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Előszó
Schanda Tamás János
Az Európai Szociális Alap közel húsz éves magyarországi története egyaránt
szól az elért eredményekről, a sikerekről és az elszalasztott lehetőségekről. Az
ESZA olyan közös európai vállalkozás, melyben benne rejlik Magyarország jövőbeni sikereinek lehetősége is.
Az ESZA hazai története egyben egy tanulási folyamat története is. Ebben a
tanulmánykötetben az Európai Szociális Alap elmúlt 60 évének európai, és ezen
belül magyarországi történetének főbb szakaszait, eseményeit, eredményeit és tanulságait foglaljuk össze. A kiadvány azzal a céllal készült, hogy áttekintést adjon
az európai társfinanszírozású humánfejlesztések rendszerének alakulásáról, ös�szegezze a megtett út eredményeit és a főbb, jövőbeni tervezést segítő tanulságokat.
A 2004-2018 között eltelt másfél évtized az ESZA-források felhasználása
szempontjából számos - talán túlzottan is - egységes vonást mutat, hiszen a humán fejlesztések világában olyan egymásra épülő projektek valósulnak meg, amelyek nem egyszer automatikusan következnek az előző programozási időszakból.
Mindez jelzi a fejlesztési terület egyik legfontosabb kihívását is: miként lehet a jól
teljesítő, értékes projekteket időszakról időszakra tovább vinni, a kevésbé sikeres
programok finanszírozását pedig megszüntetni.
Az ESZA-források felhasználásának szempontjából a 2014-2020-as időszakra ért meg az a felismerés, hogy elsősorban nem rövidtávú, hanem közép- és
hosszú távú programokat kell finanszírozni. Míg az infrastrukturális fejlesztések
esetében a néhány éves programoknak valós haszna van, addig a humán fejlesztések esetében a többéves programok megvalósítása vezethet eredményre.
Tény, hogy a humán fejlesztések területén 2010 óta elmozdulás történt a magán kedvezményezettektől az állami szereplők irányába. Az állam többletfelelősséget vállalt a közszolgáltatások területén (pl. egészségügyi, szociális, köznevelési,
szakképzési intézmények működtetése), a fejlesztési források elosztásának pedig
alkalmazkodnia kell ehhez a strukturális átalakuláshoz. Ma elsősorban nem az a
kérdés, hogy a sok kis fenntartó (önkormányzatok, magánszereplők, gazdasági
2

társaságok) működését miként javíthatjuk az ESZA források segítségével, hanem
hogy miként erősíthető az állami fenntartás minősége. Ma az állam a humán területeken egyszerre szabályoz, üzemeltet és fejleszt. Ennek az átalakulásnak a támogatása jelenti a legnagyobb kihívást a mostani programok esetében, és ez lesz
majd meghatározó a következő időszakban is.
A 2014-2020-as programozási időszakban rendelkezésre álló forráskeretet
mára meghirdettük, támogatási szerződéseket megkötöttük, most elsősorban a
programok és a projektek végrehajtására, a vállalt eredmények elérésére szükséges helyezni a hangsúlyt. Így a fejlesztéspolitikai intézményrendszernek is elsősorban arra kell fókuszálnia, hogy miként tudja a lehető legjobban segíteni a projektek megvalósítását. Támogató attitűddel rendelkező intézményrendszerre van
szükség, amely abban érdekelt, hogy a kedvezményezettek a lehető legnagyobb
hatékonysággal, ugyanakkor szabályosan hajtsák végre programjaikat. Ezután
pedig el kell majd végezni azt az elemző munkát, hogy a megvalósult fejlesztések
miként tudták az európai kohéziót, Magyarország felzárkózását szolgálni.
A 2021-2027 közötti programozási időszakra egyértelmű célunk van: Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé kíván tartozni, ahol a legjobb élni és alkotni. Olyan programokat kell tehát megterveznünk és megvalósítanunk, amelyek növelik Magyarország verseny- és innovációs képességét, és
amelyek biztosítják, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió nettó befizetőjévé váljon.
Ehhez olyan fejlesztéspolitikai intézményrendszerre van szükségünk, ami
biztosítja, hogy Európában Magyarországon legyen a legegyszerűbb forráshoz
jutni, itt legyen a legkevesebb a pályázati adminisztráció és versenyképes projektek valósuljanak meg. A humán fejlesztések területén az elszámolások egyszerűsítése is nagy feladatunk: a pénzügytechnikai elszámolások helyett a szakmai
megvalósításra és eredményekre kerüljön a hangsúly.
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I. KÖTET

AZ EURÓPAI
SZOCIÁLIS ALAP 60 ÉVE
Szerzők: Balás Gábor, Jakab Gábor, Koltai Luca,
Kovács István Vilmos, Ruszkai Zsolt, Sziklai István

Bevezetés
Az Európai Szociális Alap (ESZA) az Európai Unió legrégebbi pénzügyi
alapja, amely nem rég érte el 60. évfordulóját. Változó formában és pénzügyi
forrásokkal, de 1957 óta jelen van. A kezdetekkor még az akkori Európai Gazdasági Közösség tagállamai a szociálpolitikában a legnagyobb szuverenitásra
törekedtek, hiszen a közösség célja az áru, a tőke, a munkavállalók és a szolgáltatások szabad áramlása volt. De a Szociális Alap már ekkor létrejött azzal a céllal, hogy segítse a dolgozók földrajzi és szakmai mobilitását, valamint
megkönnyítse az ipari struktúraváltáshoz és a termelési rendszer fejlesztéséhez
való alkalmazkodást. Az ESZA 1975 óta a kohéziós politika és az azt támogató
alapok részeként működik.
A kohéziós politika magában foglalja az Európai Unió fejlesztési célú támogatásait, egy olyan rendszer keretében, amely jelentős részben decentralizált –
vagyis tagállami – döntéseken alapul. A kohéziós politika célja leginkább a tagállamok, illetve a régiók közötti fejlettségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A
támogatások horizontális elvei kiemelt társadalmi csoportok közötti esélyegyenlőség előmozdítását, illetve a fenntartható fejlődés biztosítását célozzák. Az elmaradottabb és a gazdasági szerkezetváltással küzdő régiók gazdasági versenyképességének növelése, valamint a foglalkoztatottság bővítése az EU alapvető céljai
között szerepel. Az egyes alapok célrendszere a következő:
• ESZA: az Európai Szociális Alap elsődleges célja, hogy az EU belső piacán javítsa a munkavállalók foglalkoztatási lehetőségét;
• ERFA: az Európai Regionális Fejlesztési Alap legfontosabb célja a regionális különbségek minimalizálása, a lemaradt térségek fejlesztése, valamint az elmaradottabb ipari régiók gazdasági struktúraváltása;
• KA: a Kohéziós Alapból származó forrásokat elsősorban környezetvédelemre és közlekedési infrastruktúrafejlesztésre költhetik a tagállamok.
Fontos különbséget jelent a három forrás között, hogy míg az ERFA és az
ESZA jogosultsága regionális szinten dől el, addig a KA által nyújtott támogatásokra való jogosultságot már tágabb, tagállami szinten kell vizsgálni.
Az ESZA, annak alapítása óta nagymértékben hozzájárult az európai társadalmi kohézióhoz. Számos innovatív projektet támogatott és több millió ember
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foglalkoztatását vagy foglalkoztathatóságát segítette elő. Az alap olyan különböző
és célcsoport-specifikus intézkedéseket támogat, melyek például a munkanélküliség leküzdésére vagy a képzési lehetőségek kiszélesítésére irányulnak.
Az ESZA általános célkitűzései a következők:
• több és jobb munkahely,
• magasabb foglalkoztatási szint,
• egyenlőbb esélyek a munkahelyeken,
• a férfiak és nők közti esélyegyenlőség elősegítése,
• a fenntartható fejlődés támogatása,
• a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtése.
Jelenleg is fontos szerepe van abban, hogy megerősíti a tagállamok munkaerőpiacát azzal, hogy célzott képzésekkel és szolgáltatásokkal segíti a foglalkozatást és foglalkoztathatóságot. Az alap célkitűzései központi helyet kaptak az Európa 2020 stratégiai céljainak teljesítésében, az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés elérésében. A stratégia több számszerűsített céljának elérését is támogatják az e forrásból finanszírozott projektek és intézkedések. Például a foglalkoztatottak arányának 75 százalékra növelését, a korai iskolaelhagyók arányának
10 százalékra csökkentését, a felsőfokú képzettségűek arányának 40 százalékra
bővülését a 30–34 éves korosztályban, valamint a szegénység csökkentését.
Az ESZA a kezdetekkor még szűken vett foglalkoztatáspolitikai támogatásokra, programokra fókuszált. Az unióban a foglalkoztatási, szociális és oktatási
politikák alapvetően tagállami hatáskörben maradtak, így e szakpolitikák terén
csak kevés tere volt az unió egységes jogalkotási lehetőségeinek, de a nyitott koordináció és az ESZA támogatásai segítették és ma is segítik a tagállamokat és a
kohéziót. Az alap működésének első időszakában a munkanélküliség strukturális jellegű volt, így a szabad mozgás elvét segítő mobilitási támogatások, és az
átképzések támogatása kielégítette a tagállamok kezdeti igényeit és elvárásait az
alappal szemben. Az 1970-es évek gazdasági válsága, újszerű problémával állította szembe a tagállamokat, hiszen a munkanélküliség strukturális jellege mellett
megjelent az abszolút munkanélküliség formája, melynek kezelése más eszközöket kívánt, az alap átalakítását tette szükségessé. Az 1980-as években az Európai
Unió bővülése is kihívások elé állította az Európai Szociális Alap működését. Az
1990-es évektől pedig az Európai Foglalkoztatási Stratégia egyik legfontosabb
végrehajtási eszközévé vált.
Az Európai Unió oktatás iránti figyelme a közösség története során fokozatosan erősödött. Kezdetben nem tulajdonítottak túlzott jelentőséget e területnek.
Ahogy azonban az oktatásnak és a képzésnek a foglalkoztatásra és a versenyképességre gyakorolt hatásával egyre többet foglalkoztak a döntéshozók, úgy nőtt
e területek szerepe. Az 1970-es években a szakképzés mint a versenyképességet
befolyásoló tényező jelent meg, majd az 1980-as és az 1990-es évekre az oktatás
a közösségi gondolkodás részévé vált. Ma már a versenyképes munkaerő, a tudá8
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salapú gazdaság és az egész életen át tartó tanulás uniós célkitűzései az oktatást is
fontos szerephez juttatták az ESZA felhasználásában.
A szociális terület alapvetően ugyancsak tagállami hatáskörbe tartozott, és a
kezdetekben a gazdasági közösségre fókuszáló Európában kevés tér nyílt az szociálpolitika számára. 2000-ben a Lisszaboni Stratégia határozottan elköteleződött
a szegénység elleni küzdelem mellett. Ezzel a társadalmi kirekesztés (exclusion)
és annak pozitív tartalmú párja, a társadalmi befogadás (inclusion) fogalma mára
szerves része Európa (szociálpolitikai) szóhasználatának. Így az ESZA is egyre
több támogatást nyújt olyan programoknak, amelyek közvetve kapcsolódnak a
foglalkoztatáshoz, és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságát, társadalmi befogadásukat vagy a szegénységenyhítést célozzák.
Hazánk 2004-es csatlakozásakor tudott bekapcsolódni az ESZA felhasználásába, bár a csatlakozást megelőző években a PHARE-program már lehetőséget adott arra, hogy az intézményrendszer belekóstoljon a források fogadásának
rendszerébe.
A 2004–2006 közti időszakban az ESZA -források legnagyobb részét a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) használta fel. Ezen kívül
az Regionális Operatív Program (ROP) tartalmazott ESZA forrásokat. A HEFOP
stratégiája három fő célkitűzésre épült, a foglalkoztatási szint emelésére, a munkaerő versenyképességének javítására és a társadalmi befogadás ösztönzésére. A
HEFOP mintegy 196 milliárd forint támogatás, több mint 3100 kedvezményezettnek történő kifizetésével zárult. A végrehajtás során a támogatások legnagyobb részét az élethosszig tartó tanulás és alkalmazkodóképesség (46,1 százalék), majd az aktív munkaerőpiaci politikák (30,3 százalék) terén használta fel
hazánk, a legkisebb összegből a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területe
részesedett (17,1 százalék). Ebben az időszakban a Regionális Operatív Program
harmadik prioritása is használt fel ESZA támogatásokat, több mint 17 milliárd
forint összegben 161 támogatási szerződés alapján.
A 2007–2013-as időszakban a Társadalmi Megújulás Operatív Program és
az Államreform Operatív Program keretében került sor az ESZA-források felhasználására, hat prioritás keretében. A TÁMOP programjaiban több mint 1179
milliárd forint támogatás került kifizetésre, több mint 18 ezer támogatási szerződés keretében. A programok költségvetésének 85 százalékát az ESZA, 15 százalékát a magyar állam biztosította. A támogatások legnagyobb arányban (42,7
százalék) a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség fejlesztését, majd az
élethosszig tartó tanulást, oktatást (36,4 százalék), legkisebb mértékben pedig a
társadalmi befogadást (11,5 százalék) segítették a programok. Az Államreform
Operatív Program (ÁROP) során 865 projekt részesült összesen több, mint 52
milliárd forint támogatásban. Az ÁROP elsődleges célja a közigazgatás fejlesztése volt, annak érdekében, hogy a közigazgatás költséghatékonyan, a társadalmi
erőforrások legmegfelelőbb felhasználásával hatékony szolgáltatásokat nyújtson.
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Öt hazai operatív program között oszlik meg a Magyarországon 2020-ig felhasználható ESZA-forrás. A GINOP hozzávetőlegesen 1,7 milliárd, az EFOP 1,7
milliárd, a KÖZOP 600 millió, a TOP 411 millió, a VEKOP 205 millió eurós
ESZA-támogatással számolhat.
Az uniós csatlakozás óta az ESZA által finanszírozott projektek több százezer embert értek el a legkülönbözőbb szolgáltatásokkal, támogatásokkal. Segítették a munkába állást, a képzésben és a közösségi programokban való részvételt. Célcsoportjai nagyon változatosak voltak, hiszen az álláskeresők mellett a
munka világába visszatérő kisgyermekes nőknek, megváltozott munkaképességű
embereknek, fiataloknak is nyújtottak új lehetőségeket. Segítették az oktatásfejlesztést az alapfokú közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés
szintjén egyaránt. Lehetőséget nyújtottak a mélyszegénységben élő családoknak,
hajléktalanoknak és leszakadó települések közösségeinek.
Ebben a kötetben bemutatjuk az Európai Szociális Alap történetét, az alap
prioritásainak és szakpolitikai irányainak változását, kitérünk a felhasználási
módját meghatározó intézmények szerepére, a legfőbb dokumentumokra, valamint vázlatosan bemutatjuk az alap felhasználását hazánkban.
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Az Európai Unió szociális dimenziójának fejlődése
A II. világháborúban elszenvedett sokk után az európai újjáépítés során fontos szerepet kapott egy európai együttműködés kiépítése. A vasfüggöny leereszkedése és a kommunista fenyegetés felerősítette azt az igényt, hogy a „szabad
világ” politikai és gazdasági értékeinek védelmében együttműködjön. Az együttműködések egyik első területe az emberi jogok védelmét szolgálta, de egyre nagyobb jelentőséget kapott a gazdasági közösség kialakítása, annak érdekében,
hogy az európai térség fejlődése talpra álljon. Az alapítóknak azonban nem volt
célja egy egységes európai szociálpolitika vagy jóléti modell megteremtése.
Európában a szociális védelmi rendszerek hosszú múltra tekintenek vissza.
A kontinentális modellhez tartozó országokban a 19. század második felében jött
létre a biztosításon alapuló, ún. bismarcki társadalombiztosítási rendszer. Az univerzális ellátások rendszerei a II. világháború után alakultak ki. Az univerzális ellátások keretén belül a támogatás, szociális ellátás alanyi jogon jár az állampolgároknak. Az univerzális ellátások rendszere az 1960-as években, Skandináviában
teljesedett ki. A szociális segélyezési rendszerek jellemzője, hogy az, szociálisan
rászorult személyeket támogat, jövedelemvizsgálat alapján.
A tagállamok közt már a kezdetekkor jelentős eltérések voltak, és az egységesítés ellenkezett volna a gazdagabb tagállamok anyagi érdekeivel, valamint a
tagállami szuverenitás szempontjaival. A szociális dimenzió kialakítása során a
nemzeti szabályok koordinálására törekedtek, annak érdekében, hogy a szabad
munkaerő-áramlást elősegítsék. Kiemelt szerepet kaptak tehát a foglalkoztatáspolitikával összefüggő kérdések, és továbbra is nagyok a különbségek az egyes
tagállamok szociális biztonsági rendszerei közt. A tagállamok évszázados hagyományai és a szociálpolitika területén jelentkező szuverenitásigényének hatására
az Európai Unióban a szociális biztonsági rendszerek szabályozása és működtetése alapvetően a tagállamok hatáskörében maradt, a szociálpolitika területén
lazább együttműködést lehetővé tévő koordináció valósult meg.
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Az Európai Unió szociális dimenziójának története
1951-ben hat ország írta alá a párizsi szerződést, amely létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK, Montánunió)1. Az alapító tagállamok
(Franciaország, Nyugat-Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg) a két
katonai szempontból legfontosabb áru közös piacának megteremtését tűzték ki
célul, melynek szükségességét biztonságpolitikai és gazdasági okok egyaránt indokolták. Egyrészt a szén- és acéltermelés központi ellenőrzése lehetetlenné tette
a rejtett háborús készülődést, másrészt az 1940–50-es években jelentkező szén- és
acélhiány gazdaságilag is indokolta az integráció megvalósítását. Az ESZAK céljai közt már megjelent a szociális problémák kezelése is, elsősorban a létszámleépítéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedése kapcsán.
Az 1957-es római szerződés már tartalmazott szociálpolitikára vonatkozó
rendelkezéseket. A szociálpolitika terén is elsődleges a gazdasági célok elérése
és támogatása, míg a szociális jog csak járulékos jellegű. A szerződés 137. (118.)
cikkelye kötelezi ugyan az Európai Bizottságot, hogy segítse a tagállamok közötti
szoros együttműködés kialakítását, de nem rendelkezik ennek formájáról, tartalmáról. Az együttműködést különösen a következő területeken szorgalmazza
a szerződés: foglalkoztatás, munkajog és munkakörülmények, szakmai alap- és
továbbképzés, szociális biztonság, üzemi balesetek és foglalkozási betegségek
megelőzése, munkahelyi egészségvédelem, szakszervezetek alakítási joga és kollektív tárgyalások. A szociális biztonsági rendszerek harmonizációja ugyan nem
valósult meg, de a vándorló munkavállalók jogainak biztosítása érdekében a koordináció elengedhetetlen volt.
Az 1957 és 1972 közti időszak a gazdasági növekedés időszaka volt a Közösség tagállamaiban, de a 1960-as évek diák- és szakszervezeti megmozdulásai már
rámutatnak olyan társadalmi igényekre, mint a lehető legteljesebb foglalkoztatás
elérése, az egyenetlen regionális fejlődés és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzete. Az igazságosság, szolidaritás és az újraelosztás elvei pedig egyre
nagyobb hangsúlyt kaptak a közvélemény körében.
A szociális dimenzió fejlődésének következő gyújtópontja az 1974-es Szociális Akcióprogram volt. Az akcióprogram fő elvei: a foglalkoztatási helyzet javítása, az élet- és munkakörülmények javítása, valamint a széles körű párbeszéd
kialakítása. Bár az akcióprogram csak a közös célkitűzések megfogalmazását
szolgálta, mégis alapjául szolgálhatott annak, hogy az 1970–80-as években a Közösség szociális joga bővüljön. A szociális jogalkotás tehát jelentősen bővült a
nemek közti egyenlő bánásmód, a szociális biztonsági rendszerek koordinációja,
a munkavállalói jogok és a munkahelyi egészségvédelem területén.
A szociális dimenzió fejlődése az 1980-as évek közepén vett új lendületet.
Az 1985-ben, az Európai Bizottság elnökévé választott Jacques Delors a szociális
1 A Montánunióról szóló szerződést 1951. április 18-án írták alá a felek és 1952. július 23-án lépett hatályba.
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jogok közösségi szinten történő megerősítését kívánta elérni. Ennek érdekében
1986-ban, az Egységes Európai Okmány elfogadásakor a Bizottság a minősített
többséggel eldönthető kérdések körének bővítésére tett javaslatot, ez azonban
nem valósult meg, így a közös „európai szociális tér” elképzelése elbukott.
Az okmány ugyanakkor megerősítette a munkahelyi egészség- és biztonságvédelmi szabályok harmonizációjának célját és a szociális párbeszéd szerepét,
emellett a gazdasági és szociális kohézió mintegy új területként kerül be a Közösség politikai céljai közé. Így nagyobb jelentőséget kaptak a már korábban is létező
strukturális alapok, amelyeket a Kohéziós Alap egészített ki. Delors 1988-ban felkérte a Firenzei Európai Egyetemet, hogy dolgozza ki a Közösségben biztosítandó szociális minimum, a közös szociális alapjogok katalógusát, a Munkavállalók
Közösségi Szociális Kartáját, majd ismét kísérletet tett a minősített többség megszerzésére az Európa Tanácsban. A karta elkészítésekor az egyik legjelentősebb
kérdés az volt, hogy az egyes tagállamokban biztosított ellátások minimumát
vagy maximumát vegyék alapul. Egy minimális szabályozás azt a veszélyt hordozta volna, hogy a magas fokú ellátásokkal rendelkező tagállamoknak csökkenteniük kell az ellátásaik szintjét. A nagy tagállamok közti eltérések esetén viszont
a „szociális dömpingtől” való félelmet vetítette elő. A Szociális Karta 1989-ben
készült el és az európai munkajogi és szociális modell alapjait tartalmazta, elfogadása azonban a brit kormány ellenállása miatt elbukott. Ennek ellenére a briteken
kívül minden tagállam csatlakozott a kartához, kötelezettséget vállaltak a benne
foglaltak végrehajtására – annak ellenére, hogy az ennek érdekében történő fellépésre a közösségi szervek nem rendelkeztek felhatalmazással. Az aláíró tizenegy
tagállam a karta akcióprogramját is elkészítette.
A Munkavállalók Közösségi Szociális Kartájának rendelkezései az 1992
februárjában elfogadott maastrichti szerződésbe ugyan nem kerültek be, de a
szerződéshez csatoltak egy Szociálpolitikai Jegyzőkönyvet és egy Szociálpolitikai
Megállapodást is annak érdekében, hogy a kartában foglalt célok megvalósításához a közösségi szervek felhatalmazását biztosítsák. Így a tizenegy tagállam magára nézve elfogadta, hogy jogalkotásukban figyelembe veszik a karta előírásait,
ám ez nem érintette az alapszerződési rendszert, és az így elfogadott jogszabályok
nem vonatkoztak az Egyesült Királyságra. A Szociálpolitikai Megállapodás a tizenegy aláíró tagállamra nézve kibővítette a minősített többséggel elfogadható
jogszabályok körét is.
A Szociálpolitikai Megállapodás kiterjeszti a korábbi szociálpolitikai irányokat: megfogalmazása szerint a Közösség és a tagállamok célja a foglalkoztatás előmozdítása, az élet- és munkafeltételek javítása, a megfelelő szociális védelem, a
szociális párbeszéd, a magas foglalkoztatási színvonal biztosítása és a kirekesztés
elleni küzdelem.
1997-ben, a brit parlamenti választásokon győztes Munkáspárt csatlakozott
a Közösségi Munkavállalók Szociális Kartájához, így lehetővé vált a karta be13
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emelése az alapszövegbe. Ez 1997-ben, az amszterdami szerződés elfogadásával
meg is történt. Az amszterdami szerződés kiszélesítette a minősített többséggel
meghozható döntések körét és új koordinációs mechanizmusokat intézményesített, amivel erőteljes lendületet adott a közösségi szociálpolitika fejlődésének.
Az együttműködést kiterjesztették a foglalkoztatáspolitika, illetve a társadalmi
kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem területére is, valamint a nemek közti
egyenlőség előmozdítását szolgáló rendelkezések is megújultak és nevesítve lett a
fogyatékos személyek szükségleteinek figyelembevétele is.
Az Európa Tanács 2000-ben, Lisszabonban tartott csúcsértekezletén fogalmazták meg az Európa 2010 (más néven lisszaboni) stratégiát, mely célul tűzte ki,
hogy 2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb,
fenntartható növekedésre képes, tudásalapú gazdaságává váljon, több és jobb
munkahely kialakítása és a társadalmi kohézió magas szintje mellett. A szociális
dimenzió a stratégiában való nevesítéssel jelentősen felértékelődött. Év végén, a
nizzai csúcstalálkozón az Európai Szociálpolitikai Menetrend és az unió első szociálpolitikai stratégiájának elfogadásáról is döntés született
A 2000 és 2005 közötti időszakra szóló Európai Szociálpolitikai Menetrend
új politikai kezdeményezéseket is tartalmazott, például a szociális védelem korszerűsítését, a társadalmi beilleszkedés előmozdítását, a diszkrimináció leküzdését szolgáló programok támogatását, ezekhez azonban nem biztosítottak többletforrásoka. A menetrendben meghatározott célkitűzések megvalósítása nem
egyenlő mértékben történt, a foglalkoztatást célzó intézkedések jóval nagyobb
jelentőséget kaptak.
A 2000-es évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a Lisszaboni Stratégiában
kitűzött célok 2010-ig történő elérése irreális, így a közösségi stratégia hangsúlyait megváltoztatták. A versenyképesség és a foglalkoztatás növelése került előtérbe, az egyéb szakpolitikai célkitűzéseket pedig ezekhez igazították. A hangsúlyváltás következtében a nyitott koordinációs mechanizmus áramvonalasítása is
megtörtént. A 2000-es évek végén kirobbant gazdasági válság azonban a stratégia
újragondolását tette szükségessé.
2007-ben elfogadásra került a lisszaboni szerződés, amely a szociális területen is eredményezett változásokat. Az Alapvető Jogok Chartáját csatolták a
szerződéshez, azonban nem foglalták bele annak szövegébe, így annak státusza
továbbra is bizonytalan maradt. Mivel a kartában foglalt jogok között gazdasági
és szociális természetűek is találhatók, így ez a lépés úttörő jelentőségű a szociális dimenzió fejlődése területén. A lisszaboni szerződést szociális klauzulával is
ellátták, aminek értelmében az összes közösségi (szak)politikai döntés és azok
végrehajtása során figyelembe kell venni a Közösség szociális célkitűzéseit, így a
foglalkoztatás, az oktatás, a képzés és az egészségvédelem magas szintjének biztosítását, a szociális védelem megfelelőségének biztosítékait, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem szempontjait. A szerződés keretein belül az uniós
14

Az Európai Szociális Alap története

szervek felhatalmazást kaptak arra, hogy meghatározzák a közösségi célú szolgáltatások szervezésének és működésének elveit.
A 2010 és 2020 közötti időszakra szóló Európa 2020 stratégia középpontjában az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés áll.
A stratégiája három pilléren nyugszik:
• az intelligens (tudáson és innováción alapuló) növekedésen,
• a fenntartható (erőforrás-hatékony, környezetbarát és versenyképes) növekedésen, és
• az inkluzív (magas foglalkoztatottság, szociális és területi kohézió) növekedésen.
A stratégia legjelentősebb célkitűzései az oktatás, a foglalkoztatás és a szegénység elleni küzdelem.
Az egyes területeken konkrét, számszerűsített mutatók kerültek kialakításra,
amelyek mentén a tagállamok saját, elérendő célokat fogalmaztak meg:
• a foglalkoztatás szintjének növelése 69 százalékról 75 százalékra;
• a K+F beruházások mértékének 3 százalékra növelése, a magánszektor
K+F beruházásainak ösztönzése, az innováció mérési eszközeinek kidolgozása;
• az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékos csökkentése az
1990-es szinthez képest, a megújuló energiaforrások arányának 20 százalékra növelése, az energiahatékonyság növelése;
• az iskolából lemorzsolódók arányának csökkentése 15 százalékról 10
százalékra, a felsőoktatási végzettségűek arányának 31 százalékról 40
százalékra növelése;
• a szegénységi küszöbök alatt élők számának 25 százalékos csökkentése,
20 millió ember kiemelése a szegénységből.
Az unió kiemelt kezdeményezéseket is megfogalmazott:
• Innovatív Unió: az innovatív növekedés, kutatás, fejlesztés támogatása.
• Mozgásban az Ifjúság: oktatási rendszerek fejlesztése és a fiatalok munkaerőpiacra belépésének elősegítése.
• Európai Digitális Menetrend: nagy sebességű internetelérés bővítése.
• Erőforrás-hatékony Európa: hatékony erőforrás felhasználása és növekedése.
• Iparpolitika a globalizáció világában: a vállalkozások üzleti környezetének javítása.
• Új készségek, új munkahelyek menetrendje: modern munkaerőpiacok,
az egész életen át tartó tanulás ösztönzése.
• Szegénység elleni európai platform: szociális és területi kohézió erősítése.
A 2010-es években az Unió szociális politikájának figyelme egy egységes
alapjogi szabályozás irányába mozdult el. Ennek a folyamatnak eredményeként
született meg a Szociális Jogok Európai Pillérének dokumentuma, amelyről részletesebben írunk az alábbiakban.
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Az Európai Unió szociális politikájának eszközei
Az 1957-ben aláírt szerződés 117. cikkében ugyan megjelent a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek összehangolására való igény, azonban
egyrészt ennek a megvalósulását a gazdasági együttműködés mélyítésétől, nem
pedig a közösségi fellépéstől várták, másrészt a szerződés a szociális politikák
összehangolását csak lehetővé tette, annak biztosítására nem tartalmazott eszközöket és felhatalmazást. A római szerződés elfogadásakor a Közösségben a
szociálpolitika tervezése és megvalósítása alapvetően tagállami hatáskörben
maradt, így a tagállamok között a jogharmonizációnál lazább együttműködés, a
koordináció lett jellemző. A koordináció meghagyja a tagállamok szuverenitását
a nemzeti ellátórendszerük kialakításában és működtetésében, és csak azt biztosítja, hogy a munkavállalók a tagállamok közötti migráció során ne veszítsék
el korábban megszerzett jogosultságaikat. Ennek a megvalósításához elegendő,
ha a Közösség a tagállami szociálpolitikát érdemben nem befolyásoló technikai
szabályozásokat alkalmaz. A harmonizáció esetében azonban a tagállami szociális ellátórendszerek összehangolása közös sztenderdek szerinti egységesítéssel
történik meg.
A szociálpolitikák koordinációjának elsődleges célja az, hogy a tagállamok
között vándorló állampolgárok ne kerüljenek kedvezőtlen helyzetbe, korábbi jogosultságaikat ne veszítsék el, illetve ne maradjanak szociális gondoskodás nélkül. Mivel a közösségi szociálpolitika koordinálásának eszközei csak a tagállamok
közötti átjárhatóság érdekében kerülnek alkalmazásra, így csupán közvetetten és
kismértékben befolyásolják a tagállamok nemzeti szociális rendszereit.
Bár már az 1974-ben elindított szociális akcióprogram célul tűzte ki a szociálpolitikák harmonizációját, felhatalmazás hiányában érdemi előrelépés nem
történt ezen a területen, az intézkedések csak a közös piac kialakításához és működtetéséhez szükséges területekre terjedtek ki.
Az Egységes Európai Okmány és a maastrichti szerződés a foglalkoztatás és a munkaügyi kapcsolatok területén olyan új kompetenciákat biztosított
a közösségi szerveknek, amelyek keretén belül az e területen hozott intézkedéseket már nem kellett a közös piac működéséhez való szükségességük
igazolásával alátámasztani. Ugyanakkor a szociális jogalkotás esetében ez
csak a munkajogi, a munkahelyi egészség és biztonság előmozdítását szolgáló
intézkedések területére terjedt ki. Ennek értelmében a harmonizációs célú
szociális jogalkotás a munka világával összefüggő kérdések szabályozásának
területére koncentrálódott. Így a szociális és munkajogi rendelkezések összehangolása csak néhány területen (a szabad mozgást, a dolgozók munkahelyi
egészségének és biztonságának, munkaszerződésének védelmét, a foglalkoztatás területére korlátozódó egyenlő bánásmódot biztosító rendelkezések)
kezdődött meg.
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A közösségi jogalkotás jogfejlesztő szerepe elsősorban a nemek közötti
egyenlő bánásmód területén jelentős, illetve a csatlakozó országok esetében érvényesül, hiszen nekik már meglévő joganyaghoz kell igazodniuk.
Hagyományosan a szociális együttműködés klasszikus módszerének a jogi
intézkedésekkel megalapozott intézkedéseket szokás tekinteni, jogon kívüli eszközök tekintetében jóval több lehetőség áll rendelkezésre. A jogon kívüli eszközökhöz tartoznak a közösségi alapok projektalapú támogatásai (Strukturális Alapok, PROGRESS), a szociális párbeszéd rendszerének kiépülése és működtetése,
illetve a nyitott koordináció alkalmazása a szociálpolitika különböző területein.

Szociális jogok az Európai Unióban
Az Európai Gazdasági Közösségek megalakítása utáni időszakban a szociális
jogi kérdések nem alapjogi szinten, hanem a gazdasági szabadságok megvalósításával való összefüggésben merültek fel, az 1980-as évek közepére azonban a
gazdasági szabadságok védelme egyre inkább aláásta a tagállami szociális védelmi rendszereket. Az 1980-as években ezért az Európai Bizottság kezdeményezésére kísérlet történt a szociális dimenzió erősítésére. Ennek folyományaként
tettek kísérletet 1989-ben a Munkavállalók Közösségi Szociális Kartájának elfogadására, mely azonban nem járt sikerrel, a dokumentumot csak kötőerő nélküli
nyilatkozatként sikerült elfogadni. Az 1993-ban elfogadott maastrichti szerződésbe bekerült az alapvető jogok tiszteletben tartását előíró klauzula, azonban
ezt csak az Emberi Jogok Európai Egyezményével és a tagállamok alkotmányos
hagyományaival összhangban kívánta biztosítani. Mivel az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem tartalmaz szociális rendelkezéseket, a tagállamoknak pedig
– értelemszerűen – nincsenek közös alkotmányos hagyományai, így a klauzula
szerződésbe foglalása nem tette a szociális jogokat az alapjogok részévé.
A szociális jogok helyzetén csak az 1997-es amsterdami szerződés módosított, ez ugyanis előírta az Európai Szociális Kartában és a Munkavállalók Európai
Szociális Kartájában szereplő alapvető szociális jogok betartását.
A szociális jogok helyzetében az Alapjogi Karta elfogadása hozott érdemi
változást. Az Európai Unió Alapjogi Kartáját 2000-ben, Nizzában hirdették ki,
majd egy módosítás után, 2007-ben ismét kihirdették. A kihirdetés azonban nem
tette jogilag kötelező erejűvé a kartát, ez csak a lisszaboni szerződés 2009-es elfogadásával történt meg. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke kimondja,
hogy a karta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a szerződések. Az Alapjogi
Karta szociális rendelkezései három csoportba osztható:
• egyes hátrányos helyzetben lévő csoportok tagjait védő jogszabályok
(gyerekek, idősek, fogyatékkal élők jogai),
• munkavállalói jogok védelme,
• a szociális védelemhez és a szociális szolgáltatásokhoz való jogok biztosítása.
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A 2010-es években megkezdődött egy közös, európai, szociális alapjogi
dokumentum kidolgozása. Ennek egyik jelentős állomása volt az a konzultáció,
melyet az Európai Bizottság indított 2016-ban. 2017 novemberében, a göteborgi csúcstalálkozón elfogadásra került a Szociális Jogok Európai Pillérének dokumentuma. A dokumentum tiszteletben tartja a korábban kialakított tagállami
hatásköröket, de kötelezi a tagállamokat a benne foglalt szociális elvek és jogok
biztosítására. A pillér célja, hogy alapelveket fogalmazzon meg egy jól működő
és igazságos munkaerőpiac és jóléti rendszer számára. A dokumentum három
kategóriában húsz alapelvet fogalmaz meg, a következő területeken:
I. fejezet: esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz
• oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás,
• nemek közötti egyenlőség,
• esélyegyenlőség,
• a foglalkoztatás aktív támogatása.
II. fejezet: méltányos munkafeltételek
• biztonságos és rugalmas foglalkoztatás,
• méltányos bérezés,
• tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén,
• Szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel
• a munka és magánélet közti egyensúly,
• egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet;
adatvédelem.
III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás
• gyermekgondozás és a gyermekek támogatása,
• szociális védelem,
• álláskeresési járadék,
• minimumjövedelem,
• időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak,
• egészségügyi ellátás,
• a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása,
• tartós ápolás-gondozás,
• lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára,
• az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
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Az alapítás
A Montánunió pozitív tapasztalatai egyre nagyobb ösztönzést jelentettek a
gazdasági integráció elmélyítésére. Megjelent az igény a közös piac más áruk területére való kiterjesztésére, illetve a munkavállalók, a tőke és a szolgáltatások
szabad áramlásának megvalósítására. Ez a négy szabadság később az Európai
Unió legfontosabb mozgatórugója lett.
A háború utáni újjáépítés és az ESZAK nemcsak a szén és acél ágazat termelését, hanem az ott dolgozó munkások helyzetét is érintette. Már az ESZAK
szerződésben felállításra került egy olyan alap, amelynek célja a dolgozók segítése
volt. Az alap elsősorban a dolgozók átképzését és földrajzi mobilitását segítette, és
a mai Európai Szociális Alap (ESZA) elődjének tekinthető. Az ipari modernizáció felgyorsulása, az új technológiák megjelenése szükségessé tette a munkavállalók alkalmazkodóképességének erősítését és a munkavállalók képzését is.

1957–1970 – a „régi szép idők”
1957-ben a római szerződés hozta létre az Európai Gazdasági Közösséget
(EGK) és vele együtt az Európai Szociális Alapot. Bár az EGK-t létrehozó római
szerződésben jelentős részt foglalt el a szociálpolitika területe, az EGK alapításakor a tagállamok a szociálpolitikában – sok más területtel ellentétben – a legnagyobb szuverenitásra törekedtek és saját hatáskörben kívánták tartani a szociálpolitikával kapcsolatos jogalkotást. Ennek alapvető oka az volt, hogy az EGK-t
alapvetően gazdasági közösségnek szánták, melynek célja az áruk, tőke, munkavállalók és szolgáltatások szabad áramlása.
Az 1950-es évek kedvező gazdasági és munkaerőpiaci feltételei között, a római szerződés elfogadásakor még azt feltételezték, hogy a gazdasági növekedés
automatikusan elvezet majd a teljes foglalkoztatottsághoz, illetve a gazdasági folyamatok közeledése a szociálpolitikák közeledését vonja maga után. Az Európai
Szociális Alap feladata tehát ennek fényében az volt, hogy „A Közösségen belül
javítsa az elhelyezkedés lehetőségét; elősegítse a dolgozók földrajzi és szakmai mobilitását, valamint megkönnyítse az ipari struktúraváltáshoz és a termelési rendszer
fejlesztéséhez való alkalmazkodást, kiváltképp a szakmai képzés és átképzés útján”.
A munkavállalók szabad mozgásának biztosítása azonban óhatatlanul felszínre hozott bizonyos szociális kérdéseket. Az alapvető kérdés az volt, hogy a
szabad mozgás biztosításához a szociálpolitika területén elegendő-e egy lazább,
a nemzeti szociális ellátórendszerek közötti átjárhatóságot biztosító együttműködés (koordináció) vagy a tagállamok szociális ellátórendszerének harmonizációja
szükséges.
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Végül a római szerződés aláírásakor a tagállamok a koordináció mellett döntöttek – ez a szemlélet lényegében azóta sem változott –, ugyanakkor a társadalompolitika egyes területein születtek az egységesítés irányába mutató intézkedések, például a munkavállalók munka- és életkörülményeinek javítását célzó
célkitűzés, mely szükségessé fogja tenni a szociálpolitikák összehangolását.
A minden ágazatra kiterjedő Európai Szociális Alap szükségességét a római
szerződés deklarálja, annak megalapítására 1960-ban került sor (1970-ig a mezőgazdaság és 1975-ig a textilipar kivételével). Az ESZA elsődleges céljai:
• a foglalkoztatási helyzet javítása,
• a munkavállalók földrajzi és foglalkoztatási mobilitásának erősítése,
• az új termelési rendszerekhez való alkalmazkodás elősegítése volt.
Az ESZA korai programjai az állásvesztés kompenzálásában játszottak szerepet, rövid távú átképzési programokat, áttelepülési finanszíroztak a modernizálás okán megszűnt munkahelyeken dolgozóknak, letelepedési támogatást biztosítottak a munkavállalás érdekében költöző munkásoknak. Az ESZA támogatásai
– a mezőgazdaságot kivételével – minden ágazatban elérhetőek voltak. Az alap
tényleges működését 1962-ben kezdte meg.
Az 1950–60-as években az EGK államaira magas foglalkoztatottság volt
jellemző, a munkanélküliség alacsony volt. A munkanélküliség főként a fiatalok esetében, az iskola befejezése és a munkába állás közti időszakban, illetve a
technológiai változások miatt rövid időre munka nélkül maradók körében jelent
meg. 1957-ben 70 millió foglalkoztatott és 2,6 millió (3,5 százalék) munkanélküli volt. Az álláskeresők kétharmada Olaszországban volt található ezekben az
években. Az ország szegényebb, déli, mezőgazdasági jellegű területein jelentős
munkanélküliség alakult ki, sokan északra vándoroltak. 1955–1971 közt közel 9
millió munkavállaló távozott Dél-Olaszországból (hasonló volt a helyzet ekkor
Spanyolországban is, amely nem volt tagja az EGK-nak), 1946 után főként Belgiumba, az ottani bányaipar munkaerő-szükségletének kielégítésére. Így az ESZA
támogatásainak korai kedvezményezettjei leginkább a dél-olasz munkavállalók
voltak, illetve Nyugat-Németország a munkavégzés közben balesetet szenvedett
munkavállalók átképzésére is használta az alapot.
Az ESZA ezen korai éveiben nem létezett átfogó stratégia, így az alap forrásait szerteágazó projektek közt osztották szét. Gyakorlatilag az Európai Bizottság automatikusan jóváhagyta a tagállamok pályázatait. Már ekkor is érvényes
volt az az elv, hogy a közösségi forrásokat (azonos mértékű) tagállami forrással
kellett kiegészíteni. Az alap hatásai, ha jelentősek nem is, mindazonáltal érezhetőek voltak. Az ESZA 1960–1973 közt 1 millió ember számára nyújtott támogatást. Ugyanakkor jelentős kritikaként jelent meg, hogy az alap csak a tagállamok
„elszámoló pénztáraként” működött. Utalva arra, hogy a tagállamok sokszor
utólagosan a közös politikákkal nem egyezetetett projektjeiket finanszírozták
az Alapból.
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I/1. táblázat: A tagállamok részesedése az ESZA-forrásokból, a kezdeti időszakban
A részt vevő
munkavállalók
száma

Támogatás
(millió elszámolási
egység)

Egy főre eső
támogatás
(angol font)

Belgium

15 069

10,9

289

Franciaország

50 481

44,2

350

Hollandia

16 066

13,4

334

97

0,016

66

NSZK

172 826

134,6

312

Olaszország

744 780

113,2

61

Luxemburg

Az 1970-es évek – krízisválaszok
Az 1970-es években az európai gazdasági fejlődés lelassult, az olajválság
hatása minden tagállamban érezhető volt, a munkanélküliség jelentősen megemelkedett. Ennek ellenére az Európai Szociális Alap eleinte nem rendelkezett
kellő forrásokkal, illetve koordinált célkitűzésekkel, melyek lehetővé tették volna
a probléma kezelését. Ennek orvoslására 1971-ben került sor, az ESZA első reformja keretében. Az alap forrásait nagyjából meghatszorozták, a források felhasználását illetően pedig összehangolt kritériumokat fogalmaztak meg.
1972-ben a párizsi csúcstalálkozón a tagállamok döntést hoztak a szociális
dimenzió erősítéséről. A szociálpolitikát programokkal kívánták támogatni, és
célként tűzték ki, hogy az, a gazdaságpolitikával egyenrangú szerepet kapjon. A
Bizottság ebben az évben készítette el az első Szociális Akcióprogramot, amely a
következő területeken tervezett szabályozást:
• munkahelyi egészség és biztonság,
• a munka díjazása,
• a munkaidő maximális tartama,
• munkavállalói részvétel erősítése,
• munkaszerződések minimális tartalma,
• férfi és női munkavállalók egyenlősége.
Az akcióprogram eredményeként 1975 és 1980 között megkezdődött a nemek közti egyenlő bánásmód elvéhez igazodó jogalkotás, megszülettek a munkavállalói jogokat védő közösségi irányelvek, valamint a munkahelyi egészség és
biztonság védelmét célzó irányelvek.
1973-ban az Egyesült Királyság, Dánia és Írország csatlakozásával az EGK
tagállamainak száma kilencre nőtt. A bővítés már szükségessé tette, hogy a Közösség foglalkozzon a tagállamok közti regionális és strukturális egyenlőtlenségekkel. 1975-ben létre jött az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). Az
ERFA azon régiókat támogatta, amelyek a gazdasági átalakulás vagy szerkezetváltás területén nehézségekkel szembesültek. A kezdeti elképzelés az volt, hogy a két
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alap szoros együttműködésben dolgozik, az ESZA a munkavállalók képzésében,
az ERFA pedig a régiók infrastruktúrafejlesztésében lesz meghatározó. Az ERFA
esetében tagállami kvóta alapján osztották fel a fejlesztési forrásokat, ez egy, a kohéziós politikához direktebben kötődő típusa volt a támogatásoknak. Ekkor világosan látszott, hogy mivel az ESZA esetében nem használtak kvótarendszert, a
jobb programokat tervező tagállamok lényegesen több forráshoz jutottak, a célok
torzultak. E közben az alap finanszírozása is megváltozott, a közvetlen befizetések
helyett a tagállamok a Közösség költségvetéséből fedezték a kiadásokat. A Tanács
befolyása megnőtt, meghatározta a célcsoportokat és a támogatandó feladatokat.
A Bizottságra az adminisztratív feladatokat hagyták a Közösség intézményei.
Az 1970-es években folyamatosan bővült azoknak a munkavállalóknak a
köre, akik az ESZA támogatásait igénybe vehették. A mezőgazdaság átalakulása
miatt egyre több munkavállaló hagyta el az ágazatot, így nekik is szükségük volt
támogatásra. Majd a globális kereskedelem erősödése a textilipar átalakulását
hozta, így a textilipari munkások új technológiákra vagy ágazatokra történő átképzése is szükségessé vált. Az ESZA 1972-ben nyílt meg a mezőgazdaság, majd
1975-ben a textilipar felé.
Az ESZA alapításától kezdve fontos szerepet játszott az áttelepedő munkavállalók támogatásában, továbbra is nyújtott segítséget azoknak a munkavállalóknak, akik egyik EGK tagállamból a másikba költöztek. Alapnyelv-tanfolyamokat, tanácsadási szolgáltatásokat és családi szolgáltatásokat nyújtott az áttelepülő
családoknak. Az alap ebben az időszakban indította első kísérleti programjait is.
Az 1970-es évtized vége felé drasztikusan megnövekedett a fiatal álláskeresők száma. Az ESZA-hoz egyre több tagállami pályázat érkezett a pályakezdők
segítésének érdekében. Az alap ekkor a toborzási, tapasztalatszerzési és álláskeresési segítségre helyezte a hangsúlyt. Különösen rossz helyzetben voltak a szakmai képesítés vagy egyetemi végzettség nélküli fiatalok, így az ESZA alapja egyre
inkább foglalkozott a fiatalok munkanélküliségének és képzésének kérdéseivel.
Az alap ugyancsak kiemelten foglalkozott néhány olyan csoporttal, akik a
munkaerőpiacon hátrányt szenvedtek. Támogatást nyújtott az álláskeresésben,
továbbképzésben a nőknek, 50 év felettieknek és a fogyatékkal élő munkavállalóknak.
Az ESZA tehát egyre több célcsoportnak nyújtott egyre sokszínűbb szolgáltatást, egyre inkább személyre szabott, szükségletalapú programokra volt szükség. A diverz szolgáltatások sikeres megvalósításában az állami szervezetek mellett egyre inkább szükség volt munkáltatók, szakszervezetek és civil szervezetek
bevonására is. Az évtized elején a tagállamok először végrehajtották a programokat, a költségek megtérítésére utólag került sor. Az évtized végére viszont olyan
strukturált rendszer kezdett kialakulni, ahol a tagállamok és a Bizottság meghatározták a közös prioritásokat az EGK-ra vonatkozóan, majd ezekhez támogatási összegeket rendeltek. Az előzetes jóváhagyás rendszerében immár a meg22
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határozott prioritásokhoz rendelt projekteket a Bizottság hagyta jóvá, továbbá
erősödött az ellenőrzés rendszere is. Ezzel a források kezelése strukturáltabbá és
egyben bonyolultabbá is vált, megnövekedtek az adminisztrációs terhek is.

Az 1980-as évek – új feladatok: a déli államok csatlakozása
Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején már erősödött az a nézet,
hogy szorosabb tagállami együttműködés lenne szükséges az Európai Közösségek
országai között. Az gazdasági és monetáris unió megteremtése érdekében 1979ben bevezetésre került az ECU mint közös valuta, amely eleinte csak virtuális valutaként szolgált. A gazdasági integráció erősödése és a közös valuta megjelenése
miatt egyre sürgetőbbé vált a kohézió igénye és az elmaradott régiók támogatása.
A déli államok csatlakozása (1981, Görögország; 1986, Spanyolország és Portugália) új kihívást jelentett a Közösség számára, mivel a növekvő regionális különbségek erősödése nem kedvezett a gazdasági integráció bővítésének. Az 1980-as
évekre világossá vált az is, hogy a munkanélküliség növekedése nem átmeneti jelenség, így annak kezelésére (különösen a hosszú távú és a fiatalok munkanélküliségére) összehangolt cselekvés szükséges. Az ESZA ennek érdekében 1983-ban
újabb átalakításon esett át, amelynek két központi eleme volt. Egyrészt az eszközök koncentrációja következett be, másrészt a tagállamok által vállalt feladatok/
támogatások fókuszálása. Az átalakítás fő célja az volt, hogy a rendelkezésre álló
támogatási források nagyobb részét a leginkább veszélyeztetett célcsoportok, illetve a leginkább rászoruló régiók kapják. A reformok következtében a források
75 százalékát a 25 év alatti fiatalokkal és a tartós munkanélküliekkel kapcsolatos
programokra kellett költeni, valamint a rendelkezésre álló források 70 százalékát
a leginkább elmaradott régiókra fókuszálták. A változtatásoknak köszönhetően a
pályázatok száma rendkívül megnövekedett, ezért az 1980-as évek végére újabb
reform vált szükségessé.
Egyrészt a fiatalok munkanélkülisége a Közösség szinte egész területén állandósult problémaként jelent meg. A szakképzés hiánya vagy az elavult képzettség
és a tartós munkanélküliség kialakulása miatt a fiatalok esélyei tovább romlottak.
A korai iskolaelhagyók problémája is fókuszba került. Az ESZA felhasználásában
egyre nagyobb szerephez jutott a képzés, különösen a fiatalok képzése. Az 1980as évek elején indultak az első informatikai képzések is annak érdekében, hogy a
munkavállalók és álláskeresők felkészültek legyenek az új technológiákra.
Emellett egyre jelentősebb szerepet kap az újonnan csatlakozott déli államok elmaradottabb régióinak támogatása. Az 1980-as években már a források
70 százaléka ezekre az elmaradottabb régiókra fókuszál. Ebben az időszakban az
országoknak már több éves regionális fejlesztési tervet kellett készíteniük, így az
Európai Közösségek intézményei egyre nagyobb befolyással bírtak arra, hogy milyen intézkedéseket finanszíroznak az alapok. Elindult egy tervezési szemléletbeli
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elmozdulás az egyedi programok felől a hosszú távú közösségi programok felé.
Az 1984-es rendeletben2 már kétféle program került meghatározásra, a közösségi
és a Közösség érdekeit szolgáló nemzeti programok. A közösségi programok a
Bizottság közvetlen irányításával valósulnak meg, míg a Közösség érdekeit szolgáló nemzeti programokat – a tagállamok és a Bizottság megállapodása nyomán
– a tagállamok valósítják meg.
1985-ben elindult az első olyan integrált program, amely több közösségi alapból kapott finanszírozást. Az Integrált Földközi Tengeri Program (ITFP)
komplex programként célozta a legelmaradottabb régiók, Dél-Franciaország,
Görögország és Olaszország fejlesztését. A későbbiekben Portugáliában is elindult egy hasonló program (PEDIP), amelynek négy fő célja a következő volt: ipari alapinfrastruktúra fejlesztése, szakmai képzések és továbbképzés, vállalkozói
szféra befektetéseinek motiválása, termelékenység növelése.

1988–2007 – a békeévek
1985-ben megindult a regionális támogatási rendszer reformja, ennek következményeképp 1986-ban aláírásra került az Egységes Európai Okmány, amely
a gazdasági és társadalmi kohéziót a Közösség céljaként deklarálta. Ezzel párhuzamosan az 1980-as évek végén megteremtették a különböző strukturális alapok
tevékenységének koordinációját.
Ebben az időszakban alakult ki a támogatási rendszer négy alapelve is, amely
az összes strukturális alapra vonatkozik:
• átfogó célrendszer szerinti felhasználás elve;
• partnerség elve;
• programozás, tervezés elve;
• addicionalitás elve (az elvek részletes bemutatását lásd A kohéziós politika alapelvei c. fejezetben).
A strukturális alapok reformja során a Tanács 1988-ban határozta meg azt az
öt célkitűzést, amely – az északi országok 1995-ös csatlakozását követően, a hatodik
célkitűzéssel kiegészítve – 1999-ig képezte a strukturális alapok felhasználásának
célrendszerét. Az alapok 1997-re az EU költségvetésének 36,3 százalékát tették ki
(ERFA típusú intézkedésekre a 46,9 százalékát, ESZA beavatkozásokra a 33,5 százalékát, EMOGA támogatásokra a 17,4 százalékát, HOPE fejlesztésekre pedig a 2,2
százalékát költötték). A strukturális alapok hat célkitűzése a következő volt:
1. célkitűzés: a fejlődésben elmaradott területek támogatása.
2. célkitűzés: az ipari termelés hanyatlása által különösen érintett régiók
támogatása.
3. célkitűzés: a hosszú távú és a fiatalok munkanélkülisége elleni programok
támogatása.
2 1787/84/EK
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4. célkitűzés: a munkavállalók átképzésének, a változásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása a munkanélküliség elkerülése érdekében.
5. célkitűzés:
a) a mezőgazdasági termelés és a halászat különböző szektorai modernizálásának, strukturális alkalmazkodásának elősegítése;
b) a magas agrárfoglalkoztatottságú, jellemzően mezőgazdasági vidékek fejlesztésének támogatása.
6. célkitűzés: a ritkán lakott területek alkalmazkodásának támogatása
(amely 1995-ben, Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozásakor
került be a célok közé).
Az ESZA – az 5/a célkitűzés kivételével – a kohéziós politika minden célkitűzésén belül támogatta a tagállamok és a régiók humánerőforrás-fejlesztését.
Segítette a munkaügyi szolgáltatások fejlesztését, a képzést, pályairányítást, tanácsadást, különösen a kisvállalkozásokban dolgozók részére, képzési rendszerek
kialakítását, oktatók képzését, kutatóintézetek vezető beosztású dolgozóinak és
műszaki alkalmazottainak továbbképzését.
A regionalitás erősödése kézzelfogható volt, a leghátrányosabb helyzetű régiók előnyt élveztek a források elosztása során. Így az ERFA vette át a strukturális
alapokon belül az uralkodó szerepet az ESZA-tól. Az akkori koncepció szerint a
hátrányos helyzetű térségek fejlődése idővel enyhíti a szociális problémákat.
Bevezetésre került a régiók háromfokozatú statisztikai rendszere (75 NUTS 1
makrorégió, 206 NUTS 2 mezorégió, 1123 NUTS 3 körzet). A különböző célkitűzések esetén eltérő támogatandó térségek kerültek meghatározásra. Az 1. célkitűzés esetében a támogatandó területek közé elsősorban azok a NUTS 2 területek
kerültek, amelyekben az egy főre jutó GDP egymást követő három év során sem
éri el a közösségi átlag 75 százalékát. (A támogatandó területek kiegészültek a
finn és svéd ritkán lakott területekkel és az ún. ultraperiferiális területekkel, például a tengerentúli francia területekkel.) A 2. célkitűzés esetében a magas munkanélküliségi rátával sújtott NUTS 3 egységekre fókuszált a támogatás. Az 5/b.
célkitűzés esetén az alacsony fejlettségű mezőgazdasági régiók jelentették a fókuszt. (Juhász, 2004)
Az ESZA esetében – akárcsak a többi alap esetében is – ezek a változások
lehetővé tették a hosszabb távú tervezést. Valamint a Bizottsággal partneri kapcsolatban az eddigi eseti projektek felől a több évre elfogadott tervek felé történt elmozdulás. Korábban az ESZA-források nagy részét az 1. és 3. célkitűzésre
fordították, a koncentráció elvét követve az ESZA prioritásait is a célkitűzések
támogatásához, a források felhasználásához igazították, melyek három téma köré
összpontosultak:
• Az oktatás és az alapképzés minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a humán erőforrások bővítése, támogatás a képzetlen vagy alacsony
képzettségű fiataloknak az iskolából a munka világába való átmenetre.
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•

A versenyképesség növelése és a munkanélküliség megelőzése a munkaerő alkalmazkodóképességének növelésére.
• A tartós munkanélküliséggel és a munkaerőpiacról való kirekesztéssel
fenyegetettek foglalkoztatási lehetőségeinek javítására, munkaerőpiaci
integrációjára.
Az 1991-es maastrichti csúcsértekezlet fogadta el az Európai Gazdasági és
Pénzügyi Unió tervét. A találkozón a Közösség szegényebb országai a bővülő egységesítés kapcsán veszélyben látták versenyképességüket, féltek a bérek
csökkentésétől, a munkanélküliség növekedésétől. Spanyolország követelte egy
kompenzációs alap létrehozását, a közösségi költségvetésbe való tagállami befizetés progresszív kialakítását, valamint az alapok önrészvállalási szabályainak
felülvizsgálatát. Ez utóbbi azért volt fontos, mert a szegényebb régiók az önrészvállalás kötelezettsége és aránya miatt nehezebben fértek hozzá a forrásokhoz.
Így 1993-ban létrejött a Kohéziós Alap, amely kizárólag az akkori négy legszegényebb tagállam (Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország) felzárkózását szolgálta.
Az 1990-es években felgyorsult a globalizáció és az Európai Unióban gazdasági visszaesés következett be. Megjelent a munkahelybővülés nélküli növekedés
fogalma. Így ugyan érzékelhető gazdasági növekedés zajlott, azonban továbbra is
jelentős maradt a munkanélküliség.
Ez ösztönözte az Európai Foglalkoztatási Stratégia 1997-es elfogadását,
amely létrejöttének jelentős hatása volt az ESZA működésére, ugyanis az alap
volt a Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásának legfőbb eszköze. A stratégia öt
prioritást jelölt ki:
• aktív munkaerőpiaci politikák alkalmazása a munkanélküliség megelőzése, illetve orvoslása céljából;
• a szociális integráció erősítése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése;
• az egész életen át tartó képzés és az oktatási rendszerek fejlesztése;
• a munkaerő alkalmazkodóképességének és vállalkozókészségének javítása;
• pozitív intézkedések a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében.
Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és az ehhez kapcsolódó tagállami szintű, ún. Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek döntőek lettek az ESZA forráselosztása szempontjából. A szociális terület vonatkozásában ez felerősítette, többször
kizárólagossá tette azt a megközelítésmódot, hogy a szociális terület csak annyiban és úgy támogatható a strukturális alapokból, amennyiben a foglalkoztatási
célkitűzéseket támogatja. Az alap egyre jobban fókuszált a dolgozók képzésére,
készségfejlesztésére is. Egyre nagyobb szerepet játszottak a megvalósításban a
szociális partnerek, társadalmi és civil szervezetek, akik a célcsoportokkal közvetlen kapcsolatban álltak.
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A hagyományos megoldások egyre kevésbé működtek, azért az ESZA költségvetésének 5 százalékát innovatív programokra, kísérleti akciókra, tapasztalatcserére és tanulási partnerségekre fordították közösségi (tehát közvetlenül a
Bizottság által irányított) programokon keresztül. Az ESZA szempontjából legjelentősebb közösségi programok a következők voltak:
• EUROFORM: szakképzési és foglalkoztatási program,
• HORIZON: fogyatékkal élők képzése és foglalkoztatása,
• NOW: nők esélyegyenlőségének javítása,
• YOUTHSTART: 20 év alattiak munkaerőpiaci beilleszkedése.
Az Európai Unió egyik új kihívásává vált az idősödő társadalom problémája
és az aktív időskor elősegítése, így egyre több olyan program kerül támogatásra,
amely az idősebb munkavállalókat és álláskeresőket célozza.
1994-től az alapok működését a hétéves tervezési ciklusok határozzák meg.
Az ESZA működése 1999-ben ismét átalakult. A források koncentrációja tovább
erősödött, míg az alapok felhasználását decentralizálták. A nemzeti programok
alapdokumentumait (többek közt az operatív programokat) a tagállamok az Európai Bizottsággal egyeztetve dolgozzák ki, de a részletek kidolgozása és a végrehajtás már teljes egészében az adott tagállam feladata és felelőssége lett.
A 2000–2006 közötti a tervezési periódusban a korábbi hatról háromra
csökkentették a célkitűzések számát. A célkitűzések a következők voltak:
• a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése;
• a strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása;
• az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák alkalmazását és korszerűsítését célzó támogatás. (Juhász, 2004)
A strukturális alapok ekkor is a költségvetés egyharmadát (219 milliárd
euró) tették ki, amiből az ESZA 12,3 százalékban részesült.

