét is, növelve azon értékelések számát, amelyek komplex (környezeti, gazdasági, szociális) szempontrendszert alkalmazva jutnak el
az értékelési eredményekig.
A tervezett értékeléseket az 1303/2013/EU rendelet 114. cikkével összhangban értékelési terv fogja
rögzíteni. A terv irányító hatóságok által megvalósítandó OP-specifikus értékeléseket is tartalmazni fogja.
Az intézkedés finanszírozza az értékelések adatigényét biztosító adatfelvételeket is, valamint adatbázisvásárlások, és az adatok fogadásához szükséges IT megoldások fejlesztésének költségét is.
Az intézkedés keretében fogjuk finanszírozni az értékelések rendszerének működtetéséhez szükséges
további tevékenységeket is, mint például az értékelések eredményeinek disszeminációja (pl.: kiadványok,
konferenciák).
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.3.1.3.2.Intézkedés: Az e-kohéziós irányelv implementálása
Az intézkedés a FAIR keretrendszeren belül az uniós finanszírozású programok kezelésére vonatkozó ún.
EUPR moduljainak kifejlesztését és a teljes rendszer biztonságos és zökkenőmentes üzemeltetését fogja
elsősorban finanszírozni. Az egyes modulok a támogatáskezelés egyes szakaszait fedik le (pl.: támogatási
kérelem ellenőrzése, egyeztetése a kérelem benyújtójával, értékelése, elbírálása, támogatási szerződés
megkötése, a projekt előrehaladásának nyomonkövetése, ellenőrzése (folyamatba építetten vagy helyszínen), közbeszerzések ellenőrzése, támogatás kifizetése, szabálytalanság és követelés kezelése, elszámolás a Bizottsággal), így a rendszer képes lesz az első lépéstől (támogatási kérelem rögzítése) egészen a
projektek zárásáig segíteni a támogatáskezelés folyamatát. Az EUPR kialakítása során alapelv az elektronikus kapcsolattartási formák biztosítása, az elektronikus nyilvántartások preferálása a papír dokumentumok helyett és a workflow jellegű működés.
Az intézkedés célja a teljesen elektronikus támogatáskezelési folyamat biztosítása 2015.12.31-ig, összhangban a CPR 122 (3) bekezdésével.
A rendszerbe beépítjük azon adatok előállítását, melyeket a közösségi és hazai szabályok alapján a honlapon keresztül elérhetővé teszünk a közvélemény számára.
Az intézkedés keretében csak az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok támogatáskezelési
rendszerével kapcsolatos tevékenységek költségei kerülnek finanszírozásra. Ahol a támogatáskezelési
rendszerrel kapcsolatos tevékenység (pl. egy modul fejlesztése) a többi ESB Alap operatív programját vagy
nemzeti finanszírozású fejlesztéseket is érint, ott a költségek elszámolása az ESB Alapok, valamint a
nemzeti programalap közötti arányosítással történik, azaz csak az ESZA, ERFA, KA alapok arányának megfelelően számolhatók el a költségek az KÖFOP terhére.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, Igazoló Hatóság, közreműködő szervezetek, a végrehajtási
intézményrendszer egyéb releváns szereplői, pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

A
támogatásközvetítő
rendszert
fejlesztő/üzemeltető vagy azzal összefüggésben tevékenykedő szervezet és 100%-os állami tulajdonú
vállalat (CPR kedvezményezetti definíciója szerint)

2.A.3.1.3.3.Intézkedés: A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása
Az intézkedés egyrészt bővíteni kívánja azokat a kapacitásokat (pl. projektmenedzsmentben jártas szakemberek) a végrehajtó rendszeren belül, amelyek a pályázókat, illetve kedvezményezetteket tudják támogatni a projektek tervezése és a megvalósítása során. A bővítés mind a: belső szakértői kapacitások fejlesztését és növelését lehetővé tevő szolgáltatásokra (pl.: képzésekre, irodabérleti szolgáltatások), eszközbeszerzések finanszírozására, mind külső szakértői erőforrások bevonására kiterjed.
Elsősorban olyan sSpeciális (szektor-specifikus) szakértelmet lefedő kapacitásokat tervezünk finanszírozni, amelyek jellemzően nem állnak rendelkezésre a pályázóknál, kedvezményezetteknél, mert csak a nagy
volumenű vagy speciális tematikájú projekteknél szükségesek (pl.: projekt- és portfólió menedzsment,
speciális közbeszerzések).
A kapacitásbővítés kiterjed a már bevezetett projektfelügyeleti funkcióra is. Az intézkedés elsősorban a
nagy volumenű, önkormányzati projektek számára fog szakértői kapacitásokat biztosítani, a kisvolumenű
projekteket végrehajtó KKV-k és kisebb önkormányzatok számára pedig projektfejlesztési tanácsadást
nyújt.
Emellett az intézkedés a támogatási rendszer által megkövetelt beszámolók, elszámolások stb. kitöltésében, illetve egyéb felmerülő kérdések gyors megválaszolásában is segítséget nyújt, elsősorban személyes
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szakmai segítségnyújtás keretében (pl. személyes tanácsadás, online válaszadás).
A kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak növelésére célzott információs fórumokat, események és képzéseket is megvalósít majd az intézkedés.
Az intézkedés támogatja a kedvezményezettek felkészítését a fejlesztések előkészítésére és végrehajtására. A kedvezményezettek projektmenedzsment-képzése is támogatásra kerül.
Az adminisztratívkapacitás-építő intézkedések a kedvezményezettek különböző csoportjai számára elérhetővé válnak, például a közlekedés, a környezet, de a helyi szereplők esetében is, beleértve az ITP-t
megvalósító területi szereplőket és NGO-kat (kormányzaton kívüli szervezeteket) valamint a marginalizálódott közösségek, különösen a romák képviseletében eljáró, alulról építkező civil társadalmi szervezeteket. A fent említett, valamint a Partnerségi Megállapodásban szereplő egyéb kedvezményezettek számára
előirányzott intézkedések a technikai segítségnyújtás jelen intézkedésekből valósulnak meg.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Pályázók, kedvezményezettek

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, a végrehajtási intézményrendszer
egyéb releváns szereplői

2.A.3.1.3.4.Intézkedés: Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása
Az intézkedés finanszírozást nyújt a tudásmegosztás eszközeihez, pl az intézményrendszer szereplői számára tartott képzések, konferenciák, szemináriumok, workshopok, kiadványok, hírlevelek stb. .Ezek a
tevékenységek tematikusan elkülönülnek a 2-es prioritás keretében tervezett közigazgatási képzésektől,
mert míg ott a közigazgatás működésével kapcsolatos kézségfejlesztés támogatható, addig ebből az intézkedésből csak az OP végrehajtási intézményrendszert jellemző szakismereti képzések megvalósítására
kerül sor a végrehajtási intézményrendszer szereplői számára.
Az intézkedés része lesz egy olyan ösztönző rendszer is, amely a programok vegrehajtásában dolgozók
tudásának elmelyítését célozza, specifikusan az ERFA, ESZA, KA programok lebonyolításához kapcsolódóan. Ennek keretében a program támogatást nyújt az OP-k megvalósításával foglalkozó intézményrendszer
speciális tudással és jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek tacit tudásának dokumentálásához
és disszeminációjához (pl. publikációk, belső tréningek megvalósítása, mentorálás). Azon tevékenységek
támogathatóak, melyek valóban szükségesek az OP-k lebonyolításához szükséges tudás megszerzéséhez
és hozzájárulnak az intézményrendszerben dolgozók tudásának növekedéséhez. Prioritást élveznek a
költséghatékony, valamint a nagyobb számú munkatárs tudásának növelését elérő tevékenységek.. A
szabályosságot és eredményességet leginkább befolyásoló tématerületek kapnak prioritást. Ebben a
prioritasban ez csak az ESIF programokhoz kapcsolodóintézményrendszer számára lesz elérhető. Ezzel a
rendszerrel biztosítjuk, hogy az intézményrendszeren belül minél szélesebb körben megtörténjen a tudásmegosztás, tapasztalatcsere (egy szervezeten belül, de más területen dolgozók, illetve különböző szervezetben, de azonos területen dolgozók között), úgy, hogy az operatív programok megvalósításával foglalkozó kollégákat ezzel ösztönözzük a munkakörön kívüli tudásmegosztási feladat elvégzésére.
A támogatásközvetítői rendszer hatékony működtetésének ösztönzésére, illetve ezek szereplőinek támogatására (a belső tudásmegosztás érdekében) csak a támogatásközvetítői ösztönző rendszer alkalmazható.
Területi kihatás

Országos, minden régiót érintő

Beavatkozások célcsoportja

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, Igazoló Hatóság, a végrehajtási intézményrendszer egyéb
releváns szereplői, partnerek, monitoring bizottsági
tagok

Lehetséges kedvezményezettek

Miniszterelnökség, irányító hatóságok, Igazoló Ha57

tóság, közreműködő szervezetek, a végrehajtási
intézményrendszer egyéb releváns szereplői
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9.táblázat: Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 3. prioritás

Azonosío
tó

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória

Célérték
Ö

Adatforrás

A beszámolás gyakoriság

O-3.1

Monitoring bizottsági ülések száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

144,00

központi koordináció

Évente

O-3.2

Kommunikációs akciók száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

1350,00

központi koordináció

Évente

O-3.3

A költségnyilatkozatban elszámolt közkiadások azon aránya, melyek az Audit Hatóság által végzett mintavételes
auditokkal le van fedve

%

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

5,00

Audit Hatóság

Évente

O-3.4

Értékelések száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

80,00

központi koordináció

Évente

O-3.5

Elektronikus folyamatmenedzsmenttel kezelt projektek
száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

70000,00

központi koordináció

Évente

O-3.6

A kedvezményezettek kapacitásainak megerősítését szolgáló akciók száma

db

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

1000,00

központi koordináció

Évente

O-3.7

A fejlesztéspolitikai kompetencia megőrzését szolgáló
képzésben résztvevők száma

fő

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

8750,00

központi koordináció

Évente

O-3.8

Finanszírozott teljes munkaidős létszám

fő

KA

Kevésbé fejlett, fejlett

na

Kedvezményezett

Évente

10.
10. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)12 – 3. prioritás

Azonosító

Mértékegység

Mutató

Régiókategória
(adott esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték13 (2023)

Adatforrás

A beszámolás gyakorisága

R-3.1

Azon Monitoring Bizottsági tagok aránya, akik
elégedettek a Monitoring Bizottságnak az
operatív programra gyakorolt hatásával.

%

Kevésbé
fejlett

fejlett,

felmérés alatt

2015

75,00%

Felmérés az MB tagok
körében

Kétévente,
először 2016ban

R-3.2

Az uniós támogatások eredményeinek elfogadottsága az uniós támogatásokról tudó felnőtt korú lakosság körében

%

Kevésbé
fejlett

fejlett,

88,00%

2015

92,00%

Felmérés a lakosság
körében

Kétévente,
először 2016ban

12Hivatkozás:
13Az

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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R-3.3

Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív
programok átlagos hibaaránya

%

Kevésbé
fejlett

fejlett,

2,32%

2014

2,00%

központi koordináció

Évente

R-3.4

Az uniós támogatások lebonyolítási rendszerével elégedettek aránya az uniós programok
kedvezményezettjei körében

%.

Kevésbé
fejlett

fejlett,

61,00%

2015

75,00%

központi koordináció

Kétévente,
először 2016ban

11.
11. táblázat: Beavatkozási kategóriák – 3. prioritás

Másodlagos téma

Beavatkozási terület

Finanszírozási forma

Terület típusa

Tematikus célkitűzés

Területi végrehajtási mechanizmusok
(csak ESZA)

Kód
121

Összeg (EUR)
152 707 622

Kód
1

122

11 724 138

1

123

29 017 369

1

Összeg (EUR)

Kód
7

Összeg (EUR)
152 707 622

Kód
7

11 724 138

7

11 724 138

7

29 017 369

7

29 017 369

7

152 707 622
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Összeg (EUR)

Kód
-

Összeg (EUR)
-

Kód
-

11 724 138

-

-

-

29 017 369

-

-

-

152 707 622

Összeg (EUR)

3. SZAKASZ: FINANSZÍROZÁSI TERV14
3.1.

Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek15

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

2014
Eredmén
Főalloká
ció
yességita
rtalék

2015
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

2016
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

2017
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

2018
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

2019
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

2020
Főallokác Eredmén
ió
yességita
rtalék

0

0

150 876
637

9 614 735

78
245

570

5 015 310

80
526

460

5 138 446

82
518

604

5 275 574

85
830

014

5 432 439

87
533

718

0

0

150 876
637

9 614 735

78
245

570

5 015 310

80
526

460

5 138 446

82
518

604

5 275 574

85
830

014

5 432 439

87
533

718

ESF kevésbéfejlettrégiók

ESF
átmenetirégiók
ESF
fejlettrégiók
ESF Total

TOTAL

5 602 983

601
324 776

5 602 983

601
324 776

YEI

KohéziósAlap
0

0

51 306
002

0

26
893 777

0

27
592 856

0

28
332 432

0

29
220 753

0

30
103 309

0

Total
0

0

202 182
639

0

105 464
022

14Hivatkozás:

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

15Hivatkozás:

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

5 015 310

108 053
382

61

5 138 446

110 936
950

5 275 574

114 235
583

5 432 439

117 821
842

193
449 129
794
773 905

5 602 983

3.2.

Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)16

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

Alap

Régiókategória

Elszámolás
Elszámolás módja

Uniós hozhozzájárulás (a)

1.

Nemzeti
hozzájárulás
(b) = (c) +
(d))

A nemzeti hozzájárulás indikatív megoszlása

ESZA

Kevésbéfejlett

Összeselszámolhatóköltség

YEI
Prioritásitengely
2

ESZA

Kevésbéfejlett

Összeselszámolhatóköltség

YEI

399 939 244
0
201 385 532

70 632 875

35 566 500

Társfinanszírozásiráta

EBB
hozzájárulása

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

Nemzetikiadás
(c)
Prioritástengely
1

Összes
(e) = (a) +
(b)

70 632 875

35 566 500

Nemzetimagánkiadás (1)
(d)
0

0

470 572
119
236 952
032

0

0

0

0

85,0%

0

0

0

85,0%

0

85%

0

Prioritásitengely
3

KA

NA

Total

ESF

Kevésbéfejlett

601 324 776

Total

ESF

Átmeneti

0

0

0

Total
Total

ESF
YEI

Fejlett

0
0

0
0

0
0

Total

CF

NA

193 449 129

34 164 860

34 164 860

85,0%

0

794 773 905

140 364 235

140 364 235

85%

0

TOTÁL

16Hivatkozás:

Összeselszámolhatóköltség

193 449 129

34 164 860

34 164 860

0

106 199 375

106 199 375

0

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja
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0

0

227 613
989
707 524
151

85,0%

227 613
989
935 138
140

14.
14. táblázat: (18.B. táblázat)
táblázat): Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZAESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget17 (adott esetben)
Régiókategória

Alap18

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].

17

Az uniós
támogatás
számításának alapja19

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]]

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.
18

19Összes

elszámolható költség vagy elszámolható közkiadás
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15.
15. táblázat: (18. C. táblázat)
táblázat):A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint20
Prioritásitengely

Alap

Régiókategória

Prioritástengely 1

ESZA

Kevésbéfejlett

Prioritástengely 2

ESZA

Prioritástengely 3

KA

Tematikuscélkitűzé
Tematikuscélkitűzés

Unióshozzájárulás

Nemzetihozzájárulás

Összesfinanszírozás

11

399 939 244

70 632 875

470 572 119

Kevésbéfejlett

11

201 385 532

35 566 500

236 952 032

N/A

N/A

193 449 129

34 164 860

227 613 989

794 773 905

140 364 235

935 138 140

TOTAL

16.
16. táblázat: Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege21

Prioritási tengely

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

Összesen

20Hivatkozás:

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

21Hivatkozás:

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

4. SZAKASZ: INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS22
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)23

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)2425

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.

22Hivatkozás:

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

23Hivatkozás:

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.).

24

25Hivatkozás: 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) ()

Nemreleváns.

Összesen

4.4. A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív program keretében végrehajtott interregionális és transznacionális intézkedésekre vonatkozó rendelkezések (adott
esetben)26
A 2. prioritási tengely keretében tervezett közszolgálati képzések keretében külföldi oktatók
bevonásávaltörténik meg a külföldi jó gyakorlatok behozása a képzésbe és elterjesztése a hazai szervezetben. 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)2728

A KÖFOP támogatja az Európai Területi Társulások (ETT) tevékenységében és a Duna Régió Stratégiában
(DRS) megvalósuló fejlesztések hatékony megvalósulását. Így forrást biztosít a támogatott projektek koordinációjának (DRS 10. prioritás: Intézményi együttmáködések megerősítése, amelynek célja az európai
uniós források felhasználásával kapcsolatos akadályok vizsgálata, illetve a források megfelelő koordinációjának elősegítése, a rendelkezésre álló források haétkonyabb kihasználása és a finanszírozási átfedések
elkerülése érdekében) és a kedvezményezettek felkészítésének (a DRS végrehajtásában résztvevő magyar
szervezetek belső potenciáljának megerősítése, felkészítése, az európai területi társulások szakmai megerősítése, az uniós források elnyerése és hatékony felhasználása érdekében) támogatására a 2. prioritás
és a 3. prioritás relevánsintézkedéseiből.

26Hivatkozás:

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

27Hivatkozás:

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

28

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)29
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.

29Hivatkozás:

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének a) pontja
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19. táblázat: Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére30

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)31
Nem releváns.

30

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

31Hivatkozás:

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 SZEREPE32
7.1.

Az érintett hatóságok és szervezetek33

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,

32Hivatkozás:

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

33Hivatkozás:

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 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 bevonása34

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 állás34Hivatkozás:

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.
A szakpolitikai érintettek a végrehajtás tervezésében és felügyeletében is meghatározó szerepet
fognak kapni, főleg a közigazgatásfejlesztés több tématerületet (pl.: e-közigazgatás, szabályozás)
átívelő jellegére tekintettel. A szakpolitikai érintettek egyrészt bekapcsolódhatnak majd mint szakpolitikai felelősök, a 272/2014-es Kormány Rendelet adta eljárásrendi lehetőségekkel élve, másrészt
külön is lehetőséget kapnak az IH-val való rendszeres kommunikációra. Ílymódon az érintett szakpolitikák élő részeivé válhatnak az OP megvalósításának.
Az operatív program három alkalommal társadalmi egyeztetésre lett bocsátva: első alkalommal
2014 júniusában, majd a tartalmi átdolgozásokat követően 2014 novemberében. Az utolsó társadalmi egyeztetésre 2015 áprilisában kerül sor.
A partnerségi egyeztetések legfontosabb lépéseit a 12.3-as fejezet mutatja be.

7.2.2. Globális támogatások (az ESZA tekintetében, adott esetben)35
Globális támogatások alkalmazását nem tervezzük.

35Hivatkozás:

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)36
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 MECHANIZMUSOK37
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 értékelése38);

•

a szakpolitika és a támogatáspolitika közötti együttműködés erősítése szükséges az eredményesség fokozása érdekében (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise39);

•

a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a projektmegvalósítás számára, rontva az abszorpciós teljesítményt (Szabályozási kötöttségek értékelése40);

•

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 szintézise41);

36Hivatkozás:

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

37Hivatkozás:

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

38

2013. március (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)

39

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

40

2012. november (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)

41

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 értékelése42).

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

42

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.43
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.
43

A 2014–2020
programozásiidőszakbanazegyeseurópaiuniósalapokbólszármazótámogatásokfelhasználásánakrendjérőlszól
ó 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 FELTÉTELRENDSZER44
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 Közigazgatás- és
közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2015. február 16–ai elfogadásával részben teljesültek. Az előzetes
feltételek maradéktalan teljesülése a stratégia mellékeleteinek elkészítésével és elfogadásával fog
megtörténni, amely 2015 szeptemberére várható. Az előzetes feltételek teljesülésének jelenlegi állása a
következő:

44Hivatkozás:

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

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen / nem)

Hivatkozás

Magyarázatok

Program-előkészítésbe bevont partnerek, rendez- Magyarországon a feltétel teljesülését az Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrvények:
zi.
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29

G.1. - Az Európai
Strukturális
és
beruházási
(ESB)
alapok terén a
hátrányos megkülönböztetés elleni
uniós jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító adminisztratív
kapacitások megléte.

1 - Intézkedések a tagállamok
intézményi és jogi keretével
összhangban a mindenkire
kiterjedő egyenlő bánásmód
előmozdításáért felelős szervezetek bevonására a programok
elkészítése és megvalósítása
során, beleértve az egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást az
ESB-alapok tevékenysége terén.

Igen

Az anti-diszkriminációért felelős szervezetek bevonását és a velük való konzultációt tartalmazó terv:PM 1.1.5 fejezet

A koordináló szervezet követi nyomon a horizontális célok érvényesülését és
teljesülését a pályázók és az intézményrendszer szereplőit érintően, valamint
monitoring rendszer segítségével éves jelentés formájában tájékoztatja a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot a horizontális elvek érvényesüléséről és az általa szervezett képzésekről. Biztosítja az anti-diszkrimináció, a
http://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020
nemek közti egyenlőség, az egyenlő bánásmód előmozdítását és a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek bevonását a programok tervezésébe és végrehajtásába. Az Irányító Hatóságok és a szakpolitikai feladatokat
ellátó egységek egy szervezetbe integrálása elősegíti a horizontális célok
hatékony érvényesítését.
Partnerségi folyamat: PM 1.5.1 fejezet

A koordináló szervezet együttműködik anti-diszkriminációs szervekkel.

Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet
Magyarország az alapvető jogokat az Alaptörvény
XV.cikkében foglaltak szerint biztosítja.
Vonatkozó jogszabályok,dokumentumok:
2000/43/EK Irányelvnek
2003. évi CXXV.törvény
1102/2011.(IV.15.) Kormányhatározat
1/2014.(I.22)ME utasítás
1012/2014.(I.17.) Kormányhatározat

2 - Intézkedések a hatóságok
ESB-alapok kezelésében és
irányításában

Igen

Képzési Terv, a Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyta 2015.
rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormájus 29., Európai Bizottságnak kiküldésre került 2015. június 24-én.
mányrendeletek módosításáról alapján
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résztvevő
személyzetének
képzésére a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok és szakpolitika terén.
2006/54/EK Irányelvnek megfelelő nemzeti egyenlőségi hatóság: Magyarországon az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését az Egyenlő
A programok előkészítésébe bevont partnerek, Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról
rendezvények:
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján
hozott létre. A Hatóság független szervként csak a törvényeknek van alárendelve, valamint országos hatáskörrel rendelkezik.
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
G.2. - Az ESB-alapok
terén a nemek
közötti egyenlőség
előmozdítását célzó
uniós jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító adminisztratív
kapacitások megléte.

1 - Intézkedések a tagállamok
intézményi és jogi keretével
összhangban a nemek közötti
egyenlőség
előmozdításáért
felelős szervezetek bevonására
a programok elkészítése és
megvalósítása során, beleértve
a nemek közötti egyenlőséggel
kapcsolatos tanácsadást az ESBalapok tevékenysége terén.

http://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020

Igen

Partnerségi folyamat leírása: Partnerségi megállapodás (PM) 1.5.1 fejezet
Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet
Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok:
2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
1/2014.(I.22) ME utasítás a Miniszterelnökség
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1012/2014(I.17.) Korm. hat. a Fejlesztés-politikai
Koordinációs Bizottságról
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Rendelkezésre áll a nemek közti esélyegyenlőségért felelős szervezetek bevonását és a velük való konzultációt tartalmazó terv (PM 1.1.5 fejezet).

2 - Intézkedések a hatóságok
ESB-alapok kezelésében és
irányításában résztvevő személyzetének képzésére a hátrányos megkülönböztetés elleni
uniós jogszabályok és szakpolitika terén.

Igen

A Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról: (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 8. § (3) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki: (Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett miniszté- A Képzési Tervet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
rium koordinációs feladatai keretében:)11. meg- jóváhagyta 2015. május 29., Európai Bizottságnak kiküldésre került 2015.
határozza a 6., a 8., a 9. és a 12. alcím szerinti június 24-én.
szervek vonatkozásában a munkatársakra vonatkozó képzési stratégiát, jóváhagyja a képzésekért
felelős szervezeti egység által kialakított képzési
szabályzatot és koordinálja a központilag biztosított képzéseket.”

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a
világon az első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet
A programok előkészítésébe bevont partnerek,
ratifikálta a 2007. évi XCII. törvénnyel. Ezzel elsőként vállalta az Egyezményrendezvények:
ben foglaltak határidőhöz nem kötött, de számon kérhető és ellenőrizhető
végrehajtását.
G.3 - Az ESB-alapok
terén a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító adminisztratív
kapacitások megléte
a
2010/48/EK
tanácsi határozattal
(1) összhangban

1 - Intézkedések a tagállamok
intézményi és jogi keretével
összhangban a fogyatékossággal
élő személyek jogainak védelméért felelős szervezetekkel
vagy az őket képviselő szervezetekkel és egyéb érintett felekkel
folytatott tanácskozásra és
bevonásukra a programok
elkészítése és megvalósítása
során;

http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29

Igen

Az 1065/2008. (X. 14.) Korm. határozat független szervként formálisan kijelölte az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot (OFT), hogy segítse és védje az
Egyezmény végrehajtását.

Rendelkezésre áll a fogyatékos személyek jogainak biztosításáhttp://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020 ért/képviseletéért felelős szervezetek bevonását és a velük való konzultációt
tartalmazó terv (PM 1.1.5 fejezet).
Partnerségi folyamat leírása: Partnerségi Megállapodás (PM) 1.5.1 fejezet
Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet
A kritérium teljesítésének alapját megteremtő
jogszabályok, dokumentumok:
1998. évi XXVI. törvény
2013. évi LXII. törvény
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1330/2013.(VI.13.) Kormányhatározat
1/2014.(I.22) ME Utasítás
1012/2014.(I.17.) Kormányhatározat
2 - Intézkedések a hatóságok
ESB-alapok kezelésében és
irányításában résztvevő személyzetének képzésére a fogyatékossággal kapcsolatos uniós
jogszabályok és szakpolitika
terén, beleértve az akadálymentesítést és a fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezmény gyakorlati alkalmazását az uniós és –
adott esetben – a nemzeti
jogszabályoknak megfelelően

3- Intézkedések a fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezmény 9. cikke
végrehajtásának figyelemmel
kísérésére az ESB-alapokkal
kapcsolatban a programok
elkészítése és megvalósítása
során.

Igen

igen

Képzési Terv a Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm. A Képzési tervet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kor- jóváhagyta 2015. május 29., Európai Bizottságnak kiküldésre került 2015.
mányrendeletek módosításáról alapján
június 24-én.

Az akadálymentesítést a koordináló szervezet és az érintett minisztériumok
követik nyomon beszámolnak a Horizontális Monitoring Bizottságnak, mely
értékelést végez a célcsoport tagjainak bevonásával. A fejlesztési programok
megvalósítása során kötelező a fogyatékkal élők civil érdekképviseleti szervezetének bevonása az előkészítés és megvalósítás folyamatába. A kormányzati
A kritérium teljesítésének alapját az alábbi jogszaépületekben nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségének,
bály teremti meg:
az épületek komplex akadálymentesítési állapotának országos felmérésével
frissíthető online adatbázist hoztunk létre, mely a kapott eredmények elemzésével segít azon közszolgáltatások meghatározásában, melyek fejlesztendők
annak érdekében, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljanak. Az előrehaladás naprakészen figyelemmel kísérhető a 2014-2020-as időszakban.

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő A monitoring intézkedések magukba foglalják az EU-s és nemzeti szabványoszemélyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kat tartalmazó útmutatókat. Az építésügyi szabályozás részletesen tartalmazza
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről a hozzáférhetőség követelményeit.

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a
magyar jelnyelv használatáról
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1998. évi XXVI.tv. a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról
ENSZ Fogyatékosügyi Egyezmény
Tomari Határozat.
az ENSZ fogyatékosságügyi Általános Szabályai
(Standard Rules)

G.4 - Az ESB-alapok
terén
az
uniós
közbeszerzési
jog
tényleges alkalmazását
biztosító
rendelkezések
megléte.

1 - Az uniós közbeszerzési
jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges
alkalmazását
szolgáló
intézkedések;

Nem

A 2014. szeptember-2014. novemberi és a 2014.
december-2015. februári időszakra vonatkozó
negyedéves jelentést megküldtük a Bizottság
részére. A soron következő negyedéves jelentés
elkészítése folyamatban van.
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5. Magyarország a folyamatos konzultáció és együttműködés elősegítésére
negyedéves jelentést készít a közbeszerzésekről. A jelentés részeként információkat, illetve a Közbeszerzési Hatóság segítségével statisztikai adatokat
bocsát a Bizottság rendelkezésére. A jelentés tartalmazza különösen az ellenőrzések, a jogorvoslatok, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások, leggyakoribb jogszabály alkalmazási problémák és KKV-k közbeszerzésen való nyertességének statisztikáit. A jelentésekben található egyéb információk tartalmazzák az átültetéssel kapcsolatos jogalkotási munkára, a közbeszerzési intézményrendszer fejlesztésére és a közbeszerzési ellenőrzési mechanizmus
működésére vonatkozó tájékoztatást.

Az új közbeszerzési törvény tervezete alapján a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés
szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át elérő
biztosíték köthető ki. Nem írható elő a követelés
kielégítése esetére az ajánlattevőként szerződő fél
számára a biztosíték folyamatos fenntartására
vonatkozó kötelezettség. Továbbá a tervezet
szerint, ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés időtartama a két hónapot
meghaladja, az ajánlatkérő köteles - a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (de maximum 75
millió Ft) előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítani. Az előleg fizetését az ajánlatkérő e
kötelezően biztosítandó mértékben nem teheti
függővé biztosíték nyújtásától. Támogatásból
megvalósuló közbeszerzés esetén pedig szállítói
kifizetés során az ajánlatkérő köteles a szerződés –
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg
igénybe vételének lehetőségét biztosítani. Ebben
az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték
mértéke nem haladhatja meg a szerződés – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetének mértékét.
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11. A verseny növelése és a kis- és középvállalkozások közbeszerzésekhez
történő hozzáférésének biztosítása érdekében a törvény korlátozni fogja a
biztosítékok (pl. bankgarancia) megkövetelését az ajánlattevőktől. Az intézkedés az ajánlattevőket sújtó pénzügyi terhek megszüntetésére irányul, amelyek
könnyen megakadályozhatják a közbeszerzésekben való részvételüket.Ezt az
akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt akciótervben
mutatjuk be.

Az új közbeszerzési törvény tervezete tartalmazza
az alkalmasság normatív korlátait. E szerint az
eljárásokban csak a közbeszerzés becsült értékének, mennyiségének vagy mértékének 75%-át
9. A verseny minél szélesebb körű előmozdítása érdekében az alkalmassági
elérő referencia, illetve a közbeszerzés becsült
követelmények normatív korlátai bevezetésre kerülnek a jogszabályokba (a
értékének megfelelő árbevétel követelhető meg a
hetedik pontban leírtaknak megfelelően).
gazdasági szereplőktől alkalmassági feltételként.
Az ajánlatkérő továbbá a beszerzés tárgyával
műszakilag egyenértékű referenciát is köteles
elfogadni.

2014. december 2-án közzétételre került a Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye az
egyes alkalmassági követelmények előírásával
kapcsolatban követendő közbeszerzési gyakorlatról. A közleményben foglalt előírások az intézkedés szerinti vállalásokat tükrözik, melyek érvényesülését az uniós értékhatár feletti (építési beruházások esetén 300 millió forint feletti értékű)
közbeszerzési eljárások ex ante ellenőrzését végző
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) ellenőrzi. A KFF az ellenőrzéseit a közleményben foglalt feltételek érvényesülésére figyelemmel végzi, ezzel alakítva a hazai közbeszerzési
gyakorlatot.
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7. Az ajánlatkérők szabadsága az alkalmassági követelmények kialakítása terén
jelentősen korlátozva lesz. Az éves árbevétel maximuma a szerződés értéke
lesz, továbbá kizárólag egyetlen, a szerződés értékének legfeljebb 75 %-át
elérő összegű referencia követelhető meg. Továbbá az ajánlatkérőnek el kell
fogadnia mindazokat a korábbi referenciákat, amelyek a szerződés tárgyával
műszakilag egyenértékűek. A témában együttműködés is indult az építőipar
területén működő szakmai szervezetekkel. Az alkalmassági követelmények
korlátozására vonatkozó intézkedések mostantól minden ex-ante ellenőrzés
alá eső eljárásban alkalmazásra kerülnek. Az intézkedések az új közbeszerzési
törvénybe, illetve végrehajtási rendeleteibe is bekerülnek majd. Az intézkedések által célzott nagyobb verseny az ajánlati árakra is kedvező hatást gyakorol.

A Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a jogszabályi környezet változására tekintettel frissítendő
útmutatókról lista készült, melyet megküldtünk a
Bizottság részére 2015.06.01-én. A Bizottság
észrevételei alapján véglegesítettük a frissítendő
és újonnan kiadásra kerülő útmutatók listáját,
elkészítésük folyamatban van.

3. Az útmutatók rendszeres aktualizálása: átfogó felülvizsgálat évente legalább
egy alkalommal, az új közbeszerzési szabályok elfogadása esetén mélyreható,
részletes felülvizsgálat – együttműködve a Bizottsággal. Az útmutatók szakmai
tartalma évente legalább egy alkalommal kerülne felülvizsgálatra, bár változtatások rövidebb időközönként is végrehajthatóak, ha az Európai Unió Bírósága által meghozott új ítélet vagy jelentősebb audit megállapítás ezt szükségessé teszi. Mindemellett az új irányelveket átültető közbeszerzési törvény hatályba lépését követően is sor kerül majd az útmutatók átfogó felülvizsgálatára.

A Miniszterelnökség 2014 decemberében szervezett konferenciát, amelynek fő témája a korrupció
elleni küzdelem volt. A konferencián az Európai
Bizottság szakértői, a Miniszterelnökség képviselői, valamint civil szervezetek munkatársai tartottak előadást. A Miniszterelnökség célja további 4. Konferenciák szervezése a kedvezményezettek és a közbeszerzések ellenőrszakmai tematikájú konferenciák szervezése, zésébe bevont szervezetek tagjai számára a közbeszerzési szabályok megfelelő
melyek kifejezetten a hazai illetve uniós gyakorlat alkalmazásának elősegítése érdekében.
ajánlatkérők, valamint közbeszerzési tanácsadó
cégek számára történő bemutatására irányulnak.
A következő konferenciára várhatóan ez év őszén
kerül sor.
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A Miniszterelnökség és a Bizottság szakértői az új
közbeszerzési irányelv átültetésével összefüggésben több alkalommal gyeztettek. A szakértői
egyeztetésekre mindeddig 3 videokonferencia
(2015. február 13, március 23, április 17) keretében került sor. A következő videokonferenciára
július első felében kerül majd sor. Az új közbeszerzési törvény tervezete 2015. május 19-én benyújtásra került az országgyűlésnek. A tervezet általános vitája június 9-én lezajlott, a zárószavaszás
ősszel várható.

Az új irányelvek alkalmazását biztosító intézkedések (Az összes korábban
említett intézkedés is fenntartásra kerül)
8. Az új közbeszerzési törvény elfogadása legkésőbb 2015.december 31-ig. Az
új irányelvek korábbi időpontban történő átültetésével elérendő cél, hogy az
új irányelvek előnyei a lehető leghamarabb kihasználásra kerüljenek. Az új
közbeszerzési törvény lehető legjobb előkészítése érdekében Magyarország
egyeztetéseket folytat a Bizottsággal. Az egyeztetések a Bizottsággal közösen
meghatározott tárgyköröket fogják felölelni, különösen, amelyek az új törvény
célkitűzéseinek megvalósítására szolgálnak, mint pl. az eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, a lehető legszélesebb körű verseny
biztosítása (pl. a kizárási okok, kiválasztási feltételek kapcsán), valamint az
átláthatóság.

A Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a jogszabályi környezet változására tekintettel frissítendő
útmutatókról lista készült, melyet megküldtünk a
Bizottság részére. A Bizottság észrevételei alapján
véglegesítettük a frissítendő és újonnan kiadásra
kerülő útmutatók listáját, elkészítésük folyamatban van.

1. Gyakorlati útmutatók kerülnek kiadásra, melyek biztosítják a hatályos
közbeszerzési szabályok alkalmazását az ESB alapok felhasználása során. Az
útmutatók tartalma az Európai Bizottsággal történő egyeztetést követően
kerül véglegesítésre. Az útmutatók lefedik majd a problematikusnak tartott
tárgyköröket, így különösen a nyilvános hirdetmény nélküli közvetlen odaítélést, a kiválasztási és odaítélési szempontokat, kizáró okokat, szerződésmódosítást, stb. Az útmutatók a közbeszerzési ellenőrző szervek és az uniós auditok
adott területre vonatkozó releváns megállapításait is tartalmazzák majd.
Elsőként számba vesszük a jelenlegi útmutatókat, majd elkészítjük az egyes
tárgykörökben kiadandó útmutatók listáját a Bizottsággal egyeztetve.
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A közzéteendő mintadokumentumokról lista
készült, amelyet a Bizottsággal egyeztettünk, és
amelyet kiegészítettünk a 2014 novemberi auditjelentésben foglalt kérésekkel is. A végleges lista
megküldése és a mintadokumentumok előkészítése folyamatban van.