A Lisszaboni Stratégia és a 2000–2006 közötti időszak
A 2000. márciusi lisszaboni csúcson az Európai Unió nagy jelentőségű új
stratégiát és koordinációs mechanizmust fogadott el. Az elfogadott dokumentum
5. pontja egyetlen mondatba sűríti az új stratégia átfogó célkitűzését:
„Az Unió a következő évtizedre azt az új stratégiai célt tűzte maga elé, hogy
a világ legversenyképesebb és dinamikus, tudásalapú társadalma legyen, amely
fenntartható gazdasági növekedést, több és jobb minőségű munkahelyet, valamint
nagyobb társadalmi kohéziót képes biztosítani.” (Presidency Conclusions, 2000: 2)
A Lisszaboni Stratégia kiegészítéseként, a 2000. decemberi nizzai csúcson
elfogadták az Európai Szociális Menetrendet. Az ebben foglaltak szerint az uniós
szociálpolitika kiemelt területei a következők:
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•
•
•

több és jobb munkahely létesítése;
a rugalmasságon és biztonságon alapuló munkakörnyezet segítése;
a szegénység és diszkrimináció összes formája elleni küzdelem, a társadalmi kohézió ösztönzése érdekében;
• a szociális védelem rendszerének modernizálása;
• nemek közötti egyenlőség erősítése;
• a bővítés és az EU külkapcsolatai szociális dimenziójának erősítése.
A stratégia konkrét célmutatókat is meghatározott néhány területen, amelyek elérését 2010-re tűzte ki. Ezek a következők voltak:
• átlagosan évi 3 százalék gazdasági növekedés, amely 20 millió új munkahely létesítését teszi lehetővé;
• a K+F-re fordított kiadások EU-átlagban érjék el a GDP 3 százalékát;
• a teljes munkaerőpiaci részvételi ráta elérje az aktív korúak 70 százalékát;
• a nők munkaerőpiaci részvételi rátája elérje a az aktív korú lakosság 60
százalékát;
• az idősebb dolgozók munkaerő-piaci részvételi rátája elérje az aktív korú
lakosság 50 százalékát;
• csökkenjen 50 százalékkal azon 18 és 24 év közöttiek aránya, akiknek
csak alsó középiskolai képzettsége van;
• az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának, az 1990-es szinthez képest – a kiotói egyezménynek megfelelően – 8 százalékos csökkentése;
• az elektromos áram 22 százalékának megújuló energiaforrásból való előállítása 2010-re.
Az ESZA a Lisszaboni Stratégia céljaira alapozva, a korábban már bemutatott Európai Foglalkoztatási Stratégia legfontosabb végrehajtási eszközévé vált.
Így az ESZA által támogatott intézkedések a munkaerőpiaci rugalmasságot, a
munkaerő készségfejlesztését, oktatási célokat és a foglalkoztatás bővítését célozták. A fiatal és tartós munkanélküliség továbbra is az egyik legjelentősebb probléma, így az alap sok olyan aktív foglalkoztatási eszközt támogatott, amely ezeket
a célcsoportokat szolgálja.
2004-ben megtörtént a keleti bővítés, tíz új tagállam csatlakozása (Ciprus,
Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia). Az új tagállamok fejlettségükben, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból jelentősen eltértek a régi tagállamoktól, így jelentős kihívást jelentett az integrálásuk. Bár ezek a tagállamok már korábban megkezdték
a felkészülést, nehézséget okozott például a foglalkoztatási stratégiájuk és intézményrendszerük integrálása az uniós rendszerekbe. Az unió jelentős összegeket
különített el – a strukturális alapokon belül – az új tagállamok felzárkózására,
amelyek egy része már a csatlakozás előtt elérhető volt. A PHARE, SAPARD és
ISPA támogatások közelíteni próbálták az új csatlakozókat a korábbi tagállamok28
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hoz, és céljuk volt az is, hogy felkészítsék a tagállamokat az uniós támogatások
fogadására.
A 2000–2006 közti időszakban is folytatódik a közösségi kezdeményezések
rendszere, amelyek négy területet ölelnek fel:
1. INTERREG: régiók közti együttműködések,
2. LEADER: vidéki térségek fejlesztése,
3. EQUAL: munkavállalás egyenlő esélyének biztosítása,
4. URBAN: városi területek megújulása.
Ebben az időszakban – a korábbi célok mellett – növekszik a rugalmas foglalkoztatás és a rugalmas munkaerőpiac szerepe. Az ESZA támogatást nyújt induló vállalkozásoknak, rugalmas foglalkoztatási formákban történő foglalkoztatás bővítéshez is.
Az alap ebben a periódusban 54 milliárd euró támogatást osztott ki, amelyhez közel ugyanekkora összeggel járultak hozzá a tagállamok és magánszféra
szereplői. Több mint 75 millió ember vett részt az alap által támogatott programokban. A támogatások 33 százalékát foglalkoztatási célokra fordították, 14
százalékát a humán erőforrás fejlesztésére. Az új csatlakozó országokban a források 14 százalékát az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére, 12 százalékát a
befogadó munkaerőpiac támogatására, 11 százalékát a munkaerőpiaci kereslet és
kínálat megteremtésére fordították. (LSE Enterprise, 2005)

A 2007–2013 közötti tervezési időszak,
az ESZA válaszai a gazdasági válságra
Az alap legfőbb célkitűzése ebben az időszakban az egyenlő esélyek támogatása mind, szakmai mind társadalmi szempontból. Ennek elérése érdekében az
alap hat fókuszterületet határozott meg:
• a munkavállalók és a vállalkozások gazdasági változásokhoz való alkalmazkodóképességének erősítése, a startupok támogatása;
• az álláskeresők integrációjának támogatása, valamint a pályakezdők és
az idősebbek körében megfigyelhető munkanélküliség megelőzése és
csökkentése;
• a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése,
• az emberi erőforrások fejlesztése;
• partnerségek, transznacionális együttműködések és hálózatok támogatása;
• a közszolgáltatási és adminisztrációs rendszerek hatékonyságának fejlesztése.
A közösségi kezdeményezések sora – köztük az EQUAL – folytatódott. Az
IdA (Integration Through Exchange) kezdeményezés pedig támogatta, hogy hátrányos helyzetű fiatalok munkatapasztalatot szerezzenek az uniós tagállamokban.
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Ebben az időszakban az alap 76,7 milliárd euró támogatást kapott az unió
költségvetéséből, míg további 35,1 milliárd eurót a tagállamok és 3,7 milliárd eurót
a magánszektor szervezetei adtak az alapba. Az alap költségvetésének legnagyobb
részét, 46 százalékát az emberierőforrás-fejlesztés és alkalmazkodóképesség javítása, 34 százalékát a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és 14 százalékát a társadalmi
befogadás céljaira fordították a tagállamok. A támogatások több mint 98 millió európait érintettek, közülük 8,7 millióan szereztek szakképesítést, 9,4 millióan jutottak munkahelyhez és további 13 millió ember más pozitív eredményt ért el.
A 2007-ben kitört gazdasági válság jelentősen átformálta az unió gazdasági
és foglalkoztatási folyamatait. A válság nagyon gyorsan sörpört végig a tagállamokon és mindenhol éreztette hatását. A legrosszabb helyzetbe azok a tagállamok
kerültek, amelyeknek a belső pénzügyi helyzete sérülékenyebb volt (magasabb
államadósság, fejletlenebb bankszektor, magasabb hitelállomány a vállalkozások
és a lakosság körében is). A munkanélküliség növekedése drasztikus hatással volt
a fiatalokra és a marginalizált csoportokra, 2009 végére 5 millió munkahely tűnt
el a térségben. Ahogy a hatások sem egyformán jelentkeztek az egyes tagállamokban, a válaszok is nagyon sokszínűek voltak. A kezdeti sokk után láthatóvá
váltak a válság hosszabb távú munkaerőpiaci hatásai. A fiatalok, a nők és a hátrányos helyzetű csoportok tagjai egyre inkább kiszorultak a munkaerőpiacról, míg
a részmunkaidőben foglalkoztatottak esélye a teljes munkaidős foglalkoztatásra
csökkent.
Az egyes tagállamok eltérő eszközökkel próbálták csökkenteni a válság
munkanélküliségre és szegénységre gyakorolt hatásait. A tagállami foglalkoztatáspolitikai kiadások összességében 28 százalékkal nőttek Európában, melyek egy
része aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket finanszírozott, például foglalkoztatási és bértámogatásokat, közfoglalkoztatási programokat, képzéseket. Az alap
európai célkitűzései nem változtak meg a válságra adott válaszként, hanem a tagállamok alakították operatív programjaikat a szükségleteikhez. Az ESZA szerepe
elsősorban tagállami foglalkoztatáspolitikai intézkedések kiegészítése volt. Nagymértékben használták fel a tagállamok képzések, készségfejlesztés támogatására,
valamint különböző foglalkoztatási formák támogatására, például gyakornoki
programokra, munkahelyteremtésre és rehabilitációs foglalkoztatásra.
A válság rávilágított arra, hogy az európai társadalmak leghátrányosabb
helyzetű csoportjai továbbra is nagyon sérülékenyek. Így az ESZA-nak jobban
kell fókuszálnia a munkaerőpiactól távol lévő, kevésbé foglalkoztatható csoportok integrációjára.
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2014–2020 közti tervezési időszak
A gazdasági válság következtében az uniónak szembe kellett néznie a növekvő munkanélküliséggel és a szegénységgel.
Az ESZA céljai ebben az időszakban az Európa 2020 stratégia célkitűzései
mentén kerültek meghatározásra. Az alap 83 millió euró támogatást nyújt a tagállamoknak, amelyet 6,5 millió euró támogatás egészít ki az Ifjúsági Garancia
programjaira. A 2014–2020-as időszak céljai a következők:
1. A képzés megerősítése és az elhelyezkedés támogatása: Az ESZA által
támogatott programok ennek a célkitűzésnek a jegyében minden ágazatot és munkavállalói csoportot céloznak, de kiemelt figyelmet szentelnek a legnehezebb helyzetben levőknek. Olyan projektek támogatására
kerül sor, amelyek új munkahelyeket teremtenek és egyre több embert
vonnak be a munkaerőpiacra. Ide tartozik a fiatalok munkába lépésének
támogatása és a vállalkozásélénkítés is. De fontos szerepet kap a tartósan
munkakélküliek képzése, az elavult szakképesítéssel rendelkezők átképzése is.
2. A társadalmi befogadás elősegítése: Az ESZA programjai a leghátrányosabb helyzetű csoportokat kiemelten támogatják annak érdekében, hogy
be tudjanak lépni a munkaerőpiacra. E célkitűzésben kiemelt szerepet
kap a marginalizálódás megakadályozása, társadalmi vállalkozások ösztönzése, a helyi partnerségek és társadalmi befogadást segítő programok
támogatása.
3. Az oktatási és szakképzési rendszerek megerősítése: Az ESZA programjai
az oktatás teljes területén jelen vannak, és támogatják magasabb szintű
oktatást, a fiatalok képzettségi szintjének növekedését. Az oktatás minőségének fejlesztése mellett, az intézmények közti kapcsolatok erősítését,
a fiatalok képzés utáni munkába állását támogatják. Fontos kihívása az
uniónak a az iskolai lemorzsolódás csökkentése is.
4. A közszolgáltatások minőségének javítása: Ennek a célkitűzésnek a keretein belül az ESZA támogatást nyújt a hatékonyabb intézmények és
közszolgáltatások kialakításához, a közhivatalok fejlesztéséhez.
Ebben az időszakban is a foglalkoztatási terület a leghangsúlyosabb. 2014-ig
közel 9,4 millió európai munkavállalását segítette, és 2016-ig 1,6 millió fiatal vett
részt a Európában az Ifjúsági Garancia programjaiban. A foglalkoztatási programokba az aktív álláskeresők mellett egyre több inaktív embert sikerült bevonni,
és sokan vettek részt az alapfokú és felzárkóztató oktatási programokban is.
Az alap költségvetésének legalább 20 százalékát társadalmi integrációval
összefüggő programokra kell fordítaniuk a tagállamoknak, melyek segítik a kirekesztett csoportok (például romák, menekültek, hajléktalanok) társadalmi befogadását. Emellett az alap ebben az időszakban is jelentős oktatási, felnőttképzési
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programokat támogat, illetve kiemelt figyelmet fordít a városi és szociális infrastruktúra fejlesztésére.
Ebben az időszakban az egyik fontos az ESZA tevékenységéhez kötődő, elkülönített alap a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI),
amely egy uniós szintű finanszírozási eszköz. célja a minőségi és fenntartható foglalkoztatás, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és
a szegénység elleni küzdelem, valamint a munkakörülmények javítása. Ez az alap
mintegy 919 millió euró támogatást nyújt és több korábbi programot is magába
foglal. Ezek közé tartozik a PROGRESS területe, amely a foglalkoztatásra és szociálpolitikára fókuszál, az EURES, amely a munkavállalók mobilitását támogatja,
valamint egy mikrofinanszírozást és társadalmi vállalkozásokat segítő terület.
Egy másik alap az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA),
amely azoknak az embereknek biztosít támogatást, akik a világkereskedelemben
bekövetkező strukturális változások következtében elvesztik az állásukat (pl. a
termelővállalatok elköltözése miatt az Európai térségből). A 2014–2020-as időszakban az EGAA 150 millió euróból gazdálkodhat évente. A támogatások legfontosabb részét olyan projektekre fordítják, amelyek az elbocsátott dolgozókat
segítik új munkahelyet találni, illetve saját vállalkozást indítani. Az EGAA projekteket, melyek futamideje két évre szól, tagállami vagy regionális hatóságok irányítják és hajtják végre.
A harmadik ilyen alap a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap (FEAD) olyan intézkedéseket támogat, melyek révén természetbeni segítséget biztosítanak a tagállamok a leginkább rászoruló társadalmi
csoportok számára. A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján
megy végbe. Az alap költségvetése több mint 3,8 milliárd euró a 2014-2020-as
időszakban. De emellett a tagállamoknak legalább 15%-nyi társfinanszírozást is
biztosítaniuk kell.
Az ESZA forrásainak legnagyobb része ebben az időszakban is a tagállamok
operatív programjain keresztül került kiosztásra. Az egyik legnagyobb változás
a 2014–2020-as időszakra, hogy a programok végrehajtása egy előzetes feltételrendszerhez van kötve (ezeket nevezzük ex ante kondicionalitásnak). Az előzetes
feltételrendszer olyan konkrét, kritikus tényezőket tartalmaz, melyek valamely
uniós prioritáshoz köthető egyedi célkitűzések eredményes teljesítésének előfeltételei. Az Európai Bizottság a Partnerségi Megállapodás benyújtásakor ellenőrzi ezek teljesülését. Amennyiben az előzetes feltételrendszer nem teljesül, úgy a
benyújtott operatív programoknak tartalmaznia kell, hogy a tagállamok milyen
ütemezés alapján hajtják végre az előzetes feltételrendszer teljesüléséhez szükséges intézkedéseket. A Bizottság 1303/2013/EU rendelete alapján a tagállamoknak
2016. december 31-ig teljesíteniük kellett az előzetes feltételrendszert.
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A kohéziós politikák és
az ESZA tervezési és
lebonyolítási rendszere
A kohéziós politika történeti áttekintése
A kohéziós politika pénzügyi forrásainak gyűjtőneve az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESB-Alapok). A kohéziós politika decentralizáltan működik, vagyis a Bizottság és a tagállamok közösen felelősek a programok kialakításáért és végrehajtásáért. Fontos azonban, hogy a források felhasználási kereteit
uniós jogszabályok rögzítik, így a tagállamok csak abban az esetben hívhatnak le
forrásokat, amennyiben a jogszabályokban foglaltakat betartják.
A programok megvalósítása tagállami hatáskör, azonban a kohéziós politika
egészének megvalósításáért az Európai Bizottság vállal felelősséget. A Bizottságon belül működő főigazgatóságok közül a regionális politikáért a Regionális és
Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) a felelős, amely az ERFA és a Kohéziós Alap felhasználását foglalja magában, míg az Európai Szociális Alap (ESZA)
forrásának felhasználásáért a foglalkoztatási főigazgatóság (DG EMPL), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználásáért pedig a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) vállal felelősséget.
A kohéziós politika alapjait már az Európai Gazdasági Közösségeket megalapító, 1957-es római szerződés is lefektette, amely szerint a szerződő országok
törekszenek gazdaságuk egységesítésére, valamint a régiók közötti különbségek
csökkentésére. A szerződés azonban expliciten nem tartalmazott semmilyen
cikkelyt közös, regionális politikával kapcsolatosan. Az EGK megalakulásakor a
közös regionális politikát kimerítette a közös szénbányászati ipar, acélipar és az
agrárszektor.
A kohéziós politika felé tett első lépésnek az Európai Szociális Alap (ESZA)
megalapítását tekinthetjük, amely a munkanélküliség csökkentését – ezzel együtt
a munkavállalók átképzését – tűzte zászlajára. A területi különbségek felszámolása az EU történetének első évtizedeiben tagállami hatáskörbe tartozott, kivételt
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képzett ez alól a közös agrárpolitika. A Bizottság több lépést tett közös regionális
politika kialakítása érdekében, amelynek következtében 1968-ban létrehozta a
regionális politikáért felelős főigazgatóságot.
Az 1970-es években tapasztalt gazdasági átrendeződés hatására a tagállamok
gazdasági és foglalkoztatási struktúrája drasztikusan átalakult, amely azonban
nem hozta magával a területi hátrányok megszűnését. Az alapok működtetése
tekintetében az áttörést az Egyesült Királyság 1973-as csatlakozása hozta magával, hiszen a britek a közös agrárpolitikából csak minimálisan részesedhettek
volna, követelésükre az EU 1975-ben felállította a Regionális Fejlesztési Alapot,
amelynek célja az Egyesült Királyságban is releváns, regionális jellegű gazdasági
és szociális különbségek csökkentése volt. Az alap mérete akkoriban csupán a
teljes költségvetés 4 százalékát tette ki. Az alapból a kezdetekben csak azokat a
projekteket lehetett finanszírozni, amelyek legalább tíz munkahelyet teremtettek.
Az EU története során a legtöbb forrást a közös agrárpolitika kapja, azonban
az 1980-as évek óta a Közösség a regionális politikára költi a második legnagyobb
összeget. A 2000–2006-os költségvetési ciklusban a regionális politikára fordított
összeg az EU költségvetésének már harmadát tette ki, majd a 2007–2013 közötti
finanszírozási időszakban már ezt a szintet is meghaladta.
Az 1985-ben, az Egységes Európai Okmány (Single European Act, EEO) elfogadása teremtette meg a jogalapot az egységes regionális politika kialakítására,
ugyanis az EEO célként tűzte ki egy egységes európai piac kialakítását. Az ERFA
megreformálására 1988-ban került sor, vagyis egy időre tehető az európai közösség első, több éves pénzügyi tervével, a Delors3-csomaggal.4 A megreformáláshoz
köthető több, olyan strukturális átalakítás is, amely a mai napig érvényben van:
• az egymástól független projektfinanszírozásról áttértek a több éves, átfogó programozásra;
• kialakították a költségvetési időszakokat (1988–1993, 1994–1999), amelyekhez fejlesztési prioritásokat, összegeket és felhasználási módot is
kapcsoltak;
• bevezették az addicionalitás elvét, amely alapján a közösségi finanszírozás nem kiváltja, hanem kiegészíti a nemzeti finanszírozást.
Az 1993-as maastrichti szerződéssel került megalakításra a Kohéziós Alap,
amelyet a legszegényebb országok hívhattak le, hogy a nagyobb közlekedési és
környezetvédelmi beruházásaikat finanszírozzák.5
Az 1993-tól napjainkig tartó időszakban a strukturális alapok több reformon is átestek. A legfontosabb változást a keleti bővítés lehetősége hozta magá3 Jacques Delors, francia politikus, az Európai Bizottság nyolcadik elnökeként szolgált 1985 és 1995 között.
A köré szerveződött politikusok munkájának (Delors-bizottság) eredményeként jött létre az Európai
Gazdasági és Monetáris Unió. A három szakaszból álló Delors-terv a teljes pénzügyi unióra aspirált,
vagyis arra, hogy a tagországok feladják az önálló monetáris politika lehetőségét.
4 Szabó et al., 2016., 25–26. oldal
5 Nagy Sándor (2013): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata.
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val, hiszen a közösség területének jelentős növekedésével előállt annak a veszélye,
hogy jelentősen csökkenni fog a források koncentrációja. E félelemtől vezérelve
a Tanács 1995-ben megbízta azzal a Bizottságot, hogy készítsen elemzést az unió
pénzügyi-finanszírozási rendszeréről és a keleti bővítés lehetőségével számolva,
dolgozzon ki reformcsomagot a kohéziós politikával kapcsolatban. A munka
eredménye az Agenda 20006 elnevezésű stratégiai dokumentum lett, aminek két
fontos eleme a közös agrár és regionális támogatási politika reformja volt.
Az Európai Bizottság javaslata alapján az 1994–1999 között érvényben lévő
hét fejlesztési célkitűzést – azok összevonásával – a koncentráltabb és hatékonyabb
forrásfelhasználás érdekében, két regionális és egy horizontális célra csökkentették.
Az Agenda 2000 első regionális célkitűzése az elmaradottabb területek foglalkoztatási helyzetének és infrastruktúrájának fejlesztését foglalta magában; a második regionális célkitűzés alá azok a régiók tartoztak, amelyek a gazdaság és a társadalom
átalakulása során akadályokkal küzdöttek. Ezekben a régiókban jellemzően magas
volt a munkanélküliség, vagy jelentős méreteket öltött a népesség elvándorlása.
A két regionális célkitűzés kedvezményezettjei között az jelentette a legnagyobb különbséget, hogy az első cél tekintetében csak azok régiók váltak a támogatások jogosultjává, amelyekben a GDP/fő nem érte el az uniós átlag 75 százalékát. A
regionális célkitűzések mellett megjelent a Közös Agrárpolitika (CAP) reformja is,
amely azt eredményezte, hogy a vidékfejlesztési politika végrehajtása a 2007–2013as időszakban már megegyezett a többi strukturális alap működési elvével.
A 2007–2013-as időszakban több változás lépett életbe. A legfontosabb közülük az volt, hogy a Kohéziós Alap támogatásainak felhasználási módját egységesítették a strukturális alapok támogatásaival, így összehangolt szabályrendszer alakult ki. A másik fontos változás a regionális politikában, hogy valamilyen
formában minden régió kaphatott támogatást, vagyis még Európa legfejletteb
régiói sem maradtak le a támogatási térképről, amely előrelépést jelentett az előző programozási időszakokhoz képest. Előrelépés alatt azt értjük, hogy Európa
legfejlettebb térségei is jogosulttá váltak valamilyen mértékű támogatásra, amely
– bár a mértéke értelemszerűen töredéke a kevésbé fejlett régiókban elkölthető
forrásoknak – így azt vetítette előre, hogy minden uniós állampolgár részesülhet
a kohéziós politika által generált hasznokból.
Európában a regionális politika keretén belül felhasznált támogatási eszközök célozzák az unió a versenyképességének növelését, valamint a gazdasági növekedés motorjaként is szolgálnak. A régiók közötti versenyképességbeli különbségeket az infrastrukturális és a humán tőkébe történő befektetésekkel kívánja csökkenteni az unió.
A 2014–2020-as programozási időszakban a Közös Stratégiai Keret (Common Strategic Framework) már magában foglalja a vidékfejlesztési és halászati alapokat is, amely még inkább előrevetítette a kohéziós és a vidékfejlesztési
politika közelítését és a fókuszáltságot. A jelenlegi EU-s költségvetési időszakra
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l60001&from=EN
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vonatkozó szabályokat a Bizottság 2011-ben dolgozta ki, amelyet a Tanács és a
Parlament is jóváhagyott. A javaslatok egy sokkal jobban célzott, eredményorientáltabb rendszer felé terelték a kohéziós politika működését, amely az Európa
2020 stratégia célrendszeréhez kötötte a kohéziós források elköltését.
A regionális politika területi és statisztikai besorolásának alapja a NUTS-rendszer7 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Statisztikai Célú Területi
Egységek Nómenklatúrája), amelyet az Eurostat fejlesztett ki, de a területi szintekbe történő besorolás tagállami hatáskör. Jelenleg Magyarországon NUTS 1-es
szintű statisztikai nagyrégióból három, míg NUTS 2-es szintű régióból hét darab
található. A NUTS-besorolás befolyásolhatja a támogatások eloszlását, mivel az
egyes célkitűzések alatt található régiók esetében eltérő támogatási plafonok érvényesülnek, amely hatással van a tagállamok forrásallokációjára.
Az Európai Unió költségvetése a 2007–2013-as programozási időszakban meghaladta az ezer milliárd eurót, amely kismértékben csökkent a 2014–2020-as programozási időszakra, 960 milliárd euróra. A költségvetés a tagállamok befizetésein alapszik, és a források meghatározó arányát teszik ki a fejlesztési források. A fejlesztési
források egy jelentős részét decentralizált döntési mechanizmusok alapján – a tagállami sajátosságok figyelembevételével – használják fel, míg kisebb arányban az Európai
Bizottság által kezelt központi forrásokként. A következő táblázat az egyes fejlesztési
programokat – a hozzájuk kapcsolt pénzügyi alapokkal –, valamint a Magyarországon elérhető, egyéb fejlesztési forrásokat mutatja be, 2003-tól kezdve.
I/2. táblázat: Támogatások rendszere
Decentralizált EU-s programok
Agrártámogatás

Phare, Ispa

Sapard

EMAGO/O, HOPE
ERFA, ESZA, KA,
Equal, Interreg

EMOGA/G
(=NVT),
közvetlen
támogatások

2014–
2020

2007–2013

2003
2004–
2006

Fejlesztési
támogatás

ERFA, ESZA, KA
(=NSRK =ÚMFT),
ETE, IPA, ENPI

EMVA (=ÚMVP)
EMGA: közvetlen
támogatások

ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA
(=ESB=PM)
EMGA, ETE, IPA, II, ENI

Forrás: Szabó et al., 2016, 24. oldal.
7 1059/2003/EK rendelet
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Központi EU-s
programok
Hatodik Kutatási
Keretprogram
Socrates/Leonardo
Hetedik K+F Keretprogram, LIFE+, Versenyképességi és Innovációs
keretprogram (CIP),
Lifelong Learning
Program (LLP)
Horizont 2020, COSME,
LIFE, EaSI, Erasmus for
All, CEF, EDF, NER 300

Egyéb,
nem EUforrások

NKFI-ALAP
(korábban
KTIA és
OTKA),
EGT-Alap,
Norvég
Alap, Svájci
Alap,
Schengen
Alap stb.
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A kohéziós politikát érintő szabályozási környezet
A kohéziós források felhasználásának szabályrendszerét az uniós és tagállami jogszabályok adják. Az uniós jogszabályok elsődleges megjelenési formáját a
bizottsági rendeletek képezik, amelyek előnye, hogy közvetlenül alkalmazhatóak
a tagállamok számára, vagyis nem kell átültetniük saját jogrendszerükbe. A bizottsági rendeletek hátránya, hogy sokkal kisebb mozgásteret engednek a tagállamok számára, hogy a rendelkezések végrehajtását nemzeti sajátosságaikhoz
igazítsák.
A kohéziós politikával foglalkozó jogszabályok elsősorban a források felhasználásának keretrendszerét fektetik le. Egyrészt meghatározzák a felhasználható források mennyiségét, a felhasználás helyét, valamint a felhasználásra
vonatkozó alapelveket. Másrészt a rendeletek meghatározzák a források felhasználásának határidejét, módját és elosztásának alapelveit.8
A témával kapcsolatos két legfontosabb jogforrás az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ),
amely már több módosításon esett át 1957. óta. Az EUMSZ rendelkezik a pénzügyi alapok létrehozásáról.
• ESZA: az ESZA elsődleges célja, hogy az EU belső piacán javítsa a munkavállalók foglalkoztatási lehetőségét, hozzájárulva ezzel az életszínvonal uniós szinten történő növekedéséhez. A forrásspecifikus céljai között
található a munkavállalói mobilitás növelése és a foglalkoztathatóság
elősegítése is.
• ERFA: az ERFA legfontosabb célja a regionális különbségek minimalizálása, a lemaradt térségek fejlesztése és az elmaradott ipari területek átalakítása.
• KA: a Kohéziós Alap elsősorban környezetvédelemmel és közlekedéssel
kapcsolatos projektek finanszírozásában vállal szerepet.
A lisszaboni szerződés óta a kohéziós politikával kapcsolatos jogszabályokat – az Európai Bizottság javaslata alapján – a Tanács és a Parlament fogadja el
közösen. A döntéshozatali folyamatban figyelembe veszik az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság véleményét, valamint a Régiók Bizottságának véleményét is,
azonban mindkét bizottság csak konzultánsként vesz részt a folyamatban.

8 Szabó et al., 2016, 30. oldal
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I/3. táblázat: A jogszabályok rendszere a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban.
2007–2013.

2014–2020.

1083/2006/EK
(ERFA, ESZA, KA)

1303/2013/EU
(ERFA, ESZA, KA,
EMVA, ETHA)

ERFA

1080/2006/EK

1301/2013/EU

ESZA

1081/2006/EK

1304/2013/EU

KA

1084/2006/EK

1300/2013/EU

Közös szabályok

EMVA

1305/2013/EU

ETHA

508/2013/EU

Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás

1082/2006/EK

Előcsatlakozási Alap (IPA)

1085/2006/EK

1302/2013

Európai Területi Együttműködés

1299/2013/EU

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

1316/2013/EU

Leginkább Rászoruló Személyeket
Támogató Európai Segítségnyújtási
Alap

223/2014/EU

Közös végrehajtási szabályok
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A kohéziós politika alapelvei
A strukturális alapok által finanszírozott programok minden esetben – prioritástól függetlenül – meg kell, hogy feleljenek az unió által megfogalmazott
alapelveknek, melyek a következők: szubszidiaritás, koncentráció, partnerség,
fenntarthatóság.9
A szubszidiaritás elve szerint azokon a területeken, amelyek nem tartoznak
kizárólagos hatáskörbe, az EU csak akkor járhat el, amikor a tervezett intézkedéseket a tagállamok nem tudják saját hatáskörükben (központi, regionális, helyi)
megoldani. Jellemzően ilyen terület a fejlesztéspolitika.10 A fejlesztések így közösségi forrásból valósulnak meg, olyan rendszerben, ami összhangban van az
éppen aktuális közösségi irányelvekkel és fejlesztési prioritásokkal.
A partnerség elve alapján az alapok célkitűzéseit egy több éves programozási ciklus keretében kell megvalósítani a tagállamoknak és a Bizottságnak. A
partnerség gyakorlati megnyilvánulása volt a 2007–2013 közötti időszakban a
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK), 2014–2020 között pedig a Partnerségi Megállapodás (PM), valamint minden fejlesztési időszakban az operatív
programok. A tagállamoknak a programozási dokumentumok előkészítésekor,
a program végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során is együtt kell működnie:
• az illetékes, helyi, regionális, városi és egyéb hatóságokkal;
• a gazdasági és társadalmi partnerekkel;
• civil szervezetekkel, NGO-kkal, melyek a társadalmi képviselet, a környezetvédelem vagy esélyegyenlőség területén tevékenykednek.
A koncentráció elvét expliciten a jelenleg is futó programozási időszak jogszabályai nem említik, azonban a forrásokat meghatározott célkitűzések és előre
definiált prioritások mentén kell elkölteni a továbbiakban is. Ez abból is jól látható, hogy a forrásokat jellemzően a legszegényebb és legelmaradottabb térségekre és hosszú távú stratégiák (Lisszaboni Stratégia, Európa 2020) célkitűzéseire
fókuszálnak. A legszegényebb térségekre való összpontosítás jeleként a kohéziós
források 82 százalékát költik el olyan régiókban, ahol a GDP az EU átlag 75 százalékát nem éri el. A tematikus koncentráció már a Lisszaboni Stratégiában is
megtalálható volt (Lisbon embarking), de a jelenlegi programozási időszakban
a versenyképesség és a munkahelyteremtés még nagyobb hangsúlyt kapott.11 A
2007–2013 közötti időszakban a tagállamok és a Bizottság megállapodtak abban,
hogy a 2004 előtt csatlakozott tagállamok esetében a konvergencia célkitűzés esetében a források 60 százalékát, míg a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés esetében a 75 százalékát a fenti prioritások mentén költik el. A
jelenleg is zajló időszakban a koncentráció már a tervezés szintjén is komolyabb
9 1083/2006/EK
10
Nagy Sándor Gyula (2013): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata, 33. oldal
11
Szabó et al. (2016), 58. oldal
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szerepet kap. A 1303/2013/EU rendelet alapján azokat a beruházásokat kell priorizálnia a tagállamoknak, melyek a legnagyobb hozzáadott értékkel bírnak, továbbá fontos, hogy minden operatív programnak kapcsolódnia kell a tizenegy
tematikus célkitűzéshez.
A programozás elve szerint az alapok célkitűzéseit egy több (jelenleg hét)
éves, több szakaszból álló programozási rendszer keretében kell megvalósítani. A
ciklus magában foglalja a prioritások meghatározását, a finanszírozását, valamint
a végrehajtást és az ellenőrzést. A több éves programozás célja, hogy szabályozottá és tervezetté tegye az alapok működését.
Az addicionalitás elve szerint a valós gazdasági hatás elérése céljából a strukturális alapokból származó hozzájárulás nem helyettesítheti az egyes tagállamok
közkiadásait, csupán kiegészítheti azokat. Ennek célja, hogy minden tagállam
rendelkezzen önálló fejlesztéspolitikával. Míg a 2007–2013-as időszakban csak
a konvergencia célkitűzés hatálya alá tartozó régiók tekintetében kellett vizsgálni
ezen elv érvényesülését, addig a 2014–2020 közötti időszakban azoknál a tagállamoknál, ahol a lakosság legalább 65 százaléka kevésbé fejlett régiókban lakik,
már nemzeti szinten is szükséges vizsgálni az addicionalitás teljesülését.
Az esélyegyenlőség horizontális elvként jelenik meg a kohéziós politikában.
Programozási szinten ez azt jelenti, hogy mind helyi, mind regionális, mind pedig nemzeti szinten törekedni kell a tagállamoknak a nők és a férfiak operatív
programok irányításában és megvalósításában való kiegyensúlyozott részvételére; a tervezéskor fel kell mérni a fejlesztések esélyegyenlőségi hatásait. Projektszinten a tagállamoknak és a Bizottságnak elő kell segítenie a nők és a férfiak
esélyegyenlőségét, valamint gátat kell szabnia a diszkriminációnak.
A fenntartható fejlődés elvének lényegét a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 17. cikke definiálja: „Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának a Közösség
általi előmozdítása keretében kell megvalósítani.” Ennek gyakorlatba történő átültetése a tagállamok felelőssége, melyet a 2007–2013-as időszakban az NSRKban, míg a 2014–2020-as időszakban a PM-ben meghatározott indikátorok és
kötelezettségek testesítenek meg.
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A kohéziós politika célkitűzései
Az EU kohéziós politikájának legfőbb célkitűzése, hogy a kohézió növelése
érdekében a legkevésbé fejlett régiókat támogassa. A 2007–2013-as programozási időszakban a források három célkitűzést szolgáltak, melyet az 1828/2006/EK
rendelet definiál:
1. célkitűzés: konvergencia, mely arra irányult, hogy felgyorsítsa a felzárkózás folyamatát a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban. A
célkitűzés alatt csak azok a tagállamok és régiók voltak támogathatók,
ahol a vásárlóerő-paritáson mért GDP/fő nem haladta meg az EU átlag 75 százalékát. Továbbá, hogy ösztönözze a fizikai és emberi tőkébe
való beruházást, fokozza az innovációs kedvet, elősegítse a környezet
hatékonyabb védelmét, fokozza a társadalmi és gazdasági változásokhoz
való alkalmazkodóképességet, valamint hogy növelje a közigazgatás hatékonyságát.
2. célkitűzés: regionális versenyképesség és foglalkoztatás, melynek célja az volt, hogy – a legkevésbé fejlett régiókon kívül – növelje a régiók
versenyképességét és foglalkoztatási rátáját. A cél elérése érdekében támogatta a humán tőkébe való beruházásokat, az innováció és a vállalkozószellem előmozdítását, a környezet hatékonyabb védelmét, a régiók
elérhetőségét, valamint a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését.
3. célkitűzés: Európai Területi Együttműködés, mely arra irányult, hogy erősítse a határokon átnyúló területi és regionális kezdeményezéseket, valamint erősítse a transznacionális és interregionális együttműködéseket.
Az első két célkitűzés lefedte az EU teljes területét, amelyet kiegészítettek a
harmadik célkitűzés alá tartozó programok és projektek, melyek a hatékonyabb
területi együttműködést és kooperációt szorgalmazták. Fontos különbség volt az
alapok között, hogy amíg az ESZA és az ERFA források jogosultsága regionális
szinten dőlt el, addig a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásokra való jogosultságot tagállami szinten kellett vizsgálni. Azok a tagállamok voltak jogosultak a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásokra, melyeknél a bruttó nemzeti termék
(GNI) nem érte el az EU GNI-átlagának 90 százalékát.
Az ESZA költségvetése a 2007–2013-as időszakban 76 milliárd euró volt és az
első két célkitűzés céljainak elérése érdekében lehetett felhasználni. Az 1. célkitűzés
tekintetében az alkalmazkodóképesség növelésére, valamint a munkanélküliség
csökkentésére, a 2. célkitűzés tekintetében a humántőke-beruházásokra, valamint
az intézményi kapacitások növelésére lehetett fordítani ESZA-forrásokat.
A 2014–2020 közötti időszakra tizenegy tematikus célkitűzést határoztak meg
a kohéziós politika számára. Melyek közül az ESZA-ból finanszírozható programoknak a 8., 9., 10., és 11. prioritásokban megfogalmazottakat kell követnie:
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(1) „A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat támogatja:
• a K+I kiválóság érdekében a K+I-infrastruktúra és -kapacitás fejlesztése;
• a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a K+F-központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák kialakítása.
(2) „Az IKT-hoz (infokommunikációs technológia) való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása” tematikus célkitűzés keretében a következő beruházási prioritások támogathatóak:
• a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése;
• az IKT-termékek és szolgáltatások, valamint az e-kereskedelem továbbfejlesztése;
• az IKT iránti kereslet fokozása;
• az e-kormányzás, az e-oktatás, az e-befogadás és az e-egészségügy IKT
alkalmazásainak megerősítése.
(3) „A KKV-k versenyképességének fokozása” tematikus célkitűzés keretében a következő beruházási prioritások finanszírozhatók:
• a vállalkozói szellem előmozdítása;
• a KKV-k számára új vállalati modell kidolgozása, amely elősegíti a nemzetközi piacra való kilépésüket;
• a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása;
• a KKV-k növekedésének támogatása.
(4) „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása,
• az energiahatékonyság ösztönzése és a megújuló energiák felhasználásának támogatása,
• intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek
fejlesztése és kialakítása,
• alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása,
• a hasznos hőigény alapján hő- és villamosenergia nagy hatásfokú kapcsolt előállításának fokozása,
• az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kutatásának támogatása.
(5) „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és
-kezelés előmozdítása” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat
tartalmazza:
• az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása;
• egyedi kockázatok kezelésére, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség javítását célzó beruházások ösztönzése.
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(6) „A környezet megóvása és védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• a hulladékágazatba történő beruházás;
• a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás;
• a biodiverzitás és a talaj megőrzése és helyreállítása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, például a Natura 2000 és a zöld infrastruktúra révén;
• városi környezet fejlesztésének támogatása;
• a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
• az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása;
• a hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási ágazatokban, valamint a talajés légszennyezettség csökkentése területén az innovatív technológiák
előmozdítása.
(7) „A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrában” tematikus célkitűzés keretében a következő beruházási prioritások támogathatóak:
• a multimodális, egységes európai térség támogatása a TEN-T-be való
beruházás által;
• a regionális mobilitás fokozása a másod- és harmadrangú csomópontok
TEN-T infrastruktúrához történő kapcsolásával;
• környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek fejlesztése, korszerűsítése;
• átfogó, magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek fejlesztése,
helyreállítása;
• az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása.
(8) „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő
mobilitásának támogatása” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• az álláskeresők és az inaktív személyek foglalkoztatáshoz való segítése;
• fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, valamint oktatásban és képzésben nem részesülők munkaerőpiaci integrációjának elősegítése;
• az önfoglalkoztatás és vállalkozóvá válás ösztönzése, valamint innovatív
KKV-k létrehozásának támogatása;
• a nemek közti egyenlőség elősegítése minden területen, így a foglalkoztatás területén is;
• a munkavállalók, a vállalkozók és a vállalkozások megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásának támogatása;
• aktív és egészséges idősödés;
• munkaerőpiaci intézmények és munkaerőpiaci szolgáltatások modernizálásának támogatása.
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(9) „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel
előmozdítása;
• a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációjának
elősegítése;
• a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség
előmozdítása;
• a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
• a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi
vállalkozói szellem, valamint a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása.
(10) „Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának
csökkentése, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
mindenki számára;
• a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása;
• az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása minden
társadalmi csoport és korcsoport számára;
• az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazításának javítása.
(11) „A hatóságok és az érdekelt felek kapacitásának javítása, és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzés a következő beruházási prioritásokat tartalmazza:
• a közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának növelése a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása céljából;
• az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó
politikák, valamint a szociális és foglalkoztatási politikák kidolgozásával
foglalkozó intézmények intézményi kapacitásának megerősítése.
Az ESB-alapok 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó reformjának a célja, hogy az alapok a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá a
célkitűzések megvalósulásához. Éppen ezért az ESB-alapok az Európai Szemeszterbe lettek integrálva, amely egy uniós szintű, éves jelentési, elemzési és döntéshozatali ciklus az EU2020 stratégia végrehajtásával kapcsolatosan. Az Európai Szemeszter határozza meg az adott évben teljesítendő célokat az EU egésze
számára, továbbá megadja a tagországoknak szánt ajánlásokat (Országspecifikus
Ajánlások, OSA, Country Specific Recommendations).
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Az Európa 2020 stratégia három átfogó, társadalmi-gazdasági célt fogalmazott meg, amelyeket szétbontottak a fent már ismertetett tizenegy tematikus célkitűzésre (TC, Thematic Objective, TO). A három közösségi cél a következő:
• Intelligens növekedés (tematikus célkitűzés 1–3)
• Fenntartható növekedés (tematikus célkitűzés 4–7)
• Inkluzív növekedés (tematikus célkitűzés 8–11)
Az intelligens növekedés és a fenntartható növekedés alá tartozó tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó programok és projektek nem finanszírozhatók
ESZA-forrásból, csupán ERFA- és KA-forrásból. Az ESZA prioritásai folytonosságot mutatnak, és az elmúlt két programozási időszakban releváns eltérés nem
mutatható ki köztük. A prioritások között továbbra is megtalálhatóak a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az oktatás fejlesztése, a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság növelése, valamint az intézményi kapacitások fejlesztése.
I/4. táblázat: Az egyes tematikus célokhoz felhasználható alapok
Tematikus cél

Felhasználható alap

(1) „A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
megerősítése”

ERFA, KA

(2) „Az IKT-hoz (infokommunikációs technológia) való
hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának
és minőségének fokozása”

ERFA, KA

(3) „A KKV-k versenyképességének fokozása”

ERFA, KA

(4) „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása minden ágazatban”

ERFA, KA

(5) „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása”

ERFA, KA

(6) „A környezet megóvása és védelme, az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása”

ERFA, KA

(7) „A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk
keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrában”

ERFA, KA

(8) „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása
és a munkaerő mobilitásának támogatása”

ERFA, KA, ESZA

(9) „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem”

ERFA, KA, ESZA

(10) „Az oktatásba, és a képzésbe, többek között
a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése
és az egész életen át tartó tanulás érdekében”

ERFA, KA, ESZA

(11) „A hatóságok és az érdekelt felek kapacitásának javítása,
és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás”

ERFA, KA, ESZA
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Az intézményrendszer szereplői
és felelősségi köreik
Európai Bizottság
Az Európai Bizottság (European Commission) 1958 óta működik főhatóságként, a „szerződések őreként”. Szupranacionális szervezetként funkcionál, ugyanis
nem az egyes tagállamokat, hanem az unió egészét szolgálja. Az Európai Parlament
és az Európai Tanács mellett az Európai Unió három fő kormányzati intézményének
egyike. A Bizottság legfontosabb feladatai között találjuk a jogszabályalkotás kezdeményezését és becikkelyezését, a szakpolitikák végrehajtását, valamint az uniós
költségvetés végrehajtását. A Bizottságnak – a jelenleg is érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően – pontosan annyi tagja van, ahány tagországgal rendelkezik az
Európai Unió. A Bizottság elnökének személyére – az EP-választások eredményétől függően – az Európai Tanács tesz javaslatot, azonban fontos, hogy az elnök személyét az Európai Parlament többsége is támogassa. A Bizottság elnöki tisztségét a
2014–2019 közötti időszakban Jean-Claude Juncker tölti be. A tagországokból érkező biztosok mindegyikéhez tartozik egy szakterület, amelyért az adott biztos felelős,
a maguk maximum hatfős kabinetjével és maximum tízfős személyzetével.
Fontos megjegyezni, hogy a Bizottság összetétele dinamikusan változott az
idő előrehaladtával. A nizzai szerződés az „egy tagország egy biztos elv” mellett
döntött, de azzal a kitétellel, hogy ki kell dolgozni a rotációs rendszerre történő
áttérés feltételeit és módszertanát. A kitétel úgy határozott, hogy amennyiben a
tagállamok száma eléri a huszonhetet, a Tanácsnak meg kell határoznia a Bizottság létszámának nagyságát, amelynek szükségszerűen alacsonyabbnak kell lennie
a tagállamok számánál.12
A portugál soros elnökség idején aláírt lisszaboni szerződés13 megerősítette a
Bizottság legfontosabb hatásköreit, azonban a lisszaboni szerződésben megfogalmazott elv értelmében a biztosok számának meg kell egyeznie a tagállamok számának kétharmadával, továbbá a Bizottság tagjait egy igazságos rotációs rendszer
szerint kell kiválasztani. A szerződésben szereplő mentesítés alapján azonban a
Tanács a 2013/272/EU határozatában mégis egyhangúan úgy döntött, hogy a biztosok számának továbbra is meg kell egyezni a tagállamok számával, elejét véve
ezzel a tagállamok közti politikai csatározásoknak.
Romano Prodi elnöksége óta a biztosok kabinetjeiben törekedni kell a multinacionális összetételre, azaz legalább három különböző nemzetbeli szakértőt
kell tartalmaznia egy-egy kabinetnek.
12

13

Treaty of Nice amending the treaty on european union, the treaties establishing the european communities and certain related acts (2001/c 80/01)
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2012/C 326/01)
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Az Európai Unió költségvetése terén is fontos szereppel bír az Európai
Bizottság, mivel a Tanáccsal és a Parlamenttel közösen határozza meg az EU
kiadásainak legfőbb prioritásait és az EU éves költségvetését. A pénzügyek terén ellenőrző szerep is hárul a Bizottságra, hiszen felügyeli az uniós források
elköltését.
A Bizottság munkáját főigazgatóságok segítik14 (Directorate General, DG),
amelyek szervezeti mérete jellemzően 200 és 500 fő közé tehető, így a kiegészítő
személyzettel együtt az Európai Bizottság apparátusa nagyjából 25 ezer főt számlál. A főigazgatóságok egy-egy szakterületre specializálódnak, azonban ezek a területek nem feleltethetőek meg egy az egyben a bizottsági tagok szakterületének.
Jelenleg a Bizottságon belül harmincegy főigazgatóság működik.
I/5. táblázat: Az Európai Bizottság főigazgatóságai, 2017.
A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

Adóügy és Vámunió

Az Európai Szomszédságpolitika és a
Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága

Belső Piac, Ipar-, Vállalkozás-,
és KKV-politikai Főigazgatóság

Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság

Éghajlatpolitikai Főigazgatóság

Energiaügyi Főigazgatóság

Európai Polgári Védelem és Humanitárius
Segítségnyújtási Műveletek
Főigazgatósága

Eurostat

Fordítási Főigazgatóság

Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság

Humánerőforrásügyi és Biztonsági
Főigazgatóság

Informatikai Főigazgatóság

Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai
Főigazgatóság

Kereskedelmi Főigazgatóság

Költségvetési Főigazgatóság

Kommunikációs Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Közös Kutatóközpont

Kutatási és Innovációs Főigazgatóság

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóság

Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek
Főigazgatóság

Mobilitáspolitikai és Közlekedési
Főigazgatóság

Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztés
Főigazgatóság

Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és
Kulturális Főigazgatóság

Pénzügyi Stabilitás, Pénzügyi Szolgáltatások
és Tőkepiaci Unió Főigazgatóság

Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság

Tartalmak, Technológiák és
Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság

Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság

Tolmácsolási Főigazgatóság

Versenypolitikai Főigazgatóság
14

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. február 24.) eljárási szabályzatának módosításáról (2010/138/
EU, Euratom)
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Az Európai Bizottság minden ötéves ciklusra megalkot egy dokumentumot,
amely az adott időszakra vonatkozó politikai iránymutatásokat tartalmazza. Ezek
az iránymutatások adják a Bizottság leendő elnökének kvázi a politikai programját. Juncker elnök a 2014–2019 közötti időszakra az iránymutatásaiban tíz prioritást jelöl ki, amelyek területén komoly változásokat érhet el az EU:
1) új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak,
2) az összekapcsolt digitalizált egységes piac,
3) egy ellenállóképes energiaunió és egy jövőbe mutató éghajlatpolitika,
4) megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb belső piac,
5) mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió,
6) észszerű és kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal,
7) a jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége,
8) elmozdulás egy új migrációs politika felé,
9) erősebb globális szereplő,
10) a demokratikus változás uniója.
A főigazgatóságok mellett egyéb szervezeti egységek és végrehajtó ügynökségek működnek a Bizottságon belül, amelyek ugyanolyan súllyal szerepelnek a
szervezeti struktúrában, mint a már említett főigazgatóságok. A szervezeti egységek közül kiemelkedik az Európai Csalás Elleni Hivatal, vagyis az OLAF, továbbá
külön munkacsoport létezik a Bizottságon belül az Egyesült Királysággal a kilépésről szóló tárgyalások előkészítésére és lefolytatására.
Az ügynökségek felelősségi területei diverzifikáltak, csakúgy mint a főigazgatóságok felelősségi területei.
A következőkben bemutatjuk a kötet szempontjából relevánsnak tekinthető
főigazgatóságokat.

A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi
Befogadás Főigazgatósága (Directorate-General Employment,
Social Affairs and Inclusion, DG EMPL)15
A foglalkoztatásért és társadalmi integrációért felelős főigazgatóság az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban, a következő célok elérése érdekében tesz pénzügyi, jogalkotási és politikai kezdeményezéseket:
• több és jobb munkahely megteremtése,
• a készségek és a vállalkozói szellem előmozdítása,
• a munkaerőpiac működésének javítása,
15

A következő alfejezetekben említésre kerülő főigazgatóságok mögé zárójelbe került az angol megnevezésük, majd pedig azok a források, amelyek kezeléséért felelősek. A DG EMPL koordinálja az Európai
Szociális Alap, a DG REGIO az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap, a DG AGRI pedig
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap felhasználását.
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• a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem,
• a szociális védőháló korszerűsítése,
• a munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítése,
• a munkavállók jogainak hatékonyabb védelme,
• munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
• a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme.
Mivel több területért felelős a főigazgatóság, ezért több forrás kezelése is
hozzá tartozik, vannak köztük közösen és önállóan kezelt források is. A közösen
kezelt források közé tartozik az Európai Szociális Alap, az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (Youth Employment Initiative, YEI), az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (European Globalisation Adjustment Fund, EGF), valamint
a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
(Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD). A főigazgatóság a közösen
kezelt források mellett kizárólagos ellenőrző szereppel bír, több, a foglalkoztatás
és a szociális innováció európai programja (EaSI), az Erasmus+ bizonyos része
és a Jogok, egyenlőség és polgárság (Rights, Equality and Citizenship Programme)
2014–2020 által kezelt források fölött.
A főigazgatóság a Bizottság elnökének fentebb felsorolt tíz prioritása közül
a hatban vállal szerepet, felelősségi területén belül eső bizottsági prioritásokon
belül specifikus célokat is meghatározhat, amennyiben azok az egyéb uniós stratégiákkal és szakpolitikai iránymutatással szinergiát képeznek. A DG EMPL által, a 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó specifikus céljait az alábbi táblázat
tartalmazza.
I/6. táblázat: A DG EMPL specifikus céljai 2015-2019
DG EMPL prioritásai

(1) Új lendület a
foglalkoztatásnak,
a növekedésnek és
a beruházásoknak

Specifikus célok
A tagállamok hatékony strukturális reformjainak
támogatása az Európai Szemeszter tükrében:
- Erőteljesebb szociális diskurzus
- Jobban funkcionáló munkaerőpiac
- Biztonságos munkahelyi környezet
- Képzettebb és vállalkozó szellemű munkaerő
- A szociális inkluzió erősítése és hatékonyabb
szociális védőháló

(2) Megerősített iparon alapuló,
mélyebb és méltányosabb
Munkaerőpiaci mobilitás elősegítése
belső piac
(3) Mélyebb és méltányosabb
gazdasági és monetáris unió

Szociális dimenzió erősítésé
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Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
(Directorate-General Regional and Urban Policy, DG REGIO)
A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság célja, hogy támogassa az unió
területi kohéziót erősítő politikáit. A Főigazgatóság tevékenysége széles kört ölel
fel, hiszen foglalkozik az unió több szakpolitikájával a területi egyenlőtlenségek
csökkentése, a régiók és városok fejlődése érdekében.
I/7. táblázat: A DG REGIO specifikus céljai
DG REGIO
prioritásai

(1) Új lendület a
foglalkoztatásnak,
a növekedésnek és
a beruházásoknak

Specifikus célok
TC1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
megerősítése
TC3: A KKV-k versenyképességének fokozása
TC6: A környezet megóvása és védelme, az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása
TC7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk
keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrákban
TC8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint
a munkavállalói mobilitás ösztönzése
TC9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
TC10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a
szakképzésbe való beruházás, a készségek fejlesztése az egész
életen át tartó tanulás érdekében
TC11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának
javítása és a közigazgatás hatékonyságához történő hozzájárulás

(2) Az összekapcsolt
TC2: Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák
digitalizált egységes
használatának és minőségének fokozása
piac
(3) Egy
ellenállóképes
energiaunió és
egy jövőbe mutató
éghajlatpolitika

TC4: Az alacsony szén-doixid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása minden ágazatban
TC5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
TC7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban

(4) Megerősített
iparon alapuló,
mélyebb és méltányosabb belső piac

Az egységes piac fejlesztése, az európai ipari bázis erősítése és
a kevésbé fejlett tagországok támogatása, különösen az 1., 2., 3.,
6., 7., 8., 9. és 10. célkitűzések keretében. Területi
együttműködések és az IPA16 segítségével.

(8) Elmozdulás egy
új migrációs
politika felé

TC8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás ösztönzése
TC9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
TC10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az
egész életen át tartó tanulás érdekében
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A DG EMPL specifikus célrendszeréhez képest, a különbség abban mutatkozik, hogy a DG REGIO specifikus céljaiként közvetlenül az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott tizenegy tematikus célt alkalmazza.
A főigazgatóság az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok elérése
érdekében beavatkozásait az említett területeken az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és a Kohéziós Alapból (KA) finanszírozza. A pénzügyi eszközökön kívül a DG REGIO nem pénzügyi eszközökkel is hozzájárul a Bizottság
tíz prioritásában kitűzött célok eléréshez. A nem pénzügyi eszközök között találhatóak a különböző ex ante kondicionalitások (ExAc) meghatározása és a különböző, témával kapcsolatos, Országspecifikus Ajánlások kidolgozásának támogatása (OSA, Country-Specific Recommendations, CSR). Fontos azonban, hogy a
DG REGIO hozzájárul az Európai Szociális Alap által támogatott tematikus célok
teljesüléséhez is, ahogy az a fenti táblázatból is látható.17
A 2014-2020-as időszaktól kezdve a nem csak egy alap forrásait tartalmazhatja egy operatív program. Ettől a ciklustól kezdve a prioritási tengelyeket kell
majd csak egy alapra és egy régiókategóriára meghatározni úgy, hogy azok egy
tematikus célkitűzés egy vagy több beruházási prioritását tartalmazzák. Ez az ún.
„multi-fund” elv, amelynek köszönhetőn hatékonyabban történik a források felhasználása. Az ex ante kondicionalitások lényege, hogy a tervezett fejlesztések
csak akkor menjenek végbe, amikor minden előzetes feltétel teljesült már. Fontos,
a szabályozási és a policy keretek megléte, valamint az, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges adminisztratív kapacitások. Az ex ante kondicionalitások felállítására – melyek a 2014–2020-as programozási időszak vívmányai – a programok
és a projektek hatékonyabb és hatásosabb végrehajtása miatt volt szükség.
A kondicionalitások és Országspecifikus Ajánlások kidolgozása mellett a
DG REGIO szerepet vállal a tematikus célkitűzésekhez kapcsolt indikátorrendszer kidolgozásában, amely segít mérni a közös uniós szakpolitikák sikerességét.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DirectorateGeneral Agriculture and Rural Development, DG AGRI)
A DG AGRI legfontosabb feladata, hogy az európai mezőgazdaságot fenntartható módon fejlessze, hogy ezáltal a mezőgazdasággal foglalkozó régiók is fejlődésnek induljanak. Annak érdekében, hogy a politikai célkitűzések teljesüljenek a DG
AGRI végrehajtja a Közös Agrárpolitikában (KAP) foglaltakat. Ebből következően
a specifikus célokat a Közös Agrárpolitika célkitűzései testesítik meg, amelyeket az
EUMSZ 39. cikke, valamint a Tanács 1306/2000/EK rendelete rögzít.
16

17

Az IPA az Instrument for Pre-Accession Assistance angol kifejezés rövidítése, amely az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköznek feleltethető meg
ESZA által finanszírozható fő prioritások a Tematikus Célok (TC) közül 8-11. közötti sorszámúak, azonban az alap támogatja az első négy prioritáshoz kapcsolódó célok elérését is.
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I/8. táblázat: A DG AGRI specifikus céljai
DG AGRI prioritásai

Specifikus célok

(1) Új lendület a
foglalkoztatásnak,
a növekedésnek és
a beruházásoknak

KAP (1): Életképes és fenntartható
élelmiszertermelés
KAP (2): A természeti erőforrások fenntartható
kezelése és az éghajlatváltozás mérséklése
KAP (3): Kiegyensúlyozott területi fejlődés

(2) Az összekapcsolt digitalizált
egységes piac

KAP (3): Kiegyensúlyozott területi fejlődés

(3) Egy ellenállóképes
KAP (2): A természeti erőforrások fenntartható
energiaunió és egy jövőbe mutató
kezelése és az éghajlatváltozás mérséklése
éghajlatpolitika
(6) Észszerű és kiegyensúlyozott
szabadkereskedelmi
megállapodások kidolgozása

KAP (1): Életképes és fenntartható
élelmiszertermelés

A főigazgatóság felelősségi körébe tartozik a Közös Agrárpolitika18 (Common Agricultural Policy, CAP) végrehajtása és az agrárpolitikához kapcsolódó
források menedzselése, két forrás rendelhető mellé. Az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapból (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (European Agricultural Fund for Rural
Development, EAFRD).
A 2007-2013-as programozási időszak vidékfejlesztést célzó operatív programja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program volt. Ehhez kapcsolható az
Európai Bizottság négy közösségi kezdeményezése közül a LEADER (Liaison Entre
Actions pour le Development de l’Economie Rurale) program, amelynek célja, hogy
a vidékfejlesztésre szánt uniós források ne egymástól elkülönülő területeken és ne
a helyi társadalom megkérdezése nélkül kerüljenek felhasználásra, hanem integrált
kezdeményezésként, a helyi gazdasági szereplők és civil szervezetek bevonásával.
A közös kezdeményezések részeként minden kistérségben helyi akciócsoportokat
kellett kialakítani (HACS), amelyben a helyi önkormányzatok, helyi vállalkozók és
kistérségi civil szerveződések képviseltették magukat. Ezen akciócsoportok feladata
az adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása. Ezután a rendelkezésre
álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan
projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.

Költségvetési Főigazgatóság
(Directorat-General Budget, DG BUDG)
A Költségvetési Főigazgatóság a Bizottság harmincegy főigazgatósága közül az
a szervezeti egység, amely az EU költségvetésének kezeléséért felelős. A főigazga18

REGULATION (EU) No 1306/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy
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tóság fő feladata a javaslattétel a pénzügyi keretre, a pénzügyi keretek végrehajtása,
valamint a tagállamok költségvetési hozzájárulásának begyűjtése. A szervezet felelősségi területéhez tartozik az EU költségvetésének előkészítése, az uniós kiadások
kezelése, források biztosítása a Bizottság egyéb szervezeti egységeinek, valamint a
költségvetési feladatok ellátása. Koordinátori szerepe abban vehető észre, hogy kezeli a Bizottság elszámolási rendszerét, valamint hogy összefogja a mentesítési eljárást.

Európai Parlament
Az Európai Parlament (EP, European Parliament) az uniós állampolgárok által közvetlenül választott képviselő-testület, amelynek legfőbb célja és feladata az
állampolgárok érdekeinek képviselete a közösségi döntéshozatalban. A közvetlenül választott képviselők a nemzeti parlamentek mintájára frakciókba tömörülve
végzik munkájukat. A Parlamentet az évek alatt egyre több hatáskörrel ruházták
fel, amely a Tanács mellett ma már társjogalkotó szervnek tekinthető.
Az Európai Parlament jelenleg 751 képviselőt számlál. A képviselők a parlamenten belül nem nemzeti alapon szerveződnek, hanem európai politikai pártcsoportok alapján. Jelenleg a legnagyobb képviselőcsoportja az Európai Néppártnak
van (EPP, 29,43 százalék), utánuk a Szociálisták és Demokraták Szövetsége (S&Đ,
25,43 százalék), majd az Európai Konzervatívok (ECR, 9,32 százalék), a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE, 8,92 százalék), az Egységes Európai
Baloldal (GUE/NGL, 6,92 százalék), a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (GREENS/EFA, 6,66 százalék), A Szabadság és Demokrácia Európája (EFD, 6,39 százalék) következnek, a Parlament képviselőinek 6,92 százaléka független.
A magyar képviselők közül a Fidesz-KDNP képviselői az Európai Néppárt
frakcióját erősítik, az MSZP és a DK képviselői a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetség, az LMP képviselői, valamint az Együtt 2014-PM képviselői a Zöldek/Európai Szabad Szövetség részét képezik, míg a Jobbik képviselői a
függetlenek között foglalnak helyet.
A képviselők számát tagországonként a népességük határozza meg, éppen
ezért Németország rendelkezik a legtöbb képviselővel (96), és Ciprus, Észtország,
Málta és Luxemburg (6-6 fő) a legkevesebbel. A Parlament három fontos feladatot
lát el párhuzamosan: a jogalkotói, felügyeleti és költségvetési feladatokat. Jogalkotói
szerepében a Parlament a Tanáccsal közösen fogadja el a Bizottság által előterjesztett jogszabályokat, e szerepében így hatással van a kohéziós politikára. Felügyeleti
szervként ellenőrzi az összes uniós intézményt, továbbá a monetáris politika témakörében egyeztetéseket folytat az Európai Központi Bankkal. A költségvetéssel kapcsolatban a Parlament legfontosabb feladata, hogy a Tanáccsal közösen alakítja ki
az unió költségvetését, valamint jóváhagyja az EU hosszú távú, több éves pénzügyi
keretét. Látható tehát, hogy a Parlament nem csak jogalkotói szerepében gyakorol
hatást az EU kohéziós politikájára és az ESB-alapok felhasználására.
53

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Európai Számvevőszék
Az Európai Számvevőszék (ESZ, European Court of Auditors) az Európai
Unió külső ellenőre, feladata az uniós adófizetők érdekeinek védelme, megalapítására 1977-ben került sor. A szervezet székhelye Luxemburgban található, és
minden tagállam egy-egy főt delegálhat. Legfontosabb feladata az Európai Unió
költségvetésének ellenőrzése, melynek keretében évente jelentést készít az EU
költségvetésének végrehajtásáért felelős szervezetről, az Európai Bizottságról.
A jelentést mind az Európai Parlament, mind pedig az Európai Tanács kézhez
kapja. Fontos megjegyezni, hogy a Számvevőszék nem rendelkezik jogi hatáskörökkel, azonban a tevékenységének – azaz a már említett ellenőrzéseknek – köszönhetően hatékonyabbá teszi az Európai Bizottság költségvetési tevékenységét.
A Számvevőszék az Európai Unió bevételeinek, kiadásainak jogszerűségét
és szabályszerűségét vizsgálja, a nemzeti számvevőszékekhez hasonlóan. Az ellenőrzések elvégzésén kívül a Számvevőszék feladatát képezi, hogy az EU pénzügyi
irányítási rendszerét irányítsa és fejlessze, valamint véleményt formáljon és javaslatot tegyen a pénzügyi szabályokat illetően.
Mivel a Számvevőszék az európai adófizetők „érdekvédelmi szerve”, ezért jogában áll minden olyan személy és/vagy szervezet ellenőrzése, akik/amelyek uniós forrásokat használnak fel vagy kezelnek. Fontos megjegyezni, hogy a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után a Számvevőszéknek nincs joga szankcionálni, de
amennyiben ellenőrei szabálytalanságot vagy csalást észlelnek, kötelességük értesíteni az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF). Az ellenőrök elsődlegesen az uniós
intézményekben és a forrásokat felhasználó tagállamokban és egyéb országokban
végeznek pénzügyi kontrollt. A Számvevőszékkel szembeni legfontosabb kritérium, hogy független legyen az egyéb uniós szervezetektől, azonban a gördülékeny és
hatékony együttműködés érdekében folyamatos kapcsolatban kell állnia az Európai
Bizottsággal, az Európai Tanáccsal és az Európai Parlamenttel egyaránt.
A Számvevőszék öt kamarából épül fel, ezekhez vannak hozzárendelve a tagok,
melléjük pedig az ellenőrök. A Számvevőszéken belül két bizottság működik: Ellenőrzés-minőségi Bizottság és az Igazgatási Bizottság. Az ellenőrzéssel foglalkozó
bizottság legfontosabb feladata, hogy kialakítsa a Számvevőszék ellenőrzési sztenderdjeit és módszertanát. Az igazgatási bizottság elsősorban az adminisztrációt, a
kommunikációt és az intézményi stratégiát érintő kérdésekben hoz döntéseket.

Európai Csalás Elleni Hivatal
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (Office de Lutte Anti-Fraude, OLAF) elődjét 1988-ban hozták létre az Európai Bizottság Főtitkárságán belül, Csalás Elleni
Koordinációs Egység néven (UCLAF). A szervezet hatáskörei folyamatosan bővültek 1999-ig, amikor megalakításra kerül az OLAF a 1999/352/EK rendelet 1.
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cikke alapján mely szerint feladata: „…külső igazgatási vizsgálatokat hajt végre a
csalások, a korrupció és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit károsító minden
más jogellenes cselekedet vagy intézkedés általi megsértése elleni küzdelem megerősítése céljából.”19
Az OLAF által készített vizsgálatok nem csupán az EU szervezeteire terjedhetnek ki, hanem a szervezetek tisztségviselőire és alkalmazottjaira is, amennyiben mulasztás vagy jogsértés következik be. Továbbá a jogalkotási és szabályozási
folyamatokban is részt vesz annak érdekében, hogy a fent már említett csalások
elleni védelem hatékony és jól működő legyen.
A csalások, visszaélések felderítése és megakadályozás érdekében az OLAF
2004 óta minden költségvetési ciklusban kidolgozza a Herkules programot
(Hercule). A Herkules I program 2004-ben indult és a 804/2004/EC rendelet
szabta meg a keretet hozzá. A 2007–2013-as költségvetési időszakra került kidolgozásra a Herkules II program (878/2007/EC), míg a jelenlegi, 2014–2020-as
időszakra vonatkozóan a Herkules III program van hatályban (250/2016/EU).
Az OLAF 1999 óta több szervezeti átalakuláson ment át. Az első átalakítást
2012-ben hajtották végre annak érdekében, hogy megerősítsék a hivatal vizsgálati feladatkörét és a csalások elleni szakpolitikák kialakításában vállalt szerepét.
A következő szervezeti átalakításra 2015-ben került sor, amikor a pénzhamisítás
elleni fellépéssel járó feladatok az OLAF-tól a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósághoz kerültek át.