6. Közbeszerzési felhívás- és dokumentáció minták közzététele a kedvezményezettek számára. Magyarország egyeztet a Bizottsággal a közzéteendő
mintadokumentumok típusairól és azok tartalmáról is. Ezek a mintadokumentumok tartalmazni fogják, hogy a kedvezményezetteknek mely lényeges
feltételeket kell figyelembe venniük, amikor egy adott eljáráshoz dokumentumokat készítenek (kötelező rész), továbbá ezen követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás ajánlati felhívásának kitöltésére vonatkozó példákat is
tartalmaznak majd.

2015.06.01

A 2004. évi irányelvek teljes mértékben átültetésre kerültek a magyar jogba,
melyek hatékony alkalmazását több konkrét intézkedés is szolgálja. A közbeszerzési törvény közelmúltbeli módosításai a verseny és az átláthatóság megerősítése, valamint az adminisztratív terhek további csökkentése érdekében
kerültek elfogadásra. A bevezetett módosítások különösen:
- a közbeszerzési dokumentumokat minden esetben ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani, amelyre egy elektronikus felület is rendelkezésre áll;
- az ajánlattevők számára kötelező a végleges ajánlat egyidejű benyújtása
írásban a tárgyalásos eljárások során;
- az ajánlattevők csak egy papír alapú ajánlatot kötelesek benyújtani;
- a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Közbeszerzési Adatbázist, amelyben az
ajánlatkérők egy központi felületen kötelesek számos dokumentumot közzétenni.
Útmutatók is készültek a jogszabályok helyes értelmezésének elősegítésére.
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Az új törvény tervezete tartalmazza azokat a
szabályokat, amelyek alapján az ajánlatkérő
köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés
tárgyára és a becsült értékre tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni.

2 - A szerződések odaítélési
eljárásának
átláthatóságát
biztosító intézkedések;

Nem

10. Az ajánlatkérők közbeszerzés előkészítésével kapcsolatos kötelezettségeit
illetően részletszabályok kerülnek bevezetésre az új közbeszerzési törvényben,
melyek elősegítik mind az egyenlő eséllyel történő érvényes ajánlattételt,
mind a szerződés teljesítésekor jelentkező problémák megelőzését, így öszszességében átláthatóbbá teszik a közbeszerzési eljárásokat.

A Miniszterelnökség és a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) között 2014. december
19-én aláírásra került ezen intézkedés foganatosítására egy együttműködési megállapodás. A
megállapodás részleteit a felek szóbeli egyeztetéseken véglegesítették. Az együttműködés részletes szempontrendszeréről a felek 2015. április 1jén aláírták az együttműködési megállapodás
módosítását. A megállapodás értelmében - az
intézkedés hatékonyságának elősegítésére - a
GVH szakértői előadásokat tartanak a KFF munkatársai részére. A hatályos Kbt. módosult a két
szervezett közötti adatádatást szabályozó rendelkezéssel. Ez a rendelkezés az új törvény terveze- 12. A magyar Gazdasági Versenyhivatallal együttműködve egy olyan feltételrendszer kerül kidolgozásra, amely alapján a közbeszerzési ellenőrzést végző
tében is megjelenik.
szervnek automatikusan bejelentést/panaszt kell küldenie a Gazdasági Versenyhivatalnak. Az ellenőrző szervezetek ezen kötelezettségének az érintettek
részére történő közvetítésével egyfajta visszatartó hatás is elérhető. Az intézkedés hosszútávon a Versenyhivatal munkáját is segíti a piaci folyamatok
feltérképezése során.
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A Közbeszerzési Hatóság a Miniszterelnökséggel
együttműködve megkezdte az e-közbeszerzési
stratégia előkészítését, az első tervezet jelenleg 15. Magyarország maradéktalanul elkötelezett, hogy az elektronikus közbeszerzés szabályait az új irányelvekben meghatározott határidők betartásával
véglegesítés alatt áll.
átülteti. Első lépésként az e-közbeszerzés stratégiája kerül kidolgozásra. Ez
fogja meghatározni a Magyarországon alkalmazandó e-beszerzési modellt és
az ennek eléréséhez szükséges lépéseket, az elvégzésükre vonatkozó indikatív
határidőkkel együtt. A stratégia az elektronikus közbeszerzési szakértői csoporttal együttműködve kerül kialakításra. Az elektronikus közbeszerzési rendszer kidolgozását követően megkezdődik a rendszer tesztelése egy pilot projekt keretében.

Az új közbeszerzési törvény tervezete alapján a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalap- 17. Az új közbeszerzési törvény megalkotási munkájának részeként a magyar
ját nem a Közbeszerzési Döntőbizottság, hanem a hatóságok megvizsgálják, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség abból eredőKözbeszerzési Hatóság fogja ellenőrizni.
en, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárások választása előzetes vizsgálatáért felelős szerv és egyben az elsőfokú
jogorvoslati fórum is. Ha fennállna ilyen érdekellentét, a magyar hatóságoknak
a Bizottsággal egyeztetve el kell végezniük a szükséges jogszabály módosításokat.
Az intézményrendszer működési kézikönyvét a
2007-2013-as időszakra vonatkozóan az egységes
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.)
16. Az intézményrendszer működési kézikönyvének közzététele
Korm. rendelet, míg a 2014-2020-as programozási
időszak tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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Az új közbeszerzési törvény tervezete az irányelvnél szigorúbb feltételeket határoz meg a szerződések módosítására, mivel a módosítások értékét
illetően ezek összértékét kell figyelembe venni, és
ezek nem haladhatják meg az eredeti szerződés
értékének 50%-át. Az új törvény tervezete alapján
a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi a közbeszerzési
szerződések teljesítését. Továbbá az ajánlatkérő
köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,
ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. Ezen kívül az ajánlatkérő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a jogerős
bírósági határozatban megállapított szerződésszegés tényét is a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél részéről. A szerződés teljesítésének adatait a
Közbeszerzési Adatbázisban továbbra is közzé kell
13. Az új törvényi szabályozásba az új irányelvek szerződésmódosításra vonatmajd tenni.
kozó rendelkezései olyan megközelítéssel kerülnek átültetésre, amely a rugalmasabb szabályok visszaélésszerű felhasználásának elkerülése irányul. Az
indokolás nélküli módosítások %-os arányának meghatározása az irányelveknél szigorúbban kerül szabályozásra, és az ajánlatkérők kötelesek lesznek a
szerződés teljesítésére vonatkozó részletes információk benyújtására, ami
lehetővé teszi az illetékes (törvény által meghatározott) hatóság számára a
közpénzekkel való felelős gazdálkodás ellenőrzését.
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Az akciótervben szereplő dokumentumok előkészítését követően kialakításra kerül a webfelület,
amely biztosítja az elkészült dokumentumok
nyilvános hozzáférhetőségét, és az új közbeszerzési törvénnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó
útmutatókkal kapcsolatos észrevételek megtételének lehetőségét.

3 - Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő
munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

Nem

14. A jogszabályok egységes értelmezésének biztosítása az egész intézményrendszerben. Az ellenőrzést végző szervezetek folyamatosan figyelemmel
kísérik a közbeszerzési gyakorlatot az ex-ante és utóellenőrzések során, az
intézmények tagjai gyakran megosztják tapasztalataikat és közreműködnek az
akciótervben említett útmutatók aktualizálásában. Az irányító hatóságok, a
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a helyi ajánlatkérők közötti információés „best practice”-csere céljára elektronikus felület kerül kialakításra. Az
akciótervben említett összes útmutató/anyag könnyen hozzáférhető formában lesz majd közzétéve ezen a felületen.

A stratégia elkészült, véglegesítése és megküldése
19. Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása a Közbeszerzési Felügyefolyamatban van.
leti Főosztály munkatársait érintően annak érdekében, hogy csökkenjen a
főosztály személyi állományának kicserélődése. A motivációs rendszer része a
személyzet külső képzésének pénzügyi támogatása tanulmányi szerződés
megkötése révén. 2014 szeptemberétől kezdődően 6 kollégánk vesz részt
posztgraduális közbeszerzési szakjogász képzésen és januártól újabb jelentkezésekre számítunk.

91

Az új belső képzést érintő képzési terv 2015.
januárjában elkészült, megküldésre került a Bizottság részére, a végleges változatban átvezettük
a Bizottság észrevételeit is. A képzések ez alapján
folyamatosak. Az utolsó képzési modul előadására
2015. júliusában kerül sor. Az új belépők számára a diasorok mellett - a korábbi előadások videó- és
hangfelvételek útján is hozzáférhetőek.

18. A belső képzési rendszer átalakítása és a vizsgarendszer fejlesztése a
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály megfigyelői számára. A jelenlegi képzési
módszer átalakításra fog kerülni. Az új képzési rendszer sokkal összetettebb és
átfogóbb lesz a jelenleginél, modulok készülnek, melyek tartalma a Bizottsággal való egyeztetések eredményeként kerül kialakításra. A képzések először a
jelenlegi szabályokra fókuszálnak majd, viszont később az új szabályok kerülnek a középpontba. A résztvevőknek lehetőségük lesz külső tapasztalatok
elsajátítására is. A képzésekhez kapcsolódóan egy új vizsgarendszer is kialakításra kerül. Az irányító hatóságok tagjai és a kedvezményezettek számára - az
I. pontban foglalt intézkedés keretében - különböző konferenciák kerülnek
megrendezésre.

Az adminisztratív személyi állomány bővítése
folyamatos.
A MIR rendszert felváltó FAIR rendszer elkészítése
folyamatban van, a munkát a rendszer napi használatában részt vevő szakértők is támogatják
véleményükkel, a fejlesztővel rendszeresen üléseznek az egyes szakaszok elkészítése során.
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21. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály adminisztratív személyi állományának növelése. Az adminisztratív kapacitások növelése érdekében az adminisztratív személyi állomány száma kibővítésre került és jelenleg elegendő a főosztály feladatainak ellátásához. A Partnerségi Megállapodásban Magyarország
kötelezettséget vállalt az adminisztratív személyi állomány számának 2015
végéig 10 %-kal történő megnövelésére, ami részben már megvalósult.
22. A monitoring és információs rendszer fejlesztése

4 - Az uniós közbeszerzési
szabályok végrehajtását és
alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.

Nem

Az adminisztratív személyi állomány bővítése
21. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály adminisztratív személyi állományáfolyamatos.
nak növelése. Az adminisztratív kapacitások növelése érdekében az adminisztratív személyi állomány száma kibővítésre került és jelenleg elegendő a főoszA MIR rendszert felváltó FAIR rendszer elkészítése
tály feladatainak ellátásához. A Partnerségi Megállapodásban Magyarország
folyamatban van, a munkát a rendszer napi haszkötelezettséget vállalt az adminisztratív személyi állomány számának 2015
nálatában részt vevő szakértők is támogatják
végéig 10 %-kal történő megnövelésére, ami részben már megvalósult.
véleményükkel, a fejlesztővel rendszeresen ülé22. A monitoring és információs rendszer fejlesztése
seznek az egyes szakaszok elkészítése során.

A TVI teljesíti az EU állami támogatási szabályok
hatékony alkalmazásáról szóló előírást. Tevékenységét a 37/2011(III.22.)az állami támogatásokkal
kapcsolatos Kormányrendelet szabályozza a
versennyel kapcsolatos szabályozások EU és
regionális támogatási térkép értelmében.

G.5 - Az ESB-alapok
terén az állami
támogatásra vonatkozó
uniós
jog
tényleges alkalmazását
biztosító
intézkedések megléte.

1 - Az állami támogatásra
vonatkozó uniós szabályok
tényleges alkalmazását szolgáló
intézkedések;

Igen

A TVI tevékenységét szabályozó 37/2011.Korm.rend. vonatkozó előírásait
részletesen a Partnerségi Megállapodása (2.3.fejezet) tartalmazza. A TVI a
Miniszterelnökség szervezeti keretein belül működő központi szerv, mely az
állami támogatási szabályok betartatásának biztosításáért felelős.

A 37/2011.Korm.rend.5.cikke tartalmazza a tervezetek részletes szabályait. A 2.fejezet 10.pont és a
Feladatai különösen:
7.fejezet tartalmazza a Bizottság döntéseit és az
TVI kötelező érvényű véleményét.

További fontos fejezetek: 24.fejezet és tervezetek

- vizsgálja a hatáskörébe tartozó támogatási tervezeteket,
- jóváhagyja azon támogatási intézkedéseket, melyek a de minimis rendelet
vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartoznak, tájékoztatja a Bizottságot;
- a támogatást nyújtók kérésére bejelenti a támogatási programot a Bizottság
részére a szükséges jóváhagyás megszerzése érdekében;
- biztosítja a pályázati felhívások uniós állami támogatási szabályoknak való
megfelelését;
- éves jelentést készít a magánszektornak nyújtott állami támogatásokról a
659/1999/EK tanácsi rend.21.cikke alapján;
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- részt vesz a Partnerségi Megállapodás tervezetéről folyó konzultációkban.
A Végrehajtási Operatív Program a humán erőforrás fejlesztésére külön
projektet biztosít, mely lehetőséget biztosít a TVI-nek, hogy állami támogatási
(alap és OP specifikus) képzéseket tartson az irányító hatóságok részére.

2 - Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő
munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

A TVI a honlapján teszi közzé a releváns állami
támogatási iránymutatásokat (tvi.kormany.hu), és
újságot ad ki az állami támogatások jogával kap2011-ben 9 képzésen összesen 233 fő vett részt. 2012-ben 14 képzésre került
csolatban (Állami Támogatások Joga). A lap elektsor 348 fő részvételével.
ronikus verziója az atj.versenyjog.com oldalon
érhető el (a papír alapú verziót a támogatást
folyósítóknak küldik meg).
Igen
A TVI rendszeresen konzultál a támogatást nyújtókkal a terveknek az állami támogatásokról szóló 2014. július 1-jével új állami támogatási szabályok lépnek hatályba, ezért
szabályoknak való megfelelősége kapcsán, mely- elengedhetetlen, hogy a projekt az újprogramozási időszakban folytatódjon.
nek lehetőségeiről szintén tanácsot ad.

2014-ben minimálisan 60 órányi képzés van tervbe véve a támogatást nyújtók
részére. Célközönsége az irányító hatóságok és a közvetítő szervezetek. A
képzés 2014-ben az állami támogatás fogalma és az eljárási szabályok mellett
különös figyelmet szentel a 2014. július 1-jén hatályba lépő új szabályoknak. A
2015-2020 közötti időszakban is ezt a gyakorlatot kell követni, ugyanakkor a
képzések formájukat tekintve problémamegoldó képességet fejlesztő és
gyakorlatorientált workshop-ok lesznek.
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3 - Az állami támogatásra
vonatkozó uniós jogszabályok
végrehajtását és alkalmazását
szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó
intézkedések.

Igen

A Támogatásokat Vizsgáló Irodát 1999-ben hozták
létre az EU állami támogatásokról szóló szabályozásának való megfelelés biztosítására még Magyarország EU csatlakozása előtt (tvi.kormany.hu).
Jelenlegi tevékenységét a 37/2011(III.22.) az
állami támogatásokkal kapcsolatos Korm.rend.
szabályozza a versennyel kapcsolatos szabályozások EU és regionális támogatási térkép értelmében.

A TVI a támogatást nyújtókkal rendszeresen konzultál a támogatási tervezeteknek az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal való összeegyeztethetősége tekintetében. A TVI gyakorlati tanácsok formájában is a
támogatást nyújtók rendelkezésére áll a tervezetek uniós állami támogatási
joggal való összeegyeztethetőségének megteremtése érdekében.

Elérhető oldalak Magyar állami támogatások
rendszerével kapcsolatban:
www.tvi.kormany.hu
www.atj.versenyjog.hu

1 - A 2011/92/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (
2 ) (EIA) és a 2001/42/EK euróG.6. - A környezeti pai parlamenti és tanácsi irányhatásvizsgálattal és elv ( 3 ) (SEA) tényleges alkala stratégiai környe- mazását biztosító intézkedések;
zeti hatásvizsgálattal
kapcsolatos
uniós környezetvédelmi jogszabályok 2 - Az EIA és SEA vizsgálatokra
tényleges alkalma- vonatkozó irányelvek végrehajzását
biztosító tásában résztvevő munkatársak
intézkedések meglé- képzését és tájékoztatását
szolgáló intézkedések;
te.
3 - A megfelelő adminisztratív
kapacitások
rendelkezésre
állását biztosító intézkedések.

Igen

A 6. Környezeti Cselekvési Program középidejű felülvizsgálatán a Bizottság a
nemzeti szintű Környezeti Hatásvizsgálat fejlesztésének szükségességét hang314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti súlyozta. A Bizottság bejelentette a Környezeti Hatásvizsgálati Irányelv (EIA)
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati felülvizsgálatát. A Bizottság 2012. október 26-án fogadta el a 2011/92/EU
engedélyezési eljárásról
Irányelv módosításáról szóló ajánlatot a környezetet érintő bizonyos köz- és
privát projektek hatásainak értékelése tárgyában. Az ajánlat tárgyalás alatt áll
a WPE-ben.
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, Ezalatt Magyarország az Irányelv teljesítésén dolgozik, a végrehajtásról a
illetve programok környezeti vizsgálatáról
Bizottsággal konzultálva.

Igen

Igen

2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium (Környezetügyért felelős Államtitkárság) képzési tervet és
stratégiát dolgozott ki. A szakemberek továbbképzése, tájékoztatása a stratégia alapján folyamatosan zajlik.
SEA Irányelv átültetése:

A megvalósítás hatékonyságának növelése elektronikus fejlesztések révén
valósul meg.

2/2005(I.11.) Korm.hat.

A felelős szerv (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség -OKTF) kapacitásai 2013-ban megerősítésre kerültek.

LIII. (1995) tv.
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CXL. (2004) tv.
EIA Irányelv átültetése:
314/2005 (XII.25) Korm.hat.
LIII.(1995) tv.
CXL.(2004) tv.
347/2006.(XII.23.) Korm.hat.
72/1996.(V.22.) Korm.hat.
40/2002.(III.21) Korm.hat.
157/2005.(VIII.15.) Korm.hat.
263/2006(XII.20.) Korm. hat.
267/2006(XII.20.) Korm.hat.
382/2007.(XII.23.) Korm.hat.
159/2010.(V.6.) Korm.hat.
320/2010.(XII.27.) Korm.hat.
327/2010.(XII.27.) Korm.hat.
328/2010.(XII.27.) Korm.hat.
312/2012 (XI.8.) Korm.hat.
G.7. - A programok
eredményességének
és hatásának felméréséhez szükséges
statisztikai
alap
megléte.
Olyan
eredménymutatórendszer megléte,
amely szükséges a
várt
eredmények
eléréséhez leghatékonyabban hozzájá-

1 - Olyan intézkedések vannak
érvényben a statisztikai adatok
időben történő begyűjtésére és
összesítésére
vonatkozóan,
amelyek kiterjednek a következőkre: — a források és a mechanizmusok azonosítása a
statisztikai hitelesség biztosítása
érdekében;

Nem

Eredményindikátorok adatforrásainak meghatározása: OP-k elfogadásáig
OP elfogadások 2015.február 24-ig megtörténtek Eredményindikátor-értékek és hatásértékeléshez szükséges adatbázisok
(Kivéve KÖFOP), az értékelési terv benyújtása a beszerzésének ütemterve: értékelési terv benyújtásáig, ESZA mintavételes
adatfelvételek előkészítése, közbeszerzés lefolytatása 2015. november; ESZA
PM MB-n (várhatón 2015 november)
előírásoknak megfelelő minden ESZA finanszírozású beavatkozásra kiterjedő
egyéni szintű adatbázis létrehozása folyamatban van, beleértve a foglalkoztatási adatbázis megnövekedett elvárásoknak megfelelő átalakításá. Az adatbázisok és megfelelő nyomonkövetés kidolgozását, az adatok központi adatbázisba (EUPR) bekötését 2015 decemberéig tervezzük megvalósítani.
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ruló intézkedések
kiválasztásához, az
előrehaladás
monitoringjához és
a
hatásvizsgálat
elvégzéséhez.

2 - Olyan intézkedések vannak
érvényben a statisztikai adatok
időben történő begyűjtésére és
összesítésére
vonatkozóan,
amelyek kiterjednek a következőkre: — az összegyűjtött
adatok közzétételére és nyilvános hozzáférhetőségére vonatkozó intézkedések;

Igen

3 - Az eredménymutatók olyan
hatékony rendszere, amely
magában foglalja: - az egyes
programok
vonatkozásában
kiválasztott eredménymutatókat, feltüntetve azt is, hogy
milyen indokkal esett a választás a program keretében finanszírozott szakpolitikai intézkedésekre;

Igen

4 - Az eredménymutatók olyan
hatékony rendszere, amely
magában foglalja: az említett
mutatók célértékeinek meghatározását;

Nem

A Széchenyi 2020 (palyazat.gov.hu) oldalon a A 2014-2020-as központi IT rendszer előkészítése 2013- ban megkezdődött. A
rendszer kialakítása során a hozzáférhetőség és az adatok közztételi kötelepályázati adatok közzéférhetősége biztosított.
zettsége figyelembe vételre került, így a közzététel biztosítható. A nyilvánosság biztosításának alapjai a 2007-2013-as időszakban lefektetésre kerültek
(jelenleg)
a
http://palyazat.gov.hu/
honlapon
található
támogatáslekérdezőrendszeren és az aggregált indikátoradatok közzétételén
keresztül.

Az eredménymutatók rendszere kidolgozásra
került. Az ex ante értékelés az OP tervezési folyamatban elvégezte ezt a feladatát (indikátorvizsgálat).

Az OP-k eredményindikátorai kialakításakor alapelv, hogy azok elsősorban a
már létező, hivatalos statisztikai adatgyűjtésekből származzanak (EUROSTAT,
Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal stb.). Eltérő esetben az irányító hatóság meghatározza a rendszeres
adatfelvétel típusát és gyakoriságát. (Az adatbeszerzéseket a központi koordináció végzi, és az OP-kra összeállított átfogó beszerzési tervet az értékelési
terv elkészítéséig összeállítja az I/1. ponttal összhangban.) Az eredményindikátorok teljesülésének nyomon követését szolgáló, fent ismertetett adatkészletet értékelési adatbázisba szervezi. Ebben többek között gyűjti és feldolgozza
a SKV-k, KHVk releváns adattartalmát, továbbá egyéb, fejlesztéspolitikai
szempontból releváns környezeti adatokat is.

Az ex ante értékelés az OP tervezési folyamatban
A célérték- amennyiben szükséges- számszerűsített érték, meghatározása az
elvégezte ezt a feladatát (indikátorvizsgálat).
eddigi értékelések alapján történik, figyelembe véve az adott OP prioritásokra
vonatkozó nemzeti és EU-s stratégiákban meghatározott célértéket Az ex
ante értékelések kitérnek az OP-kban alkalmazott indikátorok vizsgálatára a
kritériumnál meghatározott feltételek mentén (is).
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5 - Az eredménymutatók olyan
hatékony rendszere, amely
magában foglalja a következőket: az adatok megbízhatóak és
statisztikailag
igazolhatóak,
egyértelmű normatív értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai elvárásoknak megfelelően
alkalmazhatóak és időszerűek.

6 - Rendelkezésre állnak eljárások annak biztosítására, hogy a
program által finanszírozott
minden művelet esetében
hatékony mutatókat alkalmaznak.

Nem

Az ex ante értékelés az OP tervezési folyamatban
betöltötte minőségbiztosítási szerepét -többek
között-az indikátorokkal, adatokkal kapcsolatban.
Monitoring és Értékelési Munkacsoport 2015
janárjától működik, célja a 2014-20-as időszak
monitoring és értékelési feladatainak (indikátorokkal kapcsolatos feladatok, adatokkal kapcsolatos feladatok, értékelelési kérdések) megvitatása.

Nem

Az ex ante értékelés az OP tervezési folyamatban
betöltötte minőségbiztosítási szerepét -többek
között-az indikátorokkal, adatokkal kapcsolatban.
Monitoring és Értékelési Munkacsoport 2015
januárjától működik, célja a 2014-20-as időszak
monitoring és értékelési feladatainak (indikátorokkal kapcsolatos feladatok, adatokkal kapcsolatos feladatok, értékelelési kérdések) megvitatása.