19

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1999. április 28.) az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról (1999/352/EK)
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Az uniós források programozása
Az Európai Unió kohéziós forrásainak felhasználását az EU költségvetési
ciklusaihoz igazítva – hétéves időtartamokra – az uniós tagállamok saját hatáskörben dolgozzák ki. A programok tervezése tagállami hatáskör, azonban fontos elem mind a társadalmi egyeztetés, mind pedig az uniós szervezetekkel való
kooperáció. Jelen költségvetési ciklus programjainak célrendszerét az Európa
2020 stratégia célrendszeréhez kellett igazítaniuk a tagállamoknak. A közös uniós célrendszeren felül a makroregionális stratégiák is kifejtik hatásukat az egyes
tagországok programjainak célrendszerére. Magyarország esetében ilyen makroregionális stratégia a Duna Régió Stratégia, amely tizennégy országot érint (közte
kilenc tagországot: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,
Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia). Az említett tagállamokon kívül
Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia és Ukrajna vesz még részt
a stratégia végrehajtásában.
A kohéziós politika stratégiai tervezéséről szóló javaslatokat a Közös Stratégiai Iránymutatások határozták meg a 2007–2013-as programozási időszakban,
mely dokumentumot a 2014–2020 közötti időszakra felváltotta a Közös Stratégiai
Keret (Common Strategic Framework, ECO/329).
A Közös Stratégiai Referenciakeret20 (KSK) a társadalmi és területi kohézió érdekében tizenegy tematikus célt támogat, amely egybeesik az Európa 2020
stratégiában megfogalmazott célokkal. A KSK a szubszidiaritás és az arányosság
elvének megfelelően – mindamellett, hogy figyelembe veszi a nemzeti hatásköröket – olyan keretrendszert állít fel, amely segít a tagállamoknak a partnerségi
megállapodások, valamint az operatív programok kidolgozásában annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a tematikus célokkal. A Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) a tizenegy tematikus cél mindegyikéhez hozzá van rendelve, az
Európai Szociális Alap (ESZA) azonban csak négyhez.
A 2014–2020-as programozási időszakban a közös stratégiai keret az
ESB-alapok hatékonyabb felhasználására és összehangolására törekszik annak
érdekében, hogy megszűnjön az egyes alapok elszigeteltsége, amely a kontraproduktivitás egyik fő tényezője volt az elmúlt időszakokban.
Amennyiben a tagállami szintre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a tagállami tervezés legfontosabb dokumentuma a 2007–2013-as időszakban a Nemzeti
Stratégiai Referenciakeret volt, míg a jelenlegi programozási időszakban a Partnerségi Megállapodás.
A fent említett nemzeti stratégiai dokumentumokat a tagállamok maguk készítik el és nyújtják be - társadalmi egyeztetés követően - az Európai Bizottság
részére jóváhagyásra. Az elkészített dokumentumok tartalmazzák az egyes tagállamok fejlesztési szükségleteit, amelyeket összehangolnak a kohéziós forrásokból
20

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE
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finanszírozott koncepciók fejlesztési céljaival. A Partnerségi Megállapodás legfontosabb célja, hogy kijelölje, melyik fejlesztési szükségletet mely operatív programmal próbálják kielégíteni a tagországok, továbbá, hogy a rendelkezésre álló
forrást az operatív programok között hogyan osztják meg.
Az operatív programok (OP) elkészítéséért is a tagállamok felelősek. Fontos,
hogy az elkészült programok a Partnerségi Megállapodáshoz hasonlóan átesnek
a társadalmi egyeztetésen és csak az egyeztetés után kerülnek kiküldésre a Bizottság általi jóváhagyásra. Az operatív programok a tagországok által benyújtott
– és bizottsági jóváhagyással elfogadott – fejlesztési stratégiai dokumentumok,
melyek prioritástengelyek köré szerveződnek, vagyis a konkrét intézkedéseket
nem taglalják. Az operatív programoknak a 2003–2013-as fejlesztési időszakban
tartalmaznia kellett a támogatásra jogosult ágazat vagy terület helyzetértékelését,
a választott prioritások indoklását, a prioritások egyedi célrendszerét, valamint
az indikatív pénzügyi táblázatot. Fontos szabály volt, hogy az előző ciklusban az
operatív programok betartsák a mono-objective és a mono-fund elveket. Az elvek
azt takarják, hogy egy-egy operatív programot csak egy alapból lehetett finanszírozni és csak egy célkitűzésre fókuszálhatott. A 2014–2020-as időszakban már
több forrásból is finanszírozhatóak.
Az operatív programok szintje alatt a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy elkészítenek-e olyan stratégiai fontosságú dokumentumokat,
melyek összekapcsolják a tervezést a végrehajtással. A 2007–2013-as időszakban
a tagállamok akcióterveket készítettek, amelyek kétéves időtávra szóltak és az elindítandó pályázatokat és kiemelt projekteket tartalmazták. A jelenlegi, 2014–
2020-as programozási időszakban többéves nemzeti fejlesztési keretek és éves
fejlesztési keretek (ÉFK) kerültek megállapításra. Az akciótervekhez hasonlóan
az ÉFK-k is az adott évben elindítandó pályázatokat és kiemelt projekteket tartalmazták. Magyarországon minden évben készül minden operatív programhoz
éves fejlesztési keret.
A kohéziós források eredményes felhasználása érdekében az Európai Bizottság kötelezi a tagállamokat arra, hogy minden fejlesztési ciklusban, minden
operatív programhoz kapcsolódóan készüljön előzetes (ex ante), közbenső (interim vagy ongoing) és utólagos (ex post) értékelés. Az értékelések azt hivatottak vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a tagállamok az előzetesen
kitűzött stratégiai céloknak megfelelően és megfelelő hatékonysággal használták-e fel.
A hatékony forrásfelhasználást azzal is igyekszik ösztönözni az Európai
Bizottság, hogy a 2007–2013 között még opcionális, eredményességi tartalékrendszert kötelezővé tette minden tagállam számára a 2014–2020 közötti programozási időszakra. A rendszer lényege, hogy a tagállamoknak lehetőségük van
a számukra allokált források egy részének a lehívására a hétéves ciklus közben is,
de csak akkor, ha az adott időszakban megfelelően teljesítették a programjaikat.
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Az európai kohéziós politikának vannak olyan elemei, amelyeket sem központi programok, sem pedig tagállami operatív programok nem tartalmaznak.
Ezek az ún. Európai Területi Együttműködések (ETE), amelyek legalább két
EU-tagállam együttműködésének közös fejlesztési programja. Ezen együttműködések közé lehet sorolni:
• a határokon átnyúló fejlesztési programokat,
• előcsatlakozási segítségnyújtási programokat,
• az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz programjait, valamint
• az egyéb transznacionális és interregionális programokat.
Az ETE a kohéziós politika harmadik célkitűzése, amely során a tagállamok
között vagy a tagállamok és külső partnerországok között valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok. Ezeknek célja a határon átnyúló infrastruktúrák és
együttműködések fejlesztése. Noha az ETE forrásai a kohéziós pénzek 2,5 százalékát teszik ki, itt is érvényesül a programozás elve, amely szerint a teljes programidőszakra szükséges az operatív programok elkészítése, a megfelelő földrajzi területre vonatkozóan. Az ETE három eszközzel rendelkezik a 2014–2020-as
programozási időszakban:
• A határokon átnyúló programokat NUTS 3 szintű határ menti régiók
valósítják meg. Részei: a tagállamok közötti, határon átnyúló fejlesztési projektek (forrás: ERFA), a tagállamok és tagjelölt országok közötti
együttműködések (forrás: Előcsatlakozási Segítségnyújtási Alap [Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA]), a tagállamok és a tartósan EU-n
kívül maradó országok közötti együttműködések (forrás: Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz [European Neighbourhood and Partnership Agreement, ENPI]).
• A transznacionális programok lényege, hogy egy adott szempontból egy
területi egységként értelmezhető, több országból álló régiók keressenek
megoldást a térséget érintő problémákra. A 2007–2013-as időszakban
Magyarország két transznacionális program célterületébe tartozott. Ezek
a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program, illetve a
Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program voltak.
• Az interregionális projektek elsődleges célja nem a fizikai projektek
megvalósítása, hanem a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása,
ezáltal az uniós politikák hatékonyságának növelése. A jelenleg is zajló,
2014–2020-as programozási időszakban hazánk a Duna Régió Stratégia
célterületébe esik.
A kohéziós politikán kívül is vannak az Európai Gazdasági Térség által finanszírozott programok. Ezek a források azoktól a nem EU-tagállamoktól érkeznek, melyek előnyét élvezik a közös gazdasági térnek, de a Kohéziós Alaphoz
nem járulnak hozzá. A legfontosabb ilyen alapok a Norvég Alap és a Svájci Alap.21
21

Horváth (2002) 80. oldal
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Az Európai Gazdasági Térség (EGT), valamint Norvégia külön befizetésként létrehozták a Norvég Alapot és az EGT Alapot, amely azért jött létre, hogy segítse
a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a 2004-ben kibővülő EGT-n
belül. Az Európai Bizottság 2006-ban kétoldalú megállapodást írt alá Svájccal
a Svájci Hozzájárulás létrehozásáról. A megállapodás értelmében a 2004-ben
csatlakozott országok számára egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a
svájci kormány, 1 milliárd svájci frank értékben. A tagállamoknak kétoldalú keretmegállapodásokat kellett kötni Svájccal a támogatott területekről, valamint a
pályázati rendszerről. Négy fő prioritási terület került meghatározásra: biztonság,
stabilitás, reformok; környezetvédelem és infrastruktúra; magánszektor támogatása; humánerőforrás- és társadalomfejlesztés.

A hazánkat érintő tervezési folyamatok
Az uniós csatlakozást megelőzően Magyarország az előcsatlakozási alapokból gazdálkodott, elsősorban a PHARE-programból (Pologne, Hongrie Aide a la
Reconstruction économique), amely 1989-ben indult és elsősorban azt célozta,
hogy segítse a demokrácia megszilárdítását és a piacgazdaságra történő áttérést
Lengyelországban és Magyarországon. A PHARE-korszak egészen 2006-ig tartott hazánkban, amely időszak alatt közel 200 program került lebonyolításra,
1,42 milliárd euró értékben. Hazánk 2004-es csatlakozásakor egy, már folyamatban lévő költségvetési időszakba kapcsolódott be. A rövid tervezési időszak
nem adott lehetőséget nagyobb változásokra, de segítette a felkészülést az Európai Uniós források fogadására, az intézményrendszer felállítására és kipróbálásra. A 2004–2006-os magyarországi stratégiai programozási dokumentum
a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), amelynek legfőbb hosszú távú célja, hogy a
lakosság életminőségét javítsa. Ennek érdekében a 2004–2006 közötti tervezési
ciklus stratégiai célkitűzése, hogy csökkentse a fejlettségi hátrányokat és az egy
főre jutó GDP közelítse az EU-átlagot. Az NFT a következő prioritásokat határozta meg:
• a termelőszektor versenyképességének javítása,
• a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése,
• jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása,
• a regionális és helyi potenciál erősítése,
• technikai segítségnyújtás.
2006-ban az Európai Tanács – a Bizottság javaslatára – olyan stratégiai
iránymutatást fogadott el, amely a gazdasági, társadalmi és területi kohézióval
kapcsolatos gondolatokat foglalta össze. Ezen stratégiai iránymutatások (Common Strategic Guidance) határozták meg az alapokból felhasználható indikatív
kereteket, amelyek már magukban foglalták a közösségi politikákat és az uniós
gazdaságpolitika által generált iránymutatásokat is.
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A Közös Stratégiai Referenciakeret (KSK) alapján a tagállamok Nemzeti
Stratégiai Referenciakeretet (NSRK) nyújtanak be a Bizottsághoz, amely biztosítja, hogy a nemzeti reformprogramok szinergiát képezzen a közösségi stratégiai
iránymutatásokkal.
A tagállamok, nemzeti referenciakereteiket – az érintettekkel való konzultációt követően – a Bizottsággal való szoros együttműködésben készítették el. Az
NSRK meghatározta az operatív programok listáját, az indikatív éves forrásallokációt alaponként és programonként, valamint az 1. célkitűzés (konvergencia)
esetében a kiadások azon szintjét, melyek biztosítják az addicionalitást. Az indikatív éves forrásallokáció azt határozza meg, hogy az egyes operatív programok keretén belül az adott prioritásokra milyen összeg kerülhet felhasználásra az
adott évben). Magyarország 2006 novemberében nyújtotta be referenciakeretét,
melynek Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) volt a címe. Az ÚMFT legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételrendszerének megteremtése volt. Ennek elérése érdekében hat kiemelt fejlesztendő területet határoztak meg:
• gazdasági fejlesztések,
• közlekedés,
• társadalmi megújulás,
• környezet és energetika,
• területfejlesztés,
• államreform.
A 2007–2013-as időszakban az Államreform Operatív Program (ÁROP) és
a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) ESZA-ból, a többi operatív
program ERFA-ból volt finanszírozható. A Végrehajtás Operatív Program (VOP)
projektjeit csak a Kohéziós Alap támogatta, míg a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) projektjei az
ERFA és a KA társfinanszírozásában jöhettek létre.
A 2014–2020 közötti időszakban a stratégiai tervezésre vonatkozó közösségi
iránymutatásokat a KSK határozta meg. A dokumentum legfőbb célja, hogy segítse a tagállami és régiós szintű tervezés folyamatát, valamint az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESB-alapok) koordinációját. A KSK célkitűzései
megegyeznek az Európa 2020 stratégiai célkitűzéseivel.
Minden EU-tagállamnak Partnerségi Megállapodást (PM) kellett kidolgozni
a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan. A dokumentum lefedi az
összes forrást, melyet az ESB-alapok valamelyikéből allokálnak számára, figyelembe veszi a Nemzeti Reform Programot (NRP), valamint a Bizottság Országspecifikus Ajánlásait. A Partnerségi Megállapodás az Európa 2020 stratégiában
megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelően mutatta be az egyes tagállamok
fejlesztési elképzeléseit a strukturális alapok, valamint – a már egységes rendszerbe
integrált és egységesített keretek közé szorított – vidékfejlesztési alap tekintetében.
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A Partnerségi Megállapodás több területen is meghatározza a fejlesztési irányokat, ami azt eredményezi, hogy a 2007–2013-as programozási időszak
ÚMFT-jéhez képest a PM sokkal erősebb kötelmeket tartalmaz. A rendelkezések
között a tagállamoknak meg kellett határozni az Európai Strukturális és Beruházási Alapok hatékony felhasználását biztosító rendelkezéseket, az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiákkal való összhangot, az
ESB-alapok területi fejlesztéseinek integrált megközelítését, valamint az ESB-alapok hatékony végrehajtását biztosító rendelkezéseket.
A 2007–2013-as programozási időszak – Magyarország szempontjából –
két részre osztható a 2010-es kormányváltás következtében. A legfőbb stratégiai dokumentum, az Új Magyarország Fejlesztési Terv volt, aminek legfontosabb
célkitűzése a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés támogatása volt. A
2007–2013-as programozási időszakot több, több éves akcióterv keretén belül
tervezte meg a magyar kormány, az utolsó, 2011–2013 közötti időszakra szóló
akcióterv – a kormányváltás következtében – a korábbitól eltérő fókuszt kapott.
Az Új Széchenyi Terv keretén belül hét kitörési pont került definiálásra, melyek
a következők voltak:
• egészségipar,
• zöldgazdaság-fejlesztés,
• otthonteremtés,
• vállalkozásfejlesztés,
• közlekedésfejlesztés,
• tudomány-innováció,
• foglalkoztatás.
A 2014–2020 közötti programozási időszak európai stratégiai célkiűzéseit
az Európa 2020 stratégia tartalmazza, amely a 2001–2010 között érvényben lévő
Lisszaboni Stratégiát váltotta fel. A stratégia magyarországi implementációja a
Széchenyi 2020 programcsomag, amely tartalmazza Magyarország uniós forrásból finanszírozandó fejlesztési igényeit, 2020-ig bezárólag. A Széchenyi 2020
program legfontosabb hazai stratégiai dokumentuma a Partnerségi Megállapodás, amely az EU2020 stratégiában kitűzött, intelligens, fenntartható és inklúzív
célkitűzéseken belül azonosítja a nemzeti súlypontokat.
A 2014–2020-as időszakban tíz operatív program fut, amelyeket öt különböző ESB-alapból finanszíroznak.
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I/9. táblázat: Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta, a három programozási időszak során megvalósult vagy futó operatív programok struktúrája22
2004–2006

2007–2013

2014–2020

I. Nemzeti Fejlesztési
Terv
Új Magyarország Fejlesztési Terv
5 operatív program + 15 operatív program
Kohéziós Alap

Széchenyi 2020
10 operatív program

Agrár- és
vidékfejlesztés
(AVOP – 428 millió €)

Agrár- és vidékfejlesztés
(VP – 3431 millió €,
MAHOP – 37 millió €)

Gazdaságfejlesztés
Gazdaságfejlesztés
(GVOP – 607 millió €) (GOP – 3363 millió €)

Gazdaságfejlesztés
(GINOP – 7275 millió €)

Humán erőforrás
Humán erőforrás
(TÁMOP – 4094 millió €,
(HEFOP – 750 millió €)
TIOP – 2096 millió €)

Humán erőforrás
(EFOP – 3070 millió €,
RSZTOP – 110 millió €)

Regionális fejlesztés
(ROP – 476 millió €)

Regionális fejlesztés (KMOP – 1726
millió €, KDOP – 598 millió €, NYDOP Regionális fejlesztés
– 546 millió €, DDOP – 830 millió €, (TOP – 3187 millió € +
ÉMOP – 1063 millió €, ÉAOP – 1147 VEKOP – 437 millió €)
millió €, DAOP – 881 millió €)

Környezetvédelem
és infrastruktúra
(KIOP – 440 millió €)

Környezetvédelem
(KEOP – 4506 millió €)

Környezetvédelem,
energetika
(KEHOP – 3012 millió €)

Kohéziós Alap

Közlekedés (KÖZOP – 6687 millió €)

Közlekedés
(IKOP – 3132 millió €)

-

Közigazgatás (ÁROP – 176 millió € + Közigazgatás
EKOP – 422 millió €)
(KÖFOP – 759 millió €)

-

Végrehajtás (VOP – 371 millió €)

-

A ciklusok közötti változást az okozza, hogy idő közben több szabály is módosult, így:
• A Kohéziós Alap is bekerült az OP-k közé (KEOP, KÖZOP), a 2007–
2013-as időszaktól.
• Szintén a 2007–2013-as ciklustól kezdve egy célkitűzésre csak egy OP
fókuszálhatott (pl. ÁROP-EKOP és TÁMOP-TIOP).
• A 2014–2020-as időszaktól kezdve megszűnt a mono-fund szabály,
vagyis nem csak egy alap forrásait tartalmazhatja egy OP. Fontos elem
azonban továbbra is, hogy az OP-ken belüli prioritások csupán egy alapból finanszírozhatók.
• A 2014–2020-as ciklustól kezdve a regionális OP-kat összevonták, ebből keletkezett a TOP, ami alól kivételt képez a gazdaságilag fejlettebb
KMR-régiók fejlesztését szolgáló, Magyarország többi régójától elkülönített OP, a VEKOP.
22

Szabó et al. (2016), 93–94. oldal
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Az operatív programokat kiegészítő dokumentumok készítését a Bizottság
tagállami hatáskörbe delegálja. Magyarországon a 2007–2013-as időszakban a
tervezés és végrehajtás összekapcsolására kétéves akciótervek készültek, melyek
tartalmazták az operatív programok keretén belül, az adott időszakban megvalósítandó kiemelt projekteket és pályázati konstrukciókat. Az akciótervek eredeti célja az volt, hogy áthidalják a szakadékot a hétéves időszakra szóló operatív
programok és az egyedi konstrukciók között.
A 2014–2020-as költségvetési időszakban a magyar kormány több éves
nemzeti kereteket és éves fejlesztési kereteket (ÉFK) készített az operatív programokhoz kapcsolódóan, a 272/2014-es kormányrendeletben. A több éves nemzeti
keret beruházási prioritásonként tartalmazza a programok éves indikatív pénzügyi kereteit, valamint az indikátorok célértékének évenkénti bontását. Az ÉFK-k
tartalmazzák az adott évre meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciókat, valamint kiemelt beruházásokat.
Mint bemutattuk, a kohéziós politika az 1970-es évektől fokozatosan fejlődött. A kezdetekkor a kohéziós források az EU költségvetésének csupán pár százalékát tették ki, a 2007–2013-as programozási időszakra azonban összege már
meghaladta az EU költségvetésének egyharmadát. Az eltelt közel ötven évben az
EU intézményrendszere is dinamikus változásokon ment keresztül, ami egyrészt
a tagországok számának növekedésével, másrészt pedig a megváltozott gazdasági
és társadalmi helyzettel magyarázható. A kohéziós politika fejlődéstörténete szoros összefüggést mutat a közösségi intézményrendszer változásával, várhatóan a
jövőben is fog.
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A kötet ezen fejezetében bemutatjuk az Európai Szociális Alap célkitűzéseinek és prioritásainak változását az alap létrehozásától. Külön tárgyaljuk a legfontosabb szakpolitikai területeket (foglalkoztatás, oktatás és társadalmi felzárkózás)
és az ezekben bekövetkezett változásokat. Fontos kiemelni, ahogy azt a történeti
részben is említettük, hogy az ESZA eleinte első sorban a munkavállalók szabad
áramlása kapcsán a foglalkoztatáspolitika területével foglalkozott és ma is ez a
legfontosabb területe. A munkanélküliek támogatása, átképzése és munkahelyteremtés céljai mellett egyre inkább előtérbe került az oktatás is. Hiszen az oktatás
a megfelelő munkaerő kibocsátása szempontjából kulcsterület. Az ESZA szakpolitikai területeihez legkésőbb a társadalmi befogadás vagy más néven felzárkózás
csatlakozott.
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Foglalkoztatáspolitika
Az ESZA célkitűzéseinek változása
Ahogy azt a kötet előző fejezetében is bemutattuk, az Európai Gazdasági
Közösség Strukturális Alapjai közül az Európai Szociális Alap történetét tudjuk a
legnagyobb időtávban vizsgálni, hiszen a római szerződés 123. cikke hozta létre
az Európai Szociális Alapot, de előzményeként az Európai Szén- és Acélközösség
1951-ben már rendelkezett egy segélyalap felállításáról. Az alap történetében a
foglalkoztatáspolitikai terület mindig elsődleges fontosságú volt. Az alapot életre
hívó folyamatok a munkaerő szabad áramlását, valamint a közös gazdasági térség
versenyképes munkaerejének megteremtését szolgálták. Az ESZA célkitűzései
sorában a foglalkoztatás azóta is a leghangsúlyosabb terület.
Az Európai Szén- és Acélközösség létrehozatalakor az akkor alapvetően
strukturális okokra visszavezetett munkanélküliség kezelésére helyezték a hangsúlyt, az átképzéshez és foglalkoztatáshoz szükséges támogatások igénybevételét,
valamint a munkaerő belső mozgását elősegítő lehetőségek megteremtésével.
Az ESZA tényleges tevékenységének 1960-as megkezdésétől kezdve biztosít
forrásokat a tagállamok számára, a foglalkoztatási problémák leküzdésére és a
munkanélküliség kezelésére. Az első időszakban az állásukat elvesztett polgárok
számára kínált támogatást a munkahelyváltáshoz, képzéshez és álláskereséshez.
Az eltelt 60 év alatt az alap számos átalakuláson ment keresztül, melyek mindegyikével a támogatások torzító hatásait kívánták korrigálni, illetve hatékonyságuk növelését és célzásuk pontosságát szerették volna javítani. Az alap első reformjai a működési szabályokra fókuszáltak, de a későbbiekben a beavatkozások
fókuszterületét érintették leginkább a változások. Sokak szerint a szegénység és
egyéb társadalmi problémák csökkentésével, kezelésével, a társadalmi befogadás
elősegítésével könnyebben orvosolhatóak a munkaerőpiaci problémák is.
Az alap működésének legelső időszakában a munkanélküliség problémája
egyértelműen strukturális jellegű volt, így a szabad mozgás elvének érvényt szerző
mobilitási támogatások, és az átképzések támogatása kielégítette a tagállamok igényeit és elvárásait az alappal szemben. Az 1970-es évek gazdasági válsága, a munkanélküliség abszolút jellege újszerű problémával állította szembe a tagállamokat.
Számos iparágban nagymértékű átszerveződések zajlottak: az agrárium technikai
fejlődése és a textilipar globalizációja miatt a munkavállalóknak jelentős támogatásra volt szüksége az elhelyezkedésben és az átképzésben, valamint a munkanélküliség strukturális jellege mellett megjelent az abszolút munkanélküliség formája,
melynek kezelése más eszközöket kívánt, az alap átalakítását tette szükségessé.
A római szerződés 126. cikke felhatalmazta a Tanácsot arra, hogy szükség
esetén változásokat tudjon eszközölni az alap működésében. Első reformlépésként a közösségi céloknak a működésben való hangsúlyosabb megjelenítésére
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került sor. Ennek érdekében az alap normatív finanszírozását átállították projektfinanszírozásra és már nemcsak az államok, hanem a vállalkozások is nyújthattak be pályázatokat. Az új mechanizmus egyszerre akarta a hátrányos helyzetű
munkanélküliek elhelyezkedését és az elmaradt térségek fejlesztését támogatni.
Az ambiciózus célok ellenére az alap forrásai jócskán el voltak maradva a mezőgazdasági támogatások összegétől, a második időszak elején, 1976-ra azonban
megötszöröződött a célokra szánt költségvetési keret.
A Tanács fenti változásokat deklaráló, 71/66/EGK határozatában két markáns cél került megfogalmazásra.
A határozat 4. cikke alapján olyan programokhoz nyújtottak 50 százalékos
támogatást, amelyek a közösségi politikák által előidézett foglalkoztatási problémákra adtak választ, vagy a munkaerő-kínálat és -kereslet közötti egyensúly
megteremtését célozták.
Az 5. cikk alapján a válságban lévő régiók, ágazatok és átalakuló vállalatcsoportok foglalkoztatási programjaihoz 50 százalékos társfinanszírozást nyújtottak.
A programok a képzést, a tartós munkanélküliség csökkentését, valamint a munkaerőpiaci integrációt szolgálták.
1977-ben egy újabb, nagy jelentőségű reform következett be. A végrehajtott
változásokat a foglalkoztatási válság kényszerítette ki. Ennek hatására a strukturális
átalakításhoz adott támogatásokat is a válság által jobban sújtott térségek, valamint
a munkanélküliség által leginkább sújtott, olyan célcsoportok felé irányították, mint
• az EGK-n belül költöző munkavállalók és családtagjaik;
• a 25 év feletti munkanélküli nők, valamint a hosszú távollét után a munkaerőpiacra visszatérő anyák;
• a 25 év alatti munkanélküliek, különös tekintettel a pályakezdőkre.
1982-re a fiatalok a munkanélküliek 10 millió főt elérő csoportjának 42 százalékát tették ki, ami egyértelműen jelezte a képzési rendszerek elégtelenségét és
az átképzési rendszerek kialakításának szükségességét. Az ESZA következő időszakát két cél jellemezte. Egyrészt a bevontak 75 százalékának a 25 éven aluliak
csoportjából kellett kikerülnie, az alábbiakra fókuszálva:
• a 18 év alattiak elhelyezkedését segítő szakképzés és szakmai gyakorlat,
• a 18–25 év közöttieknek az új technológiához való alkalmazkodását segítő szakképzés,
• munkahelyteremtő beruházások abszolút elsőbbsége.
Másrészt a forrásoknak a szegény régiókra kell koncentrálniuk, melyeket ekkortól a munkanélküliségi mutatók és a GDP-adatok együttes felhasználásával jelöltek ki.
Az 1970-es évek gazdasági változásai, struktúraváltásai és válságai mellett az
1980-as években az Európai Unió bővülése is kihívások elé állította az Európai
Szociális Alap működését. Görögország 1981-es, majd Spanyolország és Portugália 1986-os csatlakozásával a programok száma és a felosztásra kerülő források
összege is megnövekedett. Az időszak második felére felerősödött az egyedileg
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irányított, elszigetelt programok megújítási szándéka, világossá vált, hogy a Közösség érdekét valójában az integrált programok szolgálnák. 1986-ban útjára is
indult – kísérleti jelleggel – az Integrált Földközi-tengeri Program. Akkor kezelt
a Bizottság először olyan programot, melynek ágazat- és területfejlesztési céljai
egyszerre voltak, valamint a tervezésébe bevonták a helyi partnereket, végrehajtókat is. Újdonság volt továbbá a program hétéves költségvetési periódusa, mely
azóta meggyökeresedett az ESZA költségvetésének tervezési szabályaiban.
Ez utóbbi folyamatok szolgáltak alapjául az újabb, 1988-ben végrehajtott reformnak. Az ESZA 1988-as reformját 1986-ban megelőzte az Egységes Európai
Okmány elfogadása. Ez a dokumentum már expliciten rendelkezett a gazdasági és társadalmi kohéziós politikáról. 158. cikke kimondta, hogy a harmonikus
fejlődés érdekében a Közösség a gazdasági és társadalmi kohéziót kívánja tevékenységeivel elősegíteni. Ennek érdekében a strukturális alapokat összehangolják, közös elvek mentén szervezik. A strukturális alapok számára öt célkitűzést
határoztak meg a támogatások felhasználásában (melyek közt hangsúlyosak a
foglalkoztatáspolitikához köthető célok):
1. célkitűzés: a fejlődésben elmaradott területek felzárkózásának és szerkezeti átalakulásának támogatása.
2. célkitűzés: a hanyatló ipari régiók szerkezetátalakításának támogatása.
3. célkitűzés: a tartós munkanélküliség leküzdése.
4. célkitűzés: a fiatalok integrálódásának elősegítése a munka világába.
5. célkitűzés: a vidék fejlődésének támogatása:
a) az agrárszerkezet átalakításával,
b) a vidéki térségek fejlesztésével.
Az ötödik reformot az 1991-ben megtartott maastrichti csúcstalálkozó alapozta meg. A szerződés második módosítása a gazdasági és társadalmi kohéziót
tette az Európai Közösség alapvető céljává, a Közösség egészét a legszegényebb
országok és régiók melletti szolidaritásra kötelezte. A korábbi öt célkitűzés kiegészült a ritkán lakott területek gazdasági támogatásával.
Az alap a tizenhárom közösségi kezdeményezés közül az EMPLOYMENT és
az ADAPT programokat is támogatta. Előbbi három program gyűjtőjeként jött
létre: NOW (nők esélyegyenlőségének biztosítása), HORIZONT (fogyatékkal
élők és kirekesztettséggel fenyegetetett csoportok foglalkoztatásának támogatása), YOUTHSTART (20 év alattiak munkaerőpiaci beilleszkedése). Az ADAPT
program pedig egy ESZA által támogatott közösségi kezdeményezés volt, mely a
technológiai változásokat segítő innovatív foglalkoztatási programokat támogatta, a munkavállalók alkalmazkodását segítette elő innovatív eszközökkel. 1990ben hirdette meg a Bizottság az EUROFORM programot is, melynek keretében
regionális együttműködésben megvalósuló szakképzést és foglalkoztatást ösztönző projekteket támogattak az alap forrásainak felhasználásával.23
23

(Commission communication to Member States. Offical Journal C 327 of 29 December 1990)
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Európai Foglalkoztatási Stratégia és az Európai Szociális Alap
Az 1990-es évek elején az Európai Unió tagállamai még mindig tömeges
munkanélküliséggel küzdöttek, ami a gazdasági struktúraváltások és válságok
hatására volt visszavezethető. Ebben az időszakban ugyancsak érezhető volt a
térség demográfiai folyamatainak hatása, a gazdaságilag aktív korúak számának
növekedése. Mégis a pénzügyi egység megteremtése volt a prioritás. A maastrichti szerződés 1993-as hatályba lépése után azonban már elkerülhetetlenné vált
az egyre nagyobb mértéket öltő munkanélküliség kezelése és a közös foglalkoztatáspolitika megalapozása.
Az 1997-ben megkötött amszterdami szerződés és az Európai Tanács által, a
luxemburgi csúcstalálkozón életre hívott Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS)
kétségkívül az első lépés volt, mely megalapozta a közös stratégiai célok megalkotását és a közös feladatok végrehajtásához szükséges operatív eszközök megteremtését a foglalkoztatáspolitikában. Az EFS végrehajtása mutatja a legszemléletesebben azt, hogy az Európai Unió tagállamai milyen formában és mértékben
tudták összeegyeztetni foglalkoztatáspolitikáikat és lépéseket tenni a közösen
kitűzött célok megvalósítása érdekében.
Az egységes foglakoztatási stratégia igénye már az 1990-es évek első felében erősödni kezdett. Ekkorra konszenzus alakult ki abban, hogy a munkanélküliség olyan komoly, strukturális probléma, melyre a gazdasági növekedés
elősegítése közben kiemelkedő figyelmet kell fordítani. Világossá vált, hogy a
növekedést munkaintenzív fejlesztésekkel kell elérni, hisz másképp az alacsony
foglalkoztatottság negatív hatással lesz a tagállamok gazdasági folyamataira is.24
Az európai népesség foglalkoztatási szintjének növelését inspirálta továbbá,
hogy a versenytársak foglalkoztatási rátája jóval meghaladta az EU-15 átlagát:
az USA-ban a munkaképes népesség 70,8 százalékát, Japánban 69,6 százalékát foglalkoztatták, míg az Európai Közösséghez tartozó tagállamok átlaga 61,2
százalék volt. A különbség 1997-ig, az EFS létrehozásáig sem csökkent, sőt 1992
és 1993 között a gazdasági válság mintegy 5 millió munkahelyet szüntetett meg,
és a versenytársakhoz való felzárkózás csak az 1994-es mélypont után tudott
megkezdődni.
Az 1997. novemberi, luxemburgi csúcstalálkozón fogadta el az Európai Tanács az 1998-ra szóló foglalkoztatási irányvonalakat, melyek alapján a tagállamok az 1998 júniusában megszervezett cardiffi csúcstalálkozóra készítették el
első Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervüket (NAP). Az ügy fontosságát és a tagállamok elszántságát mutatta, hogy már az amszterdami szerződés 1999. júniusi
hatálybalépése előtt eleget tettek ezen, a szerződésben foglalt kötelezettségüknek.
A csúcstalálkozó négy pillérbe rendezte a tagállamoknak szánt foglalkoztatáspolitikai irányvonalakat:
24

Delors-féle Fehér könyv a növekedésről, a versenyképességről és a foglalkoztatásról, 1993.
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1. a foglalkoztathatóság (employability) növelése,
2. a vállalkozókészség (enteprenuership) erősítése,
3. az alkalmazkodóképesség (adaptability) javítása,
4. az esélyegyenlőség (equal opportunities) elősegítése.
Az 1. pillér azt célozta, hogy a tagállamok erősítsék a munka nélkül lévők
munkavállalási képességét, elsősorban az álláskeresési aktivitás ösztönzésével.
Az aktív álláskeresés lehetőségeinek megteremtése mellett képessé kellett tenni
az embereket a változó munkaerőpiac elvárásaihoz való alkalmazkodásra. Így ez
a pillér azt várta el a tagállamoktól, hogy növeljék az aktív foglalkoztatáspolitikai programokba bevont álláskeresők arányát 20 százalékra, miközben kiemelt
hangsúlyt fektetett a fiatalok és a tartós munkanélküliek újrakezdési esélyeinek
növelésére.
A 2. pillér a vállalkozások adminisztratív és adózási terheinek csökkentését
irányozta elő, mivel az adóterhek átlagos mértéke ekkorra elérte a 43 százalékot.
Emellett megjelent a mikrovállalkozások és az önfoglalkoztatás elősegítésének
célja. Ez lehetővé tette volna, hogy kockázati tőke kihelyezésével és mikrofinanszírozási eszközök biztosításával a jó üzleti ötletet felmutató álláskeresők támogatást kapjanak vállalkozásuk beindításához.
A 3. pillér komplex beavatkozást javasolt a tagállami munkaerőpiacokon.
A globális versenytársak munkaerőpiaci módszereihez képest még ekkor is jóval rugalmatlanabbak az európai vállalatok. Így a tagállamoknak intézkedéseket
kellett tenniük munkaszervezeteik rugalmasabbá tételére, alkalmassá kellett tenniük őket az atipikus munkavégzésre (részmunkaidő, távmunka stb.), valamint
modernizálniuk kellett munkaszervezési módszereiket. A munkavállalók védelme érdekében fejleszteniük kellett a munkajogi garanciák rendszerét és a szociális partnerekkel való együttműködést.
A 4. pillér – általános címe ellenére – csupán a női egyenlőség megteremtését
szolgáló intézkedések megtételét várta el. Az irányvonal célja olyan intézkedések
megalapozása volt, amelyek a nők hátrányainak csökkentését, szülési szabadságról, betegápolásról való visszatérésüket segíthették elő.
A luxemburgi csúcson a négy pillérbe sorolt irányvonalakon felül számos
horizontális célkitűzést fogalmaztak meg, mint például az információs társadalom, a digitális kompetenciák fejlesztése; a számszerűsíthető célok növelése; a
feketemunka csökkentése; valamint a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása.
A következő években a tagállamok kisebb kiegészítésekkel és hangsúlyeltolódásokkal szinte változatlanul megtartották a négy pillért és az alájuk rendezett
irányvonalakat. E folyamatok eredményeként az irányvonalak közé beépült az
egész életen át tartó tanulás és az IT-alapismeretek elősegítése, valamint 1999-től
előtérbe került az aktív munkaerőpiaci politikák preventív jellegének fokozása. A
négy pillér a lisszaboni csúcstalálkozó után is változatlan maradt, egészen a 2005ben, szerkezeti átalakítással végződő időszakig.
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A források szűkössége miatt a 2000–2006-os tervezési periódusban az ESZA
vonatkozásában háromra csökkentették a kohéziós politikai célkitűzések számát.
1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése.
2. célkitűzés: a strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása.
3. célkitűzés: az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek
alkalmazását és korszerűsítését célzó támogatás.
Az ESZA mindhárom célkitűzéshez biztosított forrásokat, és a harmadikhoz
csak ebből az alapból lehetett forrást felhasználni. Ezzel az ESZA vált az Európai
Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásának legfőbb eszközévé.
A nyitott koordináció mechanizmusának beindulása, az ehhez kapcsolódó
többoldalú monitoring és az éves jelentési kötelezettség szorosabb együttműködésre és egymástól tanulásra ösztönözte a tagállamok döntéshozóit. A jó gyakorlatok
átadását és kvázi felülvizsgálat tartását elősegítendő létrejött a „peer review” rendszer, amely egy kölcsönös, mélyreható értékelést és tanulást tesz lehetővé a tagállamok számára.25 2004-től az Európai Bizottság a kölcsönös tanulási programba
integrálta ezt a felülvizsgálati programot és a gyakorlati tapasztalatok cseréjét.
2000 meghatározó év volt az Európai Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása
szempontjából. Ekkor kezdődött a soron következő programozási periódus, így
az Európai Szociális Alap forrásainak felhasználását az Európai Foglalkoztatási
Stratégia irányvonalai mentén tervezhették a tagállamok. Az új költségvetési időszak indulása lehetővé tette, hogy forrásokat rendeljenek a kapcsolódó intézkedések végrehajtásához. 2000 márciusában pedig, az Európai Tanács, Lisszabonban
tartott ülésén elfogadott kiegészítésekkel kibővítették az Európai Foglalkoztatási
Stratégiát.
A lisszaboni csúcstalálkozón elismerték az EFS nyitott koordinációval elért
érdemeit, a működés két évében 1,8 százalékpontot növekedett az EU-tagállamok foglalkoztatási rátája. Az eredményeken felbuzdulva új stratégiai célokban
állapodtak meg a tagállamok: a versenyképesség növelése több és jobb munkahelyet kell, hogy létrehozzon. A teljes foglakoztatás lett a Közösség tagállamainak elsődleges célja. Mutatókban kifejezve az Európai Unió a munkaerőpiacon 2010-re 70 százalékos foglalkoztatási rátát irányozott elő, 60 százalékos női
foglalkoztatási ráta mellett. Az e célokhoz kapcsolódó prioritások először hoztak markánsabb változást az EFS irányvonalaiban. A tanács által, a tagállamok
2001-es foglalkoztatáspolitikájához megfogalmazott irányvonalak „Feltételek
teremtése a teljes foglalkoztatáshoz egy tudásalapú társadalomban” címmel jelent meg. Az EFS esetében a horizontális célok kerültek a középpontba, amelyek
a következők voltak: a 2010-ig megvalósítandó teljes foglalkoztatás, az élethos�szig tartó tanulásra vonatkozó stratégia kialakítása és a szociális partnerekkel
25

http://www.mutual-learning-employment.net
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való valódi együttműködés kiépítése. Az irányvonalakat három pillér esetében
egészítették ki:
• A foglalkoztatási pillérben hangsúlyosabb figyelmet kapott a szegénységi csapda elkerülését célzó, a szegénység felszámolására irányuló, aktív
munkaerőpiaci politika elősegítése.
• Az alkalmazkodóképesség javítása esetében különös figyelmet kell fordítani a munkahelyi egészség és biztonság védelmére, a munkavégzés
minőségének javítására.
• Az esélyegyenlőség irányvonalai között pedig helyet kapott a teljes
foglalkoztatási célhoz kapcsolódó, 60 százalékos női foglalkoztatottság elérése.
Az EFS első értékelésére egy ötéves periódus után, 2003-ban került sor. Ekkor több területen látszottak a nyitott koordinációs mechanizmussal működtetett stratégiai együttműködés eredményei. A foglakoztatási ráta ekkorra – az EFS
1997-es életre hívásától számítva – 3,8 százalékponttal, 60,7 százalékról 64,5 százalékra növekedett, egy olyan időszakban, amikor a versenytársak munkaerőpiaca zsugorodott. Az 1997-től 2003-ig tartó időszak munkanélküliségének vizsgálata esetén is javuló tendencia, a ráta csökkenése látszik. Eközben nem csökkent a
foglalkoztatási ráta, így ez a jelenség a gazdaságilag aktív népesség növekedéséről
szolgál bizonyítékkal.
Sikerekről lehet beszámolni több irányvonal esetében is. A tartós munkanélküliség visszaszorult, a munkát terhelő adók számos esetben csökkentek, az
egész életen át tartó tanulás szemlélete elterjedt. Ennek ellenére szükség volt módosításokra a prioritások pontosítása érdekében, így a Tanács a 2003-ra szóló
irányvonalakban három hangsúlyos cél mentén, tíz új prioritást fogalmazott meg
a tagállamok számára. A teljes foglalkoztatás, a minőségi munka és a társadalmi
befogadás fontosságát hangsúlyozva a tagállamok több számszerűsített célt alkalmazva kezdhették meg a következő Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek kidolgozását. A tagállamoknak szánt irányvonalak tíz új prioritása a következő volt:
1. aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára;
2. munkahelyteremtés és vállalkozás;
3. felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerőpiaci
mobilitás elősegítése;
4. a humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása;
5. munkaerő-kínálat és az idősebb munkavállalók aktivitásának elősegítése;
6. nők és férfiak esélyegyenlősége;
7. a munkaerőpiaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen;
8. a munka kifizetődővé és vonzóvá tétele;
9. a be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává;
10. a regionális munkaerőpiaci különbségek csökkentése.
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A 2003-as irányvonalak kiadásakor, a prioritások meghatározása után a Tanács külön fejezetben tett ajánlást a jó kormányzás elvének érvényesítésére, a szociális partnerek és a helyi szereplők tervezésbe történő bevonására, valamint az
erőforrások transzparens és hatékony elosztására.26
A Lisszaboni Stratégia intézkedései nyomán elindult folyamatok első magas
szintű vizsgálata 2004-ben kezdődött Wim Kok, holland miniszterelnök vezetésével. A jelentés27 először is arra világított rá, hogy a Lisszabonban elfogadott
menetrend, az ezredfordulón tapasztalt gazdasági expanzió során ugyan reálisnak tűnhetett, 2003-ban azonban a teljes foglalkoztatás elérése és az EFS több
számszerűsített prioritása már nagyon ambiciózus perspektívának tekinthető. A
Wim Kok-jelentés négy tényezőt emelt ki, melyek teljesítése a jelentéstevők szerint különösen erősen befolyásolhatja a foglakoztatási célok elérését:
• a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása;
• minél több ember, potenciális munkavállaló bevonása a munkaerőpiacra, az aktív munkaerőpiaci politikák erősítése;
• a humán tőkébe való beruházás, az élethosszig tartó tanulás fokozása és
eredményesebbé tétele;
• jó kormányzáson keresztül a szükséges reformok hatékony megvalósítása.
A jelentés legfontosabb megállapításai beépültek a 2005-re szóló foglalkoztatási irányvonalakba, miképp hatással voltak a tagállamoknak címzett, 2004-re
vonatkozó ajánlásokra is. Ekkor már a tíz új tagállam is a jelentés konklúzióinak
megfelelően tervezhette Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervét. 2004 áprilisában
a Bizottság rendhagyó formában terjesztette elő a Tanácsnak a 2004-es foglalkoztatási irányvonalakat. Megfogalmazta a fenti négy fontos célkitűzést, melyre
minden tagállamnak tekintettel kell lennie, Magyarország számára pedig a foglalkoztatáspolitika területén az alábbi három prioritást fogalmazza meg:
• növelni kell a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességét;
• minél több embernek be kell lépnie a munkaerőpiacra: a munka mindenki számára valódi lehetőség legyen;
• többet és hatékonyabban kell beruházni a humán tőkébe és az élethos�szig tartó tanulásba.
Az egyik legjelentősebb közösségi kezdeményezés a foglalkoztatáspolitika
területén az EQUAL volt. Az ESZA-ból finanszírozott kezdeményezés 20002006 között finanszírozott innovatív transznacionális projekteket, amelyek célja
a munkaerő-piaci diszkrimináció csökkentése a befogadó munkahelyek megteremtése volt. Az EQUAL programnak a következő öt pillére volt: foglalkoztatha26

27

Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the Member States; http://
europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/
c11319_en.htm
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf
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tóság növelése, befogadó vállalkozások, alkalmazkodóképesség növelése, nemek
közti egyenlőség támogatása, menekültek támogatása. A közösségi kezdeményezés projektjeit partnerségek valósították meg, amelyek a szereplők széles körét
bevonták. A tevékenységek innovatív megoldásokat kerestek a tagállami kihívásokra. De emellett fontos szerepe volt a nemzetközi partnerségeknek is, amelyek az egyes tagállamokban működő szervezetek közt alakultak ki. A projektek
legnagyobb része új módszertanokat, eljárásokat és szolgáltatásokat fejlesztett ki,
amelyeknek később hatása volt a tagállami szakpolitikákra, és több alkalommal
beépültek a mainstream szolgáltatások és ellátások közé.
A 2010-ben elfogadott Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé
tartozik a munkahelyek számának növelése és minőségének javítása. Az Európai
Foglalkoztatási Stratégia, valamint a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások és az
ESZA programjai arra szolgálnak, hogy elősegítsék a növekedést, a munkahelyteremtést, a munkaerő mobilitását és a társadalmi haladást. A stratégia számszerűsíthető célokat is megfogalmaz, amelyek mentén a tagállamok nemzeti célokat
alakítanak ki. A célok közül a munkaerőpiacot érinti a 20–64 éves korú népesség
munkaerőpiaci részvételének 2020-ig történő, 75 százalékra növelése. A stratégia
tíz integrált iránymutatásából hat átfogó gazdaságpolitikai és négy foglalkoztatási
célú volt.
2015 októberében a Bizottság felülvizsgált iránymutatásokat fogadott el, a
következők szerint:
• a munkaerő-kereslet fellendítése;
• a munkaerő-kínálat növelése, valamint a készségek és kompetenciák fejlesztése;
• a munkaerőpiacok működésének javítása;
• a méltányosság garantálása, a szegénység leküzdése, az esélyegyenlőség
előmozdítása.
Az Európai Szociális Alap mellett szerepet kapott a foglalkoztatás és a szociális innováció Európai Uniós programja (EaSI), amelyet az Európai Parlament és
az Európai Tanács fogadott el a 2014–2020 közötti időszakra. A program három
meglévő programot fog össze (PROGRESS, EURES [Európai Foglalkoztatási
Szolgálat], mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás). Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 8,8 milliárd eurót tesz ki (4,4 milliárd euró az ESZA-ból, 4,4
milliárd euró pedig egy külön költségvetési sorból származik), és olyan, 15 és
24 év közötti fiatalokat céloz az ifjúsági munkanélküliség által különösen sújtott
régiókban, akik sem munkahellyel nem rendelkeznek, sem oktatásban vagy képzésben nem részesülnek. Emellett olyan finanszírozási eszközök is segítik a foglalkoztatáspolitika támogatását, mint például:
• az európai ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás,
• a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége,
• a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás,
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•

a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásra irányuló bizottsági javaslat,
• tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló
ajánlás.
A 2014 és 2020 közötti időszak egyik reformja a kohéziós politika területén
az ex ante feltételek meghatározása, és a kapcsolódó követelményrendszer bevezetése. Az előzetes, szakpolitikai szinten meghatározott feltételek rögzítésével
a programok eredményességét és hatékonyságát kívánja biztosítani az Európai
Bizottság. Közösségi és tagállami szinten egyaránt meghatározásra kerülnek és
a nemzeti operatív programokban rögzülnek az intézkedések végrehajtásához
szükséges minimális kondíciók, így a foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiaci
programok területén is leszögezésre kerültek ezek az előzetes támogatási feltételek. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés tekintetében elvárt az álláskeresők részére személyre szabott szolgáltatások biztosítása és az átfogó, hozzáférhető információk közzététele az új munkahelyek, valamint foglalkoztatási lehetőségek
tekintetében. Magyarországon ez az egyéni fejlesztési terv bevezetésével és az
állami álláskeresési portál működtetésével tud megvalósulni.
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Oktatás, képzés és az egész életen át tartó tanulás
Az oktatáspolitika helye az Európai Unióban
Az Európai Unió oktatás- és szakképzés-politikája, különösen e terület
szerepe az európai uniós források felhasználása során, csak fokozatosan nyert
teret. A formálódó kereteket az egyes tagországok eltérően értelmezték. Az oktatás-képzés össztársadalmi kihívásokban játszott szerepét hangsúlyozva Hollandia és Írország előmozdítója volt a nagyobb uniós szerepvállalásnak, míg például
a szövetségi Németország strukturális okokból (az oktatással kapcsolatos jogosítványok az államok szintjén vannak), egyes mediterrán országok pedig az ágazat
sajátos kulturális szerepére hivatkozva fékezték a folyamatot.
A közösségi politikák megjelenésekor, így például a római szerződést közvetlenül követő időszakban a közös piac szociálpolitikája, valamint a gazdaság
növekedésével összefüggő szakemberszükséglet tette egyre inkább magától értetődővé a közös szakképzési politika szükségességét.
Az Európai Unió oktatás iránti figyelme a Közösség története során fokozatosan erősödött. Kezdetben nem tulajdonítottak túlzott jelentőséget e területnek,
így az Európai Gazdasági Közösséget alapító (EGK) szerződés nem is foglalkozott az oktatás kérdésével. Ugyanakkor a tagállamoknak figyelembe kellett venniük a Római Szerződésnek a diszkrimináció tilalmára és az egyenlő bánásmód
elvére vonatkozó rendelkezéseit oktatási rendszerük szervezésében, finanszírozásában is. Annak ellenére, hogy az alapító szerződés nem teremtett jogi alapot
a közösségi oktatáspolitika számára, a Közösség költségvetése által finanszírozott együttműködési programok kedvező lehetőséget teremtettek a szakpolitikai
prioritásokról szóló párbeszédhez. Ekkor az integráció alacsony fokáról lehetett
csak beszélni, hiszen nem épült ki egységes rendszer, nem alakult ki egységes
szabályozás, nem jöttek létre egységes szervezeti formák. Eltérő oktatási hagyományok, értékrend mellett alakult ki a szakmai együttműködések és mobilitási
lehetőségek sokszínű kínálata.
A formálódó közös oktatáspolitikát kötelező jogi megoldások még nem jellemezték, ugyanakkor született néhány, az oktatást érintő irányelv, így például az
EU más tagállamaiból érkező diákok tanuláshoz fűződő jogairól. Az úgynevezett
puha jogszabályok elsősorban szakpolitikai ajánlásokat, állásfoglalásokat vagy
a közös gondolkodást segítő szakpolitikai dokumentumokat jelentettek (Zöld
könyv, Fehér könyv). A közösen kialakított célok elérésének legfontosabb eszközei a kapcsolódó közösségi programok voltak, melyeknek egy része kifejezetten
oktatási, képzési céllal jött létre, de számos más, egyéb céllal létrejövő programnak is volt oktatási dimenziója.
Az 1970-es évektől a szakképzés kérdései a versenyképesség fejlesztése érdekében kerültek napirendre, az 1980–90-es évekre az oktatás a közösségi gondol75
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kodás részévé vált. Az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződés fontos előrelépést jelentett az oktatás területén, bár jelentős közösségi joganyag ekkor sem
kapcsolódott hozzá. Az oktatás továbbra is tagállami hatáskör maradt, ugyanakkor előtérbe került az a nézet, hogy az oktatás minőségének fejlesztése érdemben
hozzájárulhat a versenyképességhez, a társadalmi integrációhoz, a munkanélküliség visszaszorításához.
Az oktatás és a foglalkoztatás kapcsolata továbbra is erős volt. Erre példa,
hogy a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználása kapcsán a Bizottság leszögezte, hogy az alapok forrásaiból az alapfokú oktatásban és képzésben
elsajátítható készségek és képességek fejlesztése csak abban az esetben támogatható, ha a tevékenység világosan kapcsolódik a munkaerőpiac működésének és/
vagy az egyének foglalkoztatásának javításához. Bár az ESZA feladata – a római
szerződés értelmében – a munkavállalók foglalkoztathatóságának és munkalehetőségeinek javítása volt, az évek során a támogatott beavatkozások szerepe és
jellege sokat változott. Ahogy az oktatásnak és képzésnek a foglalkoztatásra és a
versenyképességre gyakorolt hatásával egyre többet foglalkoztak a döntéshozók,
úgy nőtt e területek szerepe. Az 1970-es évektől a szakképzés kérdései a versenyképesség érdekében kerültek napirendre, az 1980–90-es évekre az oktatás a közösségi gondolkodás részévé vált. Ezzel párhuzamosan fokozatosan teret nyert az
oktatás, amit jól mutat a támogatások részarányának változása és az ESZA támogatható tevékenységei körének kiszélesedése is. Míg az 1990-es években az oktatással, képzéssel kapcsolatos kiadások az EU teljes költségvetésének mindössze
0,3–0,5 százalékát tették ki, addig a 2000–2006 időszakban a strukturális politika
rendelkezésére álló 195,01 milliárd euró kb. egyharmadát, 60 milliárd eurót szántak az Európai Szociális Alap által támogatott tevékenységek finanszírozására. Ez
az összeg mára az EU költségvetésének kb. 10 százaléka.
Az oktatáspolitikai célok megvalósítása érdekében az unió stratégiai dokumentumokat készített, melyek célja a tagállami szakpolitikák harmonizációja volt.
Ezek közé tartozik az 1993-ban elfogadott, „Az oktatás európai dimenziójáról” szóló Zöld Könyv. A dokumentum célja, hogy sorra vegye azokat a célokat és
eszközöket, amelyek lehetővé teszik a Közösség számára, hogy hozzájáruljon az
Európai Uniós Szerződés, 126. cikkelyében körülírt minőségi oktatás fejlesztéséhez. (Európai Uniós Szerződés, III. fejezet, 126. cikkely, 1. bekezdés)
A Zöld könyv meghatározta az oktatás európai dimenziójához kapcsolódó feladatokat, amelyek a várakozások szerint hozzájárulnak az európai polgári
identitás kialakításához. Megfogalmazták, hogy az oktatással kapcsolatos közösségi tevékenységek elsősorban nemzetközi oktatási együttműködési projektekben valósulhatnak meg.
Az 1995-ben született meg a Fehér Könyv, mely a Tanítás, tanulás: egy tanuló társadalom irányába tett lépések címet viselte. Az információs társadalom foglalkoztatásra és tanulásra gyakorolt hatása, a gazdasági tér nemzetközivé válása,
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valamint a tudományos és műszaki ismeretek fejlesztése, terjesztése miatt szükségesnek tartották új oktatási irányok kijelölését. A kihívásokat a következőkben
fogalmazta meg a dokumentum:
• a jövő társadalma tanuló társadalom legyen,
• a tudás bővítése befektetés legyen,
• mindenki maga is részt vállaljon kompetenciái fejlesztésében,
• sokkal nagyobb rugalmasságra, alkalmazkodóképességre van szükség.
A versenyképesség és a társadalmi mobilitás szempontjából fontosnak ítélték, hogy az élethosszig tartó tanulás elve felváltsa azt a hagyományos nézetet,
mely szerint egy képesítés megszerzése egy életre szól. A Fehér könyv olyan intézkedéseket tartott szükségesnek, melyek a képzések rugalmasságát, jobb hozzáférhetőségét teszik lehetővé, hozzájárulnak az iskolák és a vállalatok közötti
szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez. Fő célként a társadalmi integrációt, a foglalkoztatottság növelését és az egyén önmegvalósítását fogalmazták meg. Az
élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének megteremtése mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a kirekesztés elleni küzdelemnek, a hátrányos helyzetű
rétegek megsegítésének.

Az Európai Szociális Alap és az oktatás
Az egész életen át tartó tanulás igénye az 1990-es évek közepére vált politikaformáló megközelítéssé. Az új kompetenciák iránti igény összefüggött az
EU egyéb kihívásaival, így az infokommunikációs technológiák elterjedésével,
a globalizációval, a fiatalok munkába állási nehézségeivel és az öregedő társadalom jelentette problémákkal. A minden korábbinál dinamikusabban változó
világban a munkavállalóknak naprakész tudással kell rendelkezniük és képesnek
kell lenniük a gyors alkalmazkodásra. Az Európai Szociális Alap által támogatott
programok e kihívások megoldását célozták. Az ESZA egyik kiemelt célcsoportjává a fiatalok váltak. Számukra kiemelkedően fontos, hogy olyan oktatásban,
képzésben részesüljenek, ami lehetővé teszi a belépést a munkaerőpiacra. Szintén
megkülönböztetett figyelmet fordít az alap azokra, akik családi okokból vagy piacképtelenné vált képesítésük miatt estek ki a munkaerőpiacról.
Az ESZA szerepének erősödésében fontos állomás volt az Európai Foglalkoztatási Stratégia kidolgozása és az első foglalkoztatási iránymutatások megjelenése. A kitűzött célok megvalósítását olyan beavatkozásoktól remélték, amik
komplexen közelítik a foglalkoztathatóság javítását. Így az oktatási és képzési témakör is önálló fejezetet kapott. Az iránymutatás az egész életen át tartó tanulást
ösztönző prioritása azt üzente, hogy Európának javítania kell oktatási és képzési
rendszereinek minőségén, hatékonyságán és méltányosságán. Mindezt a lakosság
átlagos képzettségi szintjének emelésével, a képzettség és a munkaerőpiaci igények közötti összhang erősítésével kívánták megvalósítani.
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Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése is fókuszba került. Ennek oka az
volt, hogy a rászorulók foglalkoztatási esélyei jelentősen elmaradtak a társadalom
többségének lehetőségeitől. Az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésétől azt
várták, hogy segítsék a cselekvésre ösztönző kohéziós intézkedéseket. Az egész
életen át tartó tanulásra vonatkozó beavatkozások pedig elősegítsék, hogy minden polgár, élete bármely szakaszában részt vehessen a társadalmi és gazdasági
életben. Az 1990-es évekre – az ESZA-támogatások potenciális szerepét felmérve
– mind a Közösség, mind az egyes tagországok már nemcsak foglalkoztatáspolitikai célokat, hanem az oktatási, képzési rendszerek átfogó fejlesztését is legitim
céloknak tekintették. A nagyobb szinergia érdekében kiemelt figyelmet fordítottak a különböző fejlesztési források (strukturális alapok, Kohéziós Alap stb.) ös�szehangolt felhasználására is.
Az ESZA-támogatások között éppúgy megjelent az oktatás és a szakképzés,
mint a struktúrák és rendszerek támogatása területén. A szakképzés, az oktatás
és a szakmai készségek elsajátításának fejlesztése és tökéletesítése, ideértve a tanárok, a szakoktatók és az oktatásban dolgozók képzését, ezzel együtt a képzési
lehetőségekhez és a szakképzettség megszerzéséhez való hozzáférés javítása erősödő szerephez jutott. Mindezek eredményeként támogathatóvá vált
• a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítése és hatékonyságuk növelése;
• a munka világa, az oktatási, szakképzési és kutatási intézmények közötti
kapcsolatok fejlesztése;
• a munka világában és a foglalkoztatás terén várható változások előrejelzésére szolgáló rendszerek kifejlesztése, különös tekintettel a munkavégzés új jellemzőire és a munkaszervezet új formáira (Európai Parlament
és Európai Tanács, 1999).

A Lisszaboni Stratégia időszaka
Az oktatási ágazat és más szektorok közti kapcsolatok mélyebb megértésének, és a tudás növekvő szerepe felismerésének eredményeként az oktatási ágazat
egyértelműen felértékelődött. A 2000-es Lisszaboni Stratégia azt tűzte ki célul,
hogy 2010-re az EU a világ legversenyképesebb tudásalapú régiójává váljon. Az
oktatás a közös európai gondolkodás meghatározó elemévé vált.
A foglalkoztatási stratégia első tíz évét elemző bizottsági dokumentum egyik
megállapítása szerint az oktatás és a képzés az EU hosszú távú versenyképességi
és társadalmi kohéziós fejlesztésének elengedhetetlen tényezői. E cél elérésének
eszköze a lakosság átlagos képzettségi színvonalának emelése, a képzettség és a
munkaerőpiaci igények közötti összhang erősítése. Az oktatási és képzési beruházások az egyenlőtlenségek alakulására is jótékony hatással lehetnek azzal, hogy
javítják a leginkább rászorulók – köztük a hátrányos helyzetűek és a bevándorlók
– foglalkoztatási esélyeit. Ebből következően az oktatási és képzési rendszerek
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méltányosságot segítő szerepe is hozzájárult az ágazat fejlesztési szükségleteinek
elismeréséhez.
Az oktatás, a képzés és a foglalkoztatáspolitika közötti szoros kapcsolatot,
a szakpolitikák közötti koherenciát mutatja, hogy az 1998-tól megjelenő Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalakban meghatározott elvárásokba fokozatosan beépültek oktatáspolitikai célok is. A 2001-es irányvonalakban az egész életen át
tartó tanulás mint horizontális követelmény szerepel.
2001-ben a Tanács elfogadott egy állásfoglalást, mely szintén hangsúlyozta
az összefüggéseket az oktatás- és szakképzés-politika, valamint az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósulása között. Kiemelte, hogy az oktatást és a képzést nem lehet a foglalkoztatástól függetlenül kezelni, és hangsúlyozta az oktatáspolitika össztársadalmi kontextusba ágyazásának fontosságát.
2001-ben a Bizottság két jelentést készített a tagállamok Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterveinek áttekintése alapján. A vizsgálat célja annak feltárása volt,
hogy az oktatás és szakképzés ESZA-támogatása milyen konkrét tevékenységek
formájában jelent meg. A jelentés megállapította, hogy a tagállamok még nem
rendelkeznek „koherens oktatási, képzési stratégiával, amely szerves egységbe
fogná össze az egyes oktatási, képzési rendszereket, és előmozdítaná a formális
és informális tanulás ügyét” (European Report, 2001b). Ugyanakkor elismeri a
tagállamok erőfeszítéseit például az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a munka
melletti képzések ösztönzése, a szakmai készségek, képességek elsajátítása és a
szakképzettségek elismertetése terén.
A 2002-es Foglalkoztatási Irányvonalakban foglaltak szerint a tagállamoktól
azt várták, hogy növeljék a humánerőforrás-fejlesztést célzó beruházásaikat. Az
oktatás és a képzés fejlesztésére számszerű célokat is meghatároztak. Kijelölték a
támogatható tevékenységek körét, ugyanakkor a támogatható célok sokszínűsége
alapján minden tagállamnak lehetősége volt arra, hogy sajátos nemzeti fejlesztési
céljainak megfelelően tudja felhasználni az ESZA-forrásokat az oktatás, a képzés
területén is.
A tagállamok közös gondolkodásának és párbeszédének eredményei beépültek a közös politikába, és vissza is hatottak a tagállami elgondolkodásokra. A
kihívásokra reagáló és egymásnak jól megfeleltethető ágazati megoldások módszerei közt megjelent a szakpolitikai tanulás, amely a párbeszédre, a tapasztalatok
és működő gyakorlatok cseréjére, a közös kísérletezésre és a mérhető eredmények összevetésére épült. E mechanizmus legitimitását erősítette, hogy a 2000ben elfogadott Lisszaboni Stratégia a foglalkoztatási stratégia kapcsán már korábban bevezetett, nyitott koordinációs módszert (Open Method of Coordination,
OMC) nevezte meg a megvalósítást strukturáló eszközként. Jóllehet később sok
kritika érte e módszer hatékonyságát, mégis el lehetett indulni olyan politikaterületeken a közös gondolkodással, amelyek esetében a tagországok ragaszkodtak
a nemzeti hatáskörük megtartásához (oktatás, kutatás-fejlesztés).
79

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Az élethosszig tartó tanulás megközelítését a tudásalapú gazdaság térnyerése,
a társadalmi stabilitás igénye tette szükségessé. Az egyéni készségek, képességek
munkaerőpiaci jelentőségének, a társadalmi kihívások változásának felismerése,
a gazdasági válsághelyzetek következtében az unión belül megfogalmazódott a
kapcsolódó közös stratégiaalkotás iránti igény. (Németh, 2011)
A 2000-es lisszaboni csúcs célként fogalmazta meg, hogy az évtized végére
az Európai Uniónak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú
társadalmává kell válnia, amely fenntartható gazdasági növekedésre képes a több
és jobb minőségű munkahely teremtése, illetve az erősebb társadalmi kohézió
által. Az, hogy az oktatásnak érdemi szerepet szántak e célok elérésében, kitűnő
esélyt teremtett az ágazat kormányzati politikán belüli szerepének erősítéséhez.
Az unió három stratégiai célt és az azokhoz kapcsolódó célkitűzéseket fogalmazott meg (Kovács, 2004), melyeket a tervek szerint 2010-re el kellett volna érni :
1. Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának
javítása:
• a tanárok képzésének fejlesztése;
• a tudásalapú társadalom által megkívánt készségek és képességek fejlesztése;
• az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT) való hozzáférés biztosítása mindenki számára;
• a természettudományi és a műszaki tanulmányok vonzóbbá tétele;
• az erőforrások legjobb kihasználása.
2. Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára:
• nyitott tanulási környezet biztosítása;
• a tanulás vonzóbbá tétele;
• az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása.
3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása szélesebb közönség számára:
• a kapcsolódási pontok erősítése a munka és a kutatás világával, valamint
a társadalommal általában;
• a vállalkozó szellem fejlesztése;
• az idegennyelv-tanulás fejlesztése;
• a mobilitás erősítése;
• az európai együttműködés erősítése.