Az OP-k elfogadásáig a minőségbiztosítási szerepet az ex ante értékelések
látják el a meghatározott kritériumnak megfelelően, a beavatkozási logika és
az indikátorok kiválasztásának összhangjának vizsgálatával. A programok
végrehajtása során Monitoring és Értékelési Munkacsoport kerül felállításra,
amely vizsgálja az egyes OP-kban alkalmazott indikátorok konzisztenciáját, a
mérések elvégzését, az adatok beszerzését. Az indikátor munkacsoport eljárásrendjét az Egységes Működési Kézikönyv függeléke tartalmazza.

Az OP-k benyújtásáig a minőségbiztosítási szerepet az ex ante értékelés ellátja
a meghatározott kritériumnak megfelelően, a beavatkozási logika és az indikátorok kiválasztásának összhangjának vizsgálatával. A programok végrehajtása
idejére Monitoring és Értékelési Munkacsoport kerül felállításra, amely vizsgálja az egyes OP-kban alkalmazott indikátorok konzisztenciáját, a mérések
elvégzését, az adatok beszerzését. A nemzeti indikátor munkacsoport eljárásrendjét az Egységes Működési Kézikönyv függeléke tartalmazza.

Akciótervek:
Alkalmazandó tematikus vagy alap-specifikus előzetes feltétel
nemzeti szinte, mely nem teljesült vagy részben teljesült

Nem teljesült kritérium

Meghozandó intézkedések

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának

— A tagállam bevezette és elkezdte

Vonatkozó

növelése, és hatékony közigazgatás (A 9. cikk első bekezdésének

végrehajtani az állami hatóságai igazgatási

elfogadása megtörtént, azonban a stratégiai

11. pontjában említettek szerint)

hatékonyságának

szakpolitikai

— A tagállam igazgatási hatékonyságát erősítő stratégiai

fokozására irányuló stratégiai szakpolitikai

eljárások és eszközök kialakítása eleme nem

szakpolitikai keret megléte, beleértve a közigazgatás reformját.

keretet az alábbi elemekkel:

teljesült, így ennek elkészítése szükséges.

monitoring- és értékelési eljárások és

Nyomonkövetési és értékelési rendszer felállítása

és

készségeinek

eszközök kialakítása.
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stratégia
keret

Kormány
monitoring

által
és

történő

Határidő

A teljesítésért

(dátum)

felelős szervek

2015.

közigazgatásért

szeptember

felelős tárca

2015.

közigazgatásért

szeptember

felelős tárca

értékelési

Általános előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült kritérium

Meghozandó intézkedések
A 2004. évi irányelvek teljes mértékben átültetésre kerültek a magyar jogba,

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

2015. május 1.

Miniszterelnökség

a meglévő útmutatók számbavétele - 2014.
november 20.

Miniszterelnökség

melyek hatékony alkalmazását több konkrét intézkedés is szolgálja.
A közbeszerzési törvény közelmúltbeli módosításai a verseny és az
átláthatóság megerősítése, valamint az adminisztratív terhek további
csökkentése érdekében kerültek elfogadásra. A bevezetett módosítások
különösen:
- a közbeszerzési dokumentumokat minden esetben ingyenesen kell
rendelkezésre bocsátani, amelyre egy elektronikus felület is rendelkezésre
áll;
- az ajánlattevők számára kötelező a végleges ajánlat egyidejű benyújtása
írásban a tárgyalásos eljárások során;
- az ajánlattevők csak egy papír alapú ajánlatot kötelesek benyújtani;
G.4. - Az ESB-alapok terén az
uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító
rendelkezések megléte.

1 - Az uniós közbeszerzési jogszabályok
megfelelő mechanizmusok révén történő
tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések;

- a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Közbeszerzési Adatbázist, amelyben az
ajánlatkérők egy központi felületen kötelesek számos dokumentumot
közzétenni.
Útmutatók is készültek a jogszabályok helyes értelmezésének elősegítésére.
1. Gyakorlati útmutatók kerülnek kiadásra, melyek biztosítják a hatályos
közbeszerzési szabályok alkalmazását az ESB alapok felhasználása során. Az
útmutatók tartalma az Európai Bizottsággal történő egyeztetést követően
kerül véglegesítésre. Az útmutatók lefedik majd a problematikusnak tartott
tárgyköröket, így különösen a nyilvános hirdetmény nélküli közvetlen
odaítélést, a kiválasztási és odaítélési szempontokat, kizáró okokat,
szerződésmódosítást, stb. Az útmutatók a közbeszerzési ellenőrző szervek és
az uniós auditok adott területre vonatkozó releváns megállapításait is

a szükséges
útmutatók
listájának összeállítása – 2014.
december 31.

tartalmazzák majd.
Elsőként számba vesszük a jelenlegi útmutatókat, majd elkészítjük az egyes
tárgykörökben kiadandó útmutatók listáját a Bizottsággal egyeztetve.

az útmutatók
elkészítése - 2015.
május 1.

ELŐREHALADÁS:
A Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a jogszabályi környezet változására
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tekintettel frissítendő útmutatókról lista készült, melyet megküldtünk a
Bizottság részére. A Bizottság észrevételei alapján véglegesítettük a
frissítendő és újonnan kiadásra kerülő útmutatók listáját, elkészítésük
folyamatban van.
2. Részletes iránymutatást biztosító összefoglaló készül a közbeszerzési

2015. június 1.

Miniszterelnökség

eljárások ellenőrzésének előzetes minőségellenőrzési szakaszára, mind az
ellenőrzés szabályossági szakaszára vonatkozóan az EU-s forrásból
megvalósuló közbeszerzések ellenőrzését végző szakértők számára. Ezen
útmutatók egyaránt vonatkoznak ellenőrzési módszertanra és tartalmi
kérdésekre. Az intézkedés részben már megvalósult, ebben az évben
bevezetésre kerültek hasonló tartalmú útmutatók, amelyeket – a
Bizottsággal együttműködésben – továbbfejlesztünk.
Az összefoglalók szakmai tartalma közzétételre kerül a kedvezményezettek
és a közbeszerzési tanácsadók számára.

Az összefoglalók közvetlenül

befolyásolni tudják a közbeszerzési dokumentumok tartalmát, mivel az
előzetes ellenőrzések során olyan közbeszerzési dokumentum nem
fogadható el, amely nem felel meg az összefoglalóban írtaknak.
ELŐREHALADÁS:
Az összefoglalók első tervezete elkészült, véglegesítésük folyamatban van.
3. Az útmutatók rendszeres aktualizálása: átfogó felülvizsgálat évente
legalább egy alkalommal, az új közbeszerzési szabályok elfogadása esetén
mélyreható, részletes felülvizsgálat – együttműködve a Bizottsággal.
Az útmutatók szakmai tartalma évente legalább egy alkalommal kerülne
felülvizsgálatra, bár változtatások rövidebb időközönként is végrehajthatóak,
ha az Európai Unió Bírósága által meghozott új ítélet vagy jelentősebb audit
megállapítás ezt szükségessé teszi.
Mindemellett az új irányelveket átültető közbeszerzési törvény hatályba
lépését követően is sor kerül majd az útmutatók átfogó felülvizsgálatára.
ELŐREHALADÁS:
A Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a jogszabályi környezet változására
tekintettel frissítendő útmutatókról lista készült, melyet megküldtünk a
Bizottság részére. A Bizottság észrevételei alapján véglegesítettük a
frissítendő és újonnan kiadásra kerülő útmutatók listáját, elkészítésük
folyamatban van.
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2015. június 01

Miniszterelnökség

4. Konferenciák szervezése a kedvezményezettek és a közbeszerzések

2014. december 31.

Miniszterelnökség

negyedévente – az

Miniszterelnökség

ellenőrzésébe bevont szervezetek tagjai számára a közbeszerzési szabályok
megfelelő alkalmazásának elősegítése érdekében.
ELŐREHALADÁS – RÉSZBEN TELJESÜLT:
A Miniszterelnökség 2014 decemberében szervezett konferenciát, amelynek
fő témája a korrupció elleni küzdelem volt. A konferencián az Európai
Bizottság szakértői, a Miniszterelnökség képviselői, valamint civil szervezetek
munkatársai tartottak előadást. A Miniszterelnökség célja további szakmai
tematikájú konferenciák szervezése, melyek kifejezetten a hazai illetve uniós
gyakorlat ajánlatkérők, valamint közbeszerzési tanácsadó cégek számára
történő bemutatására irányulnak. A következő konferenciára várhatóan ez év
őszén kerül sor.
5. Magyarország a folyamatos konzultáció és együttműködés elősegítésére
negyedéves jelentést készít a közbeszerzésekről. A jelentés részeként

első jelentés

információkat, illetve a Közbeszerzési Hatóság segítségével statisztikai

elkészítésének

adatokat bocsát a Bizottság rendelkezésére.

A jelentés tartalmazza

javasolt határideje:

különösen az ellenőrzések, a jogorvoslatok, hirdetmény nélküli tárgyalásos

2014. december 15.

eljárások, leggyakoribb jogszabály alkalmazási problémák és KKV-k
közbeszerzésen való nyertességének statisztikáit. A jelentésekben található
egyéb információk tartalmazzák az átültetéssel kapcsolatos jogalkotási
munkára, a közbeszerzési intézményrendszer fejlesztésére és a közbeszerzési
ellenőrzési mechanizmus működésére vonatkozó tájékoztatást.
ELŐREHALADÁS – RÉSZBEN TELJESÜLT:
A 2014. szeptember-2014. novemberi és a 2014. december-2015. februári
időszakra vonatkozó negyedéves jelentést megküldtük a Bizottság részére. A
soron következő negyedéves jelentés elkészítése folyamatban van.
6.

Közbeszerzési felhívás- és dokumentáció minták közzététele a

Magyarország egyeztet a Bizottsággal a közzéteendő mintadokumentumok
típusairól és azok tartalmáról is.
Ezek

a

mintadokumentumok

Egyeztetés a
Bizottsággal a

kedvezményezettek számára.

dokumentum
típusokról – 2015.

tartalmazni

fogják,

hogy

a

január 31.

kedvezményezetteknek mely lényeges feltételeket kell figyelembe venniük,
amikor egy adott eljáráshoz dokumentumokat készítenek (kötelező rész),
továbbá ezen követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás ajánlati
felhívásának kitöltésére vonatkozó példákat is tartalmaznak majd.
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A dokumentumok

Miniszterelnökség

ELŐREHALADÁS:

közzététele - 2015.

A közzéteendő mintadokumentumokról lista készült, amelyet a Bizottsággal
egyeztettünk,

és

amelyet

kiegészítettünk

a

2014.

március 31.

novemberi

auditjelentésben foglalt kérésekkel is. A végleges listát megküldtük a
Bizottság részére, a mintadokumentumok előkészítése folyamatban van.
7. Az ajánlatkérők szabadsága az alkalmassági követelmények kialakítása
terén jelentősen korlátozva lesz.
Az éves árbevétel maximuma a szerződés értéke lesz, továbbá kizárólag
egyetlen, a szerződés értékének legfeljebb 75 %-át elérő összegű referencia

korlátozások
bevezetése az exante ellenőrzések
gyakorlatában –
2014. november

Miniszterelnökség

követelhető meg.
Továbbá az ajánlatkérőnek el kell fogadnia mindazokat a korábbi

az új közbeszerzési

referenciákat, amelyek a szerződés tárgyával műszakilag egyenértékűek.

törvény és a

A témában együttműködés is indult az építőipar területén működő szakmai

végrehajtási
rendeletek

szervezetekkel.
Az alkalmassági követelmények korlátozására vonatkozó intézkedések

legkésőbb 2015.

mostantól minden ex-ante ellenőrzés alá eső eljárásban alkalmazásra

december 31-ig

kerülnek. Az intézkedések az új közbeszerzési törvénybe, illetve végrehajtási

történő elfogadása

rendeleteibe is bekerülnek majd.
Az intézkedések által célzott nagyobb verseny az ajánlati árakra is kedvező
hatást gyakorol..
ELŐREHALADÁS – RÉSZBEN TELJESÜLT:
2014. december 2-án közzétételre került a Miniszterelnökséget vezető
miniszter közleménye az egyes alkalmassági követelmények előírásával
kapcsolatban követendő közbeszerzési gyakorlatról. A közleményben foglalt
előírások az intézkedés szerinti vállalásokat tükrözik, melyek érvényesülését
az uniós értékhatár feletti (építési beruházások esetén 300 millió forint feletti
értékű) közbeszerzési eljárások ex ante ellenőrzését végző Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) ellenőrzi. A KFF az ellenőrzéseit a
közleményben foglalt feltételek érvényesülésére figyelemmel végzi, ezzel
alakítva a hazai közbeszerzési gyakorlatot.
Az új irányelvek alkalmazását biztosító intézkedések
(Az összes korábban említett intézkedés is fenntartásra kerül)
8. Az új közbeszerzési törvény elfogadása legkésőbb 2015. december 31-ig.
Az új irányelvek korábbi időpontban történő átültetésével elérendő cél, hogy
az új irányelvek előnyei a lehető leghamarabb kihasználásra kerüljenek.
Az új közbeszerzési törvény lehető legjobb előkészítése érdekében
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2015. december
31

Miniszterelnökség

Magyarország egyeztetéseket folytat a Bizottsággal.
Az egyeztetések a Bizottsággal közösen meghatározott tárgyköröket fogják
felölelni, különösen, amelyek az új törvény célkitűzéseinek megvalósítására
szolgálnak, mint pl. az eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek
csökkentése, a lehető legszélesebb körű verseny biztosítása (pl. a kizárási
okok, kiválasztási feltételek kapcsán), valamint az átláthatóság.
ELŐREHALADÁS:
A Miniszterelnökség és a Bizottság szakértői az új közbeszerzési irányelv
átültetésével összefüggésben több alkalommal egyeztettek. A szakértői
egyeztetésekre mindeddig 3 videokonferencia (2015. február 13, március 23,
április 17) keretében került sor. A következő videokonferenciára július első
felében kerül majd sor. Az új közbeszerzési törvény tervezete 2015. május
19-én benyújtásra került az országgyűlésnek. A tervezet általános vitája
június 9-én lezajlott, részletes vitájának lezárására pedig június 30-án került
sor, a zárószavazás ősszel várható.
9. A verseny minél szélesebb körű előmozdítása érdekében az alkalmassági

2015. december 31.