Európa 2020
Az unió 2010 és 2020 közti időszakát az Európa 2020 stratégia határozta
meg, amelynek az oktatás vált az egyik meghatározó szakpolitikájává. Az EU2020
öt számszerűsített célkitűzése közül kettő az oktatáshoz kötődik (a korai iskolael80
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hagyók arányának csökkentése 10 százalékra és a 30–34 évesek körében a felsőfokú végzettségűek arányának növelése 40 százalékra). A hét zászlóshajó program
közül pedig három kötődik ehhez a területhez (Fiatalok mozgásban, Új készségek és Új munkahelyek). Ebben az időszakban a rendszerintegráció és koordináció kérdései is előtérbe kerültek.
A 2010-et követő időszakban működő eszközök a következő területeket ösztönzik:
• az oktatás, oktatási ágazatok és a munkaerőpiac közötti átmenetet;
• a tanulási utak összekapcsolódását;
• a formális és nem formális tanulási kontextusok és tanulási eredményeik
egymáshoz illesztését;
• a tanulási kimenetek és eredmények koherens rendszerét (európai szakképzési kreditrendszer, ECVET);
• a tanulás megszervezését és a szolgáltatások minőségét biztosító standardok keretének alkalmazását (európai minőségbiztosítási referenciakeret, EQARF).
Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete hatályon kívül
helyezte az 1999-es jogszabályt, és újból meghatározta az ESZA célját és hatályát.
A rendelet azért kiemelkedő jelentőségű, mert az oktatási és a szakképzési politikák és rendszerek fejlesztésének támogatását már önálló célként fogalmazza meg.
Meghatározza a célkitűzésekre összpontosító beruházási prioritásokat, valamint
az ESZA által finanszírozható tevékenységtípusokat. A rendelet az ESZA céljai
közt nevesíti azt, hogy ösztönözze az oktatást, a készségek fejlesztését és az egész
életen át tartó tanulást. Kiemelt hangsúlyt helyez a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a szociális biztonságra, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az egészség védelmének magas szintjére. Támogatja a tagállamokat a foglalkoztatás, az oktatás, a képzés fejlesztésében,
valamint a társadalmi kirekesztés, a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelemben.
A rendelet értelmében az ESZA-források felhasználásánál figyelembe kell
venni az Európa 2020 integrált iránymutatásokat és a vonatkozó országspecifikus
ajánlásokat, a kapcsolódó nemzeti stratégiákat (pl.: foglalkoztatási, romaintegrációs, fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégiákat), valamint elő kell segítenie
a kiemelt kezdeményezéseket is – különösen az „Új készségek és munkahelyek
menetrendje”, a „Mozgásban az ifjúság”, „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja”, a „Digitális menetrend” és az „Innovatív
Unió” kezdeményezésekben szereplő releváns tevékenységeket.
A rendelet szerint az ESZA a következő beavatkozási területeket támogathatta:
„Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében” tematikus
célkitűzés tekintetében a következők:
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•

a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás
megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
előmozdítása a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is;
• a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára;
• az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális
módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák
előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén;
• az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló
kurrikulumfejlesztés, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a
duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése. (1304/2013/EU RENDELET, 3.
cikk c) pont )
„A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzés esetében:
• az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó
politikák, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában
érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a
nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és
területi paktumok révén. (1304/2013/EU RENDELET, 3. cikk d) pont)
A 2014-20-as időszak egyik legjelentősebb fejlesztése az ex-ante kondícionalitások bevezetése volt. Az oktatás területén négy ilyen előzetes feltételnek kellett
megfelelni. Az egyik a korai iskolaelhagyásterületén várta el a beavatkozásoknak
keretet adó stratégia meglétét és a megfellelő adatgyűjtést és szolgáltatást írta elő.
A másik a felsőoktatás területén kívánta meg ugyanezt az ágazat expanziójához
kapcsolódóan. A harmadik terület az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó
stratégia, míg a negyedik terület pedig a szakképzés területén várta el olyan stratégia megalkotását, amely e képzési forma hatékonyságát és minőségét javítja.
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Közösségi programok
1986-ban, az Egységes Európai Okmány elfogadását követően, számos oktatással, képzéssel kapcsolatos közösségi program indult el. Ezek közös jellemzője, hogy meghatározott prioritásokat, preferenciákat követnek, multilaterálisak, szerződéses viszonyra épülnek, társfinanszírozással valósulnak meg, és a
résztvevőket a kölcsönösség és az együttműködés jellemzi. Az 1990-es években a
közösségi programokat két nagy csoportba vonták össze. A Socrates az oktatással, a Leonardo da Vinci a szakképzéssel foglalkozó együttműködéseket foglalta
magában. Emellett az Erasmus-program a felsőoktatási együttműködéseket és az
Európán belüli mobilitást támogatta.
A programok rendszere jelentős változásokon ment keresztül az évek során.
Az Élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) programja négy alprogramot tartalmazott. A Comenius a közoktatás, az Erasmus a felsőoktatás, a Leonardo da Vinci a szakképzés, míg a Gruntvig a felnőttképzés területén működött. Az
LLL-program Jean Monet intézkedései a tanítás és az európai integráció területén
működött. A közösségi kezdeményezés közel 7 milliárd euró támogatást juttatott
oktatással/képzéssel foglalkozó szervezeteknek a 2007–2013-as időszakban.
A 2014 óta Erasmus+ néven futó program az unió talán legsikeresebb programja. A program egyesíti a korábbi oktatási és képzési területeket. A program
14,7 milliárd eurós költségvetése 4 millió európainak biztosít lehetőséget arra,
hogy tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt, tapasztalatot szerezzen
és önkéntes munkát végezzen külföldön.
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Társadalmi felzárkózás
Háttér
A szociális ügyek az Európai Unió terminológiájában hagyományosan a foglakoztatással kapcsolódnak össze. Ahogy azt Az Európai Szociális Alap története c. fejezetben
bemutattuk, az EU kialakulásakor kitűzött, alapvetően gazdasági célú együttműködés
a szociálpolitikát, illetve a társadalmi felzárkózási programokat – a szubszidiaritás elve
alapján – nemzetállami hatáskörként kezelte, s egészen 1997-ig, az amszterdami szerződésig a Közösség jelentősen korlátozott felhatalmazással rendelkezett ezen a területen.
A 2000-ben megfogalmazott Lisszaboni Stratégiával az EU határozottan elköteleződött a szegénység elleni küzdelem mellett. Ezzel a társadalmi kirekesztés
(exclusion) és annak pozitív tartalmú párja, a társadalmi befogadás (inclusion)
fogalma szerves részévé vált Európa (szociálpolitikai) szóhasználatának, csakúgy
mint a szegénység vagy a munkanélküliség. A társadalomtudósok ugyan vitatkoznak e fogalmak pontos meghatározásán, mégis úgy terjedt el a használata,
mintha jelentése magától értetődő lenne.
A kirekesztés fogalmát a francia szociológusok alkalmazták először, az 1980as évek társadalmi és gazdasági átalakulásához kötődő szociális problémák elemzésekor. Az 1970-es évek végétől Franciaországban, majd az Egyesült Királyságban
is egyre inkább a figyelem középpontjába került a társadalmi kirekesztettség fogalma, amely megszületésekor az új típusú, modernkori szegénység megragadására
szolgált. A fogalom használatát az Európai Unióban 1985-ben vezették be, Jacques
Delors Európai Bizottsági elnöksége idején. Számos kutatási program indult el ebben az időben az Európai Unió támogatásával, melyek a szegénység felszámolását
célozták, s érdeklődésük középpontjában a társadalmi kirekesztettség jelensége állt.
A társadalmi kirekesztés fogalomhasználata különösen jól alkalmazható, legfőképpen azért, mert nem pusztán a helyzetet írja le, hanem figyelmet szentel azon
folyamatoknak, amelyek kirekesztéshez vezetnek, ráirányítja a figyelmet arra, hogy a
szegénységet nem mint jelenséget, hanem mint egy folyamat eredményét szemléljük.
A társadalmi kirekesztés mára elfogadott, s az EU által használt definíciója
három mutató kombinációjából áll:
1. A szegénység kockázatának mutatója (vagy a relatív jövedelmi szegénység) azoknak az egyéneknek az arányát méri (százalékban kifejezve),
akik olyan háztartásokban élnek, ahol az előző évben rendelkezésre álló
egy főre jutó elkölthető jövedelem nem érte el az országos középérték
(medián) 60 százalékát.
2. A súlyos anyagi nélkülözés mutatója azon emberek százalékos arányát
méri, akik az EU által kialakított, minden évben lefolytatásra kerülő felmérésben (SILC) arról számoltak be, hogy a következő kilenc tétel közül
legalább négy igaz rájuk:
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a.
b.
c.
d.
e.

anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval;
anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel;
anyagi okból nem rendelkezik telefonnal;
anyagi okból nem rendelkezik gépjárművel;
nem engedheti meg magának kétnaponta hús, hal vagy ezzel
egyenértékű élelmiszer fogyasztását;
f. nem engedheti meg magának, hogy évente egy hetes nyaralásra
menjen, távol otthonától (akár bel- akár külföldön);
g. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;
h. képtelen váratlan kiadások fedezésére;
i. képtelen a lakás megfelelő fűtésére.
3. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők számának
mutatója az olyan háztartásokban élők százalékos aránya, amelynek 18–
59 éves tagjai csak legfeljebb 20 százaléknyi időt dolgoztak ahhoz képest,
amit az előző évben potenciálisan dolgozhattak volna, ha az egész évben
teljes munkaidőben dolgoznak.
A szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek
mindazok, akik e három mutató bármelyikébe tartoznak.
A társadalmi kirekesztődés által fenyegetett csoportok (munkanélküliek,
fogyatékos személyek, etnikai kisebbségek tagjai, egyéb alacsony jövedelmű csoportok) integrációját célzó uniós szintű együttműködés az egyik legújabb kezdeményezés az EU „szociális dimenzióján” belül. Ennek jogi alapjait az 1997-ben elfogadott amszterdami szerződés 136. és 137. cikkelye fektette le. A szerződés arról
rendelkezik, hogy a társadalmi kirekesztődés elleni harcnak az EU új szociálpolitikai célkitűzésévé, az európai szociális modell egyik alappillérévé kell válnia.
Az ezredforduló széles körű optimizmust hozott az Európai Unió egészében.
A kelet-közép-európai, illetve a többi, volt államszocialista országgal a csatlakozási tárgyalások biztatóan haladtak előre, az európai alkotmányozás folyamata
is bizakodásra adott okot. A szociális területen való együttműködés előtt kaput
nyitó (1997-es) amszterdami szerződés nyomán, a nyitott koordinációs mechanizmus módszerével elindult a kooperáció a szegénység elleni küzdelem, majd
kooperáció kezdődött a nyugdíjpolitika és az egészségügy terén is.
A 2000 márciusában megtartott lisszaboni csúcstalálkozón az EU azt a
stratégiai célt tűzte ki a következő évtizedre, hogy a világ legversenyképesebb
és legdinamikusabb tudásalapú társadalmává váljon, amely képes a fenntartható
gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely létesítésére, erősebb társadalmi
kohézió biztosítása mellett. Az EU ezen stratégiája minden gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatósági célkitűzését ötvözte ebben. Ennek a társadalmi felzárkózás szempontjából az volt az elsődleges szerepe, hogy a dokumentum egyenrangúan fontos célként jelölte meg a társadalmi kohéziót, a gazdasági/
versenyképességi és a foglalkoztatási, környezetvédelmi célokat. A kialakulását
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tekintve az európai gazdasági együttműködésként (közös piac létrehozása, vámunió) alapított unió esetében sokan gondolták úgy, hogy ez a stratégiai cél egy
hosszú folyamat betetőzése lehet: a gazdasági együttműködéssel azonos rangra
kerül a szociálpolitikai dimenzió.
Ennek érdekében az Európai Tanács döntést hozott az uniós szintű társadalmi kirekesztődés ellenes stratégiáról, amelyet a nemzeti akciótervekből és az
együttműködésen alapuló közösségi akciókból álló, nyílt koordinációs mechanizmusra alapoznak (vagyis nem hoznak jogszabályokat a megfogalmazott célok
elérése érdekében). A döntés értelmében a stratégiát konkretizáló célkitűzéseket
később kívánták meghatározni.
A lisszaboni csúcsot előkészítő Európai Bizottsági javaslat arról számolt be,
hogy az EU tagországaiban a szegénységi küszöb alatt élők és a társadalmi kirekesztődés által fenyegetettek száma elfogadhatatlanul magas. Ezért az EU célja a
szegénységi küszöb alatt élők arányának csökkentése: 2000-ben a teljes népesség 18
százaléka élt a szegénységi küszöb alatt. A lisszaboni célkitűzések ennek mértékét
2005-ig 15, 2010-ig 10 százalékra tervezték csökkenteni, míg 2010-ig a szegénységben élő gyermekek vonatkozásában a mutató felére csökkentését irányozták elő.

Társadalmi Kirekesztődés Elleni Stratégia
A fenti célok megvalósítása érdekében kialakított Társadalmi Kirekesztődés
Elleni Stratégia28 a következőket foglalja magában:
• a társadalmi kirekesztődés jobb megértésének elősegítése folyamatos
párbeszéd, információcsere és a jó gyakorlatok kölcsönös megismertetése, a közösen elfogadott mutatók alapján;
• a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem elvének középpontba állítása
(mainstreaming) a tagállamok foglalkoztatási, oktatási és képzési, egészségügyi és lakáspolitikájában;
• speciális célcsoportokra (pl. etnikai kisebbségek, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők) irányuló akciók.
A stratégia végrehajtásának eszköze a nyílt koordinációs mechanizmus volt,
amely a következőket foglalja magában:
• irányvonalak kijelölése a tagállamok számára, a célok végrehajtásának
rövid, közép- és hosszú távú ütemtervével együtt;
• mennyiségi és minőségi mutatók kialakítása a tagállamok és a vizsgált ágazatok igényeihez igazítva, a jó gyakorlatok összehasonlításának eszközeként;
• a kijelölt EU-s irányvonalak beépítése a nemzeti és a regionális politikákba, a nemzeti és regionális különbségek figyelembevételével;
• kölcsönös tanulási folyamat formájában megszervezett rendszeres monitorozás, értékelés és áttekintés.
28

EU Commission (2000): Social Policy Agenda. Brussels, European Communities.
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A nizzai csúcstalálkozón, 2000 decemberében elfogadták a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem közös célkitűzéseit, majd felhívták a tagállamokat a 2001.
július–2003. június közti időszakra vonatkozó nemzeti akciótervük kidolgozására.29 A tagállamok a következő célkitűzések alapján készítették el akcióterveiket:
1. A foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára.
1.1. A foglalkoztatottság lehetővé tétele:
• a foglalkoztatottság lehetővé tétele a legelesettebb csoportok számára;
• a munkahely és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, beleértve
a gyermekek és rászorulók gondozásának lehetőségét;
• a szociális gazdaság munkahelyteremtő lehetőségeinek kihasználása;
• a munka világából történő kiszorulás megakadályozása a foglalkoztathatóság növelése által (eszközei az emberi erőforrás menedzsment, az
élethosszig tartó tanulás).
1.2. A forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
mindenki számára:
• a szociális védelmi rendszer kialakítása oly módon, hogy mindenki az
emberi méltósággal összeegyeztethető módon élhessen;
• a szociális védelmi rendszer kialakítása úgy, hogy a munkavállalásnak ne
legyenek ellenösztönzői;
• megfelelő lakókörülmények, valamint a normális élethez szükséges
kommunális szolgáltatások mindenki számára;
• mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátások;
• a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett csoportok számára is az oktatáshoz, igazságszolgáltatáshoz, valamint egyéb szolgáltatásokhoz (pl.
kultúra, sport) való hozzáférés.
2. A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése:
• a tudásalapú társadalom és az új információs és kommunikációs technológiák lehetőségeinek kiaknázása és annak biztosítása, hogy előnyeiből
senki ne maradjon ki, különös tekintettel a fogyatékkal élő személyekre;
• a társadalmi kirekesztődéshez vezető krízishelyzetek (pl. eladósodás, iskola idő előtti abbahagyása, hajléktalanság) megelőzését célzó intézkedések foganatosítása;
• a családi szolidaritás megőrzését célzó intézkedések foganatosítása.
3. A legelesettebbek segítése:
• a tartós szegénység kockázatának kitett emberek (pl. fogyatékos személyek) társadalmi integrációjának elősegítése,
• a gyermekek társadalmi kirekesztődésének megszüntetésére irányuló törekvések,
• átfogó intézkedések a leszakadó régióknak.
29

2003 közepétől szintén két évre kell majd elkészíteni az újabb nemzeti akcióterveket, amelyet felvétele
után hazánknak is teljesítenie kellett.
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4. Minden érintett szerv mozgósítása:
• a társadalmi kirekesztődés által érintett emberek részvételének és érdekérvényesítésének elősegítése, a tagállami gyakorlatok szerint;
• a társadalmi kirekesztődés elvének figyelembevétele az érintett szakpolitikákban (mainstreaming elve);
• párbeszéd és partnerség kialakítása a társadalmi kirekesztődésben érintett állami és piaci szereplők, valamint a civil szféra között.
A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem terén a nemzeti akcióterveknek – a fenti célkitűzések mellett – összhangban kell lenniük az Európai
Foglalkoztatási Stratégia irányvonalaival is, ugyanakkor elő kell segíteniük a
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek tudásalapú társadalomba való bekapcsolódását.
Az országok közti összehasonlítás érdekében kidolgozták a társadalmi kirekesztődés közös mutatószámait, amelyeket 2001 decemberében, az Európai
Tanács laekeni ülésén fogadtak el. Emiatt ezeket a mutatókat leakeni indikátoroknak is nevezik.
Az együttműködés erősítésének eszközeként 2002. január 1-től a társadalmi
kirekesztődés elleni stratégiát Közösségi Akcióprogram segítette, amelyet öt évre
fogadtak el, 75 millió eurós költségvetéssel. A program leszögezi, hogy a társadalmi kirekesztődés leküzdése mindenekelőtt a tagállamok feladata, így a program
szándéka a Nemzeti Akciótervek megvalósításának elősegítése, a tagállamok akcióinak gazdagítása, az országok közti együttműködés, a tapasztalatcsere elősegítése. A Közösségi Akcióprogram keretében végrehajtható akciók a következőkre
terjedtek ki: a társadalmi kirekesztődés jellegzetességeit, okait, folyamatait, tendenciáit feltáró elemzések készítése, a politikai együttműködés, az információcsere elősegítésére, a jó gyakorlatok kölcsönös megismertetésére irányuló tevékenységek, illetve valamennyi érintett szereplő bevonása és hálózatépítés a szegénység, a
társadalmi kirekesztődés elleni harc érdekében. A Közösségi Akcióprogramokban
való részvétel az adott szakterületen az integrációs felkészülés kiemelten fontos
eszköze. Az akcióprogramba való bekapcsolódásra a kelet-közép-európai tagjelölt
országoknak is lehetőségük volt, hazánk 2002 júliusában kapcsolódott be. A Közösségi Akcióprogramot később felváltotta az ún. Progress Közösségi Akcióprogram, amelynek tevékenysége hasonló a korábbiéhoz.
Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan az EU megkezdte az együttműködést a tagjelölt országokkal is. A folyamat célja az volt, hogy 2003 végére a
Bizottság segítségével minden tagjelölt ország készítsen el egy Társadalmi Beilleszkedéssel Kapcsolatos Közös Memorandumot (Joint Inclusion Memorandum, JIM). Ez a memorandum tartalmazza az adott ország vonatkozásában a
társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos fő kihívásokat és tervezett szakmapolitikai intézkedéseket.30
30

http://www.refomix.hu/cikkek/jim_magyar.doc
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A tagállami akciótervek értékelése után a Bizottság elkészítette átfogó, közös
jelentését (joint report31) a nemzeti akciótervekről, amelyet az Európai Tanács leakeni ülésére terjesztett elő.
A Bizottság jelentése részletezi azokat a rizikótényezőket, amelyek a szegénység/elszegényedés veszélyét erősen növelik:
• a munkanélküliség (a tartós és a nagyon tartós munkanélküliség messze
a leggyakrabban említett faktor),
• alacsony jövedelem,
• alacsony minőségű munka,
• hajléktalanság,
• rossz egészségi állapot,
• bevándorolói múlt,
• alacsony iskolai végzettség,
• nemek közötti esélyegyenlőtlenség,
• diszkrimináció és rasszizmus,
• fogyatékossággal való élés,
• időskor,
• egyszülős családok,
• droghasználat és alkoholizmus,
• halmozottan hátrányos (elmaradott) környezetben, településen való lét.
Néhány tagországban kiemelték ezen rizikótényezők hosszú távon történő egymásra, illetve egymást erősítő hatását, valamint a ciklikus és az
intergenerációs szegénységet. Felsorolt ezen kívül olyan rizikófaktorokat is,
amelyek a társadalom strukturális változásából adódnak, a legtöbb ember
számára kedvezőek, egyesek számára azonban a leszakadás veszélyét hordozzák: a globalizációból adódó munkaerőpiaci változások, a tudásalapú
társadalom gyors térhódítása, a demográfiai és a háztartásszerkezetben bekövetkező változások, a nemzetközi migrációból adódó etnikai, kulturális,
vallási sokszínűség.
A jelentés a társadalompolitika/szociálpolitika számára legnagyobb kihívásnak azt jelöli meg, hogy hogyan lehet biztosítani azoknak az elosztó mechanizmusoknak a megfelelő működését, amelyek lehetőségeket és erőforrásokat
osztanak (újra), mint például a foglalkoztatáspolitika, az adórendszer, a szociális védelem rendszere, az oktatás, a lakhatás, az egészség, egyéb szolgáltatások.
Kérdéses, hogy ezek mennyire adekvátak a szegénység és a kirekesztődés magas kockázatú csoportjai számára, valamint mennyire képesek a rendszerek ezen
egyéneknek alapvető jogokat garantálni.
A tagállamok leírásaiban a problémák széles köre jelent meg, ezzel párhuzamosan a tagországok többségében nyolc jól meghatározható eszköz fogalmazódott meg:
31

European Union (2004): Joint report by the Commission and the Council on social inclusion.
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1. egy befogadó munkaerőpiac fejlesztése, a foglalkoztatás mint jog és lehetőség biztosítása mindenki számára;
2. egy megfelelő jövedelem és az emberhez méltó élet forrásainak biztosítása;
3. iskolai hátrányok kezelése;
4. erősíteni a családi szolidaritást és védelmezni a gyermekek jogait,
5. jó lakhatási körülményeket biztosítani mindenkinek;
6. egyenlő hozzáférés garantálása és beruházás a jó minőségű szolgáltatások érdekében (az egészség, közlekedés, szociális szolgáltatások, kultúra,
rekreáció és jog területén);
7. a szolgáltatások biztosításának javítása;
8. a többszörösen hátrányos területek rehabilitációja.
A tagországok összehasonlíthatósága és a fejlődés figyelemmel kísérése érdekében a nizzai csúcstalálkozón az Európai Tanács felszólította a tagállamokat
és a Bizottságot, hogy közös mutatószámokat dolgozzanak ki a társadalmi kirekesztődés értékelésére. A mutatószámok között külön hangsúlyt kell fektetni a
relatív jövedelmi szegénység fogalmának kidolgozására (beleértve olyan aspektusait, mint a szegénység szintje, kiterjedtsége, mélysége, időbeli változása, illetve
a szegénység nemre, korra, háztartásformára és foglalkozási ágra való bontása),
valamint a szegénység sokdimenziós voltára, így a jövedelemalapú mérést ki kell
egészíteni a foglalkoztatottságra, lakókörülményekre, egészségi állapotra és képzettségre vonatkozó adatokkal is.
A 2004–2006-os évekre vonatkozó nemzeti cselekvési tervek közé Magyarország is megküldte a saját Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési
Tervét az Európai Bizottságnak. Ebben – a Társadalmi Beilleszkedéssel Kapcsolatos Közös Memorandumban megfogalmazottakra alapozottan – fő célkitűzésként a foglalkoztatás bővítése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,
a tartós és mélyszegénység csökkentése, illetve a gyermekszegénység elleni küzdelem („Beruházás a jövőbe”) fogalmazódott meg. Mindezt kiegészíti az az elv,
hogy a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet minden területen és az igazgatás minden szintjén szolgálni kell (ún. mainstreaming elv). Az Európai Bizottság
a 2004-ben újként csatlakozó tagállamok nemzeti cselekvési terveiről írott jelentésében hat fő kihívást azonosított:
1. az aktív munkaerőpiaci politikák és az élethosszig tartó tanulás erősítése;
2. annak biztosítása, hogy a szociális védelmi rendszerek megfelelő forrásokkal rendelkeznek, ugyanakkor a munkavállalásra ösztönöznek;
3. a gyermekek szegénysége elleni intézkedések erősítése;
4. hozzáférés biztosítása a megfelelő minőségű lakhatáshoz és a hajléktalanság csökkentése;
5. a közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása (különösen az egészségügy, szociális, oktatás-képzés, illetve közösségi közlekedés szolgáltatásai estében);
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6. a leghátrányosabb csoportok – elsősorban romák és fogyatékossággal
élők – társadalmi befogadására irányuló erőfeszítések fokozása.
Magyarország vonatkozásában a Bizottság az alábbi kiegészítést teszi:
• a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás, melyhez nagyobb
mértékű forrásbevonás szükséges;
• erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia;
• váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás
monitorozása;
• erősödjön a nem kormányzati szereplők bevonása a döntés-előkészítésbe és a végrehajtásba;
• kapjon nagyobb figyelmet a gazdasági inaktivitás kezelése;
• kerüljön figyelembevételre a társadalmi nemek szempontjainak.
A Lisszaboni Stratégia teljesítésének félidei felülvizsgálata32 jelentős változtatásokat hozott egyrészt a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás bővítésére tett kiemelt erőfeszítések elvonták az európai szakpolitika alkotók figyelmét a szegénység elleni küzdelemről, másrészt közös stratégiaalkotást vezettek
be. A tagországok ún. nemzeti lisszaboni reformprogramok készítését vállalták,
melyek a 2005–2008 közti időszakban e két kiemelt célterületre fordították a
kormányzatok figyelmét. Ezzel párhuzamosan a szegénység elleni küzdelem
és a társadalmi felzárkózás önálló nemzeti cselekvési terveit kiszélesítették, a
2006–2008-as és a 2008–2010-as időszakra vonatkozó kormányzati terveket
már kiegészítve a megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerekre és az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerekre vonatkozó célkitűzésekkel.
Az e három területből építkező nemzeti stratégiaalkotás a szociális védelem
megújítását szorgalmazta. A szociális védelem és a társadalmi összetartozás
jegyében új, közös, a területek közt átívelő célok kerültek megfogalmazásra:
a társadalmi összetartozás és esélyegyenlőség megteremtése mindenki számára megfelelő, elérhető, pénzügyileg fenntartható és hatékony szociális védelmi
rendszerek és társadalmi befogadási szakpolitikák által. Határozott cél volt a
megújított Lisszaboni Stratégiával való szoros együttműködés. Ezen az átfogó
célon túl megmaradtak az egyes területekre vonatkozó speciális célkitűzések.
A társadalmi összetartozás érdekében az aktív társadalmi befogadást a munkaerőpiaci részvétel támogatásával, a leginkább hátrányos helyzetűek körében
pedig a szegénység és a kirekesztődés elleni küzdelemmel kívánja elérni. Az
alapvető erőforrásokhoz való hozzáférést, a társadalmi részvételhez elengedhetetlen szociális szolgáltatásokhoz való jogot, a kirekesztés minden formája és a
diszkrimináció elleni küzdelemmel szolgálja. A hatékony és hatásos társadalmi
befogadási politikák megfelelő koordinációját is sürgetve igyekszik elérni a kitűzött célokat a nemzeti stratégiaalkotás. Magyarország három prioritást jelölt
32

Report from the High Level Group chaired by Wim Kok (2004): Facing the challenge – The Lisbon strategy for growth and employment.
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ki a 2006–2008 közti időszakra vonatkozó, Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért című dokumentumában:
1. a munkaerőpiaci befogadás elősegítése és az inaktivitás csökkentése;
2. a gyermekszegénység elleni küzdelem;
3. a területi és lakhatási hátrányok mérséklése.
A magyar cselekvési terv nagyon hangsúlyosan támaszkodott az Európai
Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira.

Az Európa 2020 stratégia időszaka
2010-től a Lisszaboni Stratégiát felváltja egy újabb tíz éves időtávra, átfogó
célokat megfogalmazó stratégia. Az Európai Unió – a Lisszaboni Stratégia folytatásaként – a következő (jelenlegi) évtized legfontosabb közösségi célkitűzéseit
az EU2020 stratégiában foglalta össze. Az új évtized stratégiájára erősen hatott a
2008–2009-es gazdasági válság. Ez a 2020-ig szóló dokumentum számszerűsített
célokat rögzít öt kulcsfontosságú területen:
• Foglalkoztatás: a 20–64 évesek körében 75 százalékos foglalkoztatottsági
arány elérése.
• K+F/innováció: az EU GDP-je 3 százalékának kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzésére fordítása.
• Éghajlatváltozás/energia: a 20-20-20 százalékos célkitűzés értelmében az
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékkal történő csökkentése, a megújuló energiaforrások arányának 20 százalékkal történő növelése, az energiahatékonyság 20 százalékkal történő javítása.
• Oktatás: az EU átlagában a lemorzsolódási arány 10 százalék alá csökkentése, a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 és 34 év közötti lakosok
legalább 40 százalékos aránya; a korai iskolaelhagyók (vagyis lemorzsolódók) arányának 10 százalék alá csökkentése.
• Szegénység/társadalmi kirekesztés: a szegénységben és társadalmi kirekesztődésben lévők számának minimum 20 millió fővel történő csökkentése.
Noha ezek a stratégiai célok nem nevesítenek új, a korábbiaktól gyökeresen eltérő fejlesztési irányokat, újfent megerősítették a szociális dimenzió fontosságát, például a társadalmi felzárkózás kapcsán. A foglalkoztatási ráta növelése
csak úgy képzelhető el, ha a hátrányosabb, a munkaerőpiacról tartósan kiszorult
munkavállalási korú népesség is részt vesz a munkaerőpiacon. Az oktatási célkitűzések közül az iskolai lemorzsolódás elleni fellépés a szegénység generációkon
átörökítődő körét hivatott megtörni. A szegénység és a társadalmi kirekesztés
csökkentése pedig közvetlenül a felzárkózás mértékét mérő indikátor.
Az EU2020 stratégia megvalósítását a korábbi Lisszaboni Stratégiánál erőteljesebben koordinálja az Európai Bizottság. A stratégiai célok megvalósítását
úgynevezett zászlóshajó programok köré csoportosították:
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I. Intelligens növekedés:
1. Európai digitális menetrend,
2. Innovatív Unió,
3. Mozgásban az ifjúság.
II. Fenntartható növekedés:
4. Erőforrás-hatékony Európa,
5. Iparpolitika a globalizáció korában.
III. Inkluzív növekedés:
6. Új készségek és munkahelyek menetrendje,
7. Szegénység elleni európai platform.
A szegénység elleni európai platform napjainkban tulajdonképpen a szociális
és a területi kohézió (összetartozás) európai szintű keretrendszerét adja. A platform
hangsúlyozza a szegénység többarcúságát, amely azt is jelenti, hogy minden érintett szakmapolitikai területnek hozzá kell járulnia e célok eléréséhez. Különösen
fontos egyrészt az aktív korú emberek esetében a munkához jutás lehetősége, mely
az egyik legjobb eszköz a társadalmi felzárkózásra, másrészt a szociális szolgáltatásokhoz, illetve a szociális védelemhez (társadalombiztosítás) való hozzáférés. A
szegénység elleni európai platform mindezeken túl magában foglalja az oktatás
és ifjúságpolitika azon intézkedéseit, amelyek az iskolai lemorzsolódás ellenében
hatnak; továbbá kitér a bevándorlók integrációjára, valamint a hátrányos helyzetű
megkülönböztetés (negatív diszkrimináció) minden formájára, kiemelve a társadalmi nemek közti egyenlőtlenséget, a fogyatékos embereket és a mentális egészségügyi problémával élőket, a romákat és a hajléktalan személyeket.
Az uniós alapok felhasználása esetében hangsúlyozza a társadalmi felzárkózás érdekében tett erőfeszítések fontosságát. A platform részeként olyan innovatív megközelítéseket kíván támogatni az Európai Unió, amelyek kiegészítik a
meglévő tagállami eszközöket és segítenek abban, hogy a szociális védelmi rendszerek költséghatékonyak, eredményesek és méltányosak legyenek. Mindebben
az Európai Szociális Alap szerepe óriási, de fontos az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap is. Az ESZA a
legfontosabb európai pénzügyi eszköz a foglalkoztatás bővítése és a társadalmi
befogadás ösztönzése esetében.
A szegénység elleni európai platform szervesen kapcsolódik az Európai
Bizottság ún. Szociális Beruházási Csomagjához, mely a társadalmi felzárkózás
érdekében tett azon erőfeszítéseket foglalja magában, amelyek rávilágítanak az
Európai Szociális Alap kulcsszerepére. Mivel a tagállamok mindegyikét érinti – jóllehet eltérő mértékben – a gazdasági, társadalmi és demográfiai kihívás,
ezért indokolt közös célok és eszközök megfogalmazása, alkalmazása. A szociális
beruházások tagállami támogatása érdekében külön útmutatót dolgoztak ki az
európai fejlesztési források célzottabb, hatékonyabb felhasználása érdekében. A
szociális beruházás csomag megkülönböztetetten kezeli a gyermekeket, hiszen a
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minél korábbi életkorban történő fejlesztés elengedhetetlen, segít a szegénység
intergenerációs örökítésének megtörésében, a munkaerőpiaci sikerek megalapozásában. A korai fejlesztés módszerein túl a gyermekek napközbeni ellátásának
fejlesztése, a hozzáférés növelése szintén támogatott. Az iskolai lemorzsolódás
elleni fellépés ugyanezen célokat szolgálja.
Magyarország esetében a társadalmi felzárkózási stratégiák, cselekvési tervek
egyik állandó célkitűzése a gyermekszegénység csökkentése. A jelentős részben az Európai Szociális Alap támogatásával létrehozott ún. Biztos Kezdet Gyerekházak a korai
fejlesztést valósítják meg. A Biztos Kezdet program szolgáltatásai: klubfoglalkozás,
amely segít megismerni a gyerekek képességeit, illetve játékkal segíti a fejlődésüket; a
családok és a szülők támogatása különböző szolgáltatásokkal; az egészségkultúra fejlesztése; a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a
szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Kiegészítik ezeket egyéb, általánosabb
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, mint például a játszócsoportok, játéktárak,
bölcsődék, pénzügyi tanácsadás, adósságkezelő szolgáltatás. A Biztos Kezdet programok rendkívül sikeresek: a hátrányos helyzetű gyermekek, családok, települések
életében hiánypótló szolgáltatásként vannak jelen az ország minden régiójában.
A társadalmi felzárkózás területén ugyancsak meg kell említenünk az Európai Unió viszonyát a romák helyzetéhez. Az európai roma népesség felzárkózásával kapcsolatosan két irányzat volt jelen, az egyik a romák jellemzően alacsonyabb képzettségén, foglalkoztatási helyzetén kívánt javítani, a másik az etnikai
diszkrimináció jelenségére fókuszált. A romák integrációja a 2000-es évektől
megjelent az európai diskurzusban, de elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozó
témaként. 2005–2015 között a Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi-gazdasági helyzetének, társadalmi befogadásának erősítése céljával létrejött nemzetközi együttműködés volt a jelentős roma lakosságú európai országok
között. Kormányzatokat, civil szervezeteket és kormányközi szervezeteket tömörített tizenkét országból (jelentős részük nem EU-tagállam33). A program részben
a tagállamok és nemzetközi szervezetek által biztosított felajánlásokból működtet
konkrét programokat. Az Európai Unió 2004-től az új tagállamok csatlakozásától
kezd el foglalkozni a romák helyzetével. 2008-ban ül össze az első Európai Roma
Csúcs, majd az Európai Platform a Roma Integrációért elnevezésű fórum kidolgozza a romák társadalmi befogadásának tíz közös alapelvét, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük:
Ezek szerint a tagállami kormányzatoknak az alábbiakra kell törekedniük:
1) gyakorlatias és diszkriminációmentes szakpolitikák,
2) a roma célcsoportra vonatkozó kifejezett, de nem kizárólagos célzás az
intézkedések tervezése során,
33

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Spanyolország, Szerbia és Szlovákia. Szlovéniának, illetve 2012-től az USA-nak megfigyelői státusza volt.
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3) interkulturális megközelítés,
4) a romák szempontjainak horizontális figyelembevétele a politikaformálásban,
5) a nemi vonatkozás figyelembevétele,
6) a tényeken alapuló szakpolitikák elterjesztése,
7) a közösségi pénzügyi eszközök használata,
8) a regionális és helyi önkormányzatok bevonása,
9) a civil társadalom részvétele,
10) a romák aktív részvétele.
2010. során – részben a gazdasági válság következményeként – már egyre fokozódott a romák (elsősorban Romániából és Bulgáriából) Nyugat-Európába tartó migrációja. A romaellenesség egyes tagállamokban jogellenes
állami megoldásokhoz vezetett. Az Európai Unió ekkor a strukturális alapok
felhasználásának rendszerével tudott hatást gyakorolni az egyébként tagállami felelősségi körbe tartozó politikákra. 2012-ben megjelent „A nemzeti roma
integrációs stratégiák európai keretrendszere 2020-ig”34, a keretrendszer nem
kérdőjelezi meg a tagállamok elsődleges felelősségét a roma integráció kérdésében, azonban kijelöli a közös célokat, és javaslatot tesz a nemzeti szintű erőfeszítések („nemzeti stratégiák”) megvalósításának nyomon követésére.
Az unió elvárásként fogalmazta meg a nemzeti roma integrációs stratégiákkal
kapcsolatban, hogy azok az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyhöz
és a lakhatáshoz való hozzáférés javításának négy kulcsterületére koncentráljanak. A célterületek közül egyedül az oktatáshoz kapcsol a Bizottság számszerűsíthető célt: 2020-ra el kell érni, hogy minden roma gyermek befejezze
legalább az általános iskolát. A közlemény konkrét javaslatokat is tartalmaz
a strukturális alapok hatékonyabb felhasználására a roma integráció céljaira,
már az akkori (2007–2013-as) programozási időszakra. Felhívták a figyelmet
arra is, lehetőség van a lakhatási körülmények javítására is az alapokból, amit
eddig a tagállamok nemigen használtak ki. A közlemény első bemutatására a
Roma Platform 2011. április 8-i, budapesti ülésén került sor, melyet a Magyar
Elnökség szervezett. A tagállamok 2011 során készítették el első nemzeti roma
integrációs stratégiáikat vagy integrált intézkedési csomagjaikat, melyeket azóta is frissítenek, valamint évente minden tagállam jelentést tesz az Európai
Uniónak a romák integrációja terén elért eredményeiről. Hazánkban ez a csomag a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia nevet kapta. Az integrációs vagy felzárkózási stratégiák tagállamonként eltérőek, hiszen különbözőek
a problémák is az egyes tagállamokban, melyekre eltérő megoldásokat alkalmaznak. De e stratégiák megvalósításában az Európai Szociális Alapnak nagy
szerepe van a legtöbb tagállamban.
34

COM(2011) 173 A Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretéről 2020-ig. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF
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A 2014-20-as időszakban a társadalmi felzárkózás területén is ex-ante kondícionalitások meghatározására került sor, amelyek teljesítése feltétele volt az
uniós források igénybevételének. Három ilyen elvárást fogalmazott meg az unió.
Az első az aktív befogadással kapcsolatos stratégia elkészítése, a második a romák
felzárkózásával kapcsolatos stratégia a harmadik pedig az egészségügyi stratégia
elkészítése volt.
Ugyancsak fontos megemlítenünk a az Európai Unió által finanszírozott
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapot
(FEAD), amelynek tevékenysége különböző formákban 1987 óta létezik35. Kiinduló célja a mezőgazdasági felesleg felhasználása volt, de 2008 után egyre inkább szociális célokat szolgált. Célja jelenleg, hogy enyhítse az Európai Unióban
a szegénység legsúlyosabb formáit és az élelmiszerhez való hozzájutás nehézségeit (élelmezési szegénység). Az alap felhasználható a leghátrányosabb helyzetben lévő társadalmi csoportok támogatására élelmiszerek, alapvető fogyasztási
cikkek (ruházat, lábbeli és tisztálkodási cikkek) biztosításával, illetve társadalmi
befogadást célzó tevékenységek szervezésével. Az alap végrehajtása a Bizottság
által jóváhagyott operatív programok útján történik. Hazánkban 2014-2020 közt
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programon keresztül valósulnak
meg programjai.

35

Korábban Food Distribution programme for the Most Deprived Persons of the Community (MDP) néven.
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Jövőkép 2020 után
Az Európai Unió jelenlegi tervezési ciklusa 2020-ban ér véget. 2018–19 folyamán kezdődik a felkészülés az új ciklus tervezésére, forráselosztásának szabályozására, így a kötet írásakor még nincsenek információk arra vonatkozóan,
hogy milyen irányokban gondolkodhat az unió.
A jövőről való gondolkodás uniós szinten 2017-ben vette kezdetét. Ekkor jelent meg a Fehér Könyv Európa Jövőjéről és a Hetedik Kohéziós Jelentés. Bár ezek
a dokumentumok még legnagyobb részt a korábbi időszak értékelését és aktuális
helyzetképet tartalmaznak, de ezek a helyzetértékelések és lehetséges szcenáriók
képet adhatnak a jövőbeli tervezés irányairól. A Fehér Könyv felvázolja a várható
folyamatokat és azok mozgatórugóit.
Európa a világ legnagyobb egységes piacaként továbbra is fontos szerepet
tölt majd be. De szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy Európának szűkülő tér
jut. Míg 1900-ban Európában élt a világ lakosságának 25 százaléka, addig 2060-ra
már csak 5 százalék fog itt élni. Gazdasági téren is gyengülésre lehet számítani.
Míg ma a világ GDP-jének 22 százalékát adja Európa, addig 2030-ra már 20 százalék alá fog esni.
A 2008-as gazdasági válság megrázta Európát. És bár azóta a térség gazdasági és foglalkoztatási helyzete helyreállt, a fellendülés nem egyenletes az unióban.
A foglalkoztatottak aránya (71,1 százalék36) meghaladja a válság előtti időszakban
jellemzőt, de még vannak olyan tagállamok, amelyek nem lábaltak ki a válságból.
Görögországban, Cipruson és Spanyolországban továbbra is magas a munkanélküliség. Az Európa 2020 stratégiában megcélzott 75 százalékos foglalkoztatási rátát csak hat tagállam éri el (Svédország, Németország, Dánia, Anglia, Észtország,
Hollandia). Továbbra is jelentősek a régiók közti eltérések, illetve vannak olyan
csoportok, akik kimaradtak a fellendülés hatásaiból. A pályakezdő munkanélküliek száma is csökkenésnek indult (2013-ban mért 23,7 százalékról 2016-ra 18,7re), valamint csökkent azon fiatalok aránya is, akik sem nem foglalkoztatottak,
sem képzésben nem vesznek részt (NEET). Felmerül annak kockázata, hogy a
mai fiatal nemzedék rosszabbul fog élni, mint a szüleik.
Európa népessége tovább öregszik, 2030-ra a legidősebb régió lesz a világon.
Az európai térség országainak egy részében már a 2000-es években is jelen volt
a népesség természetes fogyása, de az egész unió szintjén 2015 volt az első év,
amikor fogyott a népesség. E folyamatokkal párhuzamosan a bevándorlás szinte
elenyésző mértékű volt a térségben (évi hozzávetőlegesen 100 ezer fővel), míg
2015-ben 1,8 millió ember keresett menedéket az unióban. Az unión kívül született európai lakosok aránya a 2011-es 6,3 százalékról 2016-ra 6,9 százalékra nőtt.
Az unió egyik kihívása, hogy polgárainak 43 százaléka olyan régióban él,
ahol csökken a lakosságszám. Ezekben a régiókban nemcsak a születések szá36

Eurostat, 2016.
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ma csökken, hanem az elvándorlás is jelen van. A csökkenő népességű területek jellemzően falusias, elmaradottabb térségek. Ezzel szemben a nagyvárosok
és vonzáskörzeteik lakosságszáma nagymértékben nő. Az európai fővárosok lakossága összességében 8 százalékkal nőtt 2005–2015 közt, részben a magasabb
születésszám, az országon és a térségen belüli migráció és a harmadik országból
történő bevándorlás hatására.
Az Európai Unió szociális politikájának alapja az európai jóléti modell,
amely egyre több kihívással küzd, a jóléti államok egyre kevésbé képesek az új
kihívásokat kezelni. Ezek a jóléti modellek kialakulásukkor stabil munkaerőpiacra és stabil családokra épültek, ma szembe kell nézni azzal, hogy ezek a rendszerek egyre kevésbé stabilak. A lakosság egyes csoportjai tartósan kívül rekednek
a munkaerőpiacon, számukra a szegénység és a társadalmi kirekesztődés állandósul. A családszerkezet változása lehetőséget biztosít arra, hogy a nők nagyobb
mértékben jelenjenek meg a munkaerőpiacon, de ezzel párhuzamosan csökken a
családok gondozási kapacitása mind a gyermekek, mind az idősek tekintetében.
A demográfiai változások kapcsán óriási szerepe lesz az idősek egyre növekvő
arányának, így a jóléti államoknak megoldást kell találniuk egy egyre növekvő
idős népesség eltartási és gondozási igényeinek kielégítésére.
A digitalizáció egyre több területen, egyre inkább elkerülhetetlen, a mostani gyermekek jó része pedig olyan szakmákban fog dolgozni, amelyek most
még nem léteznek. Ezért szükséges hogy az európai polgárok digitális készségei fejlődjenek és az egész életen át tartó tanulás folyamatában való részvételük
erősödjön. E téren az Európa 2020 stratégiai célkitűzése az volt, hogy a 20–64
közti korosztály 15 százaléka vegyen részt képzésben, ez az arány 2016-ban 10,7
százalék37 volt. Ugyancsak figyelmet kell fordítania az uniónak azon polgáraira, akiknek alacsony a befejezett iskolai végzettsége, hiszen az ő munkaerőpiaci
esélyeik nagyon alacsonyak. A korai iskolaelhagyás csökkentése is egyike volt az
Európa 2020 céljainak, e téren a 10 százalékos rátát célozta meg a térség, a 2016os 11 százalék már megközelíti a célt, de sok tagállamban nem történtek jelentős
változások.
Ahogy a Fehér Könyv (2017. 4. oldal) fogalmaz: „Ahhoz, hogy az új lehetőségekből a lehető legtöbbet hozzuk ki, esetleges negatív hatásukat pedig mérsékeljük, nagyszabású befektetéseket kell eszközölnünk a készségfejlesztésbe, és
gyökeresen felül kell vizsgálnunk az oktatás és az egész életen át tartó tanulás
rendszereit. Emellett új szociális jogok bevezetésére is szükség lesz, hogy lépést
tartsunk a munka változó világával.”38 2017 novemberében a göteborgi csúcstalálkozón elfogadásra került a Szociális Jogok Európai Pillérének dokumentuma.
A pillér célja, hogy alapelveket fogalmazzon meg egy jól működő és igazságos
37
38

Eurostat, 2016.
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munkaerőpiac és jóléti rendszer számára, a dokumentum betekintést nyújthat az
új szociális jogok területeibe. Három területet ölel fel és húsz alapelvet fogalmaz
meg, a következő területeken:
I. fejezet: esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz:
• oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés,
• nemek közötti egyenlőség,
• esélyegyenlőség,
• a foglalkoztatás aktív támogatása.
II. fejezet: méltányos munkafeltételek:
• biztonságos és rugalmas foglalkoztatás,
• méltányos bérezés,
• tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén,
• szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel,
• a munka és magánélet közti egyensúly,
• egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet,
adatvédelem.
III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás:
• gyermekgondozás és a gyermekek támogatása,
• szociális védelem,
• álláskeresési járadék,
• minimumjövedelem,
• időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak,
• egészségügyi ellátás,
• a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása,
• tartós ápolás-gondozás,
• lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára,
• az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
A szegénység továbbra is jelen van az unióban. A térség lakosainak 23,5
százaléka39 él a szegénység veszélyében, hiszen a gazdasági válság következtében
növekedett a szegénység, ugyanakkor a fellendülés kapcsán újra csökkenni kezdett. Míg az új tagállamokban jellemzően a szegénység nagyobb mértékű a vidéki, mint a városi környezetben, a tizenöt régi tagállamban fordított a helyzet. Az
unió egyik jövőbeli kihívása a növekvő nagyvárosokban érzékelhető szegénység
csökkentése.
Az Európai Unió tagországaiban 2015-ben 1,2 millió ember kért menekült
státuszt, és 2016-ban is hasonlóan alakult a létszám. A menedékkérők és státuszos
menekültek eloszlása az uniós tagállamok közt nem egyenletes, Németországban
annyian kértek befogadást, mint az összes többi országban egybevéve. Németországban a lakosság 0,1, Svédországban 1,8, Ausztriában 1,5 százalékkal nőtt a
39
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bevándorlás következtében 2015 és 2016 között. A menekültekkel kapcsolatos
adminisztráció nagymértékben megnövekedett, és a státuszt kapottak integrációja is jelentős kihívás lesz a jövőben az európai térségben. Míg érkezésükkor a
menedék és étel biztosítása volt az elsődleges feladat, a jövőben a beilleszkedésük
segítése válik a legnagyobb kihívássá. Szükség lesz a nyelvoktatást, kompetenciafejlesztést, képzéseket és az álláskeresést támogató intézkedésekre. Valamint
hangsúlyt kell fektetni a más vallási és kulturális közegből érkezők esetén a társadalmi befogadást segítő szemléletformálás erősítésére is.
A Fehér Könyv öt lehetséges forgatókönyvet vázol fel az unió jövőjével kapcsolatban:
1. Minden megy tovább: az unió továbbra is a munkahelyteremtésre, a
gazdasági növekedésre és a beruházásokra összpontosít. Ezzel a céllal
megerősíti az egységes piacot, és fokozza a digitális, a közlekedési és az
energetikai infrastruktúrára irányuló beruházásokat. Az állami támogatók legnagyobb része tagállami és regionális irányítás alatt marad. A
külpolitikában egyre gyakoribb az egységes álláspont.
2. Az egységes piac a legfontosabb: az unió az egységes áru- és tőkepiacra koncentrál, több szakpolitikai területen nincs közös fellépés. Így nagyobb eltérések alakulhatnak ki a régiók közt, hiszen a szabályozások és
támogatások eltérőek lesznek. A migráció és külpolitika terén a tagállamok eltérő álláspontokat képviselnek.
3. Többsebességes Európa: azok a tagállamok, akik többet akarnak tenni,
célirányos megállapodásokkal bővítik és mélyítik az együttműködést.
Így kialakulhat a tagállamok egy szorosan együttműködő csoportja és
az e csoporton kívül lévő, akár elhatárolódó államok felhője. Szorosabb
együttműködés alakulhat ki egyes tagállamok között a határvédelem,
katonai feladatok és a terrorizmus elleni harc terén. Más tagállamok (pl.
az euróövezet tagjai) között pedig a gazdasági és adózási területeken növekedhet az együttműködés.
4. Kevesebbet hatékonyabban: az unió egyes kiválasztott prioritásai mentén erősödik az együttműködés, míg más területekkel nem foglalkozik
az unió. Erősödhet az együttműködés például az innováció, a kereskedelem, a belső biztonság és határvédelem területén, erősödhet az egységes
piac. Ugyanakkor kevesebbet tesz az olyan területeken, mint a regionális
fejlesztés, egészségügy, szociálpolitika és foglalkoztatás.
5. Sokkal többet együtt: az unió több területen erőteljesebb közös fellépést
határoz el. Például a külpolitika és kereskedelem terén az unió egy egységes tárgyalófélként lép fel, erősödik az euróövezet belső kohéziója, a védelem és a biztonság közös és egységes politikaként működik. Az unió emellett a klímavédelemben és a globális fejlesztés, humanitárius segélyezésben
kulcsszerepet tölt be. A migráció terén egységes és közös fellépés alakul ki,
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közös határvédelemmel és az EU-t körülvevő országok területén történő
befektetésekkel. Az innováció és kutatás terén az unió nagymértékű beruházásokkal segíti a kutatási központok kialakítását. A nem euróövezeti
tagállamokkal is növekszik a koordinációs együttműködés súlya.
A fenti forgatókönyvek egyelőre csak lehetőségeket mutatnak arra, hogy az
unió szerepe milyen legyen 2020 után. Az, hogy melyik forgatókönyv kerül domináns szerepbe, meg fogja határozni, hogy hogyan alakul a kohéziós politika
és az Európai Szociális Alap sorsa. Az 1. forgatókönyv valószínűleg nem hozna
drasztikus változásokat az ESZA prioritásaiban és működésében. Míg a 2., 3.,
4. verzió akár a szociális terület súlyvesztéséhez, ezzel a prioritások és források
mértékének változásához is vezethet, addig az 5. forgatókönyv a beavatkozások
körének bővülését is magával hozhatja.
A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy bár az EU kohéziós politikája sikeresnek mondható, azonban a jelenlegi szabályok, illetve az uniós forrásokhoz
való hozzáférés egyszerűsítésének lehetőségét továbbra is vizsgálni kell.
Szükséges a különböző uniós alapok, eszközök és az állami támogatások,
közbeszerzések harmonizációja a költséghatékonyság, a szinergiák megteremtése
érdekében. Lehetővé kell tenni a kedvezményezettek számára, hogy ugyanazon
projekteket különböző eu-s forrásokból is megvalósíthassanak.
Javaslatként fogalmazódik meg, hogy az uniós szabályok a stratégiai befektetési prioritások és kiadások alapelveire korlátozódjanak, az eu-s pénzeszközöket
a már meglévő nemzeti adminisztrációs mechanizmusokon keresztül biztosítsák,
valamint a Bizottság ellenőrzési tevékenysége korlátozott legyen. Szükség lesz
továbbá a kiadási oldalon többletforrások bevonására az új kihívásoknak való
megfelelés érdekében (mint például a migráció, a külső határok védelme, és a terrorizmus elleni küzdelem), melyet nagyobb tagállami befizetésekkel és a költségvetési fejezetek közötti átcsoportosítással kívánnak előteremteni. Megduplázzák
az Erasmus + progam költégvetését, és emelkednek a kutatás, fejlesztésre szánt
források is. Emellett csökkenteni kívánják az agrárkiadásokat.
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Az ESZA Magyarországon
Az Európai Szociális Alap forrásai hazánk 2004-es uniós csatlakozása óta
jelentős szerepet töltenek be a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi felzárkózás terén. Az források mértéke és prioritásai változóak voltak a csatlakozás óta,
de mindegyik időszakban a legjelentősebb hangsúlyt e három szakpolitika kapta.
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Az uniós csatlakozást megelőző folyamatok
Az uniós csatlakozást megelőzően Magyarország az előcsatlakozási alapokból
gazdálkodott, elsősorban a PHARE programból, amely 1989-ben indult és többek
közt azt célozta, hogy segítse a demokrácia megszilárdítását és a piacgazdaságra
történő áttérést Lengyelországban és Magyarországon. A PHARE-korszak egészen
2006-ig tartott hazánkban, amely időszak alatt közel 200 program került lebonyolításra, 1,42 milliárd euró értékben. Hazánk a 2004-es csatlakozásakor egy, már folyamatban lévő költségvetési időszakba kapcsolódott be. A rövid tervezési időszak
nem adott lehetőséget nagyobb változásokra, de segítette a felkészülést az európai
uniós források fogadására, az intézményrendszer felállítására és kipróbálásra.
• A PHARE programok a következő területeket célozták: Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése (8 millió euró): Ebben a konstrukcióban a
felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésének támogatására, az
akkreditált felsőoktatási intézmények rendszerének kialakítására, távoktatási
anyagok fejlesztésére, és hátrányos helyzetű tanulók támogatására került sor.
• A halmozottan hátrányos helyzetű, első sorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása (12,5 millió euró): A program célja volt az
általános iskolai lemorzsolódás csökkentése, a speciális középfokú képzés fejlesztése, a roma fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelése.
• Kísérleti programok a képzésből a munka világába történő átmenet
támogatására (5,33 millió euró): A támogatások célja volt a hátrányos
helyzetű fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek növelése, a közép- és felsőfokú oktatási rendszer igazítása a munkaerőpiaci elvárásokhoz, szakképző
intézmények és a vállalkozások közti együttműködések erősítése
• Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának el_segítése (2,4 millió euró): A program támogatást nyújtott azoknak a csoportoknak, akik a legnagyobb nehézségekkel néznek szembe a
munkaerőpiacra lépés és a stabil munkahely megtalálása szempontjából.
A támogatás a három PHARE régióra irányul (Dél-Alföld, Észak-Alföld,
Észak-Magyarország).
• Roma Társadalmi Integrációs Program (3,5 millió euró): A program
célja a roma kisebbség szociális és gazdasági körülményeinek javítása
volt, amit helyi fejlesztési tervek és diszkriminációellenes tevékenységek
segítségével, valamint a romák hatékonyabb tájékoztatását célzó elemek
támogatásával kívántak elérni.
• A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
befogadásának támogatása (10 millió euró): A program célja az elsősorban roma lakosságtámogatása, esélyegyenlőségének megteremtése, különösen az oktatás, a képzés, a közösségfejlesztés, az érdekképviselet és
a munkaerő-piaci esélyek területén. A programban sor került Roma kö103
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zösségi és információs központok kialakítására, mediátorok képzésére, a
hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek fejlődését, felzárkóztatását szolgáló alternatív pedagógiai programok adaptálására, fejlesztésére és alkalmazására, romológiai tanulmányok és képzések bevezetése. A
programnak volt egy EQUAL-komponense is amely a munkaerő-piaci
esélyeket javító képzéseket tartalmazta.
Az autonóm szociális párbeszéd erősítése (2 millió euró): A projekt általános célja egy komplex szociális párbeszéd-rendszer kialakítása volt. A projekt keretében 21 ún. ágazati bizottság létrehozására kerül sor, valamint
azok tagjainak átfogó európai uniós és tárgyalástechnikai képzésére.
Nők munkaerő-piaci reintegrációja (4,175 millió euró): A program a
férfiak és a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének biztosítását célozta.
A program két komponensből állt: az egyik a legjobb európai gyakorlat
átvétele az ösztönző intézkedések fejlesztését célozta, a második, pályázati komponens pedig nők munkaerő-piaci re-integrációját, illetve önfoglalkoztatóvá válását segít: projekteket támogat.
ACCESS - A civil társadalom erősítése (2 millió euró): Az ACCESS a civil, illetve non-profit szervezetek kezdeményezéseit és intézményi kapacitásának
erősítését támogatja vissza nem térítendő társfinanszírozás formájában.
A foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemlélet fejlesztése (6
millió euró) A projekt célja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű
emberek munkaerő-piaci esélyegyenlőségének támogatása. A program a
három kelet-magyarországi régióban valósult meg. A program támogatta
a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek szakképzésének
fejlesztését, terápiás foglalkoztatását valamint a szolgáltatások, valamint a
humán erőforrások fejlesztése a foglalkozási rehabilitáció terén, illetve az
integrált vagy határozott idejű tranzitfoglalkoztatást.
Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (10.8 millió euró):
A program olyan helyi kezdeményezéseket támogatott, amelyek a tartósan
munkanélküli és szociális segélyből élő, halmozottan hátrányos helyzetűek,
különösen a romák számára a helyi közszolgáltatásokban történő foglalkoztatását támogatta. A programokban sor került helyi kezdeményezésekre
épülő integrációs programok és a szociális szolgáltatások fejlesztésére a civil
szervezetek által nyújtott szociális szolgáltatások körének szélesítésére.
A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és a felsőoktatásban (3.2
millió euró): A program középfokú oktatásban, a felsőoktatásban, a tanárképzésben és a felnőttképzésben támogatta a vállalkozási ismeretek
és a vállalkozást segítő kompetencia-alapú készségek fejlesztését.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat korszerűsítése (1.9 millió euró): A
projektben az országos munkaügyi szervezet intézményeinek fejlesztése
valósult meg.
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Foglalkoztatás
A tagállamok csatlakozási folyamatában a szakpolitikák összehangolása fontosabb szerepet játszik, mint a közösségi támogatások felhasználásának technikai
kérdései, így Magyarország esetében is először a Foglalkoztatáspolitika középtávú
prioritásainak közös értékelése (Közös Értékelés) zajlott le 2001-ig. A Közös Értékelés lényegében a rendszerváltástól vizsgálta a gazdasági és munkaerőpiaci folyamatokat, és megállapította, hogy a magyar gazdaság átalakulása végbement, megerősödtek az új gazdasági mechanizmusok és intézmények. A munkanélküliség
1993-tól folyamatos csökkenést mutatott, de még ekkor is 7 százalékos volt. Összességében azonban látható volt, hogy a konszolidálódó munkanélküliség mellett az
európai viszonylatban is alacsonynak mondható foglalkoztatási szinttel jelentős kihasználatlan munkaerő-tartalékok vannak a gazdaságilag aktív korú népességben.
2001-ben a foglalkoztatási ráta 8 százalékponttal maradt el az EU átlagától (64,3
százalék), így hazánk a harmadik legrosszabb helyet érte el ebben a rangsorban.
A 2001. évi PHARE-program Magyarországnak 89,8 millió eurót biztosított
a Nemzeti Program keretében, amelynek hat prioritása közül a negyedik a foglalkoztatási és szociális ügyeket célozta. A legfőbb foglalkoztatási célú programok:
• Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának el_segítése
• Nők munkaerő-piaci reintegrációja
• A foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemlélet fejlesztése
• Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen
Ezek mellett a PHARE keretében kezdődhetett meg a magyar Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja is, 1,9 millió euró felhasználásával. A programok keretében ekkor egyszerre valósultak meg tematikus eszköz- és módszertani fejlesztések, valamint képzésekkel egybekötött egyéni esetkezelésre épülő
projektek. A tevékenységek összhangban voltak a Közös Értékelés gazdasági és
munkaerőpiaci elemzése alapján meghatározott prioritásokkal, amelyek a következők voltak:
• a foglalkoztatás bővítése,
• a munkanélküliségi ráta csökkentése,
• a munkaerőpiaci rugalmasság növelése,
• a humán erőforrás fejlesztése,
• a foglalkoztatáspolitika intézményrendszerének megerősítése.
Magyarország 2004-ben nyújtotta be első Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervét, melyben a kormány ismertette a munkaerőpiac helyzetét, a korábbi évek folyamatait és a tervezett intézkedéseket. Az 1990-es évek végén létrehozott Európai
Foglalkoztatási Stratégia (EFS) határozza meg a tagállamokban ESZA-támogatással megvalósuló foglalkoztatási fejlesztések irányait. Hazánk csatlakozásakor a
Tanács által 2003-ban meghatározott irányvonalakban foglalt három hangsúlyos
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cél mentén, tíz új prioritást fogalmazott meg a Tanács. A teljes foglalkoztatás, a
minőségi munka és a társadalmi befogadás fontosságát hangsúlyozva kezdhették
meg a tagállamok a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek kidolgozását. A tagállamoknak szánt irányvonalak tíz új prioritása a következő volt:
1. aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára;
2. munkahelyteremtés és vállalkozás;
3. felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerőpiaci
mobilitás elősegítése;
4. a humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása;
5. munkaerő-kínálat és az idősebb munkavállalók aktivitásának elősegítése;
6. nők és férfiak esélyegyenlősége;
7. a munkaerőpiaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen;
8. a munka kifizetődővé és vonzóvá tétele;
9. a be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává;
10. a regionális munkaerőpiaci különbségek csökkentése.
Hazánk az „aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak
számára” című, EFS 1. irányvonal esetén, a 2004-ben benyújtott Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterve legfontosabb kihívásának a tartós munkanélküliség kezelését
látta, melynek keretében hazánk vállalta a tartós munkanélküliségi ráta 2,2 százalékra való csökkenését, mely 2002-ben 2,4 százalék volt. Ezen felül célkitűzés
volt, hogy a nyilvántartásba belépők közül tartós munkanélkülivé válók aránya a
25 éven aluliak körében 21,3 százalékról (2003-as adat) 18,0 százalékra csökkenjen. Az ennél idősebbek körében pedig ne haladja meg a 12 százalékot 2006-ban
(2003-ban 13,9 százalék). A helyzetértékelésnek és az ajánlásnak megfelelően hazánk javította a szolgáltatásokban és aktív eszközökben részesülők arányát, különösen a kiemelt célcsoportokban, és a kapcsolódó beavatkozásokhoz mutatókat
társított. Fontos célja volt még a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervnek, hogy az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásait kiterjessze az inaktív népességre,
valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások és az aktív eszközök hatékonyságának
javítása is. A kihívások megválaszolására a legmarkánsabb vállalásokat az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított, aktív munkaerőpiaci eszközök bővítésével, a munkaügyi központok programjain keresztül tette Magyarország.
Az EFS 2. irányvonal szerint a tagállamok ösztönzik több és jobb munkahely
létrehozását a vállalkozás, az innováció, a beruházási kapacitás támogatásával és
a vállalkozások számára kedvező környezet biztosításával. E területen a legfontosabb célkitűzések:
• a vállalkozások számára kedvezőbb környezet kialakítása;
• a foglalkoztatásbarát bérnövekedés biztosítása;
• a KKV-k versenyképességének erősítése és a munkahelyteremtő beruházások ösztönzése;
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• a K+F szektor és a vállalkozások együttműködésének erősítése;
• a vállalkozói és vállalatvezetési ismeretek fejlesztése.
A Tanács országspecifikus ajánlásaival azt is megerősítette, hogy csökkenteni kell a munkáltatókat terhelő adó- és járulékterheket, és további erőfeszítéseket
kell tenni – a szociális partnerekkel együttműködve – a foglalkoztatásbarát bérnövekedés elérése érdekében.
A Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztéseken kívül számos szakpolitikai döntés megjelenik a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervben. A céloknak
megfelelően átalakították a szociális segélyezési rendszert és a passzív ellátások
rendszerének több más elemét is, például a rokkantsági ellátás rendszere, mely a
későbbi dokumentumokban egyre hangsúlyosabb lesz. Az akcióprogram legfontosabb számszerűsített célja a foglalkoztatási ráta tekintetében került megállapításra. A 2006-ig elérendő cél az 59 százalék volt, mely a nők esetében 53, a férfiak
esetében 64 százalék elérését irányozta elő. Az 55 év felettiek esetében ekkor 33
százalékot vállalt Magyarország.

Oktatás
Az oktatási ágazatnak a versenyképesség javításában, a társadalmi-gazdasági
kohézió erősítésében játszott szerepe a csatlakozás időszakára már többé-kevésbé elfogadott volt. Ebben fontos szerepet játszott az, hogy az oktatás és képzés
területe Magyarországon aktív felhasználója volt az előcsatlakozási alapoknak. A
PHARE-program keretei között az 1990-es évek végétől folyamatosan indultak
azok a projektek, amelyek közvetlen szakpolitikai céljaikon túl, deklaráltan az
Európai Szociális Alapra való felkészülést szolgálták. Emellett a hazai felsőoktatási intézmények számára készült Európai Tanulmányi Központok (ETK) PHARE-projekt olyan egyetemi műhelyek megerősítését támogatta, amelyek az EU
kutatásával és EU-tárgyú képzésekkel foglalkoztak. A projekt koordinátora a
Tempus Közalapítvány volt és az ESZA Képző Központ funkciójánál fogva felismerte az egyetemek szerepét. A Európai Tanulmányi Központok sorra indították
a Strukturális Alapokról és általában az EU kohéziós politikájáról szóló képzéseket. A részt vevő felsőoktatási intézmények regionális szerepkörüknél fogva, helyi hálózatos kapacitásukkal kiválóan ki tudták egészíteni a központi felkészülést.
Az ESZA-felkészüléssel kapcsolatos koordinációs felelősséget a 2073/1999
(IV.23.) számú kormányhatározat az Oktatási Minisztériumra (OM) testálta,
amely aktív közreműködője volt a magyarországi strukturális politika szakmai,
jogi, adminisztratív keretei kidolgozásának és a végrehajtásra való felkészülésnek. Ez az időszak kitűnő lehetőséget teremtett az oktatási és képzési célok pozícionálására az ESZA-felkészülés folyamatában. Az ezért és a szakképzésért való
elsődleges felelősség a foglalkoztatásért felelős minisztériumhoz került. Az oktatásért és a foglalkoztatásért felelős minisztériumok közötti változó intenzitású
107

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

és mélységű kapcsolat ellenére megmaradt az oktatási ágazat ESZA-vonatkozású
elfogadottsága, és az egymást követő tervezési időszakokban az ágazat érdemi
támogatásokhoz férhetett hozzá.
Az oktatásért felelős minisztérium célja már az 1990-es évek végén az volt,
hogy a csatlakozást követően, soron kívül megkezdődhessen a Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplő ESZA-finanszírozású Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása. Az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt működő
Tempus Közalapítvány számos tevékenységgel segítette az ESZA-felkészülést. A
Nemzeti Képzési és Információs Tervtől (NKIT) azt várták, hogy összehangolttá
tegye az érintett ágazatok felkészülését a strukturális alapok igénybevételére, és
2004-re az ágazat szereplői megfelelő szakmai felkészültséggel kapcsolódhassanak a pályázati kiírásokhoz.
A Tempus Közalapítvány keretei között működő Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont (ESZA MKK) célja az volt, hogy a magyarországi strukturális
alapok/Európai Szociális Alap témájú képzések és információs tevékenységek koordinációs központja legyen. Az Európai Tanulmányok Központjainak hálózatának célja többek között az volt, hogy az oktatási ágazat meghatározó szereplője
legyen a strukturális alapokra való felkészülésnek.
Az ESZA-felkészülést szolgáló rendezvények egyrészt lehetőséget biztosítottak az EU-programok, illetve hazánk EU-integrációval összefüggő feladatainak
megismertetésére, másrészt a műhelymunkák résztvevői bekapcsolódhattak a regionális tervezésbe és további partnerkapcsolatokat építhettek a régió és a humán
ágazatok képviselőivel.
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A 2004–2006 közötti időszak
A 2004–2006-os magyarországi stratégiai programozási dokumentum, a
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), amelynek legfőbb hosszú távú célja a lakosság életminőségének javítása volt. Ennek érdekében a 2004–2006 közötti tervezési ciklus
stratégiai célkitűzése, hogy csökkentse a fejlettségi hátrányokat és az egy főre jutó
GDP közelítse az EU-átlagot. Az NFT a következő prioritásokat határozta meg:
• a termelőszektor versenyképességének javítása;
• a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése;
• jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása;
• a regionális és a helyi potenciál erősítése;
• technikai segítségnyújtás.
A célok megvalósítása érdekében öt operatív program indult a 2004–2006-os
időszakban. Az operatív programokban összességében több mint 689 milliárd forint támogatás került kifizetésre, több mint 19 ezer támogatási szerződés keretében.
I/10. táblázat: A 2004–2006 közti operatív programok jellemzői

2004–2006.

1. Beér5.
kezett Hatályos
pályáza- szerződétok (db) sek (db)

7. Kifizetett
összeg (Ft)

Kifizetett
összeg
megoszlása (%)

AVOP – Agrár- és vidékfejlesztés
Operatív Program

11 178

6 610

107 935 714 002

15,6

GVOP – Gazdasági versenyképesség
Operatív Program

21 393

8 251

144 296 828 737

20,9

HEFOP – Humán erőforrások
fejlesztése Operatív Program

7 514

3 320

196 069 464 843

28,4

501

132

41 605 264 423

6,0

HEFOP-2. A társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem

2 290

817

23 487 379 590

3,4

HEFOP-3. Az élethosszig tartó tanulás
és alkalmazkodóképesség támogatása

4 315

2 173

63 257 206 403

9,2

HEFOP-4. Oktatási, szociális és
egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

327

121

58 920 159 662

8,5

HEFOP-5. Technikai segítségnyújtás

81

77

8 799 454 765

1,3

KIOP – Környezetvédelem és
infrastruktúra Operatív Program

464

265

121 249 092 733

17,6

ROP – Regionális fejlesztés Operatív
Program

2 314

758

120 330 477 670

17,4

Összesen

42 863

19 204

689 881 577 985

100,0

HEFOP-1. Aktív munkaerőpiaci
politikák támogatása

Forrás: www.palyazat.gov.hu/ Fejlesztési információk
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Az ESZA-támogatásokat a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(HEFOP) és ROP használta fel. A HEFOP 2003-ban került elfogadásra, kidolgozásában a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumnak volt irányító
szerepe, de a komplex intézkedések és széles körű beavatkozások miatt szorosan
együttműködött az akkori Oktatási Minisztériummal, valamint az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztériummal. Az operatív program Irányító Hatósága a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban működött. A támogatások kezelését közreműködő szervezeteken keresztül végezték, ezek – az
intézkedésektől függően – a Foglalkoztatási Hivatal, az ESZA Kht., az Oktatási
Minisztérium, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Alapkezelő Igazgatósága voltak.
A HEFOP stratégiája három fő célkitűzésre épült, a foglalkoztatási szint
emelésére, a munkaerő versenyképességének javítására és a társadalmi befogadás
ösztönzésére. A célkitűzések megvalósítása érdekében négy tematikus prioritást
határoztak meg, valamint egy ötödiket a technikai segítségnyújtás céljából:
1. Aktív munkaerőpiaci intézkedések támogatása, amit a munkanélküliség
megelőzésével és a már munkanélküliek reintegrációjával, a foglalkoztatási szolgáltatások hatékonyságának javításával és a nők munkaerőpiaci
részvételének elősegítésével terveztek elérni.
2. A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével. E prioritás a kirekesztés (exclusion) szélesebb európai
(s ezen keresztül magyar) céljai közül a munkaerőpiacra való belépés
lehetőségének, eszközrendszerének fejlesztésére szorítkozott. Három fő
téma köré csoportosította intézkedéseit:
a. a roma tanulók és a sajátos nevelési igényű gyermekek közoktatási
hátrányainak csökkentésére;
b. a munkaerőpiacról tartósan kívül rekedtek foglalkoztathatóságának javítására;
c. a társadalmi és munkaerőpiaci integrációt segítő szolgáltatások
hatékonyságának javítását célzó fejlesztésekre.
A prioritás újdonságát – a korábbi fejlesztésekhez képest – az adta, hogy
az oktatási és szociális (társadalmi felzárkózási) terület számára jelentős fejlesztési forrásokat biztosított, ugyanakkor a munkaerőpiaccal való
átgondoltabb, szorosabb együttműködésre sarkallt. A szociális terület
esetében például a HEFOP 2.2.2. intézkedés a munkaügyi központok (és
kirendeltségek) és a családsegítő szolgáltatások közti intenzív együttműködést támogatta. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amely előremutatóan, az ágazatközi munkát szorgalmazóan mind a mai napig irányt mutat,
az egyablakos ügyintézés felé orientálódva.
3. Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség előmozdítása, melyet a sikeres munkaerőpiaci jelenléthez szükséges
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készségek és kompetenciák fejlesztésével, az oktatás, a képzés és a gazdaság közti kapcsolatok erősítésével és a már foglalkoztatottak alkalmazkodóképességének támogatásával igyekezett elérni.
4. A negyedik prioritás a korábbi három, Európai Szociális Alapból finanszírozott fejlesztések infrastrukturális oldalát támogatta. Az oktatási, a
szociális és az egészségügyi szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
európai uniós szinten is úttörőnek számított. Elsődleges célja az oktatási
és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése vonatkozásában a területi
egyenlőtlenségek csökkentése volt. A szociális szolgáltatások esetében a
társadalmi befogadás (inclusion) elősegítése. A munka és a családi élet
összeegyeztetésének ügye a szociális szolgáltatások esetében azon – elsősorban gyermekgondozási – ellátások fejlesztése előtt nyitotta meg az
utat, amelyek napközbeni felügyeletet biztosítottak (bölcsődék), hiszen
a nők munkaerőpiaci részvétele sokban függ ezen szolgáltatások elérhetőségétől. Újdonságnak számított a fogyatékos és hajléktalan emberek
nappali szociális ellátásának fejlesztése is. Az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek ezen csoportjainak jelentős részével ugyanis a szociális
munkás, szociális segítő szakember találkozik leggyakrabban. Ezen társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának javítása tehát utat nyitott a
társadalmi felzárkózást támogató szolgáltatások fejlesztése előtt.
Az Európai Szociális Alap összesen 385 millió euróval támogatta a HEFOP
megvalósítását, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap 177 millió euróval,
a magyar állam pedig 187 millió euró hazai forrással egészített ki, így összesen
750 millió eurónyi forrással kezdődött meg a program végrehajtása.
Az ESZA-forrásokból legnagyobb arányban az egész életen át tartó tanulást
és az alkalmazkodóképesség javítását szolgáló prioritás részesült 46,1 százalékban, amit az aktív munkaerőpiaci politikák végrehajtását támogató intézkedések követték 30,3 százalékkal. A HEFOP mintegy 196 milliárd forint kifizetéssel
zárult, és a végrehajtás során a prioritások közötti forrásmegosztás a terveknek
megfelelően alakult.
A HEFOP mellett a ROP harmadik prioritása is ESZA forrásból valósult
meg. Ez a prioritás a Humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítését célozta, és ezen belül több szakpolitikai területen fogalmazott meg intézkedéseket.
A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése intézkedés célja,
a helyi közigazgatás és a területfejlesztés intézményi rendszerének kapacitásépítése, és a helyi közigazgatás és a civil szervezetek közötti együttműködés elősegítése volt. Ebben az intézkedésben kiemelt szerepet kapott a Strukturális Alapok lehívásához szükséges ismeretek bővítése. Tevékenységei körébe tartoztak a
közigazgatás kapacitásait fejlesztő és bővítő képzési programok és infrastruktúra
fejlesztés. Valamint a területfejlesztésben érintett szervezetek, intézmények és
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társadalmi partnerek kapacitásépítése. Emellett szerepet kapott a regionális és
kistérségi együttműködések erősítése, partnerség építő és kommunikációs rendezvények szervezése és hálózatépítés is. Ebben az intézkedésben 10 projekt kapott 6 215 404 056 Ft támogatást.
A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása című intézkedés célja
a foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolása, helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása volt, emellett az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése is megjelent célként, és
szerepet kapott a szociális gazdaság fejlesztése, új munkahelyek teremtésével.
A projektekben többek közt helyi foglalkoztatási stratégiák, együttműködések
és paktumok jöttek létre. Emellett non-profit foglalkoztatási projektek indultak
el, amelyeknek célja szociális vállalkozások létrehozása volt. Az intézkedés a
fenntarthatóság jegyében a helyi foglalkoztatási kezdeményezések humánerőforrás kapacitásainak növelését. Ebben az intézkedésben 86 projekt kapott
5 724 182 360 Ft támogatás.
A felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése
című intézkedésének célja a munka világa és a felsőoktatási intézmények közötti
kapcsolatok erősítése volt, annak érdekében, hogy a magasan képzett fiatal diplomások nagyobb eséllyel maradjanak a hazai régiókban. Az intézkedés komplex projekteket támogatott, amelyek erősíttették a munka világa és a felsőoktatás
közötti kapcsolatokat. Például a főiskolás/egyetemi hallgatók, doktori képzésben
résztvevők gyakorlati tapasztalatszerzését könnyítették meg, vagy olyan képzési
programokat támogattak, amelyek megkönnyítik a munkaerőpiacra történő belépést. Emellett a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése is történt, annak érdekében, hogy az intézmények és a munka világa közötti
kapcsolat erősödjön. Ebben az intézkedésben 63 projekt kapott 2 647 651 382 Ft
támogatást.
A régióspecifikus szakmai képzések támogatása című intézkedés célként
tűzte ki a szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítását a szakemberhiánnyal küzdő kulcsfontosságú ágazatokban. Valamint megcélozta a turisztikai
vállalkozások fejlesztését humán beruházásokkal. Az előbbi területen képzési és
szakképzési programok támogatására, tananyagfejlesztésre és munkaerő kereslet
felmérésekre került sor. Míg az utóbbi célterületen a turizmusban már dolgozó munkavállalók szakképzésére és továbbképzésére nyújtott támogatást az alap.
Ebben az intézkedésben 2 projekt kapott 3 336 234 395 Ft támogatást.

Foglalkoztatás
A 2001-re hazánkat is elérő világgazdasági válság miatt multinacionális vállalatok beruházásaira nem számíthattunk, az üzemnyitásokat elhalasztották vagy
alacsonyabb munkaerőköltségű országokban kezdték meg működésüket. A ne112
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hézipar területén még ekkor is érzékelhető volt a szerkezetváltás, folytatódtak a
létszámleépítések. A HEFOP elfogadását megelőző évben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 56,3 százalék volt. 2002-ben – az előző évhez képest – a legfiatalabb korcsoportban csökkent a foglalkoztatottak száma és aránya, a 15–19 évesek
körében 2,3, a 20–24 évesek körében 1,8 százalékponttal. A foglalkoztatási mutatóknál talán még nagyobb kihívás volt ebben az időszakban, hogy a gazdaságilag
aktív korú, 15–64 évesek 40,2 százaléka munkaerőpiacon kívül rekedt, nem volt
jövedelemszerző tevékenysége és nem is keresett állást, azaz inaktív volt. A nem
túl kedvező gazdasági trendekhez azonban párosult egy bizonyos szintű – 25–30
ezer betöltetlen álláshelyet kitevő – munkaerőhiány is 2003 első felében, mely a
munkaerő-kínálat oldalán alkalmazkodást és átképzést kívánt. Fontos kiemelni,
hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci részvétele
jóval alacsonyabb volt az európai átlagnál és a társadalom rosszabb egészségi állapottal rendelkezett, mint a Közösség más tagállamai általában, tehát komplex
beavatkozásokra volt szükség.
A HEFOP 1. prioritásának keretében három intézkedés és hat támogatási
konstrukció segítette az aktív munkaerő-piaci politikák megvalósulását.
I/11. táblázat: A HEFOP 1. prioritásának jellemzői
Kifizetett forrás (Ft)

Támogatási szerződések száma (db)

HEFOP 1.1. A munkanélküliség
megelőzése és kezelése

30 122 757 110

20

HEFOP 1.2. A foglalkoztatási szolgálat
fejlesztése

9 208 733 790

1

HEFOP 1.3. A nők munkaerőpiacra való
visszatérésének ösztönzése

2 273 773 523
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Forrás: www.palyazat.gov.hu/ Fejlesztési információk

A programozási periódus munkanélküliek tekintetében legmeghatározóbb
foglalkoztatáspolitikai intézkedése az 1.1. intézkedés volt, melynek célja, hogy aktív és megelőző eszközökkel segítse elő a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését,
a munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, aktív korú inaktív népesség
munkaerőpiacra történő visszatérését, a munkanélküliség tartóssá válásának
megelőzését, valamint az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételét. Az
intézkedés keretében egy központi program 20 munkaügyi központ közel 170
kirendeltségén keresztül biztosította az egyedi programtervek megvalósítását, az
aktív munkaerőpiaci eszközök elérését. A programkidolgozás szakmai koordinációját és felügyeletét kezdetben a Foglalkoztatási Hivatal, majd az ESZA Kht.
látta el.
A HEFOP 1.1-es programja az egyik legnagyobb volumenű program volt,
több mint 35 ezren vettek részt benne, és közülük 13 ezren elhelyezkedtek.
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I/12. táblázat: A HEFOP 1.1. programban résztvevők száma (fő)
Bevontak száma

35 691

Programot sikeresen befejezők száma

31 162

Pozitív kimenettel végzők száma

22 235

A program befejezése után 180 nappal munkában állók száma

13 114

Forrás: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008: 87. oldal

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését célzó HEFOP 1.2. intézkedés
lebonyolítása már 2003-ban megkezdődött. A korábbi PHARE-projektben kialakított szolgáltatási modell továbbfejlesztése és további 60 kirendeltségen történő
bevezetése volt a program legfontosabb célja. Az intézkedés költségvetése 8 milliárd 160 millió forint volt, melynek háromnegyedét az Európai Szociális Alap
biztosította. Az új szolgáltatási modell bevezetéséhez kapcsolódó intézkedések
– később a Társadalmi Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program keretei között –
lényegében 2015-ig tartottak, hiszen a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat összes, közel 170 kirendeltségére be kellett vezetni. Az új szolgáltatási modell bevezetése után várható volt, hogy egyszerűsödik
és lerövidül az ügyintézés, megbízhatóbb előrejelzések készülnek a munkaerőpiacról, és az új módszerek segítik az ügyfelek eredményesebb elhelyezkedését. A
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat személyre szabott szolgáltatások biztosítását
célzó kapacitásfejlesztése lényegében napjainkig jellemzi a programozási periódusokat, mivel a személyre szabott esetkezelés érdekében az intézményrendszer
jelentős változásai mellett is folyamatosan szükség van a munkatársak képzésére
és a szolgáltatási módszertanok adaptációjára.
Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) az első programozási
periódustól kezdve támogatta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított programok nyomon követését. A legnagyobb segítséget a programokból
való kilépést követő 180. napon betöltött munkaerőpiaci státusz megfigyelésében
nyújtja. A Megakom 2008-ban végzett időközi vizsgálata szerint a vizsgált időpontban a HEFOP-programban résztvettek 58,23 százaléka, míg a kontrollcsoport 47,56 százaléka rendelkezett bejelentett munkaviszonnyal. Az eredmények
alapján megállapították, hogy „a program résztvevői nagyobb arányban vannak
jelen a vizsgált időpontban a munkaerőpiacon, mint akik nem vettek részt a HEFOP-os programon, ugyanis majdnem 11 százalékpontnyi különbség mutatkozik
a két csoport elhelyezkedési sikerének tekintetében”40. Az értékelési eredménnyel
alátámasztottnak tekinthető, hogy a Foglalkoztatási Hivatalnak az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációját szolgáló intézkedései hasznosnak bizonyultak, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezett informatikai fejlesztések hasznosulása inkább közép- vagy hosszú távon hozhat érdemi változást az ügyintézők
mindennapi munkájában.
40

Megakom, 2008: 80. oldal
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A csatlakozási folyamatok során a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv és az
operatív programok előkészítése mellett lehetősége volt Magyarországnak csatlakozni korábban indult, az Európai Bizottság által központilag lebonyolított
közösségi programokhoz is. Az Európai Szociális Alap forrásaiból 2000 óta finanszírozták az EQUAL közösségi kezdeményezést, melynek célja olyan újszerű megoldások keresése, melyek a munkaerőpiacon hátrányosan megkülönböztetett csoportok tartós munkahelyi befogadását hatékonyan tudják biztosítani.
A pályázatok során olyan programokat támogattak, melyek a munkához való
egyenlő hozzáférést és beilleszkedést próbáltak biztosítani a fogyatékkal élők, a
nemzetiségi vagy etnikai kisebbségben élők vagy más megkülönböztetéssel küzdők számára. A Európai Bizottság két pályázati körben hirdette meg a 2006-ig
rendelkezésre álló forrásokat. A 2001-es első finanszírozási hullám után 2004ben volt lehetősége az új tagállamoknak programokkal csatlakozni a közösségi
kezdeményezéshez és fejlesztési forrásokat szerezni az EQUAL keretében.
Az EQUAL program keretében sikeres pályázás után Magyarország 40 millió eurót tudott felhasználni 2004-2006 között, mely 10 milliárd forintnak felelt
meg ebben az időszakban. A források 75%-át finanszírozta az ESZA, 25%-kot
Magyarország saját költségvetési forrásból biztosított a programhoz. A hazai
program keretében nagyon komplex, szociális és munkaerőpiaci hátrányokat
enyhítését egyaránt célzó programokat szerveztek a megvalósító szervezetek, hiszen a munka világában leginkább hátrányosnak tekinthető fogyatékkal élő és
roma csoportok beilleszkedésével foglalkoztak. Fontos terület volt még a nők
munkaerőpiaci hátrányainak a kezelése. Ez utóbbi területen főleg a gyermekgondozásból visszatérő nők munkaerőpiaci beilleszkedésére helyezték a hangsúlyt.
Az EQUAL keretében 39 projekt tudott megvalósulni 8761 hátrányos helyzetű
személy és 2937 szakmai munkatárs bevonásával.
Jelentős ESZA-források voltak elérhetőek továbbá a Regionális Fejlesztési
Program 3.2 „A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása” című intézkedése alatt. Az intézkedés célja az volt, hogy a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése érdekében a szociális gazdaság területén működő
szervezeteket támogasson közhasznú feladatok ellátásában, humánerőforrás-fejlesztéssel egybekötve.

Oktatás
Magyarországon az egész életen át tartó tanulással foglalkozó stratégia (LLL)
alapját a 2003-as közoktatási stratégia képezte, amely meghatározta az élethosszig
tartó tanulás szemléletéhez kapcsolódó területeket, melyek a következők voltak:
1. az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén,
2. az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése,
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3. az oktatás minőségének fejlesztése,
4. a pedagógusszakma fejlődésének támogatása,
5. az információs és a kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése,
6. a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 2005-ben elkészült nemzeti LLL-stratégia öt prioritást és hét fejlesztési
kulcsterületet határozott meg. A prioritások az alábbiak
• az oktatás, képzés esélyteremtő szerepének erősítése;
• az oktatás, képzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése;
• új kormányzási módszerek, közpolitikai eljárások alkalmazása;
• az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése;
• az oktatás és a képzés minőségének javítása.
Az Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül a HEFOP célul tűzte ki többek
között az egész életen át tartó tanulás támogatását és az alkalmazkodóképesség
fejlesztését. Az operatív program 3. prioritása az egész életen át tartó tanulás támogatására és az alkalmazkodóképesség javítására fókuszált, melynek fókuszai
foglalkoztatási szempontból közelítik meg az oktatást. A prioritáshoz kapcsolódó fejlesztések az oktatás és a képzés számos különböző szintjére és formájára
kiterjednek. Programjai egyaránt érintik az alapfokú és a középfokú oktatást, a
szakképzést, a felsőfokú szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést. A terület
prioritási céljai a következők:
• az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák
fejlesztése;
• az oktatás és a képzés, valamint a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése;
• a munkaerő alkalmazkodóképességének javítása a felnőttképzés támogatásával.
A HEFOP 3.1. az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztését célozza, mivel ezek alapozzák meg a sikeres munkaerőpiaci
részvételt. Az oktatás korai szakaszaiban e kompetenciák fejlesztése kulcsfontosságú, így az intézkedés a kompetenciaalapú oktatás fejlesztésében játszott szerepet, részben az oktatási eszközök fejlesztésével, részben pedig a programokba
bekapcsolódó iskolák számára nyújtott pedagógiai és módszertani segítséggel.
A HEFOP 3.2. a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztésére
koncentrált, és így többek között hozzájárult az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
hatékonyságának javításához, a moduláris képzés és az integrált szakképző központok létrehozásához. Az OKJ-rendszer felülvizsgálatára a képzések nagy száma és a rendszer rugalmatlansága miatt volt szükség, valamint cél volt egymásra
épülő modulárisabb jellegű képzések kialakítása is. A felsőoktatás szerkezetének
és tartalmának fejlesztése is szerepet kapott ebben az időszakban. Egyrészt a bolognai folyamattal, valamint az Európai Felsőoktatási Térségre való felkészüléssel
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összhangban megkezdődött a felsőoktatási rendszer szerkezetének és tartalmának
fejlesztése. A fejlesztés célja volt, hogy magas színvonalú, a tömegoktatás igényeinek kielégítésére alkalmas, „lineáris” képzési rendszer41 jöjjön létre. Az időszak
intézkedései ezen kívül az átképzési, továbbképzési programokat és a rövid ciklusú kompetenciaképzéseket támogatták annak érdekében, hogy a felsőoktatásból „nem piacképes” képesítéssel kikerülők a munkaerőpiaci igényekhez jobban
igazodó további képesítéseket szerezhessenek. A fejlesztések harmadik pillérét a
felsőoktatási intézmények vezetőinek, tanárainak és kutatóinak képzése adta.
A Nemzeti Fejlesztési Terv oktatási programjai nem csak az oktatási intézményekre fókuszáltak, a HEFOP 3.4. intézkedés célja volt, hogy javítsa a cégek
alkalmazkodóképességét és versenyképességét a beruházással és a technológiai
változással, valamint a vállalkozói és menedzseri képességekkel összefüggő képzések támogatásával. Ennek az intézkedésnek a keretében több mint 1300 szervezet nyert el támogatásokat igen szerteágazó tevékenységekre, például vállalati
képzésekre, munkahelyteremtő beruházásokkal és az új technológiák használatával összefüggő képzésekre, munkavállalók képzésére és átképzésére, vállalkozói és vezetői ismeretek és készségek fejlesztésére, IKT-képzésekre, a munkahelyi
egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzésekre.
A HEFOP-ban meghatározott célok, prioritások, intézkedések megvalósulásához az ESZA 385 millió euróval, míg az Európai Regionális Fejlesztési Alap 177
millió euróval járult hozzá.
I/13. táblázat: A HEFOP 3. prioritásának jellemzői
Kifizetett forrás (Ft)

Támogatási
szerződések száma (db)

3.1. az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges készségek és kompetenciák
fejlesztésének támogatása

20 795 158 842

646

3.2. a szakképzés tartalmi,
módszertani és szerkezeti fejlesztése

11 468 694 481

17

3.3. a felsőoktatás szerkezetének és
tartalmának fejlesztése

7 598 760 043

79

3.4. a munkahelyteremtéshez és a
vállalkozói készségek fejlesztéséhez
kapcsolódó képzések

11 118 099 259

1 334

3.5. a felnőttképzés rendszerének
fejlesztése

12 276 493 778

36

Forrás: www.palyazat.gov.hu/ Fejlesztési információk
41

Hazánkban 2004-től megkezdődött a fokozatos áttérés az egyetemi vagy főiskolai végzettséget adó, duális
felsőoktatási rendszerről az egymásra épülő, három cikluson alapuló, lineáris felsőoktatási rendszerre. A
felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettséget adó képzési ciklusai az alapképzés, a mesterképzés és
a doktori képzés.
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Társadalmi felzárkózás
Még az EU-s csatlakozási tárgyalások során készítette el Magyarország, az
Európai Bizottsággal együttműködve, a társadalmi befogadásról szóló közös memorandumát, 2003-ban. Ez volt az első kormányzati dokumentum a rendszerváltozás óta, amely szisztematikusan áttekintette a szegénységgel kapcsolatos hazai
helyzetet, célokat tűzött ki, és az EU-s, szegénység és társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem célkitűzéseihez igazodva, elköteleződött a társadalmi összetartozás,
társadalmi befogadás erősítése mellett. 2004-től, az uniós csatlakozásunk évétől
kezdve, Magyarország számára is kötelező volt részt venni a nyitott koordinációs mechanizmus szegénység elleni küzdelemről szóló együttműködésében. Így
készültek el az Nemzeti Cselekvési Tervek (NCST) a társadalmi összetartozásért.
A HEFOP harmadik célja a társadalmi befogadás elősegítése volt, aminek
egyik fontos mutatószáma lett a tartós munkanélküliségi ráta. A társadalmi felzárkózás az ESZA-források felhasználásának ezen kezdeti periódusában még szorosan a munkaerőpiacra való bejutás, a gazdasági aktivitás előmozdítása irányába
mutat. Az ESZA támogatásai az aktív korú emberek foglalkoztatását célozzák,
és a szociális terület annyiban és úgy tud részesülni ezen fejlesztési forrásokból,
amennyiben ezt a célt szolgálja.
A HEFOP létrejötte már önmagában is siker a társadalmi felzárkózás szempontjából: ez az első olyan stratégiai dokumentum, amely számszerűsített mutatószámokat jelölt meg szociálpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódóan, illetve
amely fejlesztési, támogatási eszköztárában új elemeket vezetett be a hazai szakmaformálás területén. A program a korábban elszigetelten működő területek,
eszközök összehangolására, valamint a szociális ellátások munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai beavatkozásokkal való kombinálására törekedett.
A munkaerőpiacra való visszatérés támogatása felerősítette a szociális ellátási területnek az aktív korú, tartósan munkanélküliek reintegrálására irányuló
szegmensét. Mindez egyúttal azt is jelentette, hogy az aktív korúakat érintő szociális szolgáltatások és támogatások tekintetében az uniós fejlesztések a megszokottól eltérő irányokat jelöltek ki, illetve kényszerítettek ki.
A szociális területen a 2004–2006-os (csonka) fejlesztési periódus legnagyobb kihívása az volt, hogy megtanuljuk, miként lehet élni az uniós pályázatok
(HEFOP) adta lehetőségekkel. Az új, a korábbiakban megszokottól eltérő logika,
finanszírozási metodika az egész ágazatot jelentős feladat elé állította. A Európai
Szociális Alap működése nagyban különbözött a korábbi, hazai pályáztatási, fejlesztési gyakorlattól, és sok tekintetben jóval bonyolultabb volt. Ugyanakkor a
lehetőségek is óriásiak voltak: a társadalmi felzárkózási programok előtt – szakmai és pénzügyi értelemben egyaránt – korábban ismeretlen tér nyílt. Az ebben
az időszakban megvalósult HEFOP 2. prioritáshoz tartozó projektek összértéke
közel 23,5 milliárd forintra rúgott. (Az ERFA által finanszírozott HEFOP 4.2.
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intézkedés, amely a társadalmi befogadást támogató infrastruktúrák fejlesztését
célozza, kicsivel kevesebb mint 8,8 milliárd forintot invesztált.)
I/14. táblázat: a HEFOP 2. prioritásának jellemzői
Kifizetett forrás (Ft)

Támogatási
szerződések száma (db)

HEFOP 2.1. hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása az
oktatásban

7 881 071 841

339

HEFOP 2.2. a társadalmi befogadás
előmozdítása a szociális területen
dolgozó szakemberek képzésével

5 086 249 295

296

HEFOP 2.3. a hátrányos helyzetű
emberek, köztük a romák
foglalkoztathatóságának javítása

10 520 058 454

182

Forrás: www.palyazat.gov.hu/ Fejlesztési információk
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A 2007–2013 közötti időszak
2010-ben a Lisszaboni Stratégiát felváltotta az Európa 2020 stratégia, ami a
Közösség számára az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést jelölte meg
stratégiai célként. Fő célként megmaradt a versenyképesség és a foglalkoztatás
növelése, de a foglalkoztatási agenda megváltozott: az új stratégia az aktív korú
(20 és 64 év közötti) lakosság foglalkoztatási arányát 2020-ra 75 százalékra kívánta növelni. Ezt Magyarország egy az egyben átvette, a nemzeti vállalás szintén a
75 százalékos foglalkoztatottsági szintet célozza, ahogy ez évről évre megjelenik
a Nemzeti Reform Programban, azonban eddig sem az Európai Unió, sem Magyarország nem teljesíti az elérni kívánt célértéket.
A 2007–2013-as programozási időszak Magyarország szempontjából két
részre osztható, a 2010-es kormányváltás következtében. A legfőbb stratégiai
dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv volt, melynek legfontosabb
célkitűzése a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés támogatása volt. A
2007–2013-as programozási időszakot több, több éves akcióterv keretén belül tervezte meg a magyar kormány, az utolsó, 2011–2013 közötti akcióterv – a
kormányváltás következtében – más fókuszt kapott. Az ekkor már Új Széchenyi
Tervnek nevezett terv keretén belül hét kitörési pont került definiálásra, melyek
a következők voltak:
• egészségipar,
• zöldgazdaság-fejlesztés,
• otthonteremtés,
• vállalkozásfejlesztés,
• közlekedésfejlesztés,
• tudomány-innováció,
• foglalkoztatás.
Ebben az időszakban a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került sor az
ESZA-források felhasználására. A TÁMOP hat prioritás keretében próbálta
kezelni a magyar társadalom legnagyobb kihívásait és a társadalmi intézmények fejlesztését. A kereteket adó Új Magyarország Fejlesztési Terv a foglalkoztatásbővítés és gazdasági növekedés célkitűzéseit hangsúlyozta és tűzte
zászlójára. A foglalkoztatás bővítését a stratégia a foglalkoztathatóság fejlesztésén keresztül, jobb munkahelyek teremtésével, a kereslet és kínálat összehangolásával kívánta elérni.
A TÁMOP programjaiban több mint 18 ezer támogatási szerződés keretében 1179 milliárd forintot meghaladó támogatást fizettek ki. A programok
költségvetésének 85 százalékát az ESZA, 15 százalékát a magyar állam biztosította.
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I/15. táblázat: A 2007–2013-as tervezési időszak operatív programjainak jellemzői
2007–2013.
AIK – Akkreditált Innovációs
Klaszter

1. Beér- 5. Hatákezett lyos szerpályáza- ződések
tok (db)
(db)

8. Kifizetett
összeg (Ft)

Kifizetett
összeg
megoszlása (%)

116

0

0

0,0

1 107

857

52 374 684 222

0,6

256

132

132 670 617 304

1,4

GOP – Gazdaságfejlesztés
Operatív Program

42 843

24 438

993 008 647 928

10,8

KEOP – Környezet és Energia
Operatív Program

11 642

6 553

1 713 124 597 898

18,6

KÖZOP – Közlekedés Operatív
Program

959

609

2 542 448 345 409

27,6

TÁMOP – Társadalmi Megújulás
Operatív Program

37 861

18 053

1 214 976 235 874

13,2

TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság
fejlesztése, a munkaerőpiacra
való belépés ösztönzése

1 833

716

294 465 912 524

3,2

TÁMOP 2.
Alkalmazkodóképesség javítása

14 700

7 466

202 274 538 830

2,2

TÁMOP 3. Minőségi oktatás és
hozzáférés biztosítása
mindenkinek

10 678

5 464

285 189 622 574

3,1

TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi
és szervezetfejlesztése

833

502

186 609 048 092

2,0

TÁMOP 5. Társadalmi befogadás
és részvétel erősítése

4 054

1 601

135 210 040 953

1,5

TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és
egészségügyi humán fejlesztés

5 733

2 275

75 752 215 987

0,8

30

29

35 474 856 914

0,4

3 688

2 448

629 758 686 820

6,8

83

83

119 857 953 338

1,3

Regionális Operatív Programok

35 049

15 916

1 845 269 482 038

20,0

Összesen

133 706

69 275

9 222 633 032 347

100,0

ÁROP – Államreform Operatív
Program
EKOP – Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program

TÁMOP 7. Technikai
segítségnyújtás
TIOP – Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program
VOP – Végrehajtás Operatív
Program

Forrás: www.palyazat.gov.hu/ Fejlesztési információk valamint a TÁMOP/TIOP esetében EMMI
adatszolgáltatás
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Az Államreform Operatív Program (ÁROP) ugyancsak ESZA forrásból
valósult meg. A tervezési időszakban 865 projekt részesült összesen több, mint
52 milliárd forint támogatásban. Az ÁROP elsődleges célja a közigazgatás fejlesztése volt, annak érdekében, hogy a közigazgatás költséghatékonyan, a társadalmi erőforrások legmegfelelőbb felhasználásával hatékony szolgáltatásokat
nyújtson.
Az ÁROP 1 prioritásának célja az államigazgatási folyamatok megújítása és
szervezetfejlesztése volt a költséghatékonyabb közigazgatási működés érdekében.
Ebben a prioritásban kapott helyet a kormányzati és önkormányzati kapacitások
fejlesztése. Többek közt a minisztériumi munkaszervezés és vezetés átalakítása,
az integrált folyamatmodell bevezetése. Emellett az önkormányzati rendszer fejlesztése, a többcélú kistérségi társulások megerősítése mellett a városok polgármesteri hivatalainak fejlesztése is fókuszba került. Valamint a szakpolitikai eszközök megerősítése, a döntéshozatali folyamatok reformja, a jogalkotási folyamatok
fejlesztése is szerepet kapott. Az OP kitért a társadalmi partnerek bevonásának
erősítésére és az állampolgárok közéleti aktivitásának fokozására is. Ugyancsak
célterülete volt az ügyintézési folyamatok és eljárások megújítása, a szolgáltató
kapacitások erősítése is.
Az emberi erőforrás minőségének javítása prioritásban kapott helyett a közigazgatásban dolgozók képzése és a közigazgatás személyzeti folyamatainak fejlesztése is. Ebben a prioritásban olyan projektek zajlottak, amelyek hozzájárultak
például a közigazgatás utánpótlás neveléséhez, toborzási folyamatok fejlődéséhez, a karrierutak szabályozásához, vezetői készségek fejlesztéséhez. Emellett innovatív ötleteket és nemzetközi együttműködéseket is támogatott a program. A
piroritásban 52 projekt összesen 14 692 351 291 Ft támogatást kapott.
Az operatív projekt harmadik prioritásaiban az első kettőben szereplő célok érdekében a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek kaptak
helyet. A Közép-Magyarországi régióban 123 projekt összesen 4 132 432 232 Ft
támogatást kapott.

Foglalkoztatáspolitika
A 2007 és 2013 közötti időszak tervezési szakaszában a foglalkoztatási célkitűzések tekintetében még mindig a Lisszaboni Stratégia volt az irányadó. Azonban a stratégiát félidei felülvizsgálata miatt átdolgozták, erőteljesebben a növekedésre és a munkahelyteremtésre irányuló fókuszt kapott, továbbá célul tűzték
ki nemzeti felzárkózási akciótervek kidolgozását. Ez utóbbi befolyásolja a foglalkoztatáspolitikai koordináció és általában a szakpolitikai intézkedések egyeztetési folyamatát.
Az Európai Foglalkoztatási Stratégiával összhangban a 2007 és 2013 közötti
stratégiai iránymutatások nagyobb számú és jobb minőségű munkahely létre122
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hozását, több ember foglalkoztatásba való bevonását és foglalkoztatásban való
megtartását, valamint a szociális védelmi rendszerek korszerűsítését irányozták
elő, továbbá fokozni szándékozták a munkavállalók alkalmazkodóképességét, a
munkaerőpiac rugalmasságát.
Az ESZA a 2007–2013 időszakra négy célterületet határozott meg:
• az alkalmazottak és a vállalatok alkalmazkodóképességének növelése;
• a munkához jutás, a munkaerőpiacon való részvétel előmozdítása;
• a hátrányos helyzetű emberek szociális elfogadottságának és a munkaerőpiaci részvételének támogatása;
• a munkaügyi kapcsolatok erősítésével a munkaszervezés és a befogadó
munkahelyi környezet területein megvalósuló reformok ösztönzése.
Magyarországot még a 2007–2013 közötti időszak tervezésekor is alacsony foglalkoztatási ráta jellemezte, mely átlagos munkanélküliségi rátával
párosult, így a gazdaságilag aktív korú népesség alacsony aktivitása még mindig kihívások elé állította hazánkat. A programozási időszak munkaerőpiaci
trendjeire alapvetően rányomta bélyegét a 2008-ban hazánkban is begyűrűző
globális pénzügyi válság, így a periódus középső időszakában egy alacsonyan
rekedt foglalkoztatási szint mellett kellett intézkedéseket folytatni a célkitűzések jegyében.
A foglalkoztathatóság fejlesztését, a munkaerőpiaci belépés és elhelyezkedés támogatását közvetlenül a TÁMOP „1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése”, illetve részben a TÁMOP „2. Alkalmazkodóképesség javítása” prioritás támogatta, összesen négy intézkedés keretében. Ugyan az egész életen át tartó tanulás támogatásával a 2. prioritás több
intézkedése is hozzájárult a foglalkoztathatóság javításához, mégis egyéneket és
vállalkozásokat érintő foglalkoztatási programnak a szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztését tekintjük.
Az 1. prioritás három intézkedés keretében valósított meg munkaerőpiaci
programokat:
• Az első intézkedés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat intézményi fejlesztéseire helyezte a hangsúlyt. Az elsődleges célja a személyre szabottabb szolgáltatások, programok biztosítása, ügyfélközpontú esetkezelés
megteremtése, az ügyintézési folyamatok fejlesztésével. A hátrányos
helyzetű álláskeresők komplex akadályaival szembesülve, ebben az időszakban az operatív program az integrált munkaügyi és szociális szolgáltatások kiépítését is kitűzte célul, aminek a HEFOP 2.2.2. kísérleti program volt az előzménye.
• A második intézkedés keretében, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
bázisán, széles álláskeresői és megváltozott munkaképességű csoportokat érintő kiemelt projektek valósultak meg. A programok, építve a
Foglalkoztatási Szolgálat HEFOP keretében szerzett lebonyolítási ta123
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pasztalataira, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kiegészített képzési és
bér jellegű támogatásokat biztosítottak. Az intézkedés keretében vezették be továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalókat érintő járulékkedvezményeket. A válság következtében kiegészültek a beavatkozások
és elsősorban ez az intézkedés tudta kezelni a következményeket, a válság miatt állásukat vesztett munkanélküliek elhelyezkedésének támogatásával.
• A prioritás harmadik intézkedésének keretében helyi foglalkoztatási
kezdeményezések támogatása valósult meg a szociális gazdaságban tevékenykedők és más helyi munkaerőpiaci szereplők együttműködésének támogatásával. Az intézkedés a 2004 és 2006 között megvalósult,
EQUAL-program tapasztalatira épített, és célja volt innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok támogatása. A téma hazai OP-ba való beépülése az időszak közösségi rendeleteinek is elvárása volt.
A 2007 és 2013 közötti programozási periódus szempontjából fontos jelenség
volt az új közösségi stratégia kialakulása és elfogadása. A 2010-ben meghirdetett
Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza,
a foglalkoztatottság célértékének 75 százalékra emelésével (ekkor 69 százalék az
uniós átlag a 20–64 éves korosztály körében). A számos közösségi változás mellett Magyarországon is jelentős politikai és így szakpolitikai változások mennek
végbe az időszak félidejénél. A 2010-ben megalakított új kormány már választási
programjában kitűzte egymillió új munkahely megteremtését, mely hazánk esetében egyenlő az Európa 2020 foglakoztatási agenda elérésével. Ez a 2011-ben elfogadott Magyar Munka Terv tételezte a munkaerőpiaci beavatkozások, intézkedések szintjén. A foglakoztatási stratégiának tekinthető dokumentum elsődleges
célja a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, a munkaerő versenyképességének javítása, a munkahelyteremtés és a legális foglalkoztatás ösztönzése, valamint
támogatott foglalkoztatás biztosítása azok számára, akik annak hiányában nem
tudnának elhelyezkedni.
A Magyar Munka Terv intézkedéseit lehetőség szerint uniós források felhasználásával támogatta a kormány, a forrásokat nem igénylő szabályozási feladatok és a hazai forrásból megvalósuló közfoglalkoztatási programok kivételével. Ennek megfelelően a TÁMOP keretében megvalósuló munkaerőpiaci
programoknak a fenti közösségi és hazai célkitűzésekhez kellett alkalmazkodniuk a végrehajtás lebonyolítása, a forrásokhoz kapcsolódó felhívások megtervezése, előkészítése során. Az alábbi táblázat a foglalkoztatási intézkedésekre
koncentrálva foglalja össze a megvalósult kiemelt projekteket és felhívásokat.
Mint látható a pályázatok és intézkedések széles körben és igen változatosan
jelennek meg.
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I/16. táblázat: A TÁMOP 1. prioritásának jellemzői
Projektek
száma (db)

Kifizetett
összeg (forint)

TÁMOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

kiemelt
projekt (2)

29 082 040 000

TÁMOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek
munkahelyeinek adaptációja

41

741 538 952

kiemelt
projekt (3)

171 431 462 340

TÁMOP-1.1.3. „Út a munka világába”

kiemelt
projekt

7 500 000 000

TÁMOP-1.2.1. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását
ösztönző járulékkedvezmények

kiemelt
projekt

55 299 000 000

kiemelt
projekt (2)

10 983 108 758

48

2 570 819 880

TÁMOP-1.4.2. Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását,
önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és
szolgáltatási hálózat

kiemelt
projekt

1 399 994 114

TÁMOP-1.4.3. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok

10

1 694 613 872

TÁMOP-1.4.4. és 1.4.5. Foglalkoztatási megállapodások
támogatása

32

1 379 102 701

TÁMOP-1.1.2. és 1.1.4. A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása

TÁMOP-1.3.1. Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése
az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként
TÁMOP-1.4.1. Alternatív munkaerőpiaci programok
támogatása

TÁMOP-1.4.6. Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban

22

2 706 669 360

TÁMOP-1.4.7. Foglalkoztatási programok megvalósításának
szakmai támogatása

kiemelt
projekt

700 000 000

TÁMOP-2.4.2. Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató
szervezetek fejlesztése - Befogadó munkahelyi gyakorlatok
támogatása

6

379 712 586

TÁMOP-2.4.3. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása
a Konvergencia régiókban

6

569 441 317

359

13 083 058 376

kiemelt
projekt

796 779 460

TÁMOP-2.4.3.B-D Szociális gazdaság fejlesztése
TÁMOP-2.4.3. Szociális gazdaság fejlesztésének szakmai
támogatása
Forrás: EMMI adatszolgáltatás

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által decentralizáltan megvalósított
munkaerőpiaci programok célcsoportjába az alacsony iskolai végzettségűek, fiatalok, pályakezdők, 50 év felettiek, gyermekgondozásból a munkaerőpiacra
visszatérő szülők, aktív korúak ellátásában részesülők és tartós munkanélküliek tartoztak, de a válság kezelése érdekében a program utolsó szakaszában 28
százalékos arányt képviseltek a tartós munkanélküliség által veszélyeztettek is.
A komplex programok végrehajtásához aktív munkaerőpiaci eszközöket biztosító program mind a célcsoport foglalkoztatási esélyeinek növelése, mind az
ESZA-források hazai felhasználásának szempontjából kulcsfontosságú intézke125
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dés volt, és a munkaerőpiaci helyzethez is folyamatosan adaptálódott, például
célcsoportokra vonatkozó fókuszpontok központi kijelölésével.
Ezek az intézkedések járultak hozzá a TÁMOP 1. prioritásának eredményeit
igazoló indikátorok teljesítéséhez, melyek tényértéke a támogatott aktív munkaerőpiaci intézkedésekben részt vevő személyek száma tekintetében 304 ezer főt
meghaladó volt. A bevont célcsoporttagok közül több mint 131 ezer fő vett részt
képzésben, és a résztvevők 38 százaléka a kilépést követő 180. napon is foglalkoztatott volt. Az intézkedést vizsgáló értékelések nem találtak célzási problémát
vagy az eszközök alacsony hatásfokára utaló jelenséget. (Budapest Intézet, 2012;
Hétfa, 2012; Századvég–Earst&Young, 2016)
Az Európa 2020 stratégiát követően, a megváltozott gazdasági és társadalmi
környezet kihívásaira reagálva, több közösségi kezdeményezés indult útjára. Az
egyik például a szociális gazdaságban működő társadalmi vállalkozások támogatási környezetének javítását szolgálta. Kiszélesítésre került a „Szociális gazdaság
fejlesztése” című támogatási konstrukció, mely az időszak végére 415 szociális
szövetkezet fejlesztését és így új munkahelyek teremtését, több mint 12 milliárd
forinttal tudta támogatni. A programozási időszak vége felé a Foglalkoztatási,
Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) döntött az Ifjúsági
Garancia (Youth Guarantee) létrehozásáról. Az Európai Tanács több tagállamot,
közöttük Magyarországot is felszólította arra, hogy kezelje az ifjúsági munkanélküliséget, például az Ifjúsági Garancián keresztül. A TÁMOP végrehajtásának
végén még a fiatalok kiemelt segítését és így támogatások célzását is beépítették a program végrehajtásába. A TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt célzása mellett
„Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerőpiaci programok támogatását”
(TÁMOP 1.4.1.) és „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezéseket” (TÁMOP 1.4.3.) is támogat Magyarország a rendelkezésre álló ESZA-forrásokkal.

Oktatás
A TÁMOP elsődleges fókusza a humán erőforrás minőségének javítása volt,
így az oktatás is fontos szerepet kapott. Ennek érdekében a program 3. prioritása
az oktatás területével foglalkozott.
A TÁMOP oktatási céljai a következők voltak:
1. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, ezen belül:
• a kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása;
• a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása;
• a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban;
• az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési
igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás.
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2. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében:
• a felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással
összhangban,
• a felsőoktatás K+F+I+O-kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal
való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában.
A humán tőke beavatkozási területen a minőségi oktatás és az ahhoz való
hozzáférés biztosítása, a felsőoktatásnak a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében történő tartalmi és szervezeti fejlesztése, valamint a vállalatok alkalmazkodóképességének javítása volt a kitűzött cél. Az oktatás és képzés az EU-s források
kb. 5 százalékát kapta, összesen 327 milliárd forintot. Ezen belül a minőségi közoktatásra 192 milliárd, a vállalati képzésekre 74 milliárd, a felsőoktatásra 61 milliárd forintot fordítottak. A K+F- és innovációs tevékenységek finanszírozására, a
piaci szereplők közti együttműködés elősegítésére 123 milliárd forint támogatást
kaptak a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (3 százalék önrész, 85 százalék EU-s finanszírozás, 12 százalék hazai finanszírozás).
A társadalmi kohézió beavatkozási területen az esélyegyenlőség az oktatásban program is fontos szerepet kapott, támogatására 91 milliárd forint jutott (85
százalék EU-s támogatás, 15 százalék hazai jogcím, 0 százalék önrész).
Az ÚMFT (később Új Széchenyi Terv) ún. zászlóshajó programok (később
komplex programok, kiemelt projektek) tervezésével kívánta a fejlesztések
egymást támogató hatását erősíteni. Célja egyes stratégiai területek összehangolt komplex fejlesztése volt. Ezek megvalósulásához több operatív program
együttműködésére, illetve a fejlesztési források összehangolt felhasználására
volt szükség. A TÁMOP végrehajtásának tervezése során készült zászlóshajó
programokra példa:
• „A tudás – esély” program, melynek fő célja a foglalkoztatottság arányának növelése, a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges szakképzett munkaerő biztosítása. Célcsoportja a felnőtt korú
lakosság volt.
• A „Gyermekesély” program a gyermekszegénység visszaszorítását tűzte
ki célul. A későbbi sikeres oktatási és munkaerőpiaci karrier megalapozása mellett, a szegény családi hátterű, hátrányos helyzetű gyermekek és
fiatalok egyenlő esélyekhez juttatását, a prevenciót, valamint a hátrányos
helyzetű gyermekek kirekesztésének és a mélyszegénység generációk közötti átörökítésének megakadályozását célozta. A program célcsoportja
elsősorban a szegény családi hátterű, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek voltak.
• „A 21. század iskolája” program célja a közoktatási rendszer teljes vertikumának megújítása volt. Célcsoportja a közoktatási intézmények és
fenntartóik, központi szolgáltatók, pedagógusok és diákjaik volt.
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•

„Nem mondunk le senkiről” – „Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek” elnevezésű komplex térségfejlesztési program (később
LHH-program) célja az volt, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a
külső és belső perifériákon elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, azt megfordítva, esélyt adjon e térségek gazdasági és társadalmi integrációjára. A program célcsoportját azok a kistérségek jelentették, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok
a legnagyobb mértékű halmozódást mutatták, s ahol a szegénységben élő
népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál.
• A „Versenyképességi Pólus” program célja a nemzetközileg versenyképes klaszterek kialakulásának előmozdítása, a magas hozzáadott értékű,
innovatív tevékenységekre történő specializáció, valamint a vállalatok,
illetve kiegészítő jelleggel az egyetemek és önkormányzatok közötti erős
kooperáció létrejöttének segítése volt. A kezdetben nagy energiákat
megmozgató, pólus-város tervezési folyamat később áldozatául esett a
helyébe lépő klaszteralapú fejlesztési elképzeléseknek.
• A „Magyar Géniusz” program célja a tehetségek kibontakozását ösztönző
és a kiváló teljesítményt hasznosítani képes támogató rendszer volt. Célcsoportja a diákok, hallgatók, oktatók/kutatók, mentorok, civil szervezetek voltak. Ennek a kezdeményezésnek számos eleme eljutott a megvalósulásig.
A nagyszámú komplex projekt tervezése később túlzottan ambiciózusnak
minősült, és többségüknek csak egyes elemei valósultak meg.
I/17. táblázat: A TÁMOP 3. prioritásának jellemzői
Kifizetéssel rendelkező
projektek száma (db)

Kifizetett összeg (Ft)

TÁMOP 3.1. A kompetenciaalapú oktatás
elterjedésének támogatása

2840

151 630 989 231

TÁMOP 3.2. A közoktatási rendszer
hatékonyságának növelése

1493

45 085 047 186

TÁMOP 3.3. A halmozottan
hátrányos helyzetű és roma tanulók
szegregációjának csökkentése

821

76 975 203 360

TÁMOP 3.4. Eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és sajátos nevelési igényű
tanulók integrációjának támogatása

309

11 498 382 797

TÁMOP 4.1. A felsőoktatás minőségének
javítása

254

63 710 150 160

248

122 898 897 932

TÁMOP 4.2. A felsőoktatás K+F+I+O-kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal
való szerves együttműködés kiépítésének
szolgálatában
Forrás: EMMI adatszolgáltatás
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Társadalmi felzárkózás
A 2007–2013-as fejlesztési periódusban a szociális, társadalmi felzárkózási
programok már magától értetődően kerültek a fejlesztendő területek közé. Az
első teljes, hétéves ciklusra tervezett célkitűzések közt a társadalmi összetartozás
erősítése stratégiai célként fogalmazódott meg. Ez azt is jelentette egyben, hogy
a szociális terület, illetve a társadalmi felzárkózás önállóan, a munkaerőpiaci
kapcsolódáshoz kevésbé szorosan kapcsolódva jelent meg. A TÁMOP specifikus
céljai közt a társadalmi összetartozás erősítése és az esélyegyenlőség támogatása
került nevesítésre, a prioritások közül pedig az 5. számú dedikálódott ezen területre, a társadalmi befogadás, részvétel erősítése címszó alatt.
Újdonság volt ezen prioritás esetében, hogy kinyílt a támogatandó területek száma. Egyrészt megmaradtak vagy folytatódnak azon pályázatok, amelyek a szociális terület, társadalmi felzárkózás eszközrendszerét közvetlenül a
munkaerőpiaci aktivitás növelésének szolgálatába állították. Másrészt olyan új
intézkedések jelennek meg, amelyek kifejezetten a hátrányos helyzetű térségeket (TÁMOP 5.1.), a gyermekszegénység elleni fellépést (TÁMOP 5.2.), illetve
a helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztését (TÁMOP 5.5.) támogatják,
valamint bűnmegelőzési és büntetés-végrehajtásban érintettek reintegrációját
szolgálják (TÁMOP 5.6.2.). Ezek a fejlesztések amellett, hogy szükségesek voltak az adott területek intézményfejlesztési szempontjából, egyre szélesebben
értelmezték a társadalmi felzárkózás, társadalmi összetartozás fogalomkörének
határait. Egyes esetekben a programok célokhoz való kapcsolódása meglehetősen laza volt.
Az EU-s források magyarországi közberuházásokban játszott, szinte egyeduralkodó szerepe ebben a ciklusban vált nyilvánvalóvá. Ez egyben azt is jelentette, hogy minden közpolitikai terület számára létfontosságúvá vált az Európai
Szociális Alaphoz való kapcsolódási pont megtalálása, a néha erőltetettnek tűnő
munkaerőpiaci relevancia hangsúlyozása annak érdekében, hogy forrásokhoz
jusson. Ebben a fejlesztési erőforrásokért folyó harcban a társadalmi összetartozás volt az egyik olyan gyűjtőterület, amely kinyílt más, a szűken vett társadalmi
felzárkózási területhez nem tartozó ágazatok számára.
A 2007–2013-as periódus félidős felülvizsgálata egybeesett a jelentős közpolitikai és szakmapolitikai változásokat hozó, 2010. évi kormányváltással. Az
Új Magyarország Fejlesztési Terv céljait, prioritásait megváltoztatták. A Magyarországot is jelentősen érintő válság kezelése, illetve a Lisszaboni Stratégia félidős
felülvizsgálatának összeurópai prioritásokat szűkítő változtatása a társadalmi felzárkózás fejlesztéseit is érintette. A magyar kormány a gazdaság és a társadalom
számára hét kitörési pontot határozott meg, a foglalkoztatás alá rendezve a felzárkózási támogatásokat. Az immár Új Széchenyi Tervként nevezett dokumentum szűkítette a korábbi, széles körű (s épp emiatt kevéssé fókuszált) célrendszer
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intézkedéseinek számát. A szociális/felzárkóztatási programok a cigány emberek
foglalkoztatására és a hajléktalan emberek társadalmi integrációjára fókuszáltak.
I/18. táblázat: A TÁMOP 5. prioritásának jellemzői
Kifizetéssel rendelkező
projektek száma (db)

Kifizetett összeg
(Ft)

TÁMOP 5.1. A kiemelt leghátrányosabb
helyzetű térségek humán kapacitásainak
fejlesztése

147

13 764 150 651

TÁMOP 5.2. Beruházás a jövőnkbe:
gyermek és ifjúsági programok

305

27 638 019 466

TÁMOP 5.3. A halmozottan hátrányos
helyzetű csoportok szociális
ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítása munkaerőpiaci
integrációjuk előmozdítása érdekében

490

44 803 444 447

TÁMOP 5.4. A szociális ellátórendszer
fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása

149

24 405 752 641

TÁMOP 5.5. A helyi közösségek és a civil
társadalom fejlesztése

407

14 349 148 810

TÁMOP 5.6. A társadalmi kohézió
erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs
programokkal

102

10 249 524 938

Forrás: EMMI adatszolgáltatás

A 2007–2013-as ciklus közepén történt a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési tervek gyökeres átalakítása is. A társadalmi felzárkózás
szóhasználatot ekkor vezette be a magyar kormány a hazai fejlesztéspolitikába.
2011-ben fogadta el42 ugyanis az ún. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát
(NTFS), amely – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti
Reform Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel –
meghatározza azokat a társadalmi problémákat, amelyeket 2020-ig meg kíván
oldani. A gyermekszegénység elleni küzdelem, a romák helyzetének javítása, valamint a leghátrányosabb helyzetű, leszakadó térségek felemelése már korábban
is célként fogalmazódott meg, külön-külön kormányzati célkitűzések is foglalkoztak ezekkel, azonban egységes stratégiai, kormányzati dokumentumba ekkor
kerültek be, társadalmi felzárkózás gyűjtőnév alatt. A felzárkózási stratégia megvalósítása során kiemelt szerepet kap a fejlesztéspolitika: az NTFS végrehajtásáról
szóló intézkedési terv felsorolja azokat a tételeket, amelyek az Európai Szociális
Alapból finanszírozandók (a nevesített 61 intézkedésből 29 esetben az ESZA-ból
erre fordítandó forrás nagyságát is megadva).
42

1430/2011. (XII. 13.) Kormányhatározat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről.
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A NTFS igazodva az Európai Unió 2020-ig szóló, tízéves időtávú, átfogó
stratégiájához (Európa 2020), hasonló időtávban foglalja össze a legfontosabb
hazai célokat. Az NTFS közvetlen elődje a „Nemzeti Stratégiai Jelentés a Szociális
Védelemről és a Társadalmi Összetartozásról” című kormányzati dokumentum,
amely 2008–2010 közti hároméves periódusban, az Európai Unió által meghatározott módszertani keretben tárgyalja a társadalmi összetartozás (inclusion), a
nemzeti nyugdíjstratégia, valamint az egészségügyre és tartós ápolás-gondozásra
vonatkozó stratégiákat.
Az NTFS megalkotásakor, a felzárkózás szempontjából lényeges volt a három legfontosabb célcsoport nevesítése. A stratégia a mélyszegénység és a gyermekszegénység csökkentése és a romák helyzetének javítása érdekében jött létre.
A stratégia célkitűzései közt három átfogó cél került megfogalmazásra:
1. a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös tekintettel a romákra;
2. a szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása;
3. a társadalmi-gazdasági javakhoz történő, egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás erősítése.
A stratégia 2014. évi felülvizsgálatakor frissítésre, pontosításra került a célrendszer is (NTFS II., 2014:69).
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I/19. táblázat: A 2014-ben frissített Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célrendszere
1.

A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának
csökkentése, különös tekintettel a roma népességre.

1.1.

A romák, tartósan rászorulók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése,
foglalkoztatottsági szintjük emelése.

1.1.1. A roma és a tartósan rászoruló aktív korúak képzettségi szintjének emelése.
Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai
végzettségű emberek foglalkoztatása érdekében (elsődleges munkaerőpiacon
1.1.2.
a magas élőmunkaigényű ágazatok, szociális gazdaság, atipikus
foglalkoztatási formák).
1.1.3.

A munkaerőpiaci integrációt támogató munkaügyi és szociális ellátások,
szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, hatékonyságának fejlesztése.

A közfoglalkoztatás mint a közösségért végzett értékteremtő munka
1.1.4. rendszerének fejlesztése, bővítése, a lehetőség szerint személyre szabott
közfoglalkoztatásnak a nyílt munkaerőpiacra való átmeneti jellege erősítése.
1.1.5. Az aktivitást erősítő, a munkavállalásra ösztönző segélyezési rendszer kialakítása.
1.1.6.

A munkahely és a család összeegyeztetése az atipikus foglalkoztatási formák
támogatásával.

1.1.7. A jövedelmi egyenlőtlenségek további növekedésének megakadályozása.
1.2.

A szegény családban élő gyermekek és a tartósan rászorulók helyzetének
javítását, továbbá a roma népességet célzó szakpolitikák, beavatkozások
tervezését, nyomon követését, értékelését szolgáló adminisztrációs és
statisztikai adatforrások, információs rendszerek fejlesztése.

2.

A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása.

2.1.

A gyermekek szegénységének csökkentése.

2.1.1. A családokat érintő jóléti transzferek szinten tartása.
2.1.2.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások elérhetőségének,
minőségének, hatékonyságának fejlesztése.

2.1.3.

A fejlődési eltérések időben történő felismerése, kezelése, a korai
képességgondozás, a kora gyermekkori nevelés, gondozás fejlesztése.

2.2.

A roma és tartósan rászoruló gyerekek oktatáshoz való hozzáférésének javítása.

2.3.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

3.

A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása,
a társadalmi összetartozás erősítése.

3.1.

A lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, lakhatási
lehetőségek bővítése (bérlakás).

3.2.

A települési és térségi szegregáció csökkentése.

3.3.

A romák, tartósan rászorulók és gyermekek egészségi állapotának javítása,
a születéskor várható élettartam növelése, valamint az egészségügyi
ellátórendszerhez való hozzáférésük javítása.

3.4.

A társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom erősítése, a romákkal szembeni
diszkrimináció csökkentése.

3.5.

Az érintettek bevonása a programok tervezésébe, végrehajtásába, értékelésébe.
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A 2014–2020 közötti programozási periódus
A 2014–2020 közötti programozási időszak európai stratégiai célkiűzéseit az Európa 2020 stratégia tartalmazza, amely a 2001–2010 között érvényben lévő Lisszaboni Stratégiát váltotta fel. A stratégia magyarországi implementációja a Széchenyi 2020
programcsomag, amely tartalmazza Magyarország uniós forrásból finanszírozandó
fejlesztési igényeit, 2020-ig bezárólag. A Széchenyi 2020 program legfontosabb hazai
stratégiai dokumentuma a Partnerségi Megállapodás, amely az EU2020 stratégiában
kitűzött, fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés célkitűzésein belül azonosítja a nemzeti súlypontokat. A dokumentum öt fő nemzeti prioritást fogalmaz meg, amelyek az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban kijelölt prioritásokhoz kapcsolódnak.
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
E célokhoz kapcsolódóan az Unió 11 tematikus célkitűzései mentén fogalmaz meg intézkedéseket a kormányzat a 2014-2020-as időszakban.
EU TEMATIKUS CÉL 1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
erősítése: Ezen a területen az elsődleges cél a kutatás és fejlesztései együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása. Emellett megjelenik az agrár-vidékfejlesztésben az innovációk elterjesztése az ágazat vállalkozásaiban.
EU TEMATIKUS CÉL 2: Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és minőségének javítása: Itt a fő cél az
IKT szolgáltatások elterjesztése minden szférában.
EU TEMATIKUS CÉL 3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az
EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása: Ezen a területen a fő cél a hazai KKV-k versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, emellett az agrár- és élelmiszeripari
termelés hozzáadott értékének növelése.
EU TEMATIKUS CÉL 4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban: Ezen a területen elsődleges
hangsúlyt kap az épületenergetikai színvonal jelentős emelése (az energiahatékonyságot növelő beruházásokkal) és a megújuló energiák alkalmazásának növelése. Az agrár-vidékfejlesztésben az agrármelléktermékek energetikai hasznosításának jelentős bővítése.
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EU TEMATIKUS CÉL 5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása: Etéren a fejlesztések a rendkívüli
helyzetekre való megelőző felkészülésre fókuszálnak. Ide tartozik az árvízvédelmi
biztonság fokozása és a többcélú, integrált területi vízgazdálkodás kialakítása, valamint az agrár-vidékfejlesztésben a mezőgazdaság alkalmazkodóképességének
fejlesztése.
EU TEMATIKUS CÉL 6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása: A fejlesztések központjában a víziközmű fejlesztések, és ez által a Víz Keretirányelvnek való megfelelés, a hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, valamint a városi környezet fejlesztése áll. Agrár- és vidékfejlesztési vonatkozásban az agrár-környezetvédelem megerősítése.
EU TEMATIKUS CÉL 7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk
keresztmetszetek megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban: Ez a terület
a vasúti közlekedés fejlesztésére fókuszál.
EU TEMATIKUS CÉL 8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása: A fő cél a foglalkoztatottság előmozdítása elsősorban az aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazásával. Emellett a
célkitűzés az agrár-vidékfejlesztésben a vidéki munkahelyteremtést is támogatja.
EU TEMATIKUS CÉL 9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem: Ezen a területen a fő cél a szegénység elleni sikeres küzdelem, erős területi fókusszal a leghátrányosabb helyzetű járásokra.
EU TEMATIKUS CÉL 10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében: Ebben a célkitűzésben a legfontosabb cél a köznevelés hátránykompenzációs képességének javítása és a köznevelési és felsőoktatási kiválóság
erősítése.
EU TEMATIKUS CÉL 11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása: Ezen
a területen a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében a cél az adminisztratív terhek komplex csökkentése, az átláthatóság növelése, a szolgáltató
jelleg megerősítése a humánerőforrás menedzsment hatékonyságának növelése
érdekében.
A 2014–2020-as időszakban tíz operatív program fut, amelyek öt különböző
ESB-alapból kerülnek finanszírozásra. Közülük az EFOP, a GINOP és a KÖZOP valósul meg részben ESZA forrásból. A legfontosabb intézkedéseket az egyes
szakpolitikáknál részletesebben bemutatjuk.
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I/20. táblázat: A 2014–2020-as tervezési időszak operatív programjainak jellemzői
2014–2020
EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program
EFOP 1. Társadalmi együttműködés
elősegítése
EFOP 2. Infrastrukturális beruházások
a társadalmi együttműködés erősítése
érdekében

1. Beér- 5. HatáKifizetett
6. Hatályos
kezett lyos szerösszeg
szerződések
pályáza- ződések
megoszösszege (Ft)
tok (db)
(db)
lása (%)43
878 738
10143
4 634
856 364
301 419
4 917
2 254
846 893
640

248

2 896

1 336

1 494

687

196

109

23 300

9 360

4 347

2 614

49

45

132

100

2 371

1 050

1 398

1 290

159

5

9

9

8 353

4 226

2 273

602

VP344 – Vidékfejlesztési Program

104 693

53 885

Összesen

152 776

74 620

EFOP 3. Gyarapodó tudástőke
EFOP 4. Infrastrukturális beruházások
a gyarapodó tudástőke érdekében
EFOP 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása
a társadalmi együttműködés erősítése
érdekében, valamint társadalmi innováció
és transznacionális együttműködések
GINOP – Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
GINOP 5. Foglalkoztatás
GINOP 6. Versenyképes munkaerő
IKOP – Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
KEHOP – Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program
KÖFOP – Közigazgatás– és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
MAHOP – Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program
RSZTOP – Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program
TOP – Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program
VEKOP – Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program

Forrás: EMMI adatszolgáltatás
43

44

115 226
223 169
314 728
582 848
140 851
232 127

2,13

1,91

6 512
971 327
2 090 151
888 428
444 856
996 832
91 836
285 804
1 564 038
025 468
1 133 130
449 939
358 723
815 143
1 865
576 725
35 804
749 677
887 408
926 855
119 411
539 294
649 895
769 719
7 642 393
029 008

27,3
5,8
1,2
20,5
14,8
4,7
0,0
0,5
11,6
1,6
8,5
100,0

A százalékos arány meghatározásához az N+3 körébe tartozó (előleg elszámolás, számla alapú kifizetés,
szállítói előleg) összegek kerültek figyelembe vételre.
A VP esetében az adatszolgáltatás nem teljes körű. A statisztika csak az IIER adatszolgáltatásában szereplő konstrukciók adatait tartalmazza.
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Az Európai Bizottság és Magyarország kormánya között 2014-ben megkötött Partnerségi Megállapodás öt hazai operatív program között osztja meg a
2020-ig, Magyarországon felhasználható ESZA-forrásokat. A GINOP hozzávetőlegesen 1,7 milliárd, az EFOP 1,7 milliárd, a KÖZOP 601 millió, a TOP 411
millió, a VEKOP 205 millió eurós ESZA-támogatással számolhat.
I/21. táblázat: A Partnerségi Megállapodásban meghatározott forráselosztás
ESZA-forrás (euró)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

1 785 064 200

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

1 707 972 503

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

601 324 776

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

411 904 753

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

205 873 693

Forrás: Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. Miniszterelnökség, 2014.