Miniszterelnökség

2015. december 31.

Miniszterelnökség

követelmények normatív korlátai bevezetésre kerülnek a jogszabályokba (a
hetedik pontban leírtaknak megfelelően).
ELŐREHALADÁS:
Az új közbeszerzési törvény tervezete tartalmazza az alkalmasság normatív
korlátait. E szerint az eljárásokban csak a közbeszerzés becsült értékének,
mennyiségének vagy mértékének 75%-át elérő referencia, illetve a
közbeszerzés becsült értékének megfelelő árbevétel követelhető meg a
gazdasági szereplőktől alkalmassági feltételként. Az ajánlatkérő továbbá a
beszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű referenciát is köteles elfogadni.
10.

Az

ajánlatkérők

közbeszerzés

előkészítésével

kapcsolatos

kötelezettségeit illetően részletszabályok kerülnek bevezetésre az új
közbeszerzési törvényben, melyek elősegítik mind az egyenlő eséllyel
történő érvényes ajánlattételt, mind a szerződés teljesítésekor jelentkező
problémák

megelőzését,

így

összességében

átláthatóbbá

teszik

a

közbeszerzési eljárásokat.
ELŐREHALADÁS:
Az új törvény tervezete tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek alapján az
ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és a
becsült értékre tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni.
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11. A verseny növelése és a kis- és középvállalkozások közbeszerzésekhez

2015. december 31.

Miniszterelnökség

2014. december

Miniszterelnökség és
az irányító hatóságok

történő hozzáférésének biztosítása érdekében a törvény korlátozni fogja a
biztosítékok (pl. bankgarancia) megkövetelését az ajánlattevőktől. Az
intézkedés az ajánlattevőket sújtó pénzügyi terhek megszüntetésére irányul,
amelyek

könnyen

megakadályozhatják

a

közbeszerzésekben

való

részvételüket.
ELŐREHALADÁS:
Az új közbeszerzési törvény tervezete alapján a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés
szerinti

tartalékkeret

és

általános

forgalmi

adó

nélkül

számított

ellenszolgáltatás 5 %-át elérő biztosíték köthető ki. Nem írható elő a
követelés kielégítése esetére az ajánlattevőként szerződő fél számára a
biztosíték folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség. Továbbá a
tervezet szerint, ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés
időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles - a tartalékkeret
és ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg
(de maximum 75 millió Ft) előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani.
Az előleg fizetését az ajánlatkérő e kötelezően biztosítandó mértékben nem
teheti

függővé

biztosíték

nyújtásától.

Támogatásból

megvalósuló

közbeszerzés esetén pedig szállítói kifizetés során az ajánlatkérő köteles a
szerződés – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vételének lehetőségét
biztosítani. Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke
nem haladhatja meg a szerződés – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított –
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének
mértékét.

2 - A szerződések odaítélési eljárásának
átláthatóságát biztosító intézkedések;

12. A magyar Gazdasági Versenyhivatallal együttműködve egy olyan feltételrendszer kerül kidolgozásra, amely alapján a közbeszerzési ellenőrzést végző
szervnek automatikusan bejelentést/panaszt kell küldenie a Gazdasági
Versenyhivatalnak.
Az ellenőrző szervezetek ezen kötelezettségének az érintettek részére történő közvetítésével egyfajta visszatartó hatás is elérhető.
Az intézkedés hosszútávon a Versenyhivatal munkáját is segíti a piaci
folyamatok feltérképezése során.
TELJESÜLT:
A Miniszterelnökség és a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH)
között

2014.

december
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19-én

aláírásra

került

ezen

intézkedés

foganatosítására egy együttműködési megállapodás. A megállapodás
részleteit a felek szóbeli egyeztetéseken véglegesítették. Az együttműködés
részletes szempontrendszeréről a felek 2015. április 1-jén aláírták az
együttműködési megállapodás módosítását. A megállapodás értelmében - az
intézkedés hatékonyságának elősegítésére - a GVH szakértői előadásokat
tartanak a KFF munkatársai részére. A hatályos Kbt. módosult a két
szervezett közötti adatádatást szabályozó rendelkezéssel. Ez a rendelkezés az
új törvény tervezetében is megjelenik.
13. Az új törvényi szabályozásba az új irányelvek szerződésmódosításra
vonatkozó rendelkezései olyan megközelítéssel kerülnek átültetésre,
amely a rugalmasabb szabályok visszaélésszerű felhasználásának elkerülése irányul.
Az indokolás nélküli módosítások %-os arányának meghatározása az

2015. december 31.

Miniszterelnökség

– kötelezettségek
bevezetése az új
szabályozásban

irányelveknél szigorúbban kerül szabályozásra, és az ajánlatkérők kötelesek
lesznek

a

szerződés

teljesítésére

vonatkozó

részletes

információk

benyújtására, ami lehetővé teszi az illetékes (törvény által meghatározott)
hatóság számára a közpénzekkel való felelős gazdálkodás ellenőrzését.
ELŐREHALADÁS:
Az új közbeszerzési törvény tervezete az irányelvnél szigorúbb feltételeket
határoz meg a szerződések módosítására, mivel a módosítások értékét
illetően ezek összértékét kell figyelembe venni, és ezek nem haladhatják meg
az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az új törvény tervezete alapján a
Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi a közbeszerzési szerződések teljesítését.
Továbbá az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha magatartásával, amelyért felelős,
részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. Ezen kívül az
ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a jogerős bírósági
határozatban

megállapított

szerződésszegés

tényét

is

a

nyertes

ajánlattevőként szerződő fél részéről. A szerződés teljesítésének adatait a
Közbeszerzési Adatbázisban továbbra is közzé kell majd tenni.
14. A jogszabályok egységes értelmezésének biztosítása az egész
intézményrendszerben.
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folyamatban

Miniszterelnökség

Az ellenőrzést végző szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik a
közbeszerzési gyakorlatot az ex-ante és utóellenőrzések során, az
intézmények tagjai gyakran megosztják tapasztalataikat és közreműködnek
az akciótervben említett útmutatók aktualizálásában.
Az irányító hatóságok, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a helyi
ajánlatkérők közötti információ- és „best practice”-csere céljára elektronikus
felület kerül kialakításra. Az akciótervben említett összes útmutató/anyag
könnyen hozzáférhető formában lesz majd közzétéve ezen a felületen.
ELŐREHALADÁS:
Az akciótervben szereplő dokumentumok előkészítését követően kialakításra
kerül a webfelület, amely biztosítja az elkészült dokumentumok nyilvános
hozzáférhetőségét, és az új közbeszerzési törvénnyel, valamint az ahhoz
kapcsolódó

útmutatókkal

kapcsolatos

észrevételek

megtételének

lehetőségét.
15. Magyarország maradéktalanul elkötelezett, hogy az elektronikus közbeszerzés szabályait az új irányelvekben meghatározott határidők betartásával
átülteti.
Első lépésként az e-közbeszerzés stratégiája kerül kidolgozásra. Ez fogja
meghatározni a Magyarországon alkalmazandó e-beszerzési modellt és az
ennek eléréséhez szükséges lépéseket, az elvégzésükre vonatkozó indikatív
határidőkkel együtt.
A stratégia az elektronikus közbeszerzési szakértői csoporttal együttműködve
kerül kialakításra.
Az elektronikus közbeszerzési rendszer kidolgozását követően megkezdődik a
rendszer tesztelése egy pilot projekt keretében.
ELŐREHALADÁS:
A Közbeszerzési Hatóság a Miniszterelnökséggel együttműködve megkezdte
az e-közbeszerzési stratégia előkészítését, az első tervezet jelenleg véglegesítés alatt áll.

2015. május – eközbeszerzés
bevezetésével
kapcsolatos
stratégia

Miniszterelnökség

16. Az intézményrendszer működési kézikönyvének közzététele.

2014. december 31.

Miniszterelnökség

2015. december

Miniszterelnökség

2016. december –
PILOT program
kezdete

TELJESÜLT:
Az intézményrendszer működési kézikönyvét a 2007-2013-as időszakra
vonatkozóan az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet, míg a 2014-2020-as programozási időszak tekintetében a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.
17. Az új közbeszerzési törvény megalkotási munkájának részeként a magyar
hatóságok megvizsgálják, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség abból
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eredően, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárások választása előzetes vizsgálatáért felelős szerv és egyben
az elsőfokú jogorvoslati fórum is.
Ha fennállna ilyen érdekellentét, a magyar hatóságoknak a Bizottsággal
egyeztetve el kell végezniük a szükséges jogszabály módosításokat.
ELŐREHALADÁS:
Az új közbeszerzési törvény tervezete alapján a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárások jogalapját nem a Közbeszerzési Döntőbizottság, hanem
a Közbeszerzési Hatóság fogja ellenőrizni.
18. A belső képzési rendszer átalakítása és a vizsgarendszer fejlesztése a

Egyeztetés a

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály megfigyelői számára.

Bizottsággal a

Miniszterelnökség

tervezett képzési
A jelenlegi képzési módszer átalakításra fog kerülni.

programról 2014.
december 1-ig

Az új képzési rendszer sokkal összetettebb és átfogóbb lesz a jelenleginél,
modulok készülnek, melyek tartalma a Bizottsággal való egyeztetések

a 2016-os képzési

eredményeként kerül kialakításra. A képzések először a jelenlegi szabályokra

program frissítése –

fókuszálnak majd, viszont később az új szabályok kerülnek a középpontba. A

2015. december 31.

résztvevőknek lehetőségük lesz külső tapasztalatok elsajátítására is.
G.4. - Az ESB-alapok terén az
uniós

közbeszerzési

jog

tényleges

alkalmazását

biztosító

rendelkezések

megléte.

Az új képzési
rendszer indulása –

3 - Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak képzését és
tájékoztatását szolgáló intézkedések;

A képzésekhez kapcsolódóan egy új vizsgarendszer is kialakításra kerül.

2015. január 31.

Az irányító hatóságok tagjai és a kedvezményezettek számára - az I. pontban
foglalt

intézkedés

keretében

-

különböző

konferenciák

kerülnek

megrendezésre.
TELJESÜLT:
Az új belső képzést érintő képzési terv 2015 januárjában elkészült,
megküldésre került a Bizottság részére, a végleges változatban átvezettük a
Bizottság észrevételeit is. A képzések ez alapján folyamatosak. Az utolsó
képzési modul előadására 2015 júliusában kerül sor. Az új belépők számára a diasorok mellett - a korábbi előadások videó- és hangfelvételek útján is
hozzáférhetőek.
19. Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály munkatársait érintően annak érdekében, hogy
csökkenjen a főosztály személyi állományának kicserélődése.
A motivációs rendszer része a személyzet külső képzésének pénzügyi
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2015. január 31.