Az EFOP programjait az egyes szakpolitikai területeknél mutatjuk be részletesen. A KÖZOP elsődleges célja a közigazgatás, valamint a közszolgáltatási
(különös tekintettel az állampolgárok mindennapjait leginkább érintő és meghatározó helyi közszolgáltatásokra) szféra átfogó fejlesztéseinek támogatása. Ennek
érdekében a következő tevékenységeket irányozza elő az OP:
• Szervezeti hatékonyság növelés és racionalizálás.
• Hatékonyabb emberi erőforrás menedzsment és a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak fejlesztése.
• További erőfeszítések szükségesek, amelyek a korrupció megelőzését, az
intergritásirányítási rendszer fejlesztését, valamint a közbeszerzési rendszer reformját célozzák.
• Az állam közszolgáltató szerepének erősítése a közszolgáltatások fejlesztésének koordinálásával.
• Az e-közigazgatás folyamat- és működésfejlesztéssel integrált fejlesztése
keretében biztosítani kell az interoperabilitást, az e-közigazgatási szolgáltatások bővítését, színvonalának, hatékonysá- gának és hozzáférhetőségének növelését, valamint a közigazgatásban dolgozók digitális írástudásának fejlesztését.
A TOP célja, hogy hazánkban valamennyi megye és település, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekre és településekre kivehesse
részét a fejlődésből, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók legyenek.
A TOP-nak tehát elsődleges céljai a térségi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás
növelése. Ezen belül két prioritási területre fókuszál a program:
• Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges
helyi feltételek biztosítása: Ezen belül kerül sor a helyi gazdasági infra136
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struktúra fejlesztésére, a beruházások és befektetések növelésére, a munkahelyek elérhetőségének javítására, helyi szolgáltatások biztosítása a
gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére, a turisztikai vonzerőkben rejlő potenciál kibontakoztatására
• Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi
feltételek biztosítása: Ezen belül szerepet kap a város- és, a beruházások
és befektetések növelése, a zöldfelületek és a kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható városi közlekedésfejlesztés, a
munkába járás segítése, az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása, a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése, a népesség, különösen a fiatalok megtartása érdekében hozott intézkedések, a leromlott
városrészek fejlesztése, a helyi közösségek és együttműködés erősítése.
A VEKOP a Strukturális Alapok Közép-Magyarországi Régió területén felhasználandó fejlesztési forrásait, valamint az egyes ágazati operatív programokból az ún. programterületen kívül eső, országos hatású fejlesztések, projektek
KMR területre arányosított forrásait tartalmazza. Így ezeket nem fejtjük ki részletesen, hiszen a többi operatív programokban szereplő intézkedéssel párhuzamos
intézkedések tervezése került ebbe a programba.

Foglalkoztatás
A 2014 és 2020 közötti programozási periódus tervezése során Magyarország már teljes mértékben az Európa 2020 stratégiához és annak keretében kiadott iránymutatásokhoz tud alkalmazkodni. A 2010-ben kiadott négy közös
irányelv mellett a strukturális alapok forrásainak végrehajtásához kapcsolódó
rendeletek határozzák meg a tematikus célokat és beavatkozási prioritásokat. Ez
egy új eszköze a források tervezésének, mely az Európai Bizottság javaslatára került bevezetésre és az egységes végrehajtást, könnyebb nyomon követhetőséget és
eredménykimutatást szolgálja. Az ESZA-források felhasználása a 1303/2013/EU
rendelet 9. cikkében meghatározott utolsó négy tematikus célkitűzésre koncentrálódik és az ESZA működését szabályozó, 1304/2013/EU rendelet ezeket bontja
alá beruházási prioritásokra.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül az ESZA-források a foglalkoztatás bővítését, az alkalmazkodóképesség javítását
és a szakképzés fejlesztését támogatják. A foglalkoztatáspolitika intézményrendszeréhez kapcsolódó fejlesztések „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint
a munkavállalói mobilitás támogatása” tematikus célkitűzés keretében, a GINOP 5.
prioritásaként valósulnak meg, az alap alábbi beruházási prioritásait45 kiválasztva:
45

1304/2013/EU rendelet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R
1304&from=SK
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•

Az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol levők – foglalkoztatáshoz való
hozzáférése, többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is.
• A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben
nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és
a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén.
• A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez.
Az intézkedések tervezésekor a munkaerőpiac helyzetén még jelentősen érződik a válság, ugyan az aktivitási szint már javulóban van, a munkanélküliség alacsonyabb, de a foglalkoztatási ráta még mindig el van maradva az EU27 átlagától.
Egyedülálló helyzetet teremt Magyarországon a Magyar Munka Tervben előirányzott
közfoglalkoztatás megszervezésével, mely mára nagymértékűvé vált. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának fejlesztése korlátozott, foglalkoztatásuk közben egyedül képzésben vagy rövid idejű munkaerőpiaci
szolgáltatásokban vehetnek részt. A foglalkoztatáspolitika terén az országspecifikus
ajánlások évek óta felhívják Magyarország figyelmét arra, hogy segítse elő a közfoglalkoztatásból való kilépést. De a közfoglalkoztatási helyzet miatt az ESZA-források
felhasználása a nem közfoglalkoztatott álláskeresői állományra korlátozódik, elveszítve ezzel a nyílt munkaerőpiacra integrálható személyek jelentős részét.
2015-ben kezdődött meg a GINOP 5. prioritásán belül a GINOP 5.1. intézkedések legfontosabb célja „az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai
végzettségűek – foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével”46. Ezt a célt a korábbi időszakhoz hasonló, a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat által megvalósított, aktív munkaerőpiaci eszközöket (bér jellegű és képzési támogatást, munkaerőpiaci szolgáltatásokat) biztosító kiemelt projektek keretében tervezi elérni a végrehajtásért is felelős Nemzetgazdasági Minisztérium.
Folytatódik a társadalmi vállalkozások támogatása is. A 2007–2013 közötti
programozási periódus hasonló intézkedéseihez képest újszerű értékelési rendszer került felállításra, szakmai hátteret és tanácsadásokat biztosító szervezetek
(az Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft. és az Iparfejlesztési NKft.) bevonásával. Emellett a szociális gazdaság támogatásának másik pilléreként folytatódik a tranzitfoglalkoztatási programok támogatása is, melyek képzéssel egybekötött foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak hátrányos helyzetű munkanélküliek
és inaktívak számára. Szerepet kap továbbá az Út a munkaerőpiacra program, a
nem állami szervezetek munkaerőpiaci szolgáltatásainak és az álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása. Az Európai Szociális Alapból származó források 2016-ra már a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésének több mint 60
46
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százalékát teszik ki (a közfoglalkoztatásra szánt kiadások nélkül), mely 2010-hez
viszonyítva 20 százalékpontos növekedést jelent.
A GINOP 5.2. intézkedések keretében, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
által valósul meg az Ifjúsági Garancia Program, mely így külön, de a közösségi
jogszabályok által elvárt rendszerben segíti elő a 25 év alatti, nem tanuló és nem
dolgozó fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését. Az Ifjúsági Foglalkoztatási kezdeményezés hazánkat megillető forrásai mintegy 49,7 millió euróra tehetők. Az
országos kiterjedésű munkaerőpiaci programot a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai valósítják meg. Specialitása, hogy a garancia jelleg miatt
a foglalkoztatási szolgálatnak vállalnia kell, hogy a célcsoportba tartozó fiataloknak négy hónapon belül felajánl valamilyen elhelyezkedési lehetőséget, vagy az
elhelyezkedési esélyeiket hosszú távon javító képzést.
A GINOP 5. prioritásának harmadik intézkedése keretében az alkalmazkodóképesség javítását elősegítő támogatási programok segítik például a rugalmas
foglalkoztatási formák megszervezését, népszerűsítve a részmunkaidő, a távmunka, a kombinált távmunka vagy a munkakörmegosztás módszereit, és a vállalkozásoknál biztosítva egy magánélettel jobban összeegyeztethető környezetet.
A GINOP 6., „Versenyképes munkaerő” prioritási tengelyének célja a munkaerő-kínálat fejlesztése, annak érdekében, hogy a gazdaság igényeihez minél
jobban alkalmazkodó munkaerő álljon rendelkezésre Magyarországon. A prioritás intézkedései egyrészt támogatják a kompetenciafejlesztést és a felnőttképzést,
másrészt segítik a képzési rendszernek a a gazdaság igényeihez való igazodását.
Az intézkedés kiemelten kezeli az alacsony képzettségűeket, akik számára a munkaerőpiaci belépést segítő képzésekre van szükség.

Oktatás
A 2014–2020-as költségvetési periódus az oktatás és képzés fejlesztését már
olyan explicit, önálló célterületként nevezi meg, amihez számszerű elvárásokat
is kapcsol. Az unió az Európai Szociális Alap felhasználásától olyan paraméterek
javulását várja, mint a korai iskolaelhagyás vagy a felsőoktatásban végzettséget
szerzők aránya. A tagországok a számukra is kritikus területeken, a támogatások
előzetes feltételeként stratégiát kellett, hogy készítsenek, amely a fejlesztések stratégiai kontextusát adta.
Az EFOP 3., „Gyarapodó tudástőke” elnevezésű prioritása foglalkozik az oktatás és képzés területével, amelyhez a negyedik prioritás infrastrukturális fejlesztései kapcsolódnak.
A köznevelés minőségének fejlesztése – különös tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére – ebben a tervezési ciklusban is fontos fejlesztési területként került meghatározásra, melyet önálló stratégiai dokumentummal
kellett alátámasztani.
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Magyarország célul tűzte ki, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók aránya 10
százalékkal csökkenjen. A cél elérése érdekében szükséges a rendszer minőségét,
hatékonyságát és eredményességét, a képzettségi szint javítását szolgáló intézkedésekre. Nagyobb figyelmet kell fordítani a korai intervencióra, biztosítani kell a
kora gyermekkori intézményes neveléshez való hozzáférést.
Az oktatási rendszerben jelen lévő iskolai szegregáció, a minőségi oktatáshoz
való egyenlőtlen hozzáférés, a hátrányos helyzetű tanulók megkülönböztetése,
az iskolák felszereltsége közötti jelentős különbségek következtében erősödnek a
meglévő társadalmi különbségek.
Az előzetes feltételeknek megfelelően (ex-ante kondicionalitás) több tematikus stratégia is elkészült. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégia ad keretet a kapcsolódó fejlesztéseknek. E szerint Magyarország erőfeszítéseket tesz a lemorzsolódás megelőzésére, a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulói csoportok iskolai sikerességének
elősegítésére, illetve az iskolarendszerű oktatást idő előtt elhagyók esetében a
végzettség megszerzésének későbbi segítésére. A stratégia a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal a végzettség nélküli iskolaelhagyás
szempontjából meghatározó jelentőségű problémák megoldását keresi. A stratégia célrendszere az ágazat, az intézmény és az egyén szintjén megjelenő tényezők
számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást visszaszorítani. A megvalósítása során hangsúlyt kap a lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása, a köznevelési intézmények hátránykompenzációs képességének növelése. 2016-ban bevezetésre került a lemorzsolódás elleni korai
jelző- és pedagógiai támogató rendszer, ami elősegíti az iskolai előrehaladást
akadályozó tényezők és veszélyeztetett célcsoportok azonosítását, és az egyéni
szükségletekre reagáló időben történő beavatkozás lehetőségét. A pedagógiai-szakmai módszertani segítséget nyújt a pedagógusok és az intézményvezetés
számára. Meghatározásra kerültek a lemorzsolódással veszélyeztetett helyzethez
vezető jellemzők (pl. évismétlés, hiányzás, tanulmányi eredmények romlása). A
fejlesztések egy komplex kihívássorral veszik fel a küzdelmet, hiszen az oktatási
egyenlőtlenségek számos tényezőre vezethetők vissza. Egyrészt a szociokulturális háttér, lakókörnyezet, a szülők iskolai végzettsége és foglalkoztatottsága,
nyelvi háttér, másrészt a köznevelési rendszer hátránykompenzáló képességének
hiányosságai.
Az oktatáspolitika terén a magyar Kormány elkötelezett az esélyteremtő, minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése mellett. Szegregációs index és lemorzsolós kockázata alapján
kiválasztott iskolák részvételével elindult a deszegregációs intézkedéseket magában foglaló uniós program. Amelynek keretein belül az iskolákra vonatkozó
helyzetelemzés, valamint a deszegrágációs tervek 2017 decemberéig elkészültek.
2018-ban elkészül az új képzési módszertant alkalmazó, az iskolai lemorzsoló140
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dás megelőzését támogató (továbbiakban: ILMT) komplex és differenciált intézményfejlesztés keretrendszer szakmai tartalma.
Emellett számos célzott intézkedés szolgálja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók iskolai sikerességének elősegítését, a
befogadó oktatást, együttnevelést. Ezek a programok, ösztöndíjak a korábbi évek
tapasztalatai alapján javítják a továbbtanulási eredményeket és csökkentik a lemorzsolódás veszélyét, ezért a 2017/18-as tanévben is folytatódnak. A tanoda
hálózat a hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók iskolai felzárkózását segíti
elő köznevelésen kívüli eszközökkel. A hálózat fejlesztése továbbra is zajlik. A
programokat 2018 decemberéig 289 tanoda valósítja meg 19 megyében, a projektekben kb. 8500 hátrányos helyzetű tanuló bevonása történt meg. Az Útravaló
Ösztöndíjprogram a 2017/2018-as tanévben a köznevelésen belüli eszközökkel
hatékonyan (a 8. évfolyamon ösztöndíjban részesülő roma tanulók fele, a középiskolás ösztöndíjasok 26%-a a program keretében részesül támogatásban) éri el
a szociális szempontból leghátrányosabb helyzetű tanulókat, négy alprogramja
az általános iskolai tanulmányoktól a diploma megszerzéséig nyújt ösztöndíjat,
valamint mentori támogatást. A programban több mint 13 000 diák vesz részt,
amelynek mintegy fele roma származású. Az Arany János Programok a rászoruló tanulók középfokú iskolai előrehaladását segítik elő komplex módon. A
2017/2018. tanévben az Arany János Tehetséggondozó Programban 559 fő, az
Arany János Kollégiumi Programban 225 fő, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban 187 fő kezdte meg 9. évfolyamon a tanulmányait, és
összesen megközelítőleg 4000 hátrányos helyzetű tanuló vesz részt a programokban. A sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív oktatását a tankönyvfejlesztési
terv kidolgozása segíti. A minőségi, ugyanakkor méltányos köznevelés másik
alkotóeleme a digitális kompetencia fejlesztése. Az ESZA által támogatott projekt (Digitális kompetencia fejlesztése) hozzájárul az IKT-val támogatott tanórák
növeléséhez, a pedagógusok IKT-eszközhasználattal összefüggő képzettségének
fejlesztéséhez, és ezáltal a munkaerőpiac által elvártaknak megfelelő, tanulói digitális kompetenciafejlesztéséhez. A projekt illeszkedik a 2015-ben a Digitális Jólét
Program részeként elfogadott Digitális Oktatási Stratégiához, amelynek legfontosabb célja, az ágazati stratégiákkal és szakmai célkitűzésekkel összhangban az
oktatási rendszer minden szintjén megteremtse a digitális írástudás tényleges elterjesztésének lehetőségét.
A felsőoktatás területén Magyarország alapvetően jól teljesíti az EU2020-as
vállalást: már 2013-ban elérte a 2010-ben kitűzött célt (30,3%), így a 2015. évi
Nemzeti Reform Programban 34%-ra módosította a 2020-ig elérendő célszámot.
A 2017. évi ideiglenes adat szerint a célindikátor, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves korosztályon belül 32,3% volt, amely enyhe csökkenést mutat a 2016. évi 33%-hoz képest. Az adatok változásának demográfiai
okai is vannak. A Kormány által 2014 decemberében „Fokozatváltás a felsőokta141
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tásban” címmel elfogadott stratégiai dokumentum ágazati célként az erőforrások
hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű
felsőoktatási rendszer létrehozását jelölte meg. A Kormány a 1359/2017. (VI.12.)
határozatában hagyta jóvá a felsőoktatás fejlesztésére irányuló stratégia cselekvési
tervét, amely kijelöli a konkrét intézkedéseket, a felelősöket és a végrehajtási határidőket a 2017-et követő időszakra.
Az EFOP céljai ezen a beavatkozási területen a kapcsolódó stratégiákkal
összhangban a következők:
• a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése;
• a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása;
• a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása;
• a pedagógus hivatás és a pedagógusi életpálya megerősítése, továbbá a
pedagógusok szakmai fejlesztése;
• a lemorzsolódást megelőző pedagógiai folyamatok fejlesztése;
• iskolaelhagyás csökkentése a pedagógusok szakmai fejlesztésével;
• nem formális és informális tanulást megvalósító intézményrendszer fejlesztése;
• a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése;
• a munkaerőpiaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében;
• a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztéseken
keresztül.
2017-ben elindult a Felsőoktatási Intézményi Kiválóság Program, amelynek
célja a magyar felsőoktatási kutatás-fejlesztés hosszú távú nemzetközi versenyképességének biztosítása révén a kutatók pályán tartása és a kutatói utánpótlás
biztosítása. A tudományágakat átfogó kutatási területekre építő, ugyanakkor innovációs fókusszal is rendelkező kiválósági tématerületi intézményi kutatásokat
támogató program részben a nemzetgazdasági jelentőségű felsőoktatási kutatást
végző oktató-kutatók differenciált bérrendezésére irányul. Megkezdődött a felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatását
célzó program is 6 felsőoktatási intézmény részvételével. A program magában
foglalja a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztését, kutatási
készségfejlesztést, tehetséges tanulók bevonását a kutatásokba. A felsőoktatás és
az üzleti szféra közötti kapcsolat erősítése továbbra is elsősorban a duális képzés fejlesztésével és terjesztésével valósul meg. A 2016/2017-es tanévben 24 felsőoktatási intézmény indított duális képzést, 6 képzési területen (agrár, műszaki,
gazdaságtudományok, informatika, társadalomtudomány, természettudomány),
49 különböző szakon duális képzést. Az műszaki,, természettudományos és informatikai (MTMI) területeken az utóbbi években fellépő szakemberhiány mérséklése érdekében a köznevelési intézményekben folyamatos a felsőéves diákok
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pályaorientációja. Az erre irányuló EFOP projekt keretein belül a matematikai,
természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése, valamint az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése történik.
2017-ben kezdődött meg a felsőoktatás hozzáférhetőségének növelése és a
lemorzsolódás csökkentése érdekében egy olyan komplex fejlesztési program,
amely tutorálást, mentorálást, készségfejlesztést is magába foglal. Az intézkedés
hatására nő a diplomaszerzés esélye a hátrányos helyzetűek, a lemorzsolódással
veszélyeztettek fiatalok esetében. A felsőoktatási kompetenciamérések és a lemorzsolódás-monitoring rendszerének kidolgozása is e projekt keretében zajlik.
A végzett roma hallgatók számának növelése, tanulmányi sikerességük, társadalmi szerepvállalásuk ösztönzése, a „Roma szakkollégiumok támogatása”, kiemelten fontos a magyar Kormány számára. Magyarországon összesen már 11
felsőoktatási roma szakkollégiumban segítik több száz roma fiatal egyetemi, főiskolai tanulmányait. A 2018-as tanévre a tervezettek szerint a kollégiumi tagok
száma 351 fő lesz.

Társadalmi felzárkózás
A 2014–2020 közötti időszak fejlesztéspolitikájában az unió koncentráltabb
és határozottabb fellépést sürgetett a tagállami fejlesztéspolitikában. Az Európa
2020 célkitűzései közt kiemelt szerepet kapott a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. A
szegénység elleni küzdelmet szolgáló tematikus célhoz rendelten a magyar kormány legfontosabb fejlesztési tématerületei a következők:
• a gyermekszegénység visszaszorítása, illetve megelőzése;
• a telepszerű lakókörülmények közt élők helyzetének javítása;
• a romákkal szembeni előítéletek csökkentése;
• a fogyatékos emberek rehabilitációja, illetve nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása;
• a szociális, egészségügyi és kulturális közszolgáltatások fejlesztésére a
nagy létszámú szociális intézmények kiváltása;
• a helyi közösségek megerősítése, egészségügyi fejlesztések, integrált várostérségi fejlesztések;
• (elsősorban) a hátrányos helyzetű térségekben közösségfejlesztés, élelmiszerönellátó-képesség javítása szerepel.
Az Európai Szociális Alap forrásai – a korábbi programozási periódusokhoz
képest - a foglalkoztatási és oktatási – képzési támogatásokon túl határozottabban
támogatja a szegénységben élő, illetve a szegénység kockázatának kitett emberek
helyzetének javítását. A 2014 – 2020 közötti időszakban az ESZA négy tematikus
célja közül az egyik a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás erősítése. A közösségi elköteleződés abban is megnyilvánul, hogy az ESZA forrásainak
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egyötödét ezen tematikus cél elérésére szükséges koncentrálni. Az ESZA több
mint hatvanéves történetében egyre nagyobb szerepet kapott a szegénység elleni
küzdelem, a sérülékeny társadalmi csoportok támogatása a humánerőforrás fejlesztés eszközeivel.
A 2014-től kezdődő programozás jobban koncentrál az elérendő eredményekre. Ennek érdekében ún. előzetes (vagy: ex-ante) feltételrendszert dolgozott ki az Európai Unió. Ennek célja az, hogy az ESZA fejlesztési támogatásai
olyan szakmapolitikai környezetbe ágyazottan valósuljanak meg a tagállamok
szintjén, amely elősegíti a sikerességet, hatékonyságot, fenntarthatóságot. A
társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, illetve a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni fellépés területéhez kapcsolódóan két feltétel került nevesítésre: 1. A szegénység csökkentését célzó nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret megléte és végrehajtása, melynek célja a munkaerőpiacról
kirekesztődött személyek aktív befogadása a foglalkoztatási iránymutatásokra
figyelemmel. 2. A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben. Magyarország mindkét előzetes feltételt teljesítette
a 2011-ben elfogadott, 2014-ben felülvizsgált Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiával. A Felzárkózási Stratégia végrehajtását leíró Akcióterv meghatározza foglalkoztatással, egészségüggyel, lakhatással, az érintettek bevonásával,
a diszkriminációellenességgel kapcsolatos kormányzati lépéseket. Mindezek
megteremtik Uniós fejlesztések tágabb szakmapolitikai környezetét, közpolitikai beágyazottságát.
A magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia mellett a társadalmi
befogadáshoz kötődő ex-ante feltételek teljesítéséhez a foglalkoztatáspolitikai
szakpolitikai stratégiák is hozzájárulnak, csakúgy mint az oktatás - képzés esetében a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiája, valamint
a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia.
A magyar 2014–2020 közötti periódus fejlesztései tulajdonképpen folytatják a korábban megkezdett beruházási/fejlesztési irányokat. A kormányzati
stratégiák közül a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia jelenti e tematikus cél alapját. Az EFOP a korábbi TÁMOP-tól eltérően már nem csak az
ESZA forrásaira épít, hanem tartalmaz infrastrukturális (ERFA) típusú fejlesztéseket is. Ez jelenti a társadalmi felzárkózás szempontjából a legfontosabb
változást a jelenlegi fejlesztési ciklusban. A tematikus célok rendszere segíti
a koncentrációt, támogatja azt, hogy a források ne forgácsolódjanak szét, s
lehetővé teszi az infrastrukturális és emberi erőforrásokat fejlesztő programok közti szorosabb együttműködést. Ugyanakkor a társadalmi felzárkózási
eszközrendszer jobban elhatárolódik a foglalkoztatási és az oktatási-képzési
tematikus céltól. Az ezen célok közti szinergikus lehetőségek kiaknázása továbbra is jelentős kihívást ad.
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1. és 2. prioritási
tengelye foglalkozik a társadalmi felzárkózási stratégia célkitűzéseinek megvalósításával. Míg az 1., az együttműködő társadalom prioritás az Európai Szociális
Alap forrásaira épít, addig a 2. a társadalmi együttműködés erősítése érdekében
megvalósítandó infrastrukturális beruházásokat tartalmazza.
Az 1. prioritási tengely az alábbiakat érinti:
1. aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében;
2. marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági
integrációja;
3. megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat;
4. foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása; valamint
5. közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák.
Az 1. prioritás az ország egészében, tehát a Közép-magyarországi Régióban is
elérhető. Az 1. prioritási tengely első beruházási prioritásához a munkaerőpiacról
tartósan kiszoruló, tehát a foglalkoztatáspolitika hagyományos eszköztárával el
nem érhető személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a
foglalkoztathatóságuk előfeltételeinek megteremtése jelenti a célt. A halmozottan
hátrányos helyzetű, köztük roma, megváltozott munkaképességű emberek számára egyénre szabott támogatásokat, a szociális munka eszköztárát, illetve alapkompetencia és a képzésekhez való hozzáférés javítását biztosítják ezen programok. A
következő célkitűzés a család és az ifjúság társadalmi részvételének növelése. Ehhez a család „intézményének” megújításán, illetve a családokat segítő közösségek,
szolgáltatások javításán keresztül vezet az út. Az ún. Biztos Kezdet Gyerekházak
létrehozása is tovább folytatódik ennek keretében. 2009 óta több mint 100 ilyen
szolgáltató központ jött létre. Ezek célja a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása a későbbi
iskolai sikereik megalapozása érdekében. Végső cél a gyermekvállalás elősegítése. A harmadik célkitűzés a helyi civil közösségek létrehozását, megerősítését
vállalja. Ennek érdekében történik közösségfejlesztés, mely eredményeként nő a
hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalása. Mindez a többség
és kisebbségek közti párbeszéd erősítésével hozzájárul a negatív diszkrimináció
csökkenéséhez. Ide kötődik az önkéntes munkát végzők számának növekedése,
valamint a visszaeső bűnelkövetők számának csökkentése is.
A 2. prioritási tengely a társadalmi együttműködés erősítése érdekében valósít meg infrastrukturális fejlesztéseket. Lényegében a fejlődés szolgáló szociális
(és egészségügyi) infrastruktúra, továbbá a rászoruló városi és falusi közösségek
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épített környezetének rehabilitációja valósul meg. Noha ezeket a célkitűzéseket az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozza, a tevékenységek erősen kapcsolódnak a humánerőforrás fejlesztés, a társadalmi befogadás céljaihoz
is. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a rehabilitációs szolgáltatások
terén pl. az EFOP 2.2 intézkedése mintegy 80 Mrd Ft-ot fordít a fogyatékos embereket ellátó bentlakásos intézmények kiváltására. Ennek célja a fogyatékos emberek önálló életvitelének biztosítása és a társadalmi befogadásuk. A fejlesztések
célja továbbá az ellátórendszer hatékonyságának és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.
A területi hátrányok csökkentése érdekében olyan fejlesztések valósulnak
meg, amelyek komplex programok: a tartós szegénységben élők, romák társadalmi
felzárkózását pl. egyaránt szolgálják az EFOP 2.3 és 2.4 intézkedései, és a EFOP 1.
prioritásának képzési, közösségfejlesztési, szolgáltatás-bővítési támogatásai.
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap
(FEAD) olyan intézkedéseket támogat, melyek révén természetbeni segítséget
biztosítanak a tagállamok a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára.
Hazánkban a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
célul tűzi ki a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányának enyhítését. Az RSZTOP keretében a szegénység csökkentése érdekében, különösen a
gyermekekre, hajléktalan emberekre valamint alacsony jövedelmű megváltozott
munkaképességű és idős emberekre összpontosító intézkedések végrehajtására
kerül sor az alábbi területeken:
• Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára (a
program a 0-3 év közötti, intézményi étkezésben nem részesülő gyerekekre és várandós anyákra fókuszál)
• Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára (elsősorban kisgyermeket nevelő és várandós anyák)
• Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók
számára
• Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek
számára
Az operatív program hozzávetőlegesen 35 milliárd forintból gazdálkodik.
Összességében a 2014 – 2020-as periódusban az ESZA a korábbiaknál szélesebb tevékenységi körben, komplex és fókuszált módon támogatja a társadalmi felzárkózást. A fejlesztési intézkedések elemei ismertek, kipróbáltak a korábbi
programozási periódusokban, azonban az elvárt eredmények és a kötelezően a
szegénység elleni küzdelemre szánt minimum forrásnagyság jól mutatja az ESZA
elköteleződését, a kihívás nagyságát, jelentőségét. Mindezek azt vetítik előre,
hogy a következő 2020 utáni periódusban is szükség lesz hasonló fejlesztésekre.
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Bevezetés
Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Magyarország számára elérhetővé váltak a kohéziós politika pénzeszközei. Az elmúlt nagyjából másfél évtizedben, a közel 50 milliárd euró nagyságrendű uniós, és az ezeket kiegészítő hazai
forrásoknak köszönhetően mindannyiunk számára látványos, érzékelhető lendületet kapott az ország fejlődése. A támogatásokat a versenyképességük javítására fordító vállalkozások több százezer munkahelyet teremtettek; korszerűsödött
a közlekedési és környezeti infrastruktúra: modern épületekhez, berendezésekhez jutottak az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények is. A humán tőke
fejlesztése a lakosság egésze, illetve célzott programokkal a hátrányos helyzetű
emberek, gyermekek számára kialakított programok útján soha nem tapasztalt
lehetőségeket adott ismereteik, készségeik, ezáltal továbbtanulási, elhelyezkedési
lehetőségeik bővítéséhez. Számos kezdeményezés született a sajátos területi problémák, így többek között kisebb települések, falusias térségek esetében az elnéptelenedés, munkahely és közszolgáltatások hiánya, városok esetében a klímaváltozás, környezetszennyezés, társadalmi leszakadás okozta nehézségek leküzdésére.
Az eredmények nem jöhettek volna létre a projekteket megvalósító közel
százezer kedvezményezett, és a végrehajtási-ellenőrzési intézményrendszer több
ezer szakembere nélkül. A pénzeszközökkel együtt megjelenő új jogszabályrendszer, a hazai fejlesztéspolitikai hagyományokon túlmutató intézmény- és eszközrendszerbeli követelmények, a támogatások felhasználásához kapcsolódó elvárások – a pénzeszközök maradéktalan, szabályos, hatékony és eredményes elköltése
– páratlan feladatok elé állították a fejlesztések valamennyi résztvevőjét.
A 2004-es év az operatív programok elindulása mellett rögvest új fogalomrendszerrel érkezett. A definíciók és az uniós költségvetési pénzek használatát
szabályozó előírások megértése, elsajátítása, gyakorlatba történő átültetése elengedhetetlen volt a támogatási lehetőségek teljes körű kiaknázásához és a finanszírozási keretek rugalmasságának javításához – a gyorsan változó környezet
igényeinek megfelelően. Ehhez azonban meg kellett teremteni a nemzeti szabályokat is, nemcsak az uniós fejlesztési alapok hazai környezetbe való beágyazása,
hanem az intézkedések, projektek megvalósításával kapcsolatosan felmerülő más
uniós joganyag, kiemelten közbeszerzés, állami támogatások terén is.
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A mai napig nagy kihívást jelent azoknak az átfogó fejlesztési stratégiáknak
és ágazati, területi programoknak a megfogalmazása, amelyek a források felhasználását mederbe terelik, a projekteknek értelmet adnak. Hosszú előkészületeket
igényel és számos megoldandó konfliktust vet fel a szükségletek felmérése, a fejlesztési elképzelések felvázolása, a fontossági sorrend felállítása – olyan helyzetben, ahol az ambíciók mindig messze meghaladják a finanszírozás realitásait –,
a programok tartalommal való megtöltése. A koncepcionálást a társadalmi-gazdasági partnerekkel, civil szervezetekkel való konzultáció kíséri, nagyívű konferenciák, szakmai rendezvénysorozatok és lakossági fórumok zajlanak, alkalmat
teremtve a programokat gazdagító észrevételek összegyűjtéséhez.
A ma már jól ismert intézmények neve (csak a legismertebbeket említve:
irányító hatóság, közreműködő szervezet, audit hatóság vagy igazoló hatóság)
2004 elején még meglehetősen idegenül hangzott. Befogadó közegük, a közigazgatás egészében való, vagy ahhoz kapcsolódó elhelyezkedésük sokszor változott
ugyan az idők folyamán, feladataik jellege azonban nem. Irányítják az operatív
programban lefektetett stratégiai célok megvalósítását, pályázatkezelési rendszert
működtetnek, nyomon követik és ellenőrzik a projektek véghezvitelét, miközben
támogatják és „jutalmazzák” a minőséget, a jó teljesítményt és szükség szerint
büntetik az vállalások elmaradását vagy a szabályok áthágását. Mindehhez biztosítják a pénzeszközök áramlását, megtérítik a kedvezményezettek kiadásait,
visszakövetelik az eredménytelen vagy szabálytalanul elköltött támogatásokat,
elszámolnak az Európai Bizottsággal. Munkatársaiknak egyszerre kell kiigazodniuk a szabályok tengerében, az operatív programok intézkedéseinek, támogatási lehetőségeinek széles körében; általános tudásuk mellett ugyanakkor készen
kell állniuk arra is, hogy iránymutatással szolgáljanak a projektek tartalmi vagy
éppen pénzügyi kérdéseiben; óvják a közbeszerzések szabályosságát, az állami
támogatási előírásoknak való megfelelést, segítenek a horizontális célok (esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség, környezeti fenntarthatóság) a projektek
szintjén történő, és jellegükkel összhangot mutató értelmezésében. Szakmai felkészültségük jelentőségét illusztrálja, hogy folyamatos továbbképzésük ma már
több helyen is, szervezett formában zajlik.
A monitoring bizottságok adnak helyet a programok megvalósítása során
felmerülő legfontosabb koncepcionális vagy működésbeli kérdések megvitatásának, előremutató javaslatokkal segítve a programok továbbvitelét.
Az operatív programok projektek tömegén keresztül valósulnak meg, amihez létre kellett hozni, majd állandóan fejleszteni és csiszolni a pályázati rendszert. Ma, amikor valamennyi pályázati felhívás egységes felépítéssel egyetlen,
közös honlapon található meg és a pályázók támogatási kérelmüket elektronikusan nyújtják be, nehezen elképzelhető a hőskör azon állapota, amikor e feltételek
helyett honlapokon és nyomtatott újságokban való hosszas keresgélés, felhívások
színes kavalkádjában való bogarászás, majd a pályázatok hatalmas, postai csoma152
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gokban való feladása várt a támogatások igénylőire. Azóta lényegesen egyszerűsödtek a pályázókkal szemben támasztott követelmények – bár az adminisztratív
terhek visszaszorításával soha nem lehetünk elégedettek, hiszen minden megtakarítás, felszabaduló energia a projekt lényegi elemeire fordítható –, továbbá
leszűkült és kikristályosodott a pályázók eligazodását segítő, ám egykor kétségtelenül burjánzó útmutatórendszer is. Az első időkben még meglehetősen rugalmatlan projektkiválasztási rendszer időközben a kiszámíthatóság javításának
és a verseny ésszerű mértékének igényével igazodott a projektek és a kedvezményezettek körének sajátosságaihoz. Magyarország az elsők között alakította ki a
2014–2020-as időszakban már valamennyi tagállam számára kötelező, elektronikus pályázatkezeléshez szükséges informatikai rendszerét.
Végül, de nem utolsó sorban a hosszú távú fejlesztéspolitikai célok ambiciózus és jól előkészített, majd sikeresen lebonyolított projekteket feltételeznek.
Bátran állítható, hogy létrejött a projektgazdáknak egy olyan köre, melynek tagjai
kevésbé összetett vagy éppen rendkívül komplex projektjeik révén képesek újszerű elképzeléseikkel korunk feszítő kihívásaira megfelelő választ adni kisebb vagy
nagyobb közösségek szintjén.
A megújult végrehajtási és intézményrendszerrel beköszöntő 2014–2020-as
időszak még számtalan új kihívást és lehetőséget tartogat, miközben az elkövetkező hónapokban napvilágot látnak majd a 2020 utáni időszakra vonatkozó elképzelések is. Soha jobb alkalmat a számvetésre; e tanulmány végigköveti a jelen
végrehajtási rendszer kialakulásáig vezető hosszú utat, a követelményeket, kötöttségeket, a sikert és kudarcot egyaránt tartalmazó próbálkozásokat. A tanulságok összefoglalása és a jelenlegi időszak részletes bemutatása abban a reményben
készült, hogy hasznos munícióval szolgál az előttünk álló lehetőségek és nehézségek sikerré formálásában.
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A kohéziós politika
kontextusa, uniós célok és
források bemutatása
Fejezet áttekintése
Ebben a fejezetben először a kohéziós politika céljait foglaljuk össze az
Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásai alapján. Mint látni fogjuk
a kohéziós politika eredetileg az EU-n belüli egyenlőtlenségek csökkentését
szolgálta, de később egy másik cél, az egész EU versenyképességének a növelése
is megjelent. E két cél közötti egyensúly kérdése minden költségvetési időszak
tárgyalásakor felmerül. A 2014–2020-as időszak tárgyalásakor az országok egy
része a „kohézió barátai” (friends of cohesion), másik része pedig a „jobb forrásfelhasználás” (better spending) csoportba tömörült. A kohéziós politika kedvezményezettjei, így Magyarország is a „kohézió barátai” csoport tagja volt, míg
a nettó befizetők a „jobb forrásfelhasználás” célt részesítették előnyben. A vita
általában arról szól, hogy:
• mekkora legyen a kohéziós politika költségvetése;
• hogyan kerüljön szétosztása a forrás a kevésbé fejlett, illetve a fejlettebb
régiók között;
• mennyire legyen a forrásfelhasználás az EU közös céljaihoz (jelenleg az
EU 2020 stratégiához) kötve, vagy a kedvezményezett tagállam döntésére bízva.
A következő alfejezetben azt a kérdést járjuk körbe, hogyan alakult a Magyarország számára elérhető uniós források nagysága és tématerületek közötti
megoszlása az egyes programozási időszakokban. Áttekintő táblázatunk bemutatja, hogy az összes fejlesztési forrás mértéke drasztikusan növekedett az
előcsatlakozás és az I. NFT időszaka között, majd a 2004–2006 és 2007–2013as időszak között is. Ezt követően valamelyest csökkent az elérhető források
nagysága.
154

A kohéziós politika kontextusa, uniós célok és források bemutatása

Kohéziós politika céljai
A kohéziós politika céljait az Európai Unió elsődleges joganyaga az alábbiak
szerint határozza meg:
Egységes Európai Okmány (1987): „Átfogó harmonikus fejlődésének érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze. A Közösség különösen a különböző régiók
közötti egyenlőtlenségek és legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik.” Ennek értelmében az Egységes Európai Okmány a kohéziót
az Unió egyik alapvető célkitűzésévé tette, egyben közösségi politikává emelte.
A Lisszaboni Szerződéssel (2009) a gazdasági és szociális kohézió célkitűzése kiegészült a területi kohézióval is: „[Az Unió] „előmozdítja a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közti szolidaritást.”
Az EU másodlagos jogforrása alapján, 1303/2013/EU-rendelet preambulum
3. pontja szerint:
„Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének következtetéseivel összhangban, ahol elfogadták az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó
uniós stratégiát, az Unió és a tagállamok valósítsa meg az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés végrehajtását az Unió harmonikus fejlődésének előmozdítása és a regionális egyenlőtlenségek csökkentése mellett. Az ESB-alapoknak jelentős
szerepet kell játszaniuk az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló
uniós stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.”
A kevésbé fejlett régiók és a fejlettebb régiók közötti forráselosztásra példa
a 2007–2013 és a 2014–2020 között a kohéziós politika célkitűzései tekintetében megfigyelhető változás. A 2014–2020-as időszakban a földrajzi koncentráció
kissé gyengült, a regionális szinten allokált forrásokból (tehát ide nem értve a
Kohéziós Alap és az Európai Területi Együttműködés forrásait: ESZA, ERFA) a
kevésbé fejlett régiók a kohéziós politika pénzeszközeinek hozzávetőlegesen 67%ára váltak jogosulttá (a korábbi 80%-kal szemben). Ezeket a forrásokat mindkét
időszakban kiegészítette a tagállami szinten allokált Kohéziós Alap is, melynek
mértéke mindkét időszakban 20-25% körül alakult (24, illetve 21%). A politikai
kompromisszum keresése jegyében azonban bevezették az átmeneti régiók kategóriáját. E döntés hátterében az alapvetően fejlett régiókkal rendelkező (és nettó
befizető) tagállamok nyomásgyakorlása volt érzékelhető.
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II/1. táblázat: Uniós célkitűzések bemutatása a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakban
Célkitűzés

2007–2013

Konvergencia
- régiók, melyek GDP-je
kisebb, mint az EU27
átlagának 75%-a (uniós
társfinanszírozási arány 85%,
a régi tagállamokban 75%)
Célkitűzés 1 - azok a „kivezetés alatt
álló régiók” (phasing-out),
melyek GDP-je az EU-bővítés
hatása miatt haladja meg
az EU25átlagának 75%-át
(uniós társfinanszírozási
arány 85%)

2014–2020
Növekedést és munkahelyteremtést
szolgáló beruházások
- kevésbé fejlett régiók, melyek GDP-je
kisebb, mint az EU27 átlagának 75%-a
(uniós társfinanszírozási arány: 80-85%)
- átmeneti régiók, melyek GDP-je az EU27
átlagának 75-90%-a között van (uniós
társfinanszírozási arány: 60%)
- fejlettebb régiók, melyek GDP-je
meghaladja az EU27 átlagának 90%-át
(uniós társfinanszírozási arány: 50%)

Regionális versenyképesség
és foglalkoztatás
- fejlettebb régiók, melyek
Célkitűzés 2
Európai Területi Együttműködés
GDP-je meghaladja az EU27
átlagának 75%-át (uniós
társfinanszírozási arány 50%)
Célkitűzés 3

Európai Területi
Együttműködés

Forrás: Borbás szerkesztése
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Uniós források Magyarországon 2000-től napjainkig
Ebben az alfejezetben azt a kérdést járjuk körbe, hogyan alakult a Magyarország
számára elérhető uniós források nagysága és tématerületek közötti megoszlása az egyes
programozási időszakokban. Az összehasonlítás során külön felhívjuk a figyelmet arra,
hogy melyik uniós alap forrásait éppen melyik tématerület forrásaihoz számítjuk. A
fejezetbe a könnyű áttekinthetőség érdekében táblázatokat is beillesztünk, valamint kiemeljük a számszaki összehasonlításból levonható fontosabb összefüggéseket.
Az uniós források nagyságának bemutatása előtt röviden kitérünk arra, hogy melyik költségvetési időszakban milyen uniós alapok finanszírozták a kohéziós politikát,
emellett pedig táblázatos formában összefoglaljuk, hogy az egyes programozási periódusokban milyen operatív programokat dolgozott ki és valósított meg Magyarország.
Az uniós költségvetés fejlesztési célú kiadásainak egy részét megosztott irányításban, a tagállami sajátosságok figyelembevételével, tagállami hatóságok közreműködésével használják fel (kohéziós és agrártámogatások). A stratégiai és pénzügyi
döntéseket tehát nem kizárólag az Európai Bizottság hozza, hanem – bizonyos keretek között – a tagállamok. A hazai intézményrendszer felállítása és a programok
végrehajtása a tagállamok feladata. Más részükről az Európai Bizottság közvetlenül
Brüsszelben dönt (pl. kutatásfejlesztési programok). Magyarország számára elérhetőek voltak továbbá olyan források is, amelyek nem az Európai Uniótól származnak (pl. Norvég Alap, Svájci Alap). Magyarország a kohéziós és agrártámogatások
révén jut hozzá a legtöbb forráshoz, a központi uniós programok keretében elnyert
forrás, valamint a nem uniós támogatások mértéke országos szinten elenyésző.
Ebben a tanulmányban a kohéziós politikába tartozó strukturális és kohéziós alapokból, jelenlegi nevén Európai Strukturális es Beruházási Alapokból (ESB)
származó források végrehajtási szabályait tárgyaljuk, a többi támogatási formát
(határmenti és egyéb programokat támogató programok, közvetlen agrártámogatások, központi uniós programok, nem uniós programok) nem érintjük.
II/2. táblázat: A kohéziós politikát finanszírozó alapok felsorolása az egyes időszakokban
Kohéziós politika

Uniós forrás típusa
Strukturális és
kohéziós alapok

-2003
PHARE,
ISPA

Strukturális és
kohéziós alapok--ból finanszírozott
Fejlesztési Terv

Agrártámogatás
Forrás: Borbás szerkesztése.

2004-2006
ERFA, ESZA,
KA, HOPE,
EMOGA-O

2007-2013

ERFA, ESZA, KA ERFA, ESZA, KA

NFT – 5 OP,
Kohéziós
NSRK – 15 OP
Alapprojektek

EMOGA-G
(közvetlen
SAPARD
agrártámogatások)

2014-2020

EMVA EHA és
EMGA (közvetlen agrártámogatások)

PM – 10 OP
EMVA, ETHA és
EMGA (közvetlen agrártámogatások)
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Megjegyzés: A 2007–2013-as időszakban – költségvetési fejezetet tekintve – a vidékfejlesztés és
a halászat nem a kohéziós, hanem az agrártámogatások közé tartozott. Ez nem változott 2014–
2020-ban sem. A különbség a két időszak között az, hogy 2014–2020-ban az EMVA és ETHA
végrehajtási szabályai a strukturális és kohéziós alapok szabályait rögzítő rendeletben kerültek
lefektetésre; a rendelet hatálya alá tartozó öt alapot hívják összefoglalóan Európai Strukturális és
Beruházási Alapoknak. 2014–2020-ban továbbá az előbbi két alapra a Partnerségi Megállapodás
tervezésekor is ki kellett térni. Az előbbiektől függetlenül a két alap nem kohéziós célokat finanszíroz, így nem soroljuk ezeket a kohéziós politika alá.

A három programozási időszak operatív program struktúráját mutatja be az
alábbi táblázat. Az operatív program struktúra változásának okairól, valamint az
operatív programok tartalmáról későbbi fejezetben lesz részletesen szó.
II/3. táblázat: Operatív és fejlesztési programok összefoglalása az egyes programozási
időszakokban
2004–2006
NFT – 5 OP,
Kohéziós Alap projektek
Agrár- és vidékfejlesztés (AVOP)

2007–2013
NSRK – 15 OP
–

2014–2020
PM – 10 OP
Agrár- és vidékfejlesztés
(VP, MAHOP)

Gazdaságfejlesztés (GVOP)

Gazdaságfejlesztés
(GOP)

gazdaságfejlesztés
(GINOP)

Humánerőforrás-fejlesztés
(HEFOP)

Humánerőforrás-fejlesztés (TÁMOP, TIOP)

Humánerőforrás-fejlesztés (EFOP, RSZTOP)

Regionális fejlesztés (ROP)

Regionális fejlesztés
(KMOP, KDOP, NYDOP,
DDOP, DAOP, EAOP,
EMOP)

Regionális fejlesztés
(TOP, VEKOP)

Környezetvédelem és
energia (KEOP)

Környezetvédelem és
energia (KEHOP)

Közlekedés fejlesztése
(KÖZOP)

Közlekedés fejlesztése
(IKOP)

–

Közigazgatás fejlesztés
(ÁROP, EKOP)

Közigazgatás-fejlesztés,
végrehajtás (KÖFOP)

–

Végrehajtás (VOP)

Környezetvédelem, energia és
közlekedés (KIOP-, KA-projektek)

Forrás: Borbás szerkesztése

Az alábbiakban bemutatjuk az uniós fejlesztési források és agrártámogatások
nagyságát programozási időszakokra bontva 2000-től mostanáig. A 2000–2006os időszakot két részre bontjuk: az előcsatlakozás fázisára (2000–2003), valamint
az uniós csatlakozást követő időszakra (2004–2006). A táblázatban a 2007–2013as időszakban a vidékfejlesztés és a halászat forrásai az uniós jogszabályokkal
összhangban nem szerepelnek a strukturális és kohéziós alapok forrásai között.
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II/4. táblázat: Uniós fejlesztési források és agrártámogatások Magyarországon 2000–
2020 között
Uniós forrás típusa
ERFA
(2000-2003 között PHARE)

2000-2003 2004-2006 2007-2013 2014-2020
millió EUR - nemzeti társfinanszírozás nélkül
310

ESZA

1 239

12 639

10 756

439

3 627

4 855

8 642

6 024

24 908

21 635

3 895

3470

28 803

25 105

KA
(2000-2003 között ISPA)

550

995

Vidékfejlesztés
(EMOGA-O)
Halászat
(HOPE)
(2000-2003 között Sapard)

38

317

Strukturális és kohéziós alapok
összesen

898

2 990

Vidékfejlesztési források
(EMVA, EHA majd ETHA)
Összes fejlesztési forrás
(jelenleg ESB alapok)

898

Agrár, piaci- földalapú támogatások
ÖSSZESEN

898

2 990
1 917

6 071

8 932

4 907

34 874

34 037

Forrás: Borbás szerkesztése az alábbiak alapján:
• 2000-2003, valamint 2004-2006 és 2007-2013 agrár, piaci és földalapú támogatások: ÁSZ
(2015) 20. oldal
• 2004-2006, 2007-2013: Európai Bizottság (2014a)
• EMOGA-O/EMVA és HOPE/EHA programok
http://halaszat.kormany.hu/download/7/e5/c0000/HOP_magyar.pdf
http://umvp.kormany.hu/download/4/f6/31000/NHRDP_version_12_DG%20AGRI_Accepted_16_November_2015.pdf
•	KA (2004-2006): NFT pénzügyi tábla
• 2014-2020: Európai Bizottság (2014b)
Megjegyzés: 2014–2020 között az ESZA-források – az egyszerűség kedvéért – az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az RSZTOP-forrásokat is tartalmazzák.

A fenti táblázat alapján az összes fejlesztési forrás mértéke drasztikusan növekedett az előcsatlakozás és az I. NFT időszaka között, majd a 2004–2006 és
2007–2013-as időszak között is. Ez utóbbihoz természetesen hozzá kell tenni,
hogy 3 évet vetünk össze 7 évvel, továbbá mindhárom időszakra az adatok a mindenkori folyóáron vannak megadva.

159

Kohéziós politika intézményrendszerének szereplői
Fejezet áttekintése
Ebben a fejezetben a kohéziós politika intézményrendszerének szereplőit
és a szereplők feladatait mutatjuk be, végigkövetve mindezek időbeli változásait,
valamint sorra vesszük, hogy az uniós és hazai jogszabályok milyen intézményrendszeri elvárásokat fogalmaznak meg. A fejezet első ránézésre „száraz”, a fejlesztéspolitika működésének megértéséhez mégis elengedhetetlenül szükséges.
Általánosságban elmondható, hogy a kohéziós politika intézményrendszerére vonatkozó uniós szabályok csupán kis mértékben térnek el az egyes költségvetési időszakokban. Emellett megállapítható, hogy nagy a tagállamok mozgástere a végrehajtási struktúra kialakításában, mivel mindhárom költségvetési
időszakra igaz, hogy az EU kevés kötöttséget támasztott az intézményi keretek
kialakítása terén. Az EU-szabályok szervezeti funkciókat, feladatokat határoznak
meg, azonban az a tagállam döntése, hogy e funkciókat hova telepíti, milyen szervezet keretében alakítja ki. Az egyes időszakokra vonatkozó jogszabályok leginkább abban különböznek, hogy eltérő mélységű előírásokat határoztak meg az
intézményrendszer akkreditálhatóságára vonatkozóan.
A kötelezően kijelölendő, illetve az opcionálisan létrehozható szervezetek
államigazgatáson belüli helyét az EU nem rögzíti. Irányító hatóságként és közreműködő szervezetként akár még magántestület vagy magántulajdonú szervezet
is kijelölhető. Az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek lehetnek költségvetési szervek (minisztérium, központi hatóság, területi hatóság), állami és
nem állami tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek. Magyarországon a hatóságok eddig mindig költségvetési szervek (minisztérium vagy központi hatóság) részeként működtek, míg a közreműködő szervezetek esetén állami
tulajdonú társaságok is bevonásra kerültek.
Az irányító, igazoló és audit feladatok ellátása is megoldható egy szervezeten belül is azzal a kitétellel, hogy a funkciókat el kell különíteni egymástól. Hazánkban ezek a hatóságok minden programozási időszakban külön intézmény160

Kohéziós politika intézményrendszerének szereplői

ben kaptak helyet, így a funkcionális függetlenség megteremtésének kérdése nem
merült fel.
Ugyanaz az irányító hatóság több operatív program számára is kijelölhető. 2004–2006 között minden hazai operatív programnak külön irányító
hatósága volt, ami összefüggött azzal is, hogy ekkor még csak 5 operatív programot dolgozott ki Magyarország. A 2007–2013-as időszakban azonban már
több olyan irányító hatóság is létezett, amely több operatív programot kezelt
(tekintettel arra, hogy egy operatív programot csak egy alap finanszírozhatott). Például a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak (TÁMOP) és a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programnak (TIOP) egy irányító hatósága volt, hasonlóan a 7 Regionális Operatív Programnak (ROP) is, illetve
az Államreform, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal kapcsolatos feladatokat is egy irányító hatóság végezte. A jelenlegi 2014–
2020-as időszakban a 2 területi OP (TOP, VEKOP) kivételével ismét minden
operatív programnak külön irányító hatósága van, valamint egy OP-t ismét
több alap finanszírozhat.
Bármelyik kijelölt szervezet lecserélhető, azaz annak kormányzaton, közigazgatáson belüli helye megváltoztatható. A hazai intézményrendszer történetéről szóló fejezetben erre több példát is bemutatunk. A 2014–2020-as időszak
indulásával összefüggő szervezeti átalakítás azonban újra alapjaiban változtatta meg a végrehajtási intézményrendszert, ráadásul két programozási időszak
programjait érintette. Az átalakítások tárgyalása a EB-vel az OP-k tárgyalásával
párhuzamosan zajlott, a leegyeztetett intézményrendszeri struktúrát az OP-k
rögzítik.
Az alábbi táblázat röviden összefoglalja a főbb hasonlóságokat és különbségeket az egyes uniós költségvetési időszakokban annak alapján, hogy az uniós
jogszabályok mit írnak elő az intézményekről.
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II/5. táblázat: Áttekintés az egyes programozási időszakok intézményekre vonatkozó uniós előírásairól
Szervezet

2004–2006

2007–2013

2014–2020

Uniós
jogszabályi
hivatkozás

1260/1999/EK
9, 17, 32, 34-38. cikk
KA vonatkozásában
1264/1999/EK és
1265/1999/EK

1083/2006/EK
59-65. cikk

Koordináló
szervezet

kötelező kijelölni
Közösségi Támogatási
Keret (KTK) IH-t

opcionális a kijelölés,
nincs a rendeletben koordináló
szervezetnek hívják

Irányító
hatóság
(IH)

kötelező;
több OP-t is kezelhet;
kötelező kijelölni
Közösségi Támogatási
Keretterv (összes OP-t
összefogó, koordináló)
IH-t;
külön Kohéziós Alap IH

kötelező;
több OP-t is
kezelhet

kötelező;
több OP-t is kezelhet

kifizető hatóságnak
hívják;
több OP-t is kezelhet;
IH és a kifizető hatóság
lehet ugyanaz a szerv

bevezetésre kerül
az igazoló hatóság
elnevezés;
kötelező;
több OP-t is
kezelhet;
IH és az IgH lehet
ugyanaz a szerv

kötelező;
több OP-t is kezelhet;
IH és IgH lehet ugyanaz
a szerv

Audit hatóság nincs a rendeletben

ellenőrzési
hatóságnak hívják
– kötelező;
IH-tól, IgH-tól
funkcionálisan
független;
több OP-t is
kezelhet

kötelező;
IH-tól, IgH-tól
funkcionálisan
független;
több OP-t is kezelhet

opcionális;
Közreműködő IH és/vagy IgH á
szervezet
truházhatja a feladatai
(KSz)
egy részét vagy egészét,
de a felelősséget nem

opcionális;
IH és/vagy IgH
átruházhatja a
feladatai egy részét
vagy egészét, de a
felelősséget nem

opcionális;
IH és/vagy IgH átruházhatja a feladatai egy
részét vagy egészét, de
a felelősséget nem

Monitoring
Bizottság

kötelező;
több OP-t is
kezelhet

kötelező;
több OP-t is kezelhet

Igazoló
hatóság
(IgH)

kötelező;
több OP-t is kezelhet

Forrás: Borbás szerkesztése
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A fejezetben részletesen bemutatjuk az alábbi intézmények feladatait és azok
időbeli változását az uniós és hazai jogszabályok tükrében:
• Irányító hatóság
• Igazoló hatóság
• Közreműködő szervezet
• Audit hatóság
• Monitoring Bizottság
• Központi Koordinációs Szervezet
• Kormány, fejlesztéspolitikai koordinációt ellátó bizottság, szaktárca
• Területi szereplők
• Európai Bizottság
• Szakpolitikai felelősök
Az intézmények feladatainak leírásakor a jelenlegi időszak uniós és hazai
jogszabályait vesszük alapul. Röviden kitérünk arra, hogy az egyes programozási
időszakok között milyen lényegesebb változások történtek az adott intézménnyel
kapcsolatos előírásokban.
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Irányító hatóság
Az irányító hatóságok alapvetően a források uniós szabályoknak megfelelő felhasználásáért felelnek. Ennek révén fontos szereplők abban, hogy az uniós
forrásokat eredményesen, hatékonyan, szabályosan és teljeskörűen használja fel
az ország.
Irányító hatóságként ki lehet jelölni nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási hatóságot, vagy akár magántestületet is. Ugyanaz az irányító hatóság több
operatív program irányító hatóságaként is működhet.
Az irányító hatóság feladatairól a 1303/2013 EU-rendelet 125. cikke az alábbiak szerint rendelkezik. Az irányító hatóság feladatai a 2014–2020-as programozási periódusban:
• uniós szabályoknak megfelelő projektkiválasztási rendszert működtet
(pl. felügyeli, hogy a projektek az operatív program céljainak elérését
támogassák, illetve hogy nem támogatható tevékenységet ne finanszírozzanak uniós forrásból);
• az operatív program pénzügyi irányítása és kontrollja keretében megvizsgálja, hogy az uniós forrásból finanszírozott projektek az uniós és
hazai jogszabályokkal összhangban vannak-e, a támogatási feltételeket
teljesítik-e. Ezt az ellenőrzést a projektek végrehajtása közben (a kedvezményezettek által benyújtott elszámolások kapcsán és azt követően, pl. a
fenntartási időszakban) is elvégzi, amihez dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzéseket végez. Eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket alkalmaz, elkészíti a vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót;
• támogatja a monitoring bizottság munkáját;
• elkészíti az éves végrehajtási jelentéseket és záró végrehajtási jelentéseket, azokat benyújtsa az EB-nek;
• létrehozza és működteti az elektronikus nyilvántartási rendszert, amely
az operatív program egésze és részei monitoringjához, pénzügyi irányításához, értékeléséhez, ellenőrzéséhez szükséges elemi szintű adatokat tárolja;
• gondoskodik az operatív program működésének értékeléséről;
• támogatja a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek munkáját.
Az irányító hatóság jelenlegi feladatai nagy átfedést mutatnak azokkal a korábbi funkciókkal, amelyekkel a 2007–13-as és a 2000–2006-os időszak uniós
jogszabályai ruházták fel az IH-kat. Az irányító hatóságnak tehát sem az elnevezése, sem pedig a főbb ellátandó funkciói nem változtak az elmúlt három programozási ciklusban.
A hazai végrehajtási rendszerben a 272/2014 Korm. rendelet az irányító
hatóságok feladatait a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint
konkretizálja.
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Projektszintű feladatok
• Az IH előkészíti és az EU felé benyújtja a nagyprojekteket, amennyiben
releváns,
• projektkiválasztási rendszert működtet, melynek keretében elvégzi a támogatási kérelmek jogosultsági és tartalmi értékelését; döntés-előkészítő
bizottságot működtet, dönt a támogatás odaítéléséről;
• a projektkiválasztási szakaszt a támogatási szerződés megkötésével vagy
a támogatási okirat kibocsátásával lezárja, a szerződés megkötése előtt
esetenként helyszíni szemlét bonyolít le;
• első szintű ellenőrzéseket, azaz dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzéseket végez;
• a benyújtott előlegkérelmek, -igénylések és időközi kifizetési igénylések
alapján folyósítja a támogatást a kedvezményezettek részére, valamint
nyomon követi a projektek előrehaladását;
• szabálytalansági eljárást folytat le, amennyiben az releváns.
Programszintű végrehajtási feladatok
• Az IH kialakítja a program irányítási és kontrollrendszerét;
• nyomon követi a programok pénzügyi és szakmai előrehaladását;
• működteti a monitoring bizottságot, ellátja a titkársági feladatokat;
• közreműködik az értékelési terv előkészítésében és a programot érintő
értékelési tevékenységben;
• közreműködő szervezet bevonása esetén közreműködik a feladatok delegálásában, felügyeli a közreműködő szervezetek működését;
• felelős a csalás elleni politika végrehajtásáért;
• közreműködik az egységes kommunikációs stratégia kialakításában és
végrehajtásában.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az irányító hatóság önálló szakpolitikai (így OP-tartalomtervezési) felelősséggel nem rendelkezik, ezekben a feladatokban csupán részt vesz. Az operatív programok és azok részletezését tartalmazó tervezési dokumentumok (korábban program-kiegészítő dokumentum,
akcióterv, 2014–2020-ban éves fejlesztési keret) tartalmát elsősorban az adott
szakpolitikáért felelős szakminisztérium, illetve annak megfelelő szervezeti egysége határozza meg.
Nyilvántartási és információs szolgáltatási feladatok
• Az IH a monitoring- és információs rendszerben rögzíti a programmal
és a projektekkel kapcsolatos adatokat, amelyek a projekt kiválasztási,
szerződéskötési, pénzügyi irányítási, monitoring-, ellenőrzési és értékelési feladatok ellátásához szükségesek;
• a szakpolitikai felelősök és az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter számára adatot, információt biztosít a felhívások végrehajtásáról, illetve a programok szakmai előrehaladásáról.
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Európai Bizottság felé teljesítendő feladatok
• Az IH kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett főigazgatóságával;
• elkészíti az éves végrehajtási jelentést és a zárójelentést és benyújtja az
Európai Bizottsághoz;
• elkészíti a vezetői nyilatkozatot, összeállítja az ellenőrzési jelentések
megállapításait tartalmazó éves összefoglalót, és benyújtja az Európai
Bizottsághoz.
Az irányító hatóság feladataiban a főbb változást azt hozta, hogy a korábbi két programozási időszakban a hazai jogszabályok tételesen meghatározták,
hogy a bevonásra kerülő közreműködő szervezeteknek mik a feladataik. A jelenlegi végrehajtási struktúrában a korábban a közreműködő szervezetekhez delegált feladatok az irányító hatóság feladataiként szerepelnek.
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Igazoló hatóság
Az igazoló hatóság az EU-val való pénzügyi elszámolásért felelős szerv. Feladata a kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása az EB-nek, valamint az EB-től
érkező kifizetések fogadása. Az EU-nak nem kell benyújtani az összes számlát,
hiszen ez többszázezer bizonylatot jelentene. Az igazoló hatóság sem nézi át az
összes számlát tételesen, munkáját alapvetően az informatikai rendszerből végzi.
Emellett pedig mintavételes ellenőrzéseket folytat az irányító hatóságoknál és korábban a közreműködő szervezeteknél.
Igazoló hatóságként ki lehet jelölni nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási hatóságot vagy szervet. Ugyanaz az igazoló hatóság több operatív program
igazoló hatóságaként is működhet. Irányító hatóságként kijelölt közigazgatási
szerv elláthatja az igazoló hatóság feladatait is.
Az igazoló hatóság feladatairól a 1303/2013 EU-rendelet 126. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:
• kifizetési kérelmek elkészítése és azok benyújtása az Európai Bizottsághoz;
ennek keretében annak igazolása, hogy a kifizetési kérelmekben szereplő eredmények megbízható számviteli rendszerekből származnak, ellenőrizhető bizonylatokon alapulnak, és az irányító hatóság végzett ellenőrzéseket;
• beszámolók készítése az Európai Bizottság számára;
• arról való gondoskodás, hogy a számviteli adatok, valamint a kifizetési
kérelmekhez és beszámolókhoz szükséges összes adat rendelkezésre álljon az informatikai rendszerben;
• a visszafizetendő, valamint visszavont összegek nyilvántartása.
Az igazoló hatóság jelenlegi feladatai nagy átfedést mutatnak azokkal a korábbi funkciókkal melyekkel a 2007–13-as és a 2000–2006-os időszak uniós jogszabályai ruházták fel az IgH-kat. A 2000–2006-os időszakban az intézmény neve
még kifizető hatóság volt.
A hazai végrehajtási rendszerben a 272/2014 Korm. rendelet az igazoló hatóság feladatait a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint konkretizálja:
• az IgH összeállítja az operatív programokra vonatkozó átutalásigénylési
dokumentációt és benyújtja az Európai Bizottság részére, ennek részeként pedig igazolja, hogy
- a költségnyilatkozat számszakilag pontos és megbízható,
- valamint a költségek alátámasztottságának ellenőrzése megfelel az
uniós és hazai jogszabályoknak;
• fogadja az Alapokból származó támogatásokat az Európai Bizottságtól;
• költségigazoló tevékenysége részeként folyamatosan elemzi az irányító
hatóságok és közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendsze167
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reivel kapcsolatos adatokat és jelentéseket, feldolgozza az audit hatóság
jelentéseit, tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró látogatást végez a pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél;
• monitoring- és információs rendszerben pénzügyi nyilvántartást vezet;
• végrehajtja az adminisztratív hibák, valamint a szabálytalanságok miatti
pénzügyi korrekciókat és elszámol az Európai Bizottsággal;
• kifizetési előrejelzéseket és beszámolókat készít az Európai Bizottság
számára;
• elkészíti a számviteli kézikönyvet és a hozzá kapcsolódó ellenőrzési
nyomvonalat;
• intézkedik az uniós források átutalásáról a vonatkozó fejezeti kezelésű
előirányzat-felhasználási keretszámlára.
Korábbi időszak hazai jogszabályai az igazoló hatóság feladatait hasonlóan
határozták meg.

168

Kohéziós politika intézményrendszerének szereplői

Közreműködő szervezet
A közreműködő szervezetek feladatait az EU nem definiálja. Az uniós jogszabály a közreműködő szervezetekkel kapcsolatban csupán annyit mond, hogy
az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatai ellátásába közreműködő szervezetet vonhat be, a felelősséget azonban nem delegálhatja. A tagállamok elsősorban az IH-feladatok egy részét delegálják KSz-ekre, főleg a projektszinten
végzendő feladatokat. Az irányító hatóság, illetve az igazoló hatóság és a közreműködő szervezetek közötti feladatmegosztásra vonatkozó szabályokat hivatalosan, írásban kell rögzíteni.
A 2004–2006-os programozási időszakban a végrehajtásba bevont intézmények feladatait rögzítő kormányrendelet (1/2004 Korm. rendelet) a közreműködő
szervezetek feladatait nem definiálta. A közreműködő szervezetek kötelezettségeit, jogait, adatszolgáltatási feladatait, finanszírozását, a jelentéstétel rendszerét
ekkor külön miniszteri rendeletekben kellett szabályozni.
A 2007–2013-as programozási időszakban egységes hazai jogszabályban
(4/2011-es Korm. rendelet) kerültek rögzítésre a közreműködő szervezetek projektszintű feladatai az alábbiak szerint:
• kiemelt projektek/nagyprojektek lebonyolítása;
• pályázatok érkeztetése, formai, tartalmi értékelése, döntés-előkészítés;
• támogatói okirat kibocsátása, támogatási szerződés megkötése és módosítása;
• projektek előrehaladásának nyomon követése;
• számlák kezelése, kifizetés;
• projektszintű adatok folyamatos rögzítése az informatikai rendszerben;
• helyszíni ellenőrzések lefolyatása, szabálytalanságok jelentése;
• projektzárás;
• ügyfélszolgálat, tájékoztatás.
A fentieken kívül a közreműködő szervezet részt vett programozási feladatokban is, mint operatív program és akcióterv kidolgozása, módosítása, pályázati
felhívások és útmutatók kidolgozása, módosítása.
A jelenlegi, 2014–2020-as ciklusban a hazai jogszabály nem definiálja, hogy
milyen feladatokba lehet bevonni közreműködő szervezetet. Csupán annyit
mond, hogy közreműködő szervezet az erre a célra kötött külön megállapodásban lévő feladatokat láthatja el. A 2014–2020-as időszakban két OP esetében került sor közreműködő szervezet bevonására, a TOP és a VEKOP esetében is a
Magyar Államkincstár látja el ezt a feladatot.
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Audit hatóság
Az audit hatóság fő feladata, hogy elvégezze az operatív program irányítási
és kontrollrendszerének auditját, valamint hogy mintavétel alapján ellenőrizze a
projektek egy részét. Audit hatóságként ki lehet jelölni nemzeti, regionális vagy
helyi közigazgatási hatóságot vagy szervet, amely funkcionálisan független az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól. Ugyanaz az audit hatóság több operatív
program audit hatóságaként is működhet. Audit hatóságból a tagállamok államigazgatási berendezkedéstől függően, de általában egyet jelölnek ki.
Az audit hatóság feladatairól a 1303/2013 EU-rendelet 127. cikke az alábbiak
szerint rendelkezik:
• az audit hatóság elvégzi az operatív program irányítási és kontroll rendszerének auditját;
• főszabályként statisztikai mintavételi módszerek alapján ellenőrzi a projektek egy részét;
• auditstratégiát alakít ki, melyben meghatározza az audit módszerét, a
mintavétel módját, valamint ellenőrzési tervet dolgoz ki az adott évre és
a következő két évre vonatkozóan;
• biztosítja, hogy az audittevékenység során figyelembe vegyék a nemzetközileg elfogadott auditstandardokat;
• auditvéleményt és éves ellenőrzési jelentést készít.
A 2000–2006-os időszakban ennek az intézménynek a létrehozását nem írta
elő uniós jogszabály. Ekkor a tagállami kötelezettség arra vonatkozott, hogy az
elköltött uniós forrás 5%-ának megfelelő projekteket kell helyszínen ellenőrizni a
strukturális alapok esetén.
Az audit hatóság jelenlegi feladatai nagy átfedést mutatnak azokkal a korábbi funkciókkal, melyekkel a 2007–13-as időszak uniós jogszabályai ruházták fel a
hatóságot. A 2007–2013-as időszakban a szervezet neve ellenőrzési hatóság volt.
A hazai végrehajtási rendszerben a 272/2014 Korm. rendelet az audit hatóság
feladatait a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint konkretizálja:
• az auditstratégia elkészítése;
• rendszerellenőrzések elvégzése;
• projektek mintavételes ellenőrzésének elvégzése;
• éves elszámolások vizsgálatának elvégzése;
• Európai Bizottság felkérése esetén az ellenőrzések elvégzése;
• ellenőrzési jelentések megállapításainak, intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése;
• az éves beszámolási kötelezettségek teljesítése az Európai Bizottság felé;
• zárónyilatkozat és az azt megalapozó jelentés elkészítése,
• Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami választervezetek ellenőrzése, szükséges tárgyalások lefolytatásában történő részvétel.
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Monitoring bizottság
A monitoring bizottságok fő feladata, hogy nyomon kövessék az operatív
programok megvalósulását. A monitoring bizottságokban általában tagként jelennek meg az OP tématerületében érintett minisztériumok/államtitkárságok,
helyi szereplők, közreműködő szervezet(ek), illetve társadalmi partnerek, civil
szervezetek képviselői. Egy monitoring bizottság taglétszáma általában 20-40 fő
között van. A monitoring bizottságok évente 2-3 alkalommal üléseznek, az üléseket az irányító hatóság készíti elő. Az ülések előtt a monitoring bizottság titkársága (amely feladatokat az irányító hatóság látja el) megküldi a véleményezendő,
jóváhagyandó dokumentumokat a tagoknak.
A monitoring bizottságokról a 1303/2013 EU-rendelet 47–49., valamint a
110. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:
• A tagállam minden operatív program számára monitoring bizottságot
állít fel (több OP számára egy monitoring bizottság is felállítható). Partnerségi megállapodás szintű monitoring bizottságot is fel lehet állítani
(Magyarország élt ezzel a lehetőséggel).
• A monitoring bizottság összetételét a tagállam határozza meg (Magyarország esetén kormányrendelet rögzíti). Az uniós jogszabály az OP végrehajtásában érintett tagállami hatóságokat, a közreműködő szervezeteket, valamint a társadalmi partnereket jelöli meg tagként. Az Európai
Bizottság egy képviselője tanácsadói minőségben tagja a monitoring bizottságnak.
• Feladatai főként az alábbiakra terjednek ki:
- megvizsgálja és jóváhagyja a projektkiválasztási kritériumrendszert
– ez tekinthető a monitoring bizottság legfontosabb feladatának;
- megvizsgálja és jóváhagyja az EU-nak benyújtandó éves jelentéseket
és zárójelentést;
- megvizsgálja és jóváhagyja az értékelési tervet, valamint a kommunikációs stratégiát;
- jóváhagyja az OP-módosítási javaslatot az EU-nak való benyújtás
előtt.
A monitoring bizottság összetételére vonatkozó uniós szabályok, valamint
jelenlegi feladatai lényegében megegyeznek a korábbi időszakok uniós előírásaival.
Korábbi időszakok hazai jogszabályai a monitoring bizottságok feladatairól
a jelenlegi időszaki előírásokhoz hasonlóan rendelkeztek, nagyrészt leképezve az
uniós követelményeket. A monitoring bizottságok hazai összetétele ugyanakkor
a programozási időszakok szerint eltéréseket mutat. A 2014–2020-as időszakra a
szavazattal rendelkező kormányzati tagok aránya a monitoring bizottságok ös�szetételében megnőtt. Ennek egyik oka, hogy egyes operatív programok– pl. a
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GINOP – széles spektrumú tématerületet fednek le a kutatás-fejlesztési területtől az energetikai fejlesztéseken át a szakképzésig, így az érintett szakpolitikai
felelősök/érintettek száma is nőtt az egyes monitoring bizottságokban. Ugyanakkor viszont a meghívott civil és nem kormányzati társadalmi szereplők száma
ezt a tendenciát nem követte, vagy tanácskozási jogkörrel kerültek felvételre a
tagok közé. Változás még, hogy a monitoring bizottságok elnökének kinevezése a
2014–2020-as időszakban a miniszterelnök döntési hatáskörébe került, szemben
a korábbi berendezkedéssel, amelyben az elnöki feladatokat jellemzően az irányító hatóság vezetője látta el.
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Koordináló szervezet
A 2014–2020-as időszakban a tagállam saját kezdeményezésére kijelölhet egy koordináló szervezetet, amelynek fő feladata az EB-vel való kapcsolattartás és az érintett kijelölt szervezetek tevékenységének koordinálása,
illetve az irányító hatóságoktól rá delegált feladatok ellátása azokban az esetekben, ahol a központi feladatellátás hatékonyabb, vagy méretgazdaságosság
okán indokolt (pl. egységes monitoringinformációs rendszer működtetése,
értékelési tevékenység, a megfelelő humánkapacitás rendelkezésre állása érdekében intézményrendszer képzése). A 2007–2013-as időszakban az uniós
jogszabály nem tartalmazott előírást koordináló szervezetre vonatkozóan. A
2000–2006-os programozási időszakban már kötelező volt hasonló szervezet
kijelölése: ezt akkor Közösségi Támogatási Keretterv Irányító Hatóságnak
hívták.
A 2014–2020-as időszakban a koordináló szervezet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Miniszterelnökség). A hazai végrehajtási rendszerben a 272/2014 Korm. rendelet a koordináló szervezet feladatait a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan részletesen
meghatározza. Az alábbiakban ezekből a feladatokból ragadjuk ki a legfontosabbakat a koordináló szervezet működésének érzékeltetése céljából.
Tervezési és koordinációs feladatok
• Éves fejlesztési keretdokumentumok egységességének biztosítása formai
és tartalmi szempontból;
• éves fejlesztési keret tervezési folyamatának koordinálása;
• felhívásokat tesz közzé, mely előtt előzetes minőségbiztosítást végez.
Operatív programok végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok
• Végrehajtási dokumentumok egységességének biztosítása formai és tartalmi szempontból (pl. felhívások, támogatási kérelem és nyilatkozatminták, támogatási szerződések, támogatói okiratok);
• az irányítási és ellenőrzési rendszer leírása elkészítésének és aktualizálásának koordinálása;
• az ellenőrzésekből és auditokból eredő intézkedések végrehajtásának koordinálása (különös tekintettel a jogszabály-módosításokra);
• az irányító hatósággal együttműködve a programok pénzügyi és szakmai előrehaladásának nyomon követése, különös tekintettel az indikátorok teljesülésére, az európai bizottsági és a hazai jelentések készítésének
koordinálása, ütemterv, közös sablon, módszertan és adatbázis biztosítása az irányító hatóságok számára;
• a programok zárásának koordinációs feladatainak ellátása.
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Nem koordinációs jellegű OP-végrehajtási feladatok és irányító hatóságok által delegált feladatok
• Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottsága titkársági feladatainak
ellátása;
• egységes képzési rendszert működtetése;
• a rendszerszintű szabálytalanságok megelőzéséről és kezeléséről való
gondoskodás;
• javaslattétel az irányító hatósággal egyetértésben a kormány részére a
közreműködő szervezet kijelölésére, a velük kötendő megállapodások
egységes tartalmi elemeinek meghatározása;
• a közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése;
• a programok végrehajtását támogató monitoring- és információs rendszer működtetése és fejlesztése;
• az előrehaladási, valamint a negyedéves jelentés elkészítése;
• az irányító hatósággal együttműködve a teljesítménytartalék felosztására
vonatkozó elvek meghatározása;
• a programokban prioritás szinten meghatározott mérföldkövek teljesülését biztosító teljesítmény keretrendszer felügyelete, a mérföldkövek teljesülésének nyomon követése;
• az irányító hatósággal együttműködve az értékelési terv elkészítése, végrehajtása és – indokolt esetben – aktualizálása, az értékelési terven belüli
programértékelések lefolytatása;
• jogorvoslati feladatokat ellátása, mint például az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, az alapok alapját végrehajtó szervezet, valamint a pénzügyi közvetítő döntése ellen benyújtott kifogások, valamint a szabálytalansági eljárásban az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok
alapját végrehajtó szervezet által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása; ezt követően a tevékenység során gyűjtött
tapasztalatok feldolgozása, azok alapján összegző jelentés elkészítése.
Csalással kapcsolatos koordinációs feladatok
• Az irányító hatóságok bevonásával a csalás elleni politika meghatározza,
a szükséges eljárás és módszertan kidolgozása;
• intézkedések az irányító hatóságok bevonásával a rendszerszintű szabálytalanságok és csalások megelőzése és kezelése érdekében;
• a központi koordináció ellátása a büntetőfeljelentések és folyamatban
lévő büntetőügyek tekintetében;
• a belső és közérdekű bejelentési rendszer működtetése;
• a csalás elleni tudatosság növelése;
• együttműködés a csalások hatékony és eredményes megelőzése, felderítése, szankcionálása, valamint a csalástól való elrettentés érdekében az
érintett intézményekkel.
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Pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos feladatok
• Forrás biztosítása az operatív programok fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláin;
• a jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegeket igazoló hatóság kérése történő visszautalása az igazoló hatóság vonatkozó
pénzforgalmi számlájára;
• gondoskodás a közreműködő szervezetek által ellátott feladatoknak finanszírozásáról;
• az intézményrendszer működéséhez szükséges finanszírozási források biztosítása, beleértve a technikai segítségnyújtási prioritásokat, biztosítva azok felhasználási folyamatának egységességét, beleértve a teljesítménymérés elemeit is;
• a pénzügyi eszközök indítását megalapozó ex ante elemzések készítésének összehangolása;
• az igazoló hatóság és ezen keresztül az Európai Bizottság részére történő
pénzügyi adatszolgáltatás koordinálása.
Kommunikációval kapcsolatos feladatok
• Egységes kommunikációs stratégia kidolgozása;
• a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság kommunikációs stratégia végrehajtásáról való tájékoztatása;
• az intézményrendszer és kedvezményezettek számára készülő arculati
kézikönyv kidolgozása;
• a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit tartalmazó útmutató
kidolgozása;
• az egységes honlapportál, létrehozása és karbantartása, amely tájékoztatást nyújt valamennyi programról, és hozzáférést biztosít ezekhez.
Európai Bizottsággal kapcsolatos feladatok
• Magyarország uniós bizottságokban, munkacsoportokban való képviselete, a tagállami álláspont kialakításának koordinálása;
• egyeztetés az Európai Bizottsággal a több operatív programot érintő módosításokkal kapcsolatban.
A 2004–2006-os időszakban a Közösségi Támogatási Keretterv (KTK) Irányító Hatóságának feladatait a hazai jogszabály (1/2004 Korm. rendelet) az alábbiak szerint határozta meg. Átfogó feladatként a Közösségi Támogatási Keretterv
megvalósításának nyomon követését és az operatív programok irányító hatóságai
tevékenységének koordinálását jelölte meg.
Operatív programok végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok
• A Közösségi Támogatási Keretterv megvalósítását elősegítő szakmai
irányelvek és módszertani anyagok kidolgozása;
• gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása az Európai
Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alapjának támogatásaival megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához;
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javaslat kidolgozása a pályázati kiírások szerkezetére és kötelező elemeire, stratégiai és éves munkatervek követelményeire; eljárási kézikönyvre.
Nem koordinációs jellegű OP-végrehajtási feladatok
• Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottság működtetése, a titkársági feladatok ellátása;
• OP-k monitoring bizottságaiban való részvétel;
• Közösségi Támogatási Keretterv megvalósulásával kapcsolatos értékelések irányítása;
• Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó éves és zárójelentések elkészítése;
• az intézményrendszer folyamatos továbbfejlesztése érdekében képzési
programok szervezése;
• az irányító hatóságok által készített, OP-k végrehajtására vonatkozó stratégiai és éves munkatervek jóváhagyása, különös tekintettel a kötelezettségvállalásra, támogatási szerződések megkötésére, valamint a kifizetésekre vonatkozó éves irányszámokra.
Európai Bizottsággal kapcsolatos feladatok
• Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal a KTK egészét, vagy több operatív programot együttesen érintő kérdésekben, Magyarország érdekképviseletének ellátása;
• pénzügyi és statisztikai információk összegyűjtése a programok végrehajtásáról, illetve ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes
monitoring informatikai rendszer alkalmazásával;
• a KTK éves és zárójelentésének továbbítása az Európai Bizottság felé, valamint a megvalósítás évenkénti áttekintése az Európai Bizottsággal.
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Kormány, kormányzati szintű fejlesztéspolitikai
koordinációt ellátó testület, szaktárcák
Az uniós jogszabályok a különböző operatív programok tartalmi összehangolására, ágazatok közötti koordinációra, a fejlesztéspolitika és az adott ágazat
szabályozási kérdéseinek együttes kezelésére, a nemzeti kormányok és parlamentek fejlesztéspolitikai szerepére nem térnek ki. Ezeket a kérdéseket teljes egészében a tagállamokra bízzák. A mindenkori fejlesztéspolitikát meghatározó hazai
jogszabályok a korábban már említett, uniós jogszabályok által is meghatározott
intézményeken túl még három intézmény feladatát rögzítik részletesen: a kormány, a stratégiai koordinációs és döntés-előkészítő testület, valamint a szakpolitikáért felelős minisztérium (szakpolitikai felelős) feladatait.

A kormány feladatai
A kormány a tervezés stratégiai szintű irányítását végzi, a tervezési folyamathoz való leglényegesebb hozzájárulása a szükséges döntések időben történő
meghozatala. Emellett kialakítja a fejlesztéspolitika irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerét. Rendelkezik – általában kormányhatározat
formájában – a tervezésben résztvevő intézmények felelősségéről és feladatairól,
a vonatkozó határidőkről, valamint a számonkérés rendjéről. Programozási időszakonként meghatározza a nemzeti szintű célokat, prioritásokat és végrehajtási
elveket, valamint ezek struktúráját, beleértve az operatív programok struktúráját
is. Dönt a Magyarország számára rendelkezésre álló kohéziós források operatív
programok szerinti felosztásáról. Jóváhagyja (általában több olvasat után) az elkészült programozási dokumentumok tervezetét – szükség szerint rendelkezve esetlegesen nyitott kérdésekről –, és felhatalmazást ad a dokumentumok az
Európai Bizottság számára történő benyújtására, a hivatalos egyeztetések megkezdésére. A 2014–2020-as időszak előkészítése alkalmával a kormány nyomonkövetési feladatai között hangsúlyosan megjelent az ex-ante kondicionalitások
teljesülésének figyelése. Konkrét feladatai továbbá:
• az éves fejlesztési keretet és az integrált területi programok elfogadása;
• az Európai Bizottság számára benyújtandó nagyprojekt-javaslatok jóváhagyása;
• állásfoglalás kiadása a 3 milliárd forintot meghaladó projektjavaslatokról;
• a kijelölt szervezetek tevékenységének nyomon követése,
• közszféra-kedvezményezett esetében a támogatási szerződésben rögzített projektköltségvetések esetleges többlettámogatásáról való döntés.
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Stratégiai szintű koordinációs és döntés-előkészítő testület
Döntései előkészítésével – kiemelten az irányok meghatározásával, érvényesítésével és az érdekellentétek feloldásával – kapcsolatos feladatainak elvégzésével
a kormány általában koordinációs testületet bíz meg.
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság feladatai
A 2014–2020-as időszakban a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság az
uniós források tekintetében a kormányzati döntéshozatal szakmai előkészítő és
közigazgatási egyeztető fóruma. Tagjai a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
az irányító hatóságok vezetői, az igazoló hatóság és valamennyi tárca delegáltja.
Konkrét feladatai:
• a kormányülést megelőzően a döntési javaslatok és jelentések megtárgyalása és véleményezése;
• a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működésének összehangolásáról
való gondoskodás;
• az irányító hatóságok munkaterveinek véleményezése, megvalósulásuk
nyomon követése;
• a fejlesztéspolitikai célok teljesülését érintő jogszabály-tervezetek véleményezése;
• a fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetektől tájékoztatást, beszámolót kérhet, intézkedési javaslatot tehet.
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület feladatai
A 2007–2013-as programozási időszakban nagyjából a Fejlesztéspolitikai
Irányító Testület látta el azokat a feladatokat, amiket a jelenlegi időszakban a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság. Általánosan a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület feladata volt, hogy javaslatot dolgozzon ki az ÚMFT tervezésére és
végrehajtására vonatkozóan, állást foglaljon a kormány számára a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekről, az operatív programokról, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint
az e témakörben indokolt szabályozásról. Konkrét feladatait az akkori jogszabály
részletesen kifejtette:
• a fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve fejlesztési előterjesztések kormányülést megelőző megtárgyalása
• operatív programok véleményezése;
• akciótervek, pályázatok elkészítésének, kiemelt projektek azonosításának és előkészítésének módszertana és azok fejlesztéspolitikai célokkal
való összhangjának véleményezése;
• akciótervek véleményezése;
• pályázatok tartalmának és mechanizmusának véleményezése;
• komplex programok, a kiemelt projektek és a nagyprojektek véleményezése;
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operatív programok, akciótervek megvalósulásának nyomon követése,
melyek eredményeként kezdeményezheti a monitoring bizottságoknál
az operatív programok módosítását;
közreműködő szervezetek kialakítása és kiválasztása módszerének és
feltételrendszerének véleményezése, tevékenységük nyomon követése.

Szakpolitikai felelős
A szakpolitikai felelős feladata az operatív programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése. A 272/2014 Korm. rendelet
2. melléklete minden operatív program minden prioritási tengelye vonatkozásában meghatároz egy minisztert, államtitkárt, kormánybiztost, vagy éppen egy
országos hatáskörű szerv elnökét. Legfőbb feladatai:
• az éves fejlesztési keret meghatározásához szükséges szakmai koncepció
elkészítése;
• a kiemelt projektek szakmai előrehaladásának nyomon követése, annak
módosítása esetén vélemény kibocsátása;
• a felhívások ágazati stratégiához való tartalmi illeszkedésének biztosítása, ezzel összefüggésben a felhívások előkészítésében történő részvétel,
• operatív programok módosítási javaslatainak elkészítésében és véleményezésében való részvétel.
A szakpolitikai felelősség a 2014–2020-as időszakban került bevezetésre. A
korábbi időszakban a hazai jogszabály a miniszterek feladatai közé sorolta a fenti
feladatokat, a 2014–2020-as időszakban definiálásra került, hogy mely minisztérium (államtitkárság) vagy hivatal illetékes az egy-egy operatív programot finanszírozó alapok vonatkozásában.
A 2007–2013-as időszakban a szakpolitikáért felelős tárcák feladatait a jogszabály részletesebben határozta meg, mint a jelenlegi időszakban. Általában a
szakmai felelősségébe tartozó operatív program vagy prioritástengely és akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel, ennek során a kormány szakpolitikájának érvényesítése volt a feladatuk. Konkrét feladataik pedig:
• tag delegálása a monitoring bizottságba;
• javaslattétel az operatív program vagy prioritástengely tartalmára, módosítására;
• javaslattétel az akcióterv tartalmára, módosítására;
• javaslattétel kiemelt projektek, illetve nagyprojektek azonosítására,
• részvétel a pályázati kiírások kidolgozásában;
• tag delegálása a bíráló bizottságokba;
• az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igénylő projekt javaslatok
tekintetében szakmai állásfoglalás kialakítása, valamint az ezen alapuló
értékelés megküldése az NFÜ számára;
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javaslattétel a közreműködő szervezetek kiválasztására;
a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatások és a részben vagy
egészben európai uniós forrásokból finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések kiküszöbölése.

Kohéziós politika intézményrendszerének szereplői

Területi szereplők
A területi szereplők bevonásáról, illetve annak módjáról az uniós jogszabályok nem rendelkeznek. Ez is tisztán tagállami hatáskör. A területi szereplők bevonásának jellege hazánkban nagy mértékben módosult az egyes időszakok között. Alapvetően befolyásolta az egyes régiókban megvalósuló fejlesztések önálló
operatív programokban való elhelyezése, a központi/ágazati és területi szinthez
kapcsolt tervezési és végrehajtási kompetenciák megosztása.
A 2004–2006-os időszakban egy Regionális Operatív Programot dolgozott
ki Magyarország. A régiók a „központosított” területi program kimunkálásához
nyújtottak inputot. A tervezés során a regionális fejlesztési ügynökségek szervezték a régión belüli egyeztetéseket, illetve részt is vettek azok elkészítésében (háttéranyag, szövegszerű javaslat, észrevétel formájában) a tervezést végző Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala számára. A régiók közötti
konzultációt szolgálta a regionális tanácsok elnökeiből álló Területfejlesztési Régiók Egyeztető Tanácsa, amely az Országos Területfejlesztési Tanáccsal egyetemben az elkészült programtervezetet véleményezte. A végrehajtásba a regionális
fejlesztési ügynökségek közreműködő szervezetként kerültek bevonásra. A projektszintű végrehajtási feladatoknak azonban csupán a projektkiválasztási részét
végezték. A regionális fejlesztési operatív program irányító hatóságát az Országos
Területfejlesztési Hivatalban hozták létre.
A 2007–2013-as időszakban minden régiónak saját operatív programja
volt. Az önálló régiós programok megjelenése új helyzetet eredményezett a területi szereplők bevonása terén, ebben az időszakban a tervezésben a régiók az
ágazatokkal azonos súllyal vettek részt. Minden régióban Regionális Munkacsoport (RMCS) jött létre, alattuk regionális tematikus munkacsoportok üléseztek. A legfontosabb feladatokat az elkészülő tervdokumentumok szakmai
véleményezése, jóváhagyása és a Regionális Fejlesztési Tanács elé terjesztése
jelentette. A végrehajtásban közreműködő szervezetként a regionális fejlesztési
ügynökségek kaptak szerepet, a humán fejlesztések kivételével minden típusú
beavatkozás minden projektszintű feladatát ezek az intézmények végezték. A
régiós programok közös irányító hatóságát ekkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben jelölték ki.
A 2014–2020-as időszakban a régiók és intézményeink korábbi tervezési és
végrehajtási szerepkörét a megyei önkormányzatok vették át. A 2014–2020-as periódusra a megyék egyrészt a fejlesztések integrációjának előmozdítása érdekében,
másrészt a területi tervezés letéteményeseként kapcsolódtak be a tervezési folyamatba. Kidolgozták és megosztották elképzeléseiket a területfejlesztésért felelős
nemzetgazdasági tárcával és az operatív programok kidolgozását irányító ágazati
szereplőkkel Érdemi érdekérvényesítésre elsősorban az ernyőszervezetek – a Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), és a Megyei Jogú Városok
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Szövetsége – útján nyílott lehetőségük. A végrehajtásban közreműködő szervezeti
feladatokat a megyék nem látnak el.
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Kohéziós politika intézményrendszerének szereplői

Európai Bizottság
Az Európai Bizottságnak a kohéziós politika végrehajtásával összefüggésben
többszintű felelősségi köre van.
Stratégiai-politikai szinten legfontosabb feladatai:
• javaslattétel a kohéziós politika alapvető végrehajtási szabályait tartalmazó uniós rendeletek, vagyis a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó jogszabályok tartalmára;
• javaslattétel a tagállamok számára elérhető kohéziós források összegére;
• ún. delegált jogi aktusok elfogadása (az uniós rendeletben szereplő rendelkezések részletezésére, alábontására) és jogi kötőerővel nem bíró útmutatók készítése;
• meghatározott időközönként előrehaladási (stratégiai) jelentés készítése
a tagállamok adatszolgáltatása alapján a kohéziós politika végrehajtásáról a Tanács és az Európai Parlament részére;
• Kohéziós Jelentés háromévenkénti elkészítése a kohéziós politika eredményeiről.
A programidőszakok lezárultával az EB elkészíti az operatív programok átfogó ex-post értékelését. A kohéziós politika megvalósításában a különböző alapok gazdájaként jelenleg közvetlenül az alábbi főigazgatóságok érintettek:
• Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Kohéziós Alap);
• Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás (Európai Szociális Alap (ESZA);
• Tengerügy és Halászat (Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA));
• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)).
Alábbiakban összefoglaljuk az Európai Bizottság legfőbb feladatait a 2014–2020as időszakban, kifejezetten az operatív programok megvalósításával összefüggésben.
Programozási feladatok
• Partnerségi megállapodás és annak módosításának jóváhagyása;
• tárgyalás az operatív programokról, észrevételek megfogalmazása, operatív programok elfogadása;
• tárgyalás az operatív program tervezett módosításáról, módosítás elfogadása;
• nagyprojekteket és azok módosításainak jóváhagyása.
Pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos feladatok
• Előfinanszírozás kifizetése;
• időközi kifizetések, valamint a végső egyenleg kifizetése;
• a forrás azon részének visszavonása, amelyre a tagállam nem nyújtott be
időben időközi kifizetési kérelmet („n+2”/„n+3”);
183

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

•

pénzügyi korrekcióra vonatkozó döntéshozatal, ha valamely benyújtott
kiadási tétel szabálytalan projektkiválasztáshoz kapcsolódik vagy a benyújtott költségnyilatkozat szabálytalansággal érintett;
• megvizsgálása és elfogadása a tagállam által benyújtott éves elszámolásnak;
• indokolt esetben a kifizetések felfüggesztése.
Monitoring-feladatok
• Megfigyelőként a monitoring bizottságok munkájában való részvétel;
• éves végrehajtási jelentés elfogadása;
• záró végrehajtási jelentés elfogadása;
• előrehaladási jelentés elfogadása;
• éves felülvizsgálati ülés megszervezése.
Értékelési feladatok
• Programok előzetes értékelésének vizsgálata;
• értékelések nyomon követése;
• programértékelés saját kezdeményezésére.
Audit feladatok
• Audit hatóság munkájának értékelése;
• audit hatóság audit nyomvonalának felülvizsgálata vagy helyszíni auditjaiban történő részvétel;
• saját projektszintű auditvégzés.
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Történeti áttekintés:
az előcsatlakozástól napjainkig
Fejezet áttekintése
A történeti áttekintés fejezetet az alábbi részekre (alfejezetekre) bontjuk:
• A kohéziós politika előzményei Magyarországon a 2000-es évek elején,
az EU-csatlakozás előtt (előcsatlakozási alapok és az I. Széchenyi Terv)
• 2004–2006: az I. Nemzeti Fejlesztési Terv időszaka
• 2007–2013: az Új Magyarország Fejlesztési Terv, majd az Új Széchenyi Terv
• 2014–2020-as, jelenlegi programozási időszak (Széchenyi 2020)
Az uniós csatlakozástól kezdve minden alfejezetet egységesen az alábbi témák mentén mutatunk be:
• a kohéziós politika végrehajtására vonatkozó főbb uniós keretek, jogszabályi előírások;
• az adott programozási időszak operatív programjai és azok tématerületei;
• intézményi felállás főbb jellemzői, (erő)viszonyok, feladatok megosztása
az alábbi dimenziók mentén: koordináció, irányító hatóságok (IH), közreműködő szervezetek (KSz).
Ebben a fejezetösszefoglalóban azt mutatjuk be röviden, hogy a kohéziós
politika hazai intézményrendszerében milyen fontosabb változások történtek
2004 óta.
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II/6. táblázat: A kohéziós politika hazai intézményrendszerének változása 2004 óta
Változás
dimenziója
Koordináció

NFT időszakában
2004. január –
2006. június

Nemzeti Fejlesztési
Nemzeti Fejlesztési
Hivatal (NFH) - gyenge
Ügynökség (NFÜ)
jogosítványok

Irányító hatóságok (IH)
OP végrehajtásért
államigazgafelelős szaktárcákban.
táson belüli
helye
Közreműködő
Szervezetek
(KSz) száma

IH – KSz
közötti
munkamegosztás

KSz - KSz
közötti
munkamegosztás

KSz-ek
szervezeti
formája

22 KSz

- OP-nként eltérő.
- Párhuzamosságok
az IH és a KSz
feladataiban.
- Operatív,
projektszintű
feladatok az IH-k
szintjén is
megjelentek.
- OP-nként eltérő.
- Példa: HEFOP és a
ROP KSz rendszerében 1 projekt az
életciklusa során 2-3
KSz-hez tartozott.
Állami tulajdonú
társaság,
Költségvetési szerv
(közalkalmazottakkal),
Költségvetési szerv
(köztisztviselőkkel),
Minisztériumi
főosztály.

Az IH-knak nem léteznek külön nevesített
irányítási jogosítványaIH-k
ik. A szakminisztérium
irányítási
(mint tulajdonos/fennjogosítványai tartó) irányítja a KSza KSz-ek
eket. Több olyan KSz
felett
is volt, amelyik nem az
IH minisztériumának
háttérintézményeként
működött.

186

NSRK időszakában
2006. június –
2013. december

Központosítás, Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) létrehozása, IH-k
integrálása az NFÜ-be.

Széchenyi 2020
időszakában
2014. januártól 2018. májusáig
Miniszterelnökség –
erős jogosítványok
OP végrehajtásért
felelős szaktárcákban.

A korábbi KSz-ek
megszüntetése,
a feladatok integrálása
2006-tól 15 KSz
az OP-k végrehajtásáért
2011-től további csökkenés
felelős szaktárcákba.
12 KSz
2 OP esetén maradt KSz.
Mindkét esetben a
Magyar Államkincstár.
- Minden OP tekintetében
egységes rendszer.
- Párhuzamosságok
A 2 OP esetén a KSz
megszüntetése.
az operatív projektszintű
- Stratégiai, programszintű
feladatok ellátásába van
feladatok az IH-knál.
bevonva.
- Operatív, projektszintű
feladatok a KSz-ekhez
delegálva.
- Minden OP tekintetében
egységes rendszer.
- 1 projekt a teljes
életciklusa során
1 KSz-hez tartozik.

Nem értelmezhető.

Elmozdulás történt az
önálló szervezeti lét és a
társasági forma irányába:
- Állami tulajdonú társaság,
Költségvetési szerv
- Költségvetési szerv
(köztisztviselőkkel).
(közalkalmazottakkal).
2011-re már csak társasági
formában működő KSz-ek
léteztek.
- IG, FB tagot delegál az IH.
- Egységes működési
kézikönyv.
- KSz vezető kinevezésébe/
leváltásába az IH-nak
egyetértési joga van.
Nincs.
- Az IH a KSz lecserélését
kezdeményezheti.
- Teljesítmény alapú KSz
finanszírozási rendszer
bevezetése.

Történeti áttekintés: az előcsatlakozástól napjainkig

A fenti táblázat rávilágít arra, hogy a 3 programozási időszakban 3 egymástól nagy mértékben különböző intézményrendszeri felállás működött.
2004 és 2006 között a koordinációt végző Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH)
kevés önálló hatáskörrel rendelkezett, koordinációs feladatok hatékony ellátásához
szükséges irányító szerepe nem érvényesült. Az operatív programok végrehajtási
rendszerének kialakítását és az OP-k megvalósítását a jogszabályok teljeskörűen az
OP irányító hatóságok feladat- és felelősségi körébe utalták. Ennek következtében
ahány operatív program annyiféle végrehajtási rendszer működött.
• Nagyon heterogén végrehajtási rendszer jött létre abban a tekintetben, hogy
az egyes irányító hatóságok milyen típusú feladatokat láttak el és miket delegáltak a közreműködő szervezetekre. Ebben az időszakban minden OP
végrehajtásába bevontak KSz-t, legtöbb esetben nem is csupán egyet.
• Vegyes, párhuzamosságokkal terhelt intézményi felállás volt jellemző a
közreműködő szervezetek közötti munkamegosztás tekintetében is.
A 2007–2013-as időszakra átrendeződött az intézmény-, és ezzel együtt a
felelősségi rendszer. 2006-ban az intézményrendszer átalakítása során három fő
folyamat zajlott párhuzamosan:
• Nagy fokú megerősítéshez jutott a központi koordinációs funkció azáltal, hogy 2006. közepén létrehozták a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.
Az NFÜ-t a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként hozták létre oly
módon, hogy az addig a különböző szaktárcákban működő irányító hatóságokat is beolvasztották.
• Egyszerűsítették, átláthatóvá tették az intézményrendszer felépítését
(lásd: szervezetek közötti munkamegosztás, szervezetek száma, szervezeti forma), annak érdekében, hogy világos teljesítmény ösztönzőket lehessen bevezetni.
• Megpróbáltak ösztönzőket alkalmazni (lásd: közreműködő szervezetek
finanszírozása, IH-k irányítási jogosítványai a KSz-ek felett).
Ennek eredményeként 2006-ban a végrehajtási rendszer minden OP tekintetében egységessé vált. Az egységesítésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozása – a korábbi NFH jelentős megerősítése – nélkül vélhetően nem került
volna sor. Összességében holdingszerű intézményrendszer jött létre, melyben a
holding csúcsán álló szervezet az NFÜ volt. Bár a közreműködő szervezetek feletti tulajdonosi és fenntartói jogokat továbbra is a szaktárcák gyakorolták, az
NFÜ 2007-től megerősített, kiterjesztett irányítási jogosítványokat szerzett a közreműködő szervezetek felett.
A 2014–2020-as programozási periódus indításakor ismét radikálisan átalakították az intézményrendszert.
• 2014. január 1-jén megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, feladatait
szétosztották a szaktárcák és a Miniszterelnökség között. A korábbiaknál sokkal erősebb központi koordinációt a Miniszterelnökség keretein
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belül alakították ki (tekintettel arra, hogy a koordinációs szerv hivatalos
kijelölésére immár az uniós jogszabály is lehetőséget biztosított, vagyis
bevezette ezt a funkciót).
Az egyes operatív programok irányító hatóságai visszakerültek a leginkább érintett szaktárcához kerültek.
2014-ben az NFÜ megszüntetésével párhuzamosan a közreműködő szervezeteket is beolvasztották a szaktárcákba. Jelenleg a közreműködő szervezeti feladatokat a legtöbb OP esetén minisztériumi keretek között látják
el. Csupán két operatív program esetén maradt közreműködő szervezet,
mindkét esetben a Magyar Államkincstár: a Terület- és Településfejlesztési
OP esetén, valamint a Magyar Halgazdálkodási OP esetén.

Történeti áttekintés: az előcsatlakozástól napjainkig

A kohéziós politika előzményei Magyarországon
a 2000-es évek elején, az EU-csatlakozás előtt
A fejlesztéspolitikának 2004-ig nem volt egységes intézményrendszere, a
kilencvenes években a különböző minisztériumok az éves költségvetési forrásaikból egymástól elkülönülő támogatási programokat működtettek. A fejlesztéspolitika az EU-csatlakozásig döntő részben hazai forrásokra épült. Ebben az
alfejezetben két kérdéskört járunk körbe:
• egyrészt az uniós előcsatlakozási alapok működését, melyek ekkor még
a források kisebb részét tették ki;
• másrészt pedig a 2000-ben induló Széchenyi Terv támogatási és végrehajtási intézményrendszerét.
Úgy véljük, hogy ez a két fejlesztéspolitikai mechanizmus volt leginkább hatással a későbbi I. Nemzeti Fejlesztési Terv kialakítására.

Előcsatlakozási alapok működése Magyarországon
Az EU-csatlakozást megelőző másfél évtizedben az EU a kelet-európai országokat, így Magyarországot is a PHARE, majd 2000-2003 között az ISPA és a
SAPARD előcsatlakozási alapokon keresztül támogatta.
A PHARE célrendszere az EU és a kedvezményezett államok közötti kapcsolat
fejlődési stádiumait tükrözte. 1991 és 1996 között az Európai Közösség 10 volt szocialista országgal kötött társulási megállapodást, melyek célként a szabadkereskedelem
elérését rögzítették. Ennek megfelelően a PHARE első éveiben a hangsúly a piacgazdaság és a politikai demokrácia intézményeinek kiépítésén volt. A kilencvenes évek
közepétől került előtérbe a szabadkereskedelmet szolgáló jogharmonizáció.
1997-es luxemburgi csúcson született döntés arról, hogy a kelet-európai országok első csoportja, így Magyarország is megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat. 1998-tól, a csatlakozási tárgyalások megkezdésétől a PHARE kizárólag az
EU-tagságra való felkészítésre koncentrált. Az EU a fejlesztéspolitikát eleinte másodlagos kérdésként kezelte, így a PHARE-nak a kilencvenes évek végén csupán
töredék része támogatta a későbbi kohéziós politika végrehajtására való felkészülést. Az első nagyobb PHARE-ból finanszírozott gazdaságfejlesztési programok
1996-1997-ben indultak. Ezekben már szerepet kaptak az ekkor alakuló regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a regionális fejlesztési ügynökségek. A programok végrehajtási szabályai a PHARE rendszerét követték. Ennek
értelmében nem alapultak többéves gazdaságfejlesztési stratégiákra, nem készültek hozzájuk operatív programok, és a projekttervezés mellett a végrehajtásban is
meghatározó szerepet játszott az EU.
2000–2006-os uniós költségvetés már kifejezetten számolt a keleti bővítés
első hullámával, és jelentősen megemelte az előcsatlakozási forrásokat. Ettől
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kezdve ezek a források kifejezetten a kohéziós politika végrehajtására való felkészülést segítették. A strukturális alapokra való ráhangolódást a mintegy 20%-al
megemelt költségvetésű PHARE támogatta. E mellett elindult a környezetvédelmi és közlekedési beruházásokat támogató ISPA, valamint a vidékfejlesztést finanszírozó SAPARD.
Költségvetési arányát tekintve az előcsatlakozási alapok mindvégig inkább
kiegészítették, mintsem meghatározták a hazai fejlesztéspolitikát. Az előcsatlakozási alapoknak a 2000-ben induló Széchenyi Terv finanszírozásába való bevonása fel sem merült. A PHARE végrehajtási rendszere sokkal összetettebb volt,
és az uniós finanszírozás bevonása megkötötte volna a magyar kormány kezét.
A PHARE működését, intézményi és eljárásrendi kereteit az EU részletesen szabályozta. A PHARE-forrásokat kezelő szervezetek a hazai fejlesztéspolitikától
elkülönülten működtek. A PHAPRE-projektek végrehajtása során minden egyes
érdemi lépéshez az Európai Bizottság (EB) előzetes engedélyére volt szükség.
Így például az EB munkatársai ellenőrizték a közbeszerzési dokumentációkat
még az eljárások megindítása előtt, értékelő szakértőket küldtek a zsűrikbe, ellenőrizték tendereljárások összefoglalóját, valamint a nyertes szállítóval kötendő
szerződéseket.
A PHARE a korábban már említett gazdaságfejlesztési programokon kívül
a kilencvenes évek végétől kezdve több intézményfejlesztési projektet is finanszírozott külföldi szakértők részvételével. Ezek a projektek segítették a strukturális alapok hazai intézményrendszerének és végrehajtási rendszerének a felállítását, ideértve az informatikai rendszer kialakítását és több száz szakember
kiképzését is.

Széchenyi Terv (2001–2002) támogatási és
végrehajtási rendszere
A 2001-ben induló Széchenyi Terv jelentős részben meglévő, önálló fejlesztési célelőirányzatok egységes keretbe rendezéséről szólt. Egyrészt az éves célelőirányzatokhoz írtak átfogó stratégiai dokumentumot, Széchenyi Terv néven,
másrészt pedig megnövelték az alprogramokat finanszírozó célelőirányzatok
összegét. Az első tervezet 2000. márciusában került nyilvánosságra, a szakmai
és érdekképviseleti szervek véleményezését követően az alprogramstruktúra az
év végére véglegesedett. Az eredetileg tervezett programok az információs társadalom- és gazdaságfejlesztési programmal egészültek ki, a források pedig közel
másfélszeresükre nőttek. Az alprogramokat, valamint azok kétéves forráskeretének változását az alábbi táblázat foglalja össze.
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II/7. táblázat: A Széchenyi Terv forrásainak változása a társadalmi véleményezés szakaszában
Kétéves forrás, 2001–2002 (Mrd Ft)

Széchenyi Terv alprogramjai

2000. márciusi terv

2001. januári terv

Autópálya-építési program

120

253

Lakásprogram

200

143

Vállalkozáserősítő program

43

69

Kutatásfejlesztési és innovációs program

45

55

Turizmusfejlesztési program

16

53

Információs társadalom- és
gazdaságfejlesztési program

-

44

Regionális gazdaságépítési program

10

11

Összesen

434

627

Forrás: Kullmann Ádám (2009): A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása. Doktori értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Földtudományi Doktori Iskola. 7. táblázat, 39. oldal.

Az alábbi táblázat mutatja a korábban is létező célelőirányzatok összegének
növekedését három alprogram esetén.
II/8. táblázat: Költségvetési célelőirányzatok a Széchenyi Terv három alprogramja esetén
Széchenyi Terv
három
alprogramja

Vállalkozáserősítő
program

Alprogramot
finanszírozó
költségvetési
célelőirányzat

1999
(Mrd
Ft)

2000
(Mrd
Ft)

Gazdaságfejlesztési célelőirányzat

14,3

12,4

Kis- és
középvállalkozói
célelőirányzat

Turizmusfejlesztési
program

Turisztikai
célelőirányzat

Regionális
gazdaságépítési
program

Regionális
gazdaságépítési
célelőirányzat

Összesen

összesen

2001
2002
(Mrd Ft) (Mrd Ft)
SzT
SzT
19,2

2001-2002
összesen
(Mrd Ft)
SzT

20,3
69

-

5,2

12,2

17,0

2,8

3,8

24,9

28,1

53

-

-

5,0

6,0

11

17,1

21,4

61,3

71,4

Forrás: Kullmann Ádám (2009): A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása. Doktori értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Földtudományi Doktori Iskola. 8. táblázat, 39. oldal.

Kullmann (2009) megállapítja, hogy a források ilyen mértékű – igényfelméréssel alá nem támasztott – bővülése előrevetítette, hogy nem lesz leköthető a keret. Különösen szembetűnő volt ez az 5 Mrd Ft-os kerettel létrehozott
Regionális gazdaságépítési alprogram/célelőirányzat esetében, hiszen a gerin191
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cét alkotó ipari park program abszorpciója korábban évi 0,3-0,8 Mrd Ft volt. A
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat létrejötte előtt pedig a PHARE-projektek
társfinanszírozása révén támogatta a költségvetés a kis- és középvállalkozásokat,
évi 2-3 Mrd Ft értékben.
A Széchenyi Terv pályázatai 2001. januárjában kerültek meghirdetésre. (Az
Autópálya-építési program nem pályázati rendszerben működött.) A kezdeti pályázatok révén az állam gazdasági szerepvállalása viszonylag korlátozott és indokolt mértékű transzfereket jelentett. 2001 közepére világosság vált, hogy az év
elején meghirdetett pályázatokkal nem köthetők le a Széchenyi Terv forrásai. A
minisztériumok a támogatott célok bővítésével és a támogatási feltételek enyhítésével reagáltak a helyzetre. Így például a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
keretének lekötése érdekében a felelős minisztérium (akkori Gazdasági Minisztérium) 2001. októberében új pályázatokat hirdetett. Ezek keretében kis- és középvállalkozások gépbeszerzésének támogatására nyílt lehetőség. Az új pályázatok
új koncepciót tükröztek: a pályázók és a projektek köre is tágra nyílt, a támogatás
mértéke a korábban meghirdetett pályázatokra jellemző 30%-ról 50%-ra emelkedett. A fejlesztési program és a konkrét pályázatok között a beavatkozási logika
fokozatosan egyre lazábbá vált, míg végül szinte teljesen megszűnt.
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2004–2006: az I. Nemzeti Fejlesztési Terv időszaka
Főbb uniós keretek
Ugyan Magyarország 2004. május 1-jén vált az Európai Unió tagjává, az uniós források felhasználása már 2004. január 1-jén megkezdődhetett. Magyarország az első pályázatokat 2004 elején meg is hirdette. A 2004-es csatlakozás azt
jelentette, hogy Magyarország egy már évek óta működő keretrendszerbe lépett
be, hiszen az EU hét éves költségvetési időszaka 2000–2006 közé esett. Ennek a
programozási időszaknak főbb uniós szabályait az alábbiakban foglaljuk össze.

Támogatási célterület
Magyarország teljes területe az 1-es célkitűzés alá esett, amely a fejlődésben
lemaradt régiók fejlődésének és strukturális átalakításának elősegítését szolgálta.
Ebbe a célkitűzésbe tartoztak azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem érte el
az EU-átlag 75%-át. Ebben a rövid időszakban még Közép-Magyarország régió,
és így Budapest is a leginkább támogatható kategóriába tartozott. Ellentétben a
későbbi programozási időszakokkal ezért nem kellett tervezési-stratégiai dokumentumot, ún. operatív programot (OP) külön kialakítania Közép-Magyarország régiónak.

Alapok
A strukturális alapok körébe ebben az időszakban 4 alap tartozott: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap orientációs részlege (EMOGA)
és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE). A 2004–2006-os operatív
programokat ezek az alapok finanszírozták. Ezek mellett az uniós fejlesztési forrásokhoz szoktuk még sorolni a Kohéziós Alap támogatásait is. A Kohéziós Alap
feladata, hogy a környezetvédelem és a közlekedés területén nagy méretű fejlesztéseket finanszírozzon. Ebben az időszakban azonban a Kohéziós Alap nem finanszírozta az OP-kat. A Kohéziós Alapból érkező uniós forrásoknak külön projekttervezési és végrehajtási rendszere volt.

Operatív programok
A 2000–2006-os ciklusban egy operatív programot több alap is finanszírozhatott. Így például a Humán Erőforrás Operatív Programot (HEFOP) az ERFA és
az ESZA is támogatta. Jelentős részben ennek tudható be, hogy ebben az időszakban kis számú operatív programot tervezett Magyarország.
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Ahogy azt már korábban említettük, a strukturális alapok körébe tartozott ekkor az EMOGA orientációs részlege. Így az operatív programok között
megjelent az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) is. Ebből vidékfejlesztési intézkedések és beruházások támogatása valósult meg, az AVOP
a területalapú támogatásokat nem tartalmazta. Az operatív programok száma
összesen 5 volt.

Végrehajtást leginkább befolyásoló szabályok
Ebben a programozási időszakban vezette be az EU az „n+2” néven elhíresült, hivatalos nevén a kötelezettségvállalások automatikus visszavonását meghatározó szabályt. Az uniós forrásokra az Európai Bizottság a hétéves költségvetési
cikluson (2000–2006) belül éves részletekben tett kötelezettségvállalást a tagállamok felé. Az „n+2” szabály szerint az adott éves részletnek megfelelő összeget a
tárgyévet (n) követő két naptári év végéig kellett kedvezményezettek felé igazolt
kifizetések keretében felhasználni. A szabály lényege tehát az, hogy a tagállamnak az uniós források felhasználására meghatározott idő állt a rendelkezésére,
az ez alatt fel nem használt EU-források pedig a tagállam számára „elvesztek”
(visszakerültek az Európai Bizottság kezelésébe). A szabály a 2007–2013-as és a
2014–2020-as időszakban időtartamát tekintve módosult, de a lényege nem változott. Azaz a források felhasználásának továbbra is van időbeli korlátja.
A szabállyal kapcsolatban fontos egyértelművé tenni két dolgot. Egyrészt
az „n+2” nem jelenti azt, hogy csupán kétéves projekteket lehet megvalósítani. Hosszabb futamidejű projektekre is van lehetőség. Ehhez az kell, hogy a
projektek a hétéves programozási ciklus elején induljanak, és ütemesen valósuljanak meg.
Ebben az időszakban a projektekre vonatkozó hazai költségvetési-társfinanszírozási előírás 25% volt. Vagyis a 75% uniós forráshoz a tagállami költségvetésnek hozzá kellett tenni még 25%-ot.

Az operatív programok tématerületei és
a Kohéziós Alap-fejlesztések
Operatív programok
A 2004–2006-os időszakban a tagállami szintű stratégiát a Nemzeti Fejlesztési
Terv fektette le. SWOT-elemzés alapján hosszú távú célját az életminőség javításában jelölte meg, a tervezési időszakhoz kapcsolódó általános célját az egy főre eső
jövedelem szintjében az EU átlagához képest mutatkozó jelentős elmaradás mérséklése alkotta. Ezt három fő, specifikus cél elérése, a versenyképesség növelése, a
foglalkoztatottság növelése és a humán tőke fejlesztése, valamint a jobb minőségű
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környezet és kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése biztosíthatta. A
pénzügyi keret összege ugyan jelentős előrelépést hozott az előcsatlakozási időszakhoz képest, a nagyságrend azonban messze elmaradt attól a szinttől, amely a
végrehajtási struktúrák és kapacitás radikális megújítását kikényszeríthette volna.
A 2004–2006-os időszak programjait összefoglaló dokumentumot az uniós
szakzsargon szerint Közösségi Támogatási Kerettervnek (KTK) hívták (az a dokumentum, amelyet az érintett tagállammal egyetértésben az EB hagy jóvá, és amely
tartalmazza a fejlesztési stratégiát és prioritásokat, valamint az alapok keretében rendelkezésre álló pénzügyi források megoszlását). A KTK és az NFT kifejezések végső
soron ugyanarra az 5 operatív programra vonatkoztak. Emellett Magyarország az
Equal és Interreg Közösségi Kezdeményezések keretében is végrehajtott fejlesztéseket. Az operatív programok tartalmáról az alábbi táblázat nyújt rövid áttekintést.

Környezetvédelem és
Infrastruktúra OP
(KIOP)

Gazdasági
Versenyképesség
OP
(GVOP)

Operatív
program
2004–2006
Agrár- és
Vidékfejlesztési OP
(AVOP)

II/9. táblázat: A 2004–2006 közötti operatív programok tématerületei
Finanszírozható tématerület

Megjegyzés

OP
forráskerete
Mrd Ft

• Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása:
mezőgazdasági beruházások támogatása; halászat
támogatása; fiatal gazdálkodók támogatása;
szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
• Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és
értékesítésének fejlesztése
• Vidéki térségek fejlesztése: vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése; mezőgazdasági
infrastruktúra fejlesztése; falufejlesztés; LEADER

EMOGA- és
HOPE-fejlesztések

108

• Beruházásösztönzés (tőkevonzó- és -megtartó
képesség fejlesztése; üzleti infrastruktúra
fejlesztése)
• K+F
• Vissza nem térítendő kkv-támogatás
• Információs társadalom fejlesztése (e-gazdaságfejlesztés; e-közigazgatás; szélessávú távközlési
infrastruktúra fejlesztése)

ERFA-fejlesztések
Visszatérítendő
támogatást nem
tartalmazott.

146

• Ivóvízminőség javítása; szennyvízelvezetés,
-tisztítás; hulladékgazdálkodás, levegőszennyezés
és zajterhelés mérése
• Tisza-völgy árvízkezelése; környezeti kármentesítés
• Natura 2000-hálózat és a védett természeti
területek helyreállítása, megőrzése
• Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése;
energiahatékonyság növelése
• Elkerülő és tehermentesítő utak fejlesztése
• Fő- és gyorsforgalmi utak fejlesztése; regionális
repülőterek fejlesztése

ERFA-fejlesztések

66
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Humánerőforrás-Fejlesztés OP
(HEFOP)

• Aktív munkaerőpiaci intézkedések támogatása:
munkanélküliség megelőzése és kezelése; állami
foglalkoztatási szolgálat fejlesztése; nők
munkaerőpiaci részvételének támogatása
• Társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem: hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az
ESZA- és
oktatásban; szociális területen dolgozó szakemberek
ERFA- fejképzése; romák foglalkoztathatóságának javítása
lesztések
• Egész életen át tartó tanulás és az
alkalmazkodóképesség javítása: szakképzés
fejlesztése; felsőoktatás fejlesztése; munkahelyi
képzések, felnőttképzés fejlesztése
• Oktatás, a szociális szolgáltatások és egészségügyi
ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése
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• Turisztikai potenciál erősítése: turisztikai vonzerők
fejlesztése; turisztikai fogadóképesség javítása;
kistelepülések szennyvízkezelése
• Térségi infrastruktúra és települési környezet
fejlesztése: térségi kapcsolatrendszer fejlesztése;
településrehabilitációs akciók; barnamezős
területek újrahasznosítása; regionális
tudásközpontok infrastruktúrájának fejlesztése
• Régiók humánerőforrásának fejlesztése: helyi
közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése; helyi foglalkoztatási kezdeményezések
támogatása; regionális tudásközpontok kialakítása;
régióspecifikus szakmai képzések támogatása

112

ESZA- és
ERFA- fejlesztések

Forrás: Borbás szerkesztése
Megjegyzés: Az OP forráskerete a hazai társfinanszírozást is tartalmazza. Átváltási árfolyam:
255 Ft/EUR.

A 2004–2006-os időszak Kohéziós Alap-fejlesztései
2004 és 2006 között a Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztések nem képezték részét az operatív programoknak, így ezekre a közlekedési és környezetvédelmi nagyberuházásokra némileg más tervezési és végrehajtási szabályok vonatkoztak. Például nem kellett alkalmazni az „n+2”-es szabályt, azaz a források
elköltésének nem volt meghatározott, adminisztratív határideje. A fejlesztések
célrendszerét és helyét a magyar közlekedés-, illetve környezetvédelmi politikában a magyar Kohéziós Alap keretstratégiája határozta meg.
A Kohéziós Alap egyfelől folytatta az ISPA-program már megkezdett fejlesztéseit, másfelől új beruházásokat indított a környezetvédelem és a közlekedés
területén.
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Az intézményi felállás főbb jellemzői
A programtervezés és programvégrehajtás koordinációjának
intézményi keretei
A 2002-es kormányváltást követően a tervezés és a későbbi programvégrehajtás koordinációjára önálló országos kormányhivatalt, a Nemzeti Fejlesztési
Terv és EU-Támogatások Hivatalát (NFT-EUTH) hozták létre, mely a Miniszterelnöki Hivatal alá tartozott. Irányítására a kormány államtitkári rangú kormánybiztost rendelt. A Hivatal magját a korábban a PHARE-programot koordináló
szervezet, a Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkársága adta. 2004.
január 1-től a Hivatal átalakult Nemzeti Fejlesztési Hivatallá, melyet az európai
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter felügyelt.
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal fő feladataiként a hosszú és középtávú fejlesztési-tervezési feladatok ellátását, az uniós támogatások felhasználásához szükséges
tervek elkészítésének koordinációját, végrehajtási feladatok és más kormányzati
szervek koordinálását határozták meg. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretein belül
alakították ki a Közösségi Támogatási Keretterv Irányító Hatóságot, melynek feladatait egy korábbi fejezetben már bemutattuk. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal többi
szervezeti egysége az NFT-vel kapcsolatban az alábbi főbb feladatokat látta el:
• Közösségi Támogatási Keretterv tervezése, operatív programok tervezésének koordinációja;
• KTK-et érintő kommunikációs tevékenység;
• egységes monitoring- és információs rendszer fejlesztése az irányító hatóságok bevonásával;
• a KTK egészét, vagy több operatív programot érintő értékelések indítása.
A koordinációt végző Nemzeti Fejlesztési Hivatal és ezen belül a KTK Irányító Hatóság kevés önálló hatáskörrel rendelkezett. A KTK Irányító Hatóság
az uniós források hazai intézményrendszerében az OP Irányító Hatóságokkal
egyenrangú szervezeti egységként jelent meg, koordinációs feladatai (így például a KTK egészére vonatkozó szakmai irányelvek elkészítése, eljárási szabályok kidolgozása) hatékony ellátásához szükséges irányító szerepe nem érvényesült. Az operatív programok megvalósítását a jogszabályok teljeskörűen az
OP irányító hatóságok feladat- és felelősségi körébe utalták. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásáért felelős intézményrendszer működését több kritika
is érte. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2006 szeptemberében teljesítményellenőrzést készített az I. NFT-ről (ÁSZ (2006)). Ebben az ÁSZ az intézményrendszer gyengeségeit részben arra vezette vissza, hogy a koordináció nem kapott
kellő hatáskört. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005 végén készült
az I. NFT intézményrendszerének félidei értékelése (Ex-Ante (2006)), amely
felhívta a figyelmet az intézmények közötti feladat- és hatáskörbeli átfedésekre,
párhuzamosságokra.
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Az NFT végrehajtási feltételrendszerének kialakítása a végrehajtás megindításával párhuzamosan haladt, amely nem akadályozta ugyan meg a programok indítását, de a végrehajtás hatékonyságát hátrányosan befolyásolta. A végrehajtási folyamatok egységes kialakításának lehetőségét akadályozta az a szabályozási késedelem,
hogy a források felhasználásának eljárási szabályairól szóló hazai rendelet csak nyolc
hónappal a programok megindítása után jelent meg. Így az irányító hatóságok és a
közreműködő szervezetek külön-külön eljárásrendeket és működési kézikönyveket
készítettek, informatikai rendszerfejlesztési idényüket is külön-külön, gyakran koordináció nélkül adták meg. A hatáskörök elaprózottsága megnehezítette a korán jelentkező problémák – pl. a túlbürokratizáltság – orvoslását éppúgy, mint a különböző
programok, fejlesztések tartalmi, időbeli és területi összehangolását.

Az operatív programok irányító hatóságainak helye és szerepe
a magyar államigazgatásban
Irányító hatóságok helye
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak végrehajtását 2004 és
2006 között a szakpolitikáért felelős minisztériumok irányították. A minisztériumokban kaptak helyet az irányító hatóságok, melyek egyenként nagyjából 15-60
fő közötti főosztályok voltak. A Regionális Operatív Program esetén az Irányító
Hatóságot egy országos hatáskörű intézményben, az Országos Területfejlesztési
Hivatalban hozták létre.
Több olyan operatív program is volt, melynek több minisztérium is lehetett
volna a gazdája.Azoknak a minisztériumoknak, melyek az operatív programban
szakmai prioritással rendelkeztek ugyan, de irányító hatósággal nem, limitált volt
a befolyásuk a program végrehajtására.
II/10. táblázat: Irányító hatóságok helye 2004–2006 között
Operatív program

Irányító hatóság helye

AVOP

AVOP IH: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)

GVOP

GVOP IH: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

HEFOP

HEFOP IH: Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM)

KIOP

KIOP IH: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

ROP

ROP IH: Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH)

Forrás: Borbás szerkesztése

A Kohéziós Alap-projekteket kezelő Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési
Hivatalban kapott helyet.
Irányító hatóságok feladatai
Az irányító hatóságok feladatai között megkülönböztethetők programszintű
és projektszintű feladatok. Programszintű feladatok például a monitoring bizott198
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ság működtetése, a program szakmai és pénzügyi előrehaladásának vizsgálata,
értékelések indítása/lebonyolítása, kapcsolattartás az Európai Bizottsággal. A
projektszintű feladatok közé soroljuk többek között a projektek formai és tartalmi ellenőrzését, támogatási szerződés megkötését, helyszíni ellenőrzést, a projektek dokumentumalapú monitoringját, számlák kifizetését.
Nagyon heterogén végrehajtási rendszer jött létre abban a tekintetben, hogy
az egyes irányító hatóságok milyen típusú feladatokat láttak el.
• A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Regionális Operatív Program esetén az Irányító Hatóság egyedi projektszintű értékelési,
szerződéskötési, kifizetési feladatot is ellátott, gyakran a közreműködő
szervezettel párhuzamosan.
• A Gazdaságfejlesztési és Versenyképességi Operatív Program esetén az
Irányító Hatóság programszintű feladatokat látott el, míg a közreműködő szervezetek a projektszintű feladatokért voltak felelősek.