Miniszterelnökség

támogatása tanulmányi szerződés megkötése révén.
2014 szeptemberétől kezdődően 6 kollégánk vesz részt posztgraduális
közbeszerzési szakjogász képzésen és januártól újabb jelentkezésekre
számítunk.
ELŐREHALADÁS:
A stratégia elkészült, véglegesítése és megküldése folyamatban van.
20. A Miniszterelnökség ellenőrzési feladatait ellátó szakértők számának
bővítése folyamatos toborzás és fejvadászat útján.
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály humán erőforrása jelenleg elegendő
a feladatai ellátásához, mindazonáltal célunk a személyi állomány létszámának bővítése.
A tervek szerint 2016. végére a szakértők száma 25 %-al nőni fog.
A

szervezet

szakértői

kapacitásának

növelését

biztosító

folyamatban, a

Miniszterelnökség

szükséges
erőforrások már
rendelkezésre állnak

tervezett

intézkedéseken túl a feladatok mennyisége szükségessé teszi, hogy a
főosztály külső tanácsadókat is igénybe vegyen.
A személyi állomány köre – és a kiszervezés szükséges mértéke – a
szükségletek és a munkateher Főosztály által történő felmérésének alapul
vételével állapítható meg.
ELŐREHALADÁS:
4 - Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó
intézkedések.

A Miniszterelnökség a toborzás és a személyi állomány bővítése érdekében
folyamatosan közzétett álláshirdetésekkel a feladatok ellátására leginkább
megfelelő szakértők kiválasztása útján törekszik a szakértői állomány
bővítésére.
21.

A

Közbeszerzési

Felügyeleti

Főosztály

adminisztratív

személyi

folyamatban

Miniszterelnökség

a végrehajtási

Miniszterelnökség

állományának növelése.
Az adminisztratív kapacitások növelése érdekében az adminisztratív személyi
állomány száma kibővítésre került és jelenleg elegendő a főosztály
feladatainak ellátásához.
A Partnerségi Megállapodásban Magyarország kötelezettséget vállalt az
adminisztratív személyi állomány számának 2015 végéig 10 %-kal történő
megnövelésére, ami részben már megvalósult.
ELŐREHALADÁS:
Az adminisztratív személyi állomány bővítése folyamatos.
22. A monitoring és információs rendszer fejlesztése
ELŐREHALADÁS:

időszakban

A MIR rendszert felváltó FAIR rendszer elkészítése folyamatban van, a
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bekövetkező

munkát a rendszer napi használatában részt vevő szakértők is támogatják

változások

véleményükkel, a fejlesztővel rendszeresen üléseznek az egyes szakaszok

szükségleteinek

elkészítése során.

megfelelő
ütemezésben

Általános előzetes
feltételrendszer
G. 7. - Statisztikai rendszerek
és eredmény-mutatók
A
programok
eredményességének
és
hatásának
felméréséhez
szükséges statisztikai alap
megléte.
Olyan
eredménymutatórendszer
megléte,
amely
szükséges a várt eredmények
eléréséhez leghatékonyabban
hozzájáruló
intézkedések
kiválasztásához,
az
előrehaladás monitoringjához
és
a
hatásvizsgálat
elvégzéséhez.

Nem teljesült kritérium
1. Olyan intézkedések vannak érvényben a
statisztikai
adatok
időben
történő
begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan,
amelyek kiterjednek a következőkre: a
források és a mechanizmusok azonosítása a
statisztikai hitelesség biztosítása érdekében;

4. Az eredménymutatók olyan hatékony
rendszere, amely magában foglalja: az
említett
mutatók
célértékeinek
meghatározását;

Meghozandó intézkedések
Eredményindikátor-értékek és hatásértékeléshez szükséges adatbázisok
beszerzésének ütemterve: értékelési tervbenyújtásáig,
ESZA mintavételes adatfelvételek előkészítése, beszerzés lefolytatása
ESZA előírásoknak megfelelő minden ESZA finanszírozású beavatkozásra
kiterjedő egyéni szintű adatbázis létrehozása (folyamatban van), beleértve a
foglalkoztatási adatbázis megnövekedett elvárásoknak megfelelő átalakítását,
valamint az adatok központi adatbázisba (EUPR) bekötését. Olyan eljárások
kerülnek kidolgozására és alkalmazásra, amelyek megakadályozzák az
adatvesztés és az adatokkal való visszaélés lehetőségét és biztosítják az
adatvédelmi szabályok betartását.

Az eredménymutatókat rendszerének leírását és a célértékek meghatározását
az OP mellékleteként az SFC-ben feltöltött indikátor háttéranyag tartalmazza. A
3. prioritás egy indikátora esetében a bázisérték felmérés eredményeként áll
majd elő. A felmérés módszertanát a fent említett indikátor háttéranyag
tartalmazza.

Határidő (dátum)
2015. december

2015. december

Felelős szervezetek
Miniszterelnökség
központi koordináció

Miniszterelnökség
központi koordináció

Miniszterelnökség
központi koordináció
Szakpolitikai
felelős
minisztériumok
2015. december

Miniszterelnökség
központi koordináció
IH

2015. december

Miniszterelnökség
központi koordináció
IH

Az Európai Bizottság által egyelőre még nem elfogadott indikátor háttéranyag
véglegesítése folyamatban van.

5. Az eredménymutatók olyan hatékony
rendszere, amely magában foglalja a
következőket: az adatok megbízhatóak és
statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű
normatív értelmezéssel rendelkeznek, a
szakpolitikai elvárásoknak megfelelően
alkalmazhatóak és időszerűek.

Az eredményességi kereten kívüli indikátorok mennyiségi célértékeinek
véglegesítése tapasztalati adatok alapján és – az eredményességi keretben lévő
indikátorok célértékeiével - egységes módszertani elvek mentén történik.
Az ESZA finanszírozású prioritási tengelyek esetében az ESZA rendeletben
foglaltaknak megfelelően biztosítani fogjuk a résztvevőkre vonatkozó egyéni
szintű adatgyűjtést. A FAIR részeként működő monitoring rendszer ezeknek az
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egyéni adatoknak a felhasználásával összesíti majd a közös indikátorokhoz,
illetve a program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó tényadatokat. Az ESZA
finanszírozású intézkedések esetében – operatív programtól függetlenül –
indokolt egységes módszertant és definíciókat alkalmazni, valamint azonos
módszertan szerint kell az adatgyűjtést is végezni, mert a közös indikátorok
rendszerén keresztül elvárt összehasonlíthatóság csak így biztosítható. Az ESZA
indikátorokhoz kapcsolódó tényadatok előállítása kapcsán ahol lehetséges
támaszkodni fogunk az adminisztratív adatbázisokra, mindenekelőtt a
regisztrált álláskeresők nyilvántartási rendszerére. A KÖFOP kimeneti és
eredményindikátorok bázis- és célértékeinek alátámasztása ezen intézkedés
keretében fog megtörténni.
6. Rendelkezésre állnak eljárások annak
biztosítására, hogy a program által
finanszírozott minden művelet esetében
hatékony mutatókat alkalmaznak.

Az értékelési terv tartalmazni fogja az eredményindikátor-értékek és
hatásértékeléshez szükséges adatbázisokat, az adatbázisok beszerzésének
ütemterve az értékelési terv benyújtásáig kidolgozásra kerül.
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10.

SZAKASZ: A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE45

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,
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 projektprojekt-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;

•

45Hivatkozás:
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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:
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•

Átalányalapon meghatározott közvetett költségek („flatrate”)

•

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 ELVEK46

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

46Hivatkozás
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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 (fejlesztésiprojektekrészekéntmegvalósuló) képzéseken, az adott képzés
tematikájához kapcsolódóan meg kell jeleníteni a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerét, a témába illeszkedő jó gyakorlatok disszeminációjával;

•

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 projektbe;

•

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;

•

;

A technikai segítségnyújtás keretében – a példaértékű jellegre tekintettel:
•

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
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• hajléktalanok
• hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok
• 45 év feletti inaktívak
• 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, valamint 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.
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Végrehajtás:
•

kiemelt, egyedi beruházások esetében projekt szinten a releváns esélyegyenlőségi elvárásoknak való megfelelés, az egyetemes tervezés elvének érvényesítése;

•

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;

•

esélyegyenlőségiképzés 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 (a fejlesztési projektek részét képező) 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;

•

a tervezett (a fejlesztési projektek részét képező) 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
személyekszámára is biztosítják a képzésekhez történő hozzáférést.

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.
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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 bérkülönbségek, 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
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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;

•

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;

•

preferálni fogjuk azokat a képzési eszközöket, amelyek a személyes megjelenésben
korlátozott személyes (pl. kisgyermeket nevelők) számára is biztosítják a képzésekhez
történő hozzáférést.

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 nagyprojektek47
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)
Prioritásitengely

ID

Alap

Régiókategória

Indikátor

Mértékegység

Mérföldkő 2018

Célérték
2023

db

6

40

Prioritás 1

PF1

ESZA

Kevésbé fejlett

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

Prioritás 1

PFF1

ESZA

Kevésbé fejlett

Pénzügyi indikátor

EUR

179 972 659,8

399 939 244

Prioritás 2

PF2

ESZA

Kevésbé fejlett

A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma

fő

18 765

63 800

Prioritás 2

PFF2

ESZA

Kevésbé fejlett

Pénzügyi indikátor

EUR

59 231 967

201 385 532

47

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

partnerek

A honlapra érkezett észrevételek megválaszolása, a javaslatok figyelembevétele

Széleskörű társadalmi egyeztetés a központi honlapon keresztül

2014. július

Közigazgatás-fejlesztési Főosztály, Területi közigazgatásért felelős Államtitkárság,
Miniszterelnökség

2014. október

Az operatív program partnerségi egyeztetése
keretében érkezett hozzászólásokra adott
válaszok az on-line felületen közzétételre
kerültek és ezáltal mindenki számára
elérhetővé váltak, a nyilvánosság
követelményeinek megfelelően.
PM tárgyalásból fakadó módosítások és a
2014. június 7-én benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció
PM tárgyalásból fakadó módosítások és a
2014. június 7-én benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2014. október
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A tervezett fejlesztések (prioritások, specifikus
célok, intézkedések struktúrája is), valamint az
indikátorok tekintetében a tervezők jelentős
mértékben támaszkodtak a stratégiai partnerek
(itt: NKE) szakmai véleményére, akik több olyan

Egyeztetésbe bevont

Dátum

partnerek

Egyeztetés témaköre
javaslatot is tettek, amelyek beépítésre kerültek
az operatív programba.
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

A tervezett fejlesztések (prioritások, specifikus
célok, intézkedések struktúrája is), valamint az
indikátorok tekintetében a tervezők jelentős
mértékben támaszkodtak a stratégiai partnerek
(itt: BM) szakmai véleményére, akik több olyan
javaslatot is tettek, amelyek beépítésre kerültek
az operatív programba.
A honlapra érkezett észrevételek megválaszolása, a javaslatok figyelembevétele

Széleskörű társadalmi egyeztetés a központi honlapon keresztül

2014. november

Államreform Bizottság

2014. november

Támogatás Koordinációs Főosztály, Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Belügyminisztérium
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2015. március

Az operatív program partnerségi egyeztetése
keretében érkezett hozzászólásokra adott
válaszok az on-line felületen közzétételre
kerültek és ezáltal mindenki számára
elérhetővé váltak, a nyilvánosság
követelményeinek megfelelően.
Az OP tartalom egyeztetése
OP tárgyalásból fakadó módosítások és a 2014
novemberében benyújtott OP-ra érkező észrevételek mentén projektgenerálási konzultáció.
A tervezett fejlesztések (prioritások, specifikus
célok, intézkedések struktúrája is), valamint az
indikátorok tekintetében a tervezők jelentős

Egyeztetésbe bevont

Dátum

partnerek

Egyeztetés témaköre
mértékben támaszkodtak a stratégiai partnerek
(itt: BM) szakmai véleményére, akik több olyan
javaslatot is tettek, amelyek beépítésre kerültek
az operatív programba.
A honlapra érkezett észrevételek megválaszolása, a javaslatok figyelembevétele

Széles körű társadalmi egyeztetés a központi honlapon keresztül, valamint közvetlen megkereséssel (21 kormányzati és 20 nem kormányzati szereplővel)
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2015. április 15-30.

Az operatív program partnerségi egyeztetése
keretében érkezett hozzászólásokra adott
válaszok az on-line felületen közzétételre
kerültek és ezáltal mindenki számára
elérhetővé váltak, a nyilvánosság
követelményeinek megfelelően.