Közreműködő szervezetek helye és szerepe
Közreműködő szervezetek száma, szervezeti formája
Ebben az időszakban minden operatív program végrehajtásában részt vett
közreműködő szervezet. Összesen az I. NFT 5 operatív programjának végrehajtásába 22 intézményt vontak be közreműködő szervezetként. Az 5 operatív
programjából 4 esetén több közreműködő szervezet látta el az OP végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Korábban már említettük a minisztériumok közötti
rivalizálást, ami az irányító hatósági feladatokért folyt. Részben ez képeződött le a
sok közreműködő szervezet bevonásában is. Például a HEFOP végrehajtásába be
kellett vonni a többi érintett, szakmailag felelős minisztérium háttérintézményeit
közreműködő szervezetként.
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II/11. táblázat: Közreműködő szervezetek operatív programonként 2004–2006 között
Operatív
program

Irányító hatóság
helye

AVOP

Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM)

GVOP

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
(GKM)

HEFOP

KIOP

ROP

Közreműködő szervezet

• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
•
•
•
•

IT Információs Társadalom Kht. (IT)
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVF)
Regionális támogatás-közvetítő Kht. (RTK)
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda (KPI)
• Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB)

Foglalkoztatási
és Munkaügyi
Minisztérium
(FMM)

• Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht)
• Foglalkoztatási Hivatal (FH)
• Magyar Államkincstár (MÁK)
• Oktatási Minisztérium – Alapkezelő Igazgatóság (OMAI)
• Egészségügyi Minisztérium – Strukturális Alapok
Programiroda (STRAPI)

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
(GKM)

• Energia Központ Kht. (EK)
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium –
Fejlesztési Igazgatóság (KvVMFI)
• Gazdasági és Közlekedési Minisztérium –
Közlekedés Fejlesztési Főosztály

Országos
Területfejlesztési
Hivatal (OTH)

• VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(VÁTI)
• Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
(NYDRFÜ)
• Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
(KDRFÜ)
• Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
(DDRFÜ)
• Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ)
• Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ)
• Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
(ÉMRFÜ)
• Pro-Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség
(Pro-Régió RFÜ)

Forrás: Borbás szerkesztése

2004 és 2006 között szervezeti forma szempontjából szinte mindenféle állami tulajdonú/fenntartású szervezet előfordult a közreműködő szervezetek között:
• állami tulajdonú társaság: például az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.);
• közalkalmazottakat foglalkoztató országos hatáskörű szerv: például a
Foglalkoztatási Hivatal;
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•

köztisztviselőket foglalkoztató országos hatáskörű szerv: például a Magyar Államkincstár;
• központi költségvetési szerv részeként működő szervezeti egység, azaz
minisztériumi főosztály: például a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Közlekedés Fejlesztési Főosztály.
Közreműködő szervezetek feladatai
Korábbi részben szó volt arról, hogy az irányító hatóság és közreműködő szervezet közötti munkamegosztás szempontjából vegyes végrehajtási
rendszer alakult ki. A 2004–2006-os időszakban minisztériumonként változó
megoldások alakultak ki a vertikális munkamegosztást illetően. Ugyanakkor
az egy-egy operatív program végrehajtásában részt vevő közreműködő szervezetek közötti feladatmegosztás horizontálisan is változatos képet mutatott,
gyakran párhuzamosságokat tartalmazott. Előfordult, hogy adott pályázati
kiírás projektszintű feladatait több közreműködő szervezet megosztottan végezte. Lássunk néhány példát:
• A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) esetén egy
pályázónak akár három különböző közreműködő szervezettel is kapcsolatba kellett kerülnie. A végrehajtásban a Foglalkoztatási Hivatal mint
eljárásrendi közreműködő, a Magyar Államkincstár mint pénzügyi közreműködő, az Európai Szociális Alap Kht., az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatóság, valamint az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda pedig mint szakmai közreműködő szervezetek vettek részt. A projektgazda a pályázatot a tématerület illetékes
szakmai közreműködőjéhez nyújtotta be, a számlákat a Magyar Államkincstárhoz, míg az előrehaladásról szóló beszámolót a Foglalkoztatási
Hivatalhoz.
• A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) végrehajtásában a
pályáztatástól a pályázatok értékeléséig tartó folyamatot a Regionális
Fejlesztési Ügynökségek, míg a szerződéskötéstől a projektzárásig tartó
folyamatot a VÁTI Kht. végezte. A pályázatok dokumentációit egy ponton fizikailag is átszállították egy másik intézménybe. Ezen felül gyakran
előfordult, hogy a VÁTI Kht. a pályázatok értékelését is újra elvégezte,
duplikálva ezáltal a munkafolyamatot.
• A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) esetén a pályázatokkal
kapcsolatos összes feladatot egy közreműködő szervezet hajtotta végre.
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1. ábra: Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának szervezeti ábrája
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2007-2013: az Új Magyarország Fejlesztési Terv,
majd az Új Széchenyi Terv
Főbb EU-s keretek
A 2007–13-as időszak nemcsak a lényegesen megnövekedett pénzügyi forrás – a közel 25 milliárd eurós nagyságrendű kohéziós politikai támogatás az
NFT pénzeszközök három és félszeresét tette ki –, hanem a megváltozott programozási környezet okán is új helyzetet teremtett.

Támogatási célterület
Új fejleményt jelentett, hogy a 2007–2013-as időszakban Közép-Magyarország régió (KMR) „regionális versenyképesség és foglalkoztatás kategóriájú”
(ezen belül ún. „phasing-in”) besorolást kapott, így kikerült a konvergenciarégiók közül. Ennek következményeként az előző időszak lehetőségeihez képest
megfogyatkozott az elérhető támogatások nagyságrendje. Ugyanakkor a többi
OP-hoz hasonlóan az uniós társfinanszírozás szintje a korábbi 75%-ról 85%-ra
emelkedett. A többi magyarországi régió a korábbi 1-es célkitűzés folytatásának
tekinthető „konvergencia” -célkitűzésbe tartozott.

Alapok
A kohéziós politikát finanszírozó alapok száma háromra csökkent: ERFA,
ESZA, Kohéziós Alap. A Kohéziós Alap irányításának elkülönült jellege megszűnt. Az alap forrásainak tervezése és végrehajtása az operatív programok
szerves részévé vált. Ezzel egyidejűleg viszont a vidékfejlesztési és halászati támogatások kikerültek a kohéziós politika hatóköréből. Emellett megjelent az
az előírás, miszerint egy operatív programot egy alap finanszírozhat („1 OP – 1
alap” szabály), mely jelentősen megnehezítette a fejlesztések tervezésére integrált megközelítések alkalmazását. A szabály alól kivételt képeztek a közlekedési
infrastruktúra és környezetvédelmi operatív programok, melyeket az ERFA és
a Kohéziós Alap közösen is finanszírozhatott. Továbbá a bevezetett ún. keresztfinanszírozási szabály korlátozott mértékű rugalmasságot engedett. E szerint az
ESZA és az ERFA az egyes prioritásokra eső uniós forrás 10%-áig, kiegészítő
jelleggel finanszírozhatták egymás fejlesztéseit. Például az ESZA-ból finanszírozott TÁMOP 10% erejéig tartalmazhatott fizikai infrastruktúra- vagy eszközbeszerzési lehetőségeket.
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Operatív programok
A kezdeti elképzelések szerint korlátozott számú (5-7) operatív program helyett végül nyolc ágazati, illetve hét területi OP került elfogadásra. Az I. NFT 5
programjához képest, Magyarország 15 operatív programot dolgozott ki és valósított meg. Az OP-k számának növekedése mögött 3 tényező húzódik meg:
• az „1 OP – 1 alap” szabály miatt a korábbi HEFOP szétvált két operatív
programmá (TÁMOP, TIOP);
• a korábbi 1 regionális OP helyett ebben az időszakban mind a 7 régió
saját programot valósíthatott meg;
• új operatív programként jelentek meg a közigazgatás korszerűsítését célként megfogalmazó programok (ÁROP, EKOP).
Magyarország Közép-Magyarország régió helyi, alulról építkező fejlesztései
számára külön területi operatív programot készített, melyet az ERFA finanszírozott. A régióban megvalósuló ágazati fejlesztéseket az ágazati OP-k egy-egy, a
régiónak dedikált prioritási tengelye tartalmazta.

A végrehajtást leginkább befolyásoló szabályok
•

•
•
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A korábban már részletesen bemutatott „n+2”-es szabály módosult,
2007–2010-es uniós kötelezettségvállalások felhasználására az új tagállamoknak, valamint Portugáliának és Görögországnak 3 év állt rendelkezésre („n+3”), a 2011–2013 közötti részre pedig 2 év. Ezen túlmenően a pénzügyi és gazdasági válsággal összefüggő végrehajtási kihívások
enyhítését célzó rendelkezések keretében 2010-ben (amikor Magyarország esetében is sor került volna az első „kifizetési küszöb” megugrására), a szabály a 2007-es év vonatkozásában eltörlésre került. Ezzel a
tagállamok úgy jutottak plusz évhez a források felhasználásában, hogy
vállalták: a 2007. évi kötelezettségvállalás összegének hatodával minden egyes további év (2008, 2009 stb.) kötelezettségvállalási összege
megnő.
A hazai társfinanszírozási arány a korábbi 25%-ról, 15%-ra csökkent,
valamint érzékelhetővé vált a pénzügyi eszközök alkalmazására való
törekvés is.
Újdonságot jelentett a nagyprojekt fogalom mint projektkiválasztási kategória megjelenése. A nagyprojekteket az Európai Bizottságnak
jóvá kellett hagyni, aminek átlagos időtartama 6-8 hónap volt. Amen�nyiben a projekt ERFA-ból vagy Kohéziós Alapból került finanszírozásra, és a teljes költsége környezetvédelem esetében meghaladta a 25
millió eurót, más területeken az 50 millió eurót, akkor nagyprojektnek
minősült.
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Az operatív programok tématerületei
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv országstratégiaként készült, és meghatározta az EU-támogatások alapjaként szolgáló fejlesztési kereteket. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési területektől eltekintve minden szakterületre kiterjedő stratégiai dokumentumként egységes keretbe foglalta az uniós és hazai
forrásból megvalósuló beavatkozásokat. Átfogó céljait a foglalkoztatás bővítése
(felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz az egyéni foglalkoztathatóság
javítása, munkahelyteremtés, a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet révén), illetve a tartós növekedés feltételeinek megteremtése (a versenyképesség növelése, a gazdaság bázisának szélesítése, az üzleti
környezet fejlesztése útján) adták A horizontális célok a környezeti – (makro)
gazdasági (egyensúly) társadalmi (demográfia, biztonság) – fenntarthatóságot
és a kohéziót – esélyteremtés, területi különbségek csökkentése, társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság – foglalták magukba. Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez hasonlóan bemutatjuk, hogy milyen fejlesztési területeket tartalmaztak az
operatív programok.
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II/12. táblázat: A 2007-2013 közötti operatív programok tématerületei

Közlekedés OP
(KÖZOP)

Környezet és Energia OP
(KEOP)

Gazdaságfejlesztés
OP
(GOP)

Elektronikus
Közigazgatás OP
(EKOP)

Államreform OP
(ÁROP)

Operatív
program
20072013
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Finanszírozható tématerület

Megjegyzés

Európai Szociális
Alapból finanszírozott
OP. Így „szoft fejlesz• Államigazgatási, önkormányzati folyamatok
megújítása, szervezetfejlesztés
tések” megvalósításá• Állami szektor emberierőforrás-minőségének javítása ra szolgál.
Nem volt előzménye
az I. NFT-ben.

OP
forráskerete
Mrd Ft

49

• Közigazgatási szolgáltatások folyamatainak
elektronizálása

Nem volt
előzménye az
I. NFT-ben.

118

• K+F
• Vissza nem térítendő kkv-támogatás
• Vállalkozások külső működési környezetének
fejlesztése: szélessávú fejlesztések, logisztikai
központok
• Visszatérítendő támogatások (mikrohitel, tőke,
garancia)

Visszatérítendő
támogatási formák
ekkor kezdődtek.

942

Az OP az Európai
Bizottsághoz
benyújtandó
nagyprojekteket
tartalmaz.

1485

Az OP az Európai
Bizottsághoz
benyújtandó
nagyprojekteket
tartalmaz.

1872

• Szennyvízelvezetés, -tisztítás, hulladékgazdálkodás,
ivóvízminőség-javítás
• Árvízvédelem, vízvédelmi beruházások
• Natura 2000-hálózat és a védett természeti területek
helyreállítása, megőrzése
• Vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút)
természetbarát átalakítása, a természetközeli mezőés erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének
megteremtése, az erdei iskolák és erdei óvodák
fejlesztése
• Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
• Energiahatékonyság növelése
• Fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzése
(kampányok)
• TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
• TEN-T úthálózathoz kapcsolódó vasúti és vízi
elérhetőség javítása
• Közúthálózat-, kerékpárút-fejlesztések
• Közlekedési módok összekapcsolása: összekötő/
csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése,
fejlesztése, kikötői külső infrastruktúra-építés
• Városi és elővárosi közösségi közlekedés

Végrehajtás OP
(VOP)

Regionális OP-k – 6 db
konvergencia régiók
(ROP-ok)

Közép-Magyarországi OP

Társadalmi
Infrastruktúra OP
(TIOP)

Társadalmi Megújulás OP
(TÁMOP)

Történeti áttekintés: az előcsatlakozástól napjainkig
• Foglalkoztathatóság fejlesztése: komplex
munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív
emberek foglalkoztatásáért; foglalkoztatást
ösztönző normatív támogatások, foglalkoztatási
szolgálat fejlesztése, innovatív, helyi foglalkoztatási
kezdeményezések támogatása
• Alkalmazkodóképesség javítása: munkahelyi
képzések, szak- és felnőttképzés rendszerének
átalakítása, „Lépj egyet előre” program
• Közoktatási rendszer fejlesztése, tehetséggondozás,
SNI-s gyermekek oktatása
• Felsőoktatás fejlesztése
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
befogadásának támogatása (pl. gyermekesély program)
• Egészségügyi fejlesztések (szűrőprogramok,
képzések az egészségügyi dolgozók számára)
• Közoktatási infrastruktúra fejlesztése (múzeumok
iskolabarát fejlesztése, iskolák informatikai
fejlesztése, könyvtárak fejlesztése)
• Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése: regionális
járóbetegközpontok, kórházfejlesztések (sürgősségi
ellátás, struktúraváltás), informatikai fejlesztések
az egészségügyben
• Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
• Innováció és gazdaságfejlesztés (K+F és innováció,
KKV, pénzügyi eszközök)
• Versenyképesség feltételeinek fejlesztése
(régión belüli közlekedés és közösségi közlekedés)
• Régió vonzerejének fejlesztése
(turisztika, természetvédelem, környezetvédelem)
• Humán közszolgáltatások intézményrendszerének
fejlesztése (felsőoktatási, egészségügyi, közoktatási
szociális infrastruktúra fejlesztése, munkaerőpiaci
részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése)
• Települési területek megújítása (szociális
rehabilitáció, település központok fejlesztése)
• Regionális gazdaságfejlesztés: ipari parkok,
inkubátorházak, vállalati tanácsadás
• Turizmusfejlesztés, város- és településfejlesztés
• Oktatási, szociális, egészségügyi infrastruktúra:
bölcsőde, óvoda iskola, alapegészségügyi ellátás,
járóbetegközpontok, szociális intézmények
infrastruktúrája
• Közlekedés, környezetvédelem: 4-5 szj. utak felújítása,
2000 LE alatti települések szennyvízkezelése

• A támogatások felhasználásáért felelős központi
és horizontális intézményrendszer működtetése,
fejlesztése.
• A támogatások minőségi felhasználásához
szükséges eszközrendszer (mint
monitoringinformációs rendszer kiépítése/
működtetése; értékelési és kommunikációs
tevékenység ellátása).

Európai Szociális
Alapból finanszírozott
OP. Így „szoft
fejlesztések”
megvalósítására
szolgál.

1146

587

Egyetlen nem
konvergencia régió
Magyarországon.
ERFA finanszírozású
OP.

A ROP-ok és az ágazati
OP-k között egyes
tématerületek átfednek,
így lehatárolási
szabályok bevezetésére
került sor (kivétel ÁROP,
EKOP).
Pl. közoktatást TIOP-ból
és ROP-okból is
finanszíroztak.
A központosított
intézményrendszerrel
és standardizált
végrehajtási rendszerrel összhangban a
szakmai segítségnyújtási források egy részét
önálló OP-ba rendezték.
A közreműködő szervezetek finanszírozására
az egyes OP-k „technikai segítségnyújtás”
forrásai szolgáltak.

483

1418

104

Forrás: Borbás szerkesztése
Megjegyzés: Az OP forráskerete a hazai társfinanszírozást is tartalmazza. Átváltási árfolyam:
280 Ft/EUR.
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Az intézményi felállás főbb jellemzői
Ebben a részben bemutatjuk hogyan alakult át a fejlesztéspolitika intézményrendszere 2006-ban, a választásokat követően. Ekkor a magyarországi
választások és az új uniós programozási időszakra való felkészülés hajrája egybeestek. 2010-ben a magyarországi kormányváltást követően a programozási
időszak már a felénél tartott, így az új kormány bizonyos mértékben kényszerpályán mozgott a programok tartalmával és az intézményrendszer szereplőivel, a köztük lévő feladat- és hatáskörmegosztással kapcsolatban. Ahogyan
később látni fogjuk, az intézményrendszer radikális átalakítása nem is 2010ben, hanem 2014 elején, a 2014–2020-as programozási periódus indításakor
következett be.

A programtervezés és programvégrehajtás koordinációjának
intézményi keretei
A 2007–2013-as időszakra átrendeződött az intézmény-, és ezzel együtt a
felelősségi rendszer. Nagy fokú megerősítéshez jutott a központi koordinációs
funkció azáltal, hogy 2006. közepén létrehozták a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. Az NFÜ-t a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként hozták létre oly
módon, hogy az addig a különböző szaktárcákban működő irányító hatóságokat is beolvasztották. A korábban az NFH-ban lévő koordinációs funkciók,
mint például tervezés és értékelések koordinációja, a kommunikáció, a jogszabályok, eljárásrendek elkészítésének koordinációja stb. egészült ki az operatív
programok irányító hatóságainak feladataival. Az irányító hatóságok feladata
ekkor kettősséget mutatott: részben az I. NFT végrehajtására kellett fókuszálniuk, részben pedig a 2007–13-as operatív programok tervezésének koordinációját, az új időszakra való felkészülést végezték. Működése során az NFÜ különböző minisztériumok irányítása alá tartozott: Miniszterelnöki Hivatal [2006],
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium [2007], Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium [2008], Nemzeti Fejlesztési Minisztérium [2010],
Miniszterelnökség [2014].
Az uniós források nemzeti szintű koordinációját 2010-ig egyrészt a Nemzeti
Fejlesztési Tanács, másrészt pedig a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület látta el. A
Nemzeti Fejlesztési Tanács feladatait a vonatkozó jogszabály az alábbiak szerint
rögzítette:
• nyomon követi és értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását;
• nyomon követi az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban, valamint
a Nemzeti Fejlesztési Tervben rögzített célok teljesülését és az EU fejlesztési irányelveinek érvényesülését és összhangját;
• javaslatot tehet a kormány részére fejlesztési tervek módosítására.
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A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület operatívabb feladatokat látott el az
alábbiak szerint:
• véleményezi az operatív programok végrehajtására vonatkozó akcióterveket, a pályázati kiírások elkészítésének módszertanát és a fejlesztéspolitikai célokkal való összhangját;
• véleményezi a kiemelt fejlesztések körét, a komplex programokat, az
operatív programok kiemelt projektjeit;
• véleményezi a nagyprojekteket.
A 2010-es kormányváltást követően a fenti testületek működése megszűnt.
Az új kormány 2012-ben alakította ki az operatív programok közötti összhangot
biztosító bizottságokat, melyek közül kettőt kell kiemelnünk:
• Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (NFK), valamint a
• Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB). Utóbbi feladatait
egy korábbi fejezetben már bemutattuk. Az FKB az NFK javaslattevő,
döntés-előkészítő szerve. Feladata röviden az uniós programok ös�szehangolásának biztosítása, valamint a kormány fejlesztéspolitikai
döntéseinek előkészítése. Az alapok közötti koordinációt kormányzati szinten 2015. novemberig - az NFK biztosította. Ekkor a kormány ügyrendjének átalakításával az ún. Stratégiai Kabinet vette át
az NFK feladatait.

Az operatív programok irányító hatóságainak helye
és szerepe a magyar államigazgatásban
Irányító hatóságok helye
2006 nyarától valamennyi irányító hatóság az NFÜ főosztályaként kezdett
működni. Az új struktúra az I. Nemzeti Fejlesztési Tervet is érintette, vagyis a
már két éve futó operatív programok végrehajtása is átkerült az NFÜ-höz. Az
alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy az NFÜ egyes főosztályai mely operatív
programokat kezelték.
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II/13. táblázat: Irányító hatóságok helye 2007-2013 között
Felelős irányító hatóság

Felelősségi körébe tartozó
operatív program(ok)
2007–2013

Felelősségi körébe tartozó
operatív program
2004–2006

NFÜ Gazdaságfejlesztési
Programok Irányító
Hatósága főosztály

Gazdaságfejlesztés OP
(GOP)

Gazdasági
Versenyképesség OP
(GVOP)

NFÜ Közlekedési
Programok Irányító
Hatósága főosztály

Közlekedés OP (KÖZOP)

---

NFÜ Humán Erőforrás
Programok Irányító
Hatósága főosztály

Társadalmi Megújulás OP
(TÁMOP)

Humánerőforrás-fejlesztési
OP (HEFOP)

Társadalmi Infrastruktúra
OP (TIOP)
NFÜ Környezetvédelmi
Programok Irányító
Hatósága főosztály

Környezet és Energia OP
(KEOP)

Környezet és Infrastruktúra
OP (KIOP)

NFÜ Regionális Fejlesztési
Programok Irányító
Hatósága főosztály

Nyugat-dunántúli OP
(NYDOP)

Regionális Fejlesztés OP
(ROP)

Közép-dunántúli OP (KDOP)
Dél-dunántúli OP (DDOP)
Észak-magyarországi OP
(ÉMOP)
Észak-alföldi OP (ÉAOP)
Dél-alföldi OP (DAOP)
Közép-magyarországi OP
(KMOP)
NFÜ Közigazgatási Reform
Programok Irányító
Hatósága főosztály

NFÜ Koordinációs Irányító
Hatóság főosztály
Kohéziós Alap Irányító
Hatóság

Államreform OP (ÁROP)

---

Elektronikus Közigazgatás
OP (EKOP)

---

Végrehajtás OP (VOP)

--Kohéziós Alap és
ISPA-projektek

Forrás: Borbás szerkesztése

Irányító hatóságok feladatai
Korábbi fejezetben bemutattuk, hogy 2004–2006 között az I. NFT időszakában, amíg az irányító hatóságok a minisztériumokban kaptak helyet, operatív programonként differenciált végrehajtási rendszer működött. 2006-ban a
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a – pályáztatást, projektmenedzsmentet végző
– közreműködő szervezetek közötti feladat- és hatáskörmegosztás minden operatív program tekintetében egységessé, átfedésmentessé vált. Ennek értelmében
az irányító hatóság az operatív program végrehajtásával kapcsolatos stratégiai feladatokért felel, míg a közreműködő szervezet nagyobb döntési jogosultságot és
felelősséget kapott a konkrét pályáztatást, projektmenedzsmentet érintő operatív
ügyekben. Megszűnt tehát a párhuzamos feladatellátás: az alapelv az lett, hogy
a programszintű feladatokat az irányító hatóságok, a projektszintű feladatokat a
közreműködő szervezetek látják el.
A 2007–2013-as időszakban a közreműködő szervezetek feletti tulajdonosi
és fenntartói jogokat továbbra is a szaktárcák gyakorolták. Tehát míg az irányító
hatóságok bekerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségbe, addig a közreműködő
szervezetek maradtak a minisztérium, vagy regionális fejlesztési tanácsa tulajdonában. Miközben – mint láttuk – a közreműködő szervezetek a projektekkel
kapcsolatban több feladatot kaptak, és a feladatok ellátása terén is növekedett önállóságuk. Felmerül a kérdés, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség milyen irányítási jogosítványokat tud gyakorolni a közreműködő szervezetek felett annak
érdekében, hogy azokat hatékonyabb, eredményesebb végrehajtásra ösztönözze;
csökkent-e az irányítási jogosítványok köre ahhoz képest, amikor az irányító hatóságok még a minisztériumokban voltak? Az ÚMFT közreműködő szervezeteinek tulajdonosait, fenntartóit az alábbi táblázat mutatja be.
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II/14. táblázat: Az ÚMFT közreműködő szervezeteinek tulajdonosai, fenntartói 2007-ben
Közreműködő szervezet
(2007-ben)

Operatív Program,
melyben a szervezet
közreműködői
feladatokat lát el

Tulajdonosi, fenntartói
jogokat gyakorló
minisztérium

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

GOP, KMROP

Magyar Fejlesztési Bank Rt.
(közvetve Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium)

VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (VÁTI)

ÁROP, EKOP, ROP-ok

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium

Regionális Fejlesztési
Ügynökségek

ROP-ok

Regionális Fejlesztési
Tanácsok

KvVM Fejlesztési Igazgatóság
(KvVM FI)

KEOP

Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

Energiaközpont Kht. (EK Kht.)

KEOP

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium,
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ –
Közlekedésfejlesztési
Integrált KSz (KKK-KIKSZ)

KÖZOP, KMROP

Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium

Egészségügyi Stratégiai
Kutató Intézet – Strukturális
Alapok Programkezelő Iroda
(ESKI-STRAPI)

TÁMOP, TIOP, KMROP

Egészségügyi Minisztérium

Európai Szociális Alap
Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató
Kht. (ESZA)

TÁMOP, TIOP, KMROP

Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

OKM Támogatáskezelő
Igazgatóság (OKMTI)

TÁMOP, TIOP, KMROP

Oktatási és
Kulturális Minisztérium

Forrás: Borbás szerkesztése

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a 2007–2013-as időszakban az NFÜ milyen irányítási jogosítványokkal rendelkezett a közreműködő szervezetek felett.
Ezeket a jogosítványokat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet, illetve az NFÜ és a közreműködő szervezetek között létrejött feladatellátási szerződés határozta meg.
• A közreműködő szervezet vezetőjének kinevezéséhez és felmentéséhez
az NFÜ egyetértése szükséges, illetve az NFÜ kezdeményezheti a közreműködő szervezet vezetőjének felmentését. Emellett amennyiben a
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•
•

•
•

közreműködő szervezet gazdasági társaság, az Ügynökség tagot delegál
a felügyelő bizottságba, valamint az igazgatóságba. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és a Regionális Tanácsok között 2007-ben kötött megállapodások ugyanezen jogokat biztosítják a Regionális Fejlesztési Ügynökségek tekintetében is.
Az ÚMFT közreműködő szervezeteinek működésével kapcsolatban
hangsúlyossá vált az egységes működési modell és az egységes eljárásrendek kialakítása. Ezeket az NFÜ határozta meg.
Az I. NFT időszakában a közreműködő szervezetek finanszírozását a
minisztérium biztosította, melyhez kiegészítésként járult az operatív
programban lévő „technikai segítségnyújtás” -forrás, mely fölött pedig
az irányító hatóság rendelkezett. Az ÚMFT esetében a közreműködő
szervezetek teljes finanszírozása teljesítményalapú finanszírozási szerződések keretében az operatív programok „technikai segítségnyújtás”
forrásából történt.
Az NFÜ ellenőrizte, értékelte, felügyelte a közreműködő szervezetek tevékenységét.
Az NFÜ kezdeményezésére a közreműködő szervezet tevékenysége felfüggeszthető, és a szervezet lecserélhető volt.

Közreműködő szervezetek helye és szerepe
Közreműködő szervezetek feladata
Korábbi alfejezetben láttuk, hogy 2004–2006 között egy pályázó a projekt
életciklusa alatt akár három közreműködő szervezettel is kapcsolatba kerülhetett.
2006-tól kezdve az elv az lett, hogy adott OP-n belül egy projekt minden projektszintű feladatát egy közreműködő szervezet kezeli. A pályázat benyújtásától
a projekt fenntartási időszakának zárásáig „egyablakos rendszert” alakítottak ki.
Ez az egy szervezet végzi valamennyi, az adott nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs feladatot. A projektkiválasztás folyamatában az
irányító hatóság a bíráló bizottságokban vett részt, és a támogatói döntést hozta
meg. A többi feladatot ebben a szakaszban is a közreműködő szervezet végezte.
Ennek értelmében a közreműködő szervezetek közötti – sokszor homályos – hatáskörmegosztás is egyértelművé, átláthatóbbá vált.
Közreműködő szervezetek száma és szervezeti formája
Az I. NFT időszakában összesen 22 közreműködő szervezetet vontak be az
irányító hatóságok az operatív programok végrehajtásába. A közreműködő szervezetek száma 2006-ra a kezdeti 22-ről 15-re, azaz mintegy harmadával, 2011ben pedig további 3-mal, összesen 12-re csökkent. 2011-re a regionális operatív
programok kivételével minden OP-nak egyedüli közreműködő szervezete lett.
A Közreműködő szervezetek számának csökkenése mögött 2 folyamat húzódik:
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egyrészt bizonyos szervezeteket menet közben lecseréltek, másrészt pedig több
területen is szervezetek integrációja zajlott le.
2004-ben – mint már láttuk – a szervezeti forma szempontjából szinte mindenféle állami tulajdonú/fenntartású közreműködő szervezet előfordult: társaság, önálló költségvetési szerv (közalkalmazottakkal vagy köztisztviselőkkel),
költségvetési szerv részeként működő közreműködő szervezet és minisztériumi
főosztály. 2006-ban az ÚMFT közreműködő szervezeteinek kiválasztásakor jelent meg az a szándék, hogy a közreműködő szervezet lehetőleg önálló, társasági
formában működő szervezet legyen. 2012-re már csak társasági formában működő közreműködő szervezetek léteztek. A pályázatok/projektek operatív menedzselése szempontjából a társasági forma az alábbi előnyökkel járt:
• a szervezet vezetője számára biztosított volt az önálló döntési, szerződéskötési és kifizetési jog (nem kell egy miniszterre várni a dokumentumok
aláírásakor);
• rugalmas humánerőforrás-gazdálkodás (a határozott idejű vagy részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka lehetősége a köztisztviselők,
közalkalmazottak esetén sokkal korlátozottabb, mint a szerződéses
munkavállalók esetén);
• sokféle egyéni szintű teljesítményösztönzési lehetőség (teljesítményösztönzési lehetőségek a köztisztviselők, közalkalmazottak esetén sokkal
korlátozottabbak, mint szerződéses munkavállalók esetén).
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II/15. táblázat: Közreműködő szervezetek számának, szervezeti formájának időbeli változása 2004–2011
NFT OP

ÚMFT
OP

KSz kezdeti neve

GVOP

MVF

GVOP

IT

GVOP
GVOP

GOP és
KMOP

RTK
MFB egy részlege

2006-ban a MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
létrehozása, a korábbi
KSz-ek integrációja.

GVOP

KPI

KIOP

2006-ban a KSz
kiszervezése a KKK
Közlekedésfejlesztési
nevű önálló
főosztály a GKM-ben
költségvetési szervbe
KKK-KIKSZ néven.

KÖZOP,
KMOP

KIOP
KIOP

KvVM FI
KEOP

EK Kht.

Második
változtatás

Első változtatás

--

2008-ban KIKSZ
Közlekedésfejlesztési Zrt.
létrehozása

2011-ben a Nemzeti
Környezetvédelmi és
Energia Központ
nonprofit Kft.
létrehozása, a korábbi
KSz-ek integrációja.

--

HEFOP

FH

2006-ban a KSz
lecserélése.

--

HEFOP

MÁK

2006-ban a KSz
lecserélése.

--

HEFOP

2006 és 2008 között
Strukturális Alapok
a KSz kiszervezése
Programiroda
az ESKI nevű önálló
főosztály az EüM-ben költségvetési szervbe
ESKI-STRAPI néven.
ESZA

--

OMAI

--

2011-ben az ESZA
Társadalmi
Szolgáltató
nonprofit Kft.
létrehozása a
korábbi három
szervezetből.

ROP

7 db
ROP

Regionális Fejlesztési Ügynökségek
Nonprofit Kft. (7 db)
(korábban Kht.)

--

--

ROP

7 db
ROP,
ÁROP,
EKOP

VÁTI Magyar
Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft. (korábban Kht.)

--

--

HEFOP

TÁMOP,
TIOP,
KMOP

HEFOP

Forrás: Borbás szerkesztése
Megjegyzés: A társasági törvény 2006-os módosítását követően a kht-k nonprofit kft-vé, vagy nonprofit rt-vé alakultak legkésőbb 2009-ig. Témánk szempontjából ez csupán technikai változtatásnak tekinthető.
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2. ábra: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásának szervezeti ábrája
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Kitekintés: A közreműködő szervezetek teljesítményalapú finanszírozása
2007–2013 között
2004 és 2006 között az I. NFT közreműködő szervezeteit a tulajdonos
(vagy fenntartó) minisztériumok a felmerült költségek alapján finanszírozták.
Egyrészt a minisztériumokban lévő irányító hatóságoknak nem sok beleszólásuk volt a KSz-ek finanszírozásába, másrészt pedig a felmerült költség alapú
finanszírozás semmilyen motivációt nem teremtett a hatékonyság javítására.
2006-ban az újonnan létrehozott NFÜ bevezette a teljesítményalapú
KSz-finanszírozást (ún. SLA-elszámolási rendszer), melynek értelmében az
ÚMFT-hez kötődő feladatok ellátását vállalkozási jellegű szerződéseken keresztül kezdte finanszírozni. A jellemzően pályázatos támogatási konstrukciókat kezelő KSz-ek esetében a finanszírozásnak három elemét alakították ki:
• A finanszírozási rendszer központi elemét az ún. alapdíjak alkották.
Ezek a KSz-tevékenységek egységárai voltak. Minden tipikus projektszintű KSz-feladatnak meghatározták az egységárát, így pl. egy pályázat formai ellenőrzése, egy szerződéskötés, egy helyszíni ellenőrzés,
egy kifizetés elvégzése után a KSz megkapta az érte járó alapdíjat. (Az
alapdíj a teljes allokált költséget tartalmazta, így a személyi jellegű
költségtételeken túl az adott tevékenységegységre vetített összes többi
költségelemet is). Az alapdíjakat néhány dimenzió mentén differenciálták (pl. támogatás értéke, Európai Szociális Alapból vagy Európai
Regionális Fejlesztési Alapból érkező támogatás) annak érdekében,
hogy az egyes projektek közötti különbségek érvényre jussanak.
• Előfordultak olyan KSz-tevékenységek, melyeket a szervezetnek el kell
látnia, viszont nehezen vagy egyáltalán nem egységárazhatók. Ilyenek
például a pályázati kiírások elkészítésével kapcsolatos részfeladatok;
kommunikációval, ügyfélszolgálattal, szabálytalanságkezeléssel, követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok. Ezeket a KSz által kezelt forráskeret százalékában, éves egyenlő részletekben megállapított átalán�nyal finanszírozták. Ez egyfajta fix díjként szolgált a KSz rendelkezésre
állására, illetve a nem egységárazható tevékenységekre.
• Harmadrészt a KSz bizonyos abszorpciós, hatékonyságbeli, szabályszerűségi és eredményességi teljesítményindikátorok célértékeinek elérése esetén – a munkatársak jutalmazását szolgáló – sikerdíjat kapott.
Összességében a finanszírozás legfőbb újdonságát az alapdíjak, azaz a
KSz-tevékenységek egységárai alkották. Ez szolgált arra, hogy a KSz-t minél
gyorsabb munkavégzésre ösztönözze. Így például minél több szerződést kötött meg a KSz az adott hónapban, annál több alapdíjat számlázhatott ki az
irányító hatóságnak. Közvetett hatásként pedig megemlítendő, hogy a sikerdíj
alapú finanszírozás bevezetésével kialakításra került egy monitoring- és nyomonkövetési feladatokat ellátó humánkapacitás az NFÜ-ben, továbbá jelentős
mértékben fejlesztésre került a monitoringinformációs rendszer a szükséges
adatok lekérdezhetősége érdekében.
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Kitekintés: Alternatív KSz-modell – a Pénzügyminisztérium javaslata
2005–2006-ban
A fejezetben felvázolt intézményrendszeri változtatások korántsem voltak
konszenzusosak 2005-2006-ban az államigazgatás különböző szereplői körében. Bár végül az akkori Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elképzelése valósult
meg, sokáig a Pénzügyminisztérium alternatív intézményrendszeri modellje
tűnt befutónak. Ez szinte minden elemében éppen az NFÜ-s tervezet ellentéte
volt. Főbb elemei:
• minden OP tekintetében lett volna szakmai és pénzügyi KSz (a korábban bemutatott HEFOP-intézményrendszerhez hasonlóan), a projektgazdák így a projekt életciklusa során két szervezettel álltak volna
kapcsolatban;
• a pénzügyi KSz-nek minden esetben a Magyar Államkincstárt jelölték
volna ki.
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A 2014–2020-as programozási időszak
Főbb uniós keretek
A 2014–20-as időszakban az eredményesség javításának szándéka a kohéziós
politikai pénzeszközök a korábbiaknál jóval erőteljesebb mederbe terelését eredményezte. Az Európai Unió 2010-ben elfogadott „EU 2020” stratégiája összeurópai célokat, a kiemelt fontosságú területeken vonatkozó célértékeket irányoz elő,
amelyek realizálását egyrészt nemzeti vállalások, másrészt az uniós költségvetési
források stratégiának való alárendelése biztosítja.

Eredményesség növelésére irányuló szabályozás
Az összeurópai célok elérését és az uniós források eredményes felhasználásának javítását az EU leginkább három új mechanizmus útján próbálja érvényesíteni. Az uniós értékeket a tematikus koncentráció illeszti be a kohéziós politika rendszerébe. A teljesítményre való erőteljesebb összpontosítást egyrészt az
ex-ante kondicionalitások rendszere, másrészt az ún. eredményességi tartalék
bevezetése célozta.
A külső determinációt a tematikus koncentráció radikálisan megnövelte. A
mögöttes koncepció az volt, hogy az EU 2020 szempontjából kitüntetett jelentőségű területekre kritikus tömegű támogatást kell összpontosítani. Az alapok
terhére csak azok a beavatkozások támogathatók, amelyek illeszkednek a meghatározott 11 tematikus célhoz, illetve – a tagállami szabadságfokot tovább szűkítve – az ezek alábontását szolgáló beruházási prioritásokhoz. Továbbá az uniós
jogszabályok egyes célokhoz kapcsolódóan százalékban kifejezett, minimum ráfordítási kötelezettséget is előírnak. Az alábbi táblázatban felsoroljuk a tematikus
célkitűzéseket és a finanszírozó alapokat.
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II/16. táblázat: Tematikus célkitűzések és finanszírozó alapok 2014–2020
Tematikus
célkitűzés
száma

ERFA

TC1

X

A kutatás, a technológiai fejlesztés
és az innováció erősítése

TC2

X

Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e
technológiák használatának és minőségének
javítása

TC3

X

A kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése

TC4

X

X

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban

TC5

X

X

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

TC6

X

X

A környezet megőrzése és védelme,
a forráshatékonyság elősegítése

TC7

X

X

A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk
keresztmetszetek megszüntetése
a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban

TC8

X

X

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

TC9

X

X

A társadalmi együttműködés előmozdítása
és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem

X

Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás
érdekében

X

A hatóságok és érdekelt felek intézményi
kapacitásának javítása és a hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás

TC10

TC11

X

KA

ESZA

Tematikus célkitűzés neve

Forrás: Borbás szerkesztése.
Megjegyzés: A közigazgatási fejlesztések (TC11) során az ESZA esetében a 2014–2020-as időszaktól kezdődően a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök és IT-infrastruktúra elszámolására lehetőség nyílt, így keresztfinanszírozásra vagy külön ERFA OP-ra már nem volt szükség (utóbbira az
EU-s jogszabály nem is adott lehetőséget).

Az alapspecifikus jogszabályok minden tematikus célkitűzéshez specifikus
intézkedéseket, ún. beruházási prioritásokat rendelnek hozzá. Ezek konkretizálják a források felhasználásának területeit.
Példaként bemutatjuk, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) a 9-es tematikus célkitűzés –„a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem”
– mely beruházási prioritásai mentén terveznek fejlesztéseket az egyes alapokból.
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II/17. táblázat: TC9 esetén az EFOP-ból támogatott beruházási prioritások
TC9: A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem tematikus
célkitűzés beruházási prioritásai az egyes alapok esetén

EFOP-ból
támogatott
beruházási
prioritások

ERFA: 9.(a) A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi
állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és
rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról
a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás

X

ERFA: 9.(b) A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek
fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi
fellendülésének támogatása

X

ERFA: 9.(c) A szociális vállalkozások támogatása
ERFA: 9.(d) A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében
végzett beruházások
ESZA: 9.(i) Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és
az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása
érdekében

X

ESZA: 9. (ii) A marginalizálódott közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációja

X

ESZA: 9.(iii) A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni
küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása
ESZA: 9. (iv) A megfizethető, fenntartható és minőségi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az
egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat

X

ESZA: 9.(v) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése
érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi
vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása

X

ESZA: 9. (vi) A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
Forrás: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Az ex-ante kondicionalitások (más néven „előzetes feltételek”) bevezetése
azt a konkrét célt szolgálja, hogy az operatív program hatékony és eredményes
végrehajtása szempontjából kritikus fontosságú feltételeket a tagállam időben
biztosítsa. Ez az új mechanizmus azon a felismerésen alapszik, hogy a kohéziós politika eredményessége nagyban függ külső tényezők meglététől. Például a
nemzeti szabályozás vagy stratégia hiánya, az intézményi kapacitás szűkössége
ellehetetlenítheti a programok eredményes végrehajtását.
Az eredményességi tartalék bevezetésével a tagállamok allokációjuk egy részét (6%-át) csak abban az esetben tudják lehívni, ha ehhez az előzetesen meg221
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határozott indikátor-mérföldköveket elérték 2018. végére. Az eredményességi
tartalék intézményét kiegészíti a teljesítményértékelés is, amelynek értelmében
az időszak végén, az indikátor-célértékeket nem teljesítő prioritási tengelyek esetében visszamenőleges pénzügyi korrekcióra is sor kerülhet.

Támogatási célterület
A 2014–2020-as programozási időszakban csak két célkitűzés került meghatározásra. Az 1-es célkitűzést – melynek neve „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” – az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap is támogatja.
Ezen belül azonban elkülönülnek a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti régiók, valamint a fejlettebb régiók. Magyarország korábbi hat konvergenciarégiója ebben
az időszakban a kevésbé fejlett régiók kategóriájába esik (az egy főre jutó GDP
nem érte el az EU-átlag 75%-át). Míg Közép-Magyarország fejlettebb régiónak
számít, amelyben az egy főre jutó GDP meghaladja az EU-átlag 90%-át. Ennek
következtében ebben az időszakban is külön operatív programot kellett készítenie Közép-Magyarország régiónak, forrásai pedig radikálisan csökkentek az előző időszakhoz képest.

Alapok
2014–2020-ban a finanszírozó alapokat összefoglaló néven Európai Strukturális és Beruházási Alapoknak (ESB) hívják. Ebben a ciklusban ez öt alapot
jelent: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap
(ESZA) mint strukturális alapok, Kohéziós Alap (KA), melyeket összefoglalóan a vonatkozó EU-s jogszabály szerint „Alapoknak” nevezünk, és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).
Megszűnt az alapok operatív programok szerinti merev elválasztása. Az uniós jogszabályból kikerült az „egy OP – egy alap” elv.

Operatív programok
A külső igazodási kényszer új eszközeként jelent meg az ún. pozíciós papír: ez gyakorlatilag az Európai Bizottság tárgyalási mandátumaként szolgált. Az
érintett főigazgatóságok együttműködésében készített dokumentum részletes
helyzetértékelést, a tagállam számára szükségesnek értékelt és ezért javasolt intézkedési területeket tartalmazott, melyek sorvezetőként szolgáltak az operatív
programok tárgyalása során. Az egészségügyi fejlesztések esetében például az
EB konkrét javaslatokkal élt: szorgalmazta a hozzáférés javítását a fenntartható
magas minőségű ellátáshoz, a közösségi alapú integrált kezelések fejlesztését, a
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területi szakmai egyenlőtlenségek megakadályozását, az egészségmegőrzés és az
e-egészségügy támogatását, az egészségügyi dolgozók itthon tartására intézkedési
terv elkészítését, valamint magas színvonalú és fenntartható szociális férőhelyek
növelését. A pozíciós papír emellett kitért azokra a potenciálisan felmerülő fejlesztési igényekre is, amelyeket az EB szakpolitikai vagy végrehajtási szempontból nem látott támogathatónak. A hazai elképzelések közül ide tartozott példának
okáért az alsóbbrendű úthálózat modernizációja, az üzleti alapú turizmus (szálláshely) fejlesztése vissza nem térítendő támogatásokból. Végül nem bizonyult
lehetetlennek a negatív listára tett területekhez történő támogatások kapcsolása,
erre azonban kemény tárgyalásokat követően, és általában jelentős korlátozások
tudomásul vétele mellett kerülhetett sor.
Az időszak fejlesztéspolitikai céljait rögzítő dokumentumot ebben az időszakban Partnerségi Megállapodásnak hívjuk. Készítői az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióra, az EU 2020 Stratégiára, valamint a Nemzeti Reformprogramban meghatározott fejlesztési szükségletekre építettek. A kormány
2013. márciusában fogadta el a Partnerségi Megállapodás célrendszerét. Ennek
megfelelően a dokumentum 5 fő fejlesztési prioritás köré épült, melyeket a programok kidolgozása során a tárcáknak érvényesíteniük kellett:
• a gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása,
• a foglalkoztatás növelése (gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási,
társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre),
• az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése,
• a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése,
• a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.
A Partnerségi Megállapodás és az operatív programok kidolgozása párhuzamosan haladt, nehezítve a determinációk felülről lefelé történő tényleges átvezetését. Megfigyelhető volt többek között a programstruktúra, a programok prioritásainak, tartalmának folyamatos átrendeződése, a koncentráció feloldódása,
a több OP forrásai terhére történő integrált eszközökkel kapcsolatos elképzelések elsorvadása. (Továbbá a kormány által jóváhagyott induló programstruktúra
nem tartalmazta a KÖFOP-ot.) A determináció sajátos kategóriáját alkották a
különböző áthúzódó projektek, számbavételük, finanszírozásukat lehetővé tevő
„szakaszolásuk”, vagyis a projektek költségeink egymást követő időszakok között
történő megosztásának elhúzódása sokáig lebegtette a szabadon tervezhető források mértékét.
A programstruktúra kialakítását az egyszerűsítés szándéka mozgatta, Magyarország összesen 10 operatív programot alakított ki. Az operatív programok
számának csökkenése mögött az alábbi okok húzódnak meg:
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•
•
•
•

A korábbi 7 regionális operatív programot 2 területi program váltotta fel.
A korábbi ÁROP, EKOP és VOP egyetlen program, a Közigazgatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében került összevonásra.
A korábbi társadalmi megújulás és társadalmi infrastruktúra-fejlesztések intézkedéseit (TÁMOP, TIOP) egyetlen operatív programba, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programba (EFOP) rendezték.
Az időszak sajátosságainak megfelelően kidolgozásra került Vidékfejlesztési OP; Magyar Halgazdálkodási OP és Rászoruló Személyeket Támogató OP.

Végrehajtást leginkább befolyásoló szabályok
Az uniós források felhasználására ebben az időszakban egységesen az „n+3”as szabály érvényesül.
A hazai társfinanszírozás a hat fejletlenebb régióban az ERFA-, KA-, ESZAés EMVA-alapok esetén az előző időszakhoz hasonlóan 15%. Az ETHA esetén
pedig 25%. Közép-Magyarország régióban a hazai társfinanszírozás aránya a
korábbi 15%-ról 50%-ra nőtt. A KMR helyi szükségletein alapuló fejlesztések
tervezését gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy a KÖFOP országos jelentőségű
projektjeinek lakosságalapú finanszírozási részét (tekintettel arra, hogy ezek az
ország közigazgatási struktúrájából adódóan budapesti székhellyel valósulnak
meg) az uniós jogszabályok alapján a VEKOP-ban elérhető források terhére kellett finanszírozni. Emellett olyan stratégiai fejlesztések finanszírozása is végrehajtási akadályokba ütközött, amelyek a budapesti székhely kapcsán VEKOP-forrást
igényeltek volna, pedig megvalósulásuk pozitív hatásai az egész országra kiterjednek (pl. KFI kutatóhely-kkv-együttműködések, egészségügyi intézmények, pl.
onkológiai központ fejlesztései).
Az adminisztratív terhek csökkentését segíti az elektronikus pályázatkezelési rendszer (E-kohézió), valamint az egyszerűsített (általány alapú) elszámolások
használatának kibővítése.
Az egymással összefüggő, területi alapú kihívások kezelését integrált területi
eszközök segítik, integrált területi programok és CLLD útján.
Az uniós szabályozás továbbá bevezette az említett öt alapra vonatkozó közös
végrehajtási szabályokat, amelyek a kedvezményezettek szempontjából – az előírások egységesítése révén – jelentős adminisztratív tehercsökkenést jelentettek.

Az operatív programok tématerületei
A 2014–2020-as időszakban a legmagasabb szintű tagállami stratégiai dokumentum, a Partnerségi Megállapodás, a 2007–2013-as NSRK-val szemben már
felöleli a vidékfejlesztés és halászat területeit is.
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II/18. táblázat: A 2014-2020 közötti operatív programok tématerületei
Operatív
program
2014-2020

Finanszírozható tématerület

• Társadalmi együttműködés erősítése (pl. a munkaerő-piacról
tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való
belépésének növelése; a család és ifjúság társadalmi
részvételének növelése; hátrányos helyzetű emberek, romák
aktív társadalmi szerepvállalása. Roma nők civil
szerveződéseinek támogatása. Társadalmi
szemléletformálás anti-diszkriminációs programokkal)
• Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében (pl. a gyermekeket sújtó
nélkülözéselleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz
való hozzáférés növelése, minőségi közszolgáltatásokhoz
Emberi
való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és
Erőforrás
társadalmi felzárkózási területen)
Fejlesztési OP
• Gyarapodó tudástőke (pl. a korai iskolaelhagyás csökkenté(EFOP)
se, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének
emelése, az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése)
• Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében (pl. minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, minőségi
felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése)
• Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi
innováció és transznacionális együttműködések (pl.
társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel)
• KKV-k versenyképességének javítása
• Kutatás technológiai fejlesztés és innováció
• Infokommunikációs fejlesztések
• Energia (pl. energiahatékonyság és megújuló energiai
Gazdaságfejlesztések)
fejlesztési és
• Foglalkoztatás (pl. álláskeresők és inaktívak foglalkoztathaInnovációs OP
tóságának javítása, fiatalok munkaerőpiaci integrációja)
(GINOP)
• Versenyképes munkaerő (pl. munkaerő kínálat fejlesztése,
• Turizmus (pl. örökségvédelem, műemlékvédelem)
• Pénzügyi eszközök, azaz visszatérítendő támogatások
(mikrohitel, tőke, garancia)
• Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
Integrált
• Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása
Közlekedés
• Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti
Fejlesztési OP
elérhetőség javítása
(IKOP)
• TEN-T úthálózat közúti elérhetőségének javítása
• Klímváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
• Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és-tisztítás,
Környezeti és
szennyvízkezelés fejlesztése
Energiahaté• Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos
konysági OP
fejlesztések
(KEHOP)
• Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések
• Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások használata

OP
forráskerete
Mrd Ft

952

2732

1215

1173
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Közigazgatás • Adminisztratív terhek csökkentése
és Közszol• Szolgáltatásszemlélet és az etikus működés megerősítése a
gáltatás
közszolgálatban
Fejlesztési OP • ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok
(KÖFOP)
végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás
• A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony,
innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat támogatása
Magyar Hal• Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony,
gazdálkodási
innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatás
OP
• Közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása
(MAHOP)
• Piaci értékesítés és feldolgozás támogatása
• Technikai segítségnyújtás
• Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára
• Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes
Rászoruló
családok számára
Személyeket
• Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába
Támogató OP
tartozók számára
(RSZTOP)
• Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló
megváltozott munkaképességű valamint rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú személyek számára
• Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére
• Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
• Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés,
Terület és
kiemelten a városi területeken
Településfej• A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi
lesztési OP
együttműködés erősítése
(TOP)
• Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás
ösztönzés és társadalmi együttműködés
• Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
• Közösségi szinten irányított városi fejlesztések (CLLD)
• Vállalkozások versenyképességének javítása
• Kutatás, fejlesztés, technológiai innováció
• Infokommunikációs fejlesztések
Versenyképes • Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések
Közép• Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
Magyarország
megújuló energiák felhasználásának támogatása
OP
• Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés
(VEKOP)
• Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás-fejlesztést
támogató programok
• Foglalkoztathatóságot szolgáló programok
• Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

290

16

34

1231

287

Forrás: Borbás szerkesztése.
Megjegyzés: A Vidékfejlesztési Program tématerületeit a táblázat nem tartalmazza.
Megjegyzés: Az OP forráskerete a hazai társfinanszírozás összegét is tartalmazza. Átváltási árfolyam: 310 Ft/EUR.
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Az intézményi felállás főbb jellemzői
A 2007–2013 időszak végrehajtási funkcióinak 2013-ban elkészített értékelése (AAM, 2013) megállapította, hogy a 2007–2013-as fejlesztési ciklus során
nem volt olyan szereplő a kormányzatban, amely ellátta volna a szakpolitikák fölött az érdemi koordinációt. Emellett pedig a szakpolitikák és a fejlesztéspolitika
indokolatlanul elvált egymástól. Az értékelés azt javasolta, hogy a 2014–2020-as
időszakra létre kell hozni a központi koordinációs funkciót, melyre a Miniszterelnökség szervezeti kerete a legalkalmasabb.

A programtervezés és programvégrehajtás
koordinációjának intézményi keretei
2014. január 1-jén megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, feladatait szétosztották a szaktárcák és a Miniszterelnökség között. Az egyes operatív
programok irányító hatóságai a leginkább érintett szaktárcához kerültek. A fenti
említett értékelés megállapításaival összhangban a korábbiaknál jelentősen erősebb központi koordinációt a Miniszterelnökség keretein belül alakították ki (tekintettel arra, hogy a koordinációs szerv hivatalos kijelölésére immár az uniós
jogszabály is lehetőséget biztosított, vagyis bevezette ezt a funkciót). Feladatai
– melyeket korábban már részletesen bemutattunk – között szerepel a programozási dokumentumok elkészítésének koordinációja, a végrehajtás szabályozói
hátterének kialakítása, a végrehajtás koordinációja, Európai Bizottsággal való
kapcsolattartás, a központi monitoring- és értékelési tevékenység ellátása, az intézményrendszer továbbképzése, az uniós jogszabálytárgyalásokhoz szükséges
hazai álláspontok kidolgozása.
Az operatív programok közötti összhangot biztosító testületek közül a már
említett Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot kell kiemelnünk. 2015 novemberétől az NFK helyét az ún.
Stratégiai Kabinet vette át.

Az operatív programok irányító hatóságainak helye
és szerepe a magyar államigazgatásban
Az operatív programok irányító hatóságai az NFÜ-ből visszakerültek a szaktárcákba. Az alábbi táblázat mutatja be, hogy melyik OP irányító hatósága melyik
minisztériumba került. Mivel a 2007–2013-as időszak programjai az „n+2” szabály értelmében még nem zárultak le 2014 januárjára, így ezeknek az OP-knak az
irányítása is átkerült a szaktárcákhoz.
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II/19. táblázat: Irányító hatóságok helye 2014–2020
Irányító hatóság helye

Operatív
program neve
2014–2020

Operatív
program neve
2007–2013

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

Emberi Erőforrás
Fejlesztési OP
(EFOP)

TÁMOP, TIOP

EMMI

Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
OP (GINOP)

GOP

NGM, NFM,
Miniszterelnökség

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

Integrált Közlekedésfejlesztési OP
(IKOP)

KÖZOP

NFM

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

Környezeti és
Energiahatékonysági OP (KEHOP)

KEOP

NFM, Belügyminisztérium, Földművelésügyi
Minisztérium

Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM)

Terület- és Településfejlesztési OP
ROP-ok
(TOP)

NGM

Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM)

Versenyképes
KözépMagyarország OP
(VEKOP)

KMOP

NGM, Miniszterelnökség, országos projektek
KMR-lába esetén az
illetékes tárca

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Közigazgatás
Fejlesztési OP
(KÖFOP)

ÁROP, EKOP,
VOP

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Vidékfejlesztési
OP (VP)

--

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Magyar
Halgazdálkodási
OP (MAHOP)

--

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

Rászoruló Személyeket Támogató
OP (RSZTOP)

--

EMMI

Szakmai felelős
2014–2020

Forrás: Borbás szerkesztése

Közreműködő szervezetek helye és szerepe
2014-ben az NFÜ megszüntetésével párhuzamosan a közreműködő szervezeteket is beolvasztották a szaktárcákba. Jelenleg a közreműködő szervezeti
feladatokat a legtöbb OP esetén minisztériumi keretek között látják el. Csupán
két operatív program esetén maradt közreműködő szervezet, mindkét esetben
a Magyar Államkincstár: a Terület- és Településfejlesztési OP esetén, valamint a
Magyar Halgazdálkodási OP esetén.
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3. ábra: Az 2014–2020-as időszak végrehajtásának szervezeti ábrája (2018. áprilisig)
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Fejezet áttekintése
A 2004-ben megnyílt kohéziós politikai források egyedülálló lehetőséget
nyújtanak Magyarország számára hosszú távú modernizációs elképzelései megvalósításához. A szakpolitika pénzeszközei a 2014–2020-as költségvetési időszakban elsődlegesen az EU 2020 stratégiai célok előmozdítását szolgálják. A
szakpolitikák megalkotásától a programtervezésig tartó fázis jelentőségét éppen
az adja, hogy ekkor kerül sor a hazai prioritások meghatározására és azok uniós
forrásokkal való összekapcsolására.
Az első alfejezet a folyamat szélesebb környezetét foglalja össze. Kitér a fő
igazodási pontok, kiemelten a nemzeti szintű fejlesztési stratégia és a szakpolitikai
koncepciók fontosságára, bemutatja ezek kialakításának, jellegének és tartalmának fő jellemzőit a három egymást követő programozási időszakban. Ismerteti az
ex-ante kondicionalitások bevezetésének hátterét, annak szakpolitika-alkotásra
gyakorolt hatását, kiemelten a humán fejlesztések terén.
A második alfejezet az uniós és hazai fejlesztési célok összehangolásának
eszközrendszerét magyarázza el. Összegzi a programtervezetek ex-ante értékelésének célját és módszereit, valamint hozadékát a programok minősége és elfogadtatása vonatkozásában. Megvilágítja a programok Európai Bizottsággal való
egyeztetését, és ehhez kapcsolódóan a megfelelő tárgyalási stratégia súlyát és
előnyeit. Számos példával illusztrálja az uniós és hazai prioritások harmonizálásának fajsúlyos kérdéseit a különböző időszakokban, és érzékelteti az érdekérvényesítés korlátait, nehézségeit csakúgy, ahogyan számba veszi sikereit is.
A harmadik alfejezet azt taglalja, hogy a nemzetstratégiai, szakpolitikai és
intézményi környezet hogyan befolyásolta a humánfejlesztések helyét, illetve a
melléjük rendelt támogatások nagyságrendjét. Megjeleníti a 2004–2006-os ciklus
sajátosságait, az előcsatlakozási alapok – különösen a PHARE program – örökségét, a HFEOP tartalmi (és végrehajtási) komplexitását és pénzeszközeinek kiugró
volumenét; felidézi a 2007–2013-as programok tervezési körülményeit, az uniós
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szabályok okán az intézkedések két programba – TÁMOP és TIOP – történő
elrendezését, a humán ágazat érdekérvényesítő erejét. Részletezi a 2014–2020-as
időszak pénzügyi kereteinek, illetve az EFOP tartalmának formálódását, a kontinuitás szerepét az intézkedések meghatározásakor. Valamennyi időszak esetében megjelenik a humán fejlesztések más operatív programokkal való kapcsolata,
főként beavatkozásaik eredményesnek, illetve megoldatlannak bizonyult szétválasztása (demarkáció).
A negyedik alfejezet a köztes szintű tervezési dokumentumok (PKD, AT,
ÉFK) alkalmazását ismerteti, kiemelve a programok – ezen belül prioritási tengelyeik – és a pályázati kiírások közti távolság áthidalásában játszott szerepüket.
Funkciójuk, fő tartalmi elemeik mellett bemutatja tervezésük, elfogadásuk és módosításuk rendjét, bevezetésük tapasztalatait. Utóbbi tekintetében kiemeli, hogy a
korábbi tanulságok miként hatottak, hogyan épültek be a következő időszak tervezési dokumentumaiba. Hangsúlyozza a tervezési dokumentumok stabilitásának kritikus voltát, és megosztja az ennek ellentmondó tendenciák dilemmáit is.
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Szakpolitika alkotástól a programtervezésig
Bár az uniós támogatások – nagyságrendjük okán – a hazai közpolitikai fejlesztések elsődleges forrásaként szolgálnak, a tényleges szükségletekhez képest
végesek, illetve felhasználási feltételeik további korlátokat szabnak a támogatható beruházások irányultságát és jellegét illetően. A szakpolitika megalkotásától
a programtervezésig tartó folyamat legfőbb elemét a hazai fejlesztési prioritások
megfogalmazása és az uniós pénzeszközökkel történő összerendezése képezi.
Kulcskérdés, hogy ehhez tagállami szinten mennyiben áll rendelkezésre stabil,
deklarált támogatáspolitikai cél- és eszközrendszer.
A kohéziós politika pénzeszközei rendkívül széles körben támogat(hat)nak
szakpolitikai fejlesztéseket. Következésképpen az abszolút igazodási pontok és
prioritások megléte alapvető fontosságú a beavatkozási irányok súlyának megállapításához. Hiányuk tipikus következménye a forrásallokáció bizonytalansága;
például az egyes fejlesztési területekre (akár egész operatív programra) elkülönített indikatív keret folytonos és nagy kilengésekkel járó mozgása a tervezési folyamat során. Formájukat általában valamely hosszú távú, átfogó fejlesztési stratégia képezi, amely keretbe foglalja a gazdasági-társadalmi modernizáció kritikus
fontosságú területeit. Kitűzi az ezekhez kapcsolódó globális fejlesztési célokat és
beavatkozási irányokat, amelyek sikeres teljesítéséhez a köz- és magánszféra ös�szehangolt cselekvéssorozata szükséges. Utóbbi kapaszkodót nyújt az általános
célok szak-/területi politika keretében történő leképezéséhez, az ágazati és területi dimenzió összehangolásához, rendelkezik a megvalósítás fő paramétereiről,
a folyamatok nyomon követésének és visszamérésének módjáról. További előnye,
hogy teljességében és szerves egységben kezeli a fejlesztési célokat, függetlenül
attól, hogy megvalósításuk uniós, vagy hazai költségvetési forrásból történik.
Azon gondolat erősödése, miszerint a kohéziós politika csak meghatározott
feltételek teljesülése esetben fejti ki az optimális hatást, tetten érhető a politika
szabályrendszerének alakulásában. E tekintetben a kormányzati akaratot deklaráló szakpolitika kiemelkedő jelentéséggel bír. Konkrét célokat és cselekvési
prioritásokat rögzít, alapot nyújt a különböző beavatkozási alternatívák (intézkedések, projektek) közötti választáshoz. Hiányát jól mutatja az intézkedések, a
pályázati kiírás összeállításának, illetve a projektkiválasztás folyamatának elhúzódása. Emellett érdemi változásokat elérni, az elért eredményeket megőrizni stabil
szakpolitikai háttér mellett lehetséges, egy-egy erőteljes irányváltás alááshatja a
támogatott beavatkozások fenntarthatóságát. A problémát jól illusztrálja az operatív szintű tervezés gyakran észlelt bizonytalansága, a programkiegészítő dokumentum (PKD)/akcióterv (AT)/éves fejlesztési keret (ÉFK) állandó módosítása,
vagy akár a támogatás eredményének felszámolása (pl. felújított iskola bezárása).
Másrészt számba kell venni, hogy az uniós szintű törekvések milyen mozgásteret hagynak a tagállamok számára, hogy a kohéziós politika terén prioritá232
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saikat, eszköztárukat meghatározhassák; mennyiben engedik vagy nehezítik az
előírások a fejlesztési pénzeszközök és a tagállami szükségletek egymáshoz rendelését. E vonatkozásban a fő kérdés a külső meghatározottság mértéke és módja.
Az uniós források felhasználása igazodási kényszerrel jár, a kötelező érvényű összeurópai célok megjelennek az elfogadott stratégiák, jogszabályok, iránymutatások keretében, az uniformizálást tükrözi a tagállamok számára előírt tervezési
sablonok alkalmazása.
Az uniós értékek és nemzeti érdekek közötti optimális viszony megteremtésének igénye alakította a hazai szakpolitikaformálás és az operatív programok
tervezése, illetve végrehajtása közötti koordináció kereteit a különböző programozási időszakok során.
Az a megerősödött igény, hogy a kohéziós politikai beruházások az EU 2020
stratégiai célok teljesülését segítsék, a 2014–2020-as időszak kezdetére a tagállamok mozgásterének érzékelhető csökkentését hozta. Ugyanakkor az eredményesség érdekében nagyobb hangsúlyt kapott a fejlesztések megalapozottságának,
tagállami beágyazódásának előmozdítása is; ennek és a korábbi tervezési-végrehajtási tanulságoknak köszönhetően a stratégiai-szakpolitikai keretek lényegesen
módosultak Magyarországon is.
A 2004–2006-os időszak előkészítésére, a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozására, a tagállami fejlesztési prioritások felállítására az alábbi tényezők hatottak:
• Az európai uniós fejlesztési irányelvek figyelembe vételével, a hazai és
nemzetközi támogatások terhére megvalósítandó prioritásokat egyaránt
magában foglaló Átfogó Fejlesztési Terv elkészülését követően lekerült a
kormány napirendjéről, tehát hivatalos elfogadása nem történt meg. Így
ez a továbbiakban nem szolgált igazodási pontként az uniós fejlesztések
stratégiai kereteinek meghatározásában.
• A tervezők támaszkodhattak a Magyarország makrogazdasági fejlődési kereteit és gazdaságpolitikát meghatározó középtávú gazdasági
programjára (konvergencia program) is, melynek modernizációs céljai
(felzárkózás, versenyképesség) beépültek a Nemzeti Fejlesztési Tervbe,
illetve az operatív programokba is. Magyarország ugyan rendelkezett
tapasztalatokkal a kohéziós politika pénzeszközei által támogatott intézkedések tervezésében és megvalósításában, ugyanakkor sem a Széchenyi Terv, sem a PHARE program keretében készülő Előzetes Nemzeti
Fejlesztési Terv nem szolgálhattak kohéziós politikai támogatások keretstratégiájaként.
Az NFT az Európai Bizottság által történt elfogadását követően a Közösségi
Támogatási Keretterv (KTK) nevet kapta. Bár egy átfogó, koherens keret igényével
készült, mégsem válhatott országstratégiává. (Összességében azonban erősítette
a stratégiai szemléletet. Módszertana – pl. alapos helyzetértékelés, beavatkozási
logika, mindezek helytállóságának előzetes értékelése – fontos alkotóeleme volt
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az uniós támogatások felhasználásához szükséges intézményi kapacitások megteremtésének.) A kohéziós politikai támogatási források konkrét felhasználását
rendezte össze erős ágazati szemlélet és a források maradéktalan „elköltésének”
igénye mellett. Az eszközrendszer széttagoltságának felszámolása, a koncentráció, koordináció, az egymást erősítő hatások kiaknázásának előtérbe helyezése, a
területi dimenzió erőteljesebb megragadása a következő időszakra maradt.
Már a 2004–2006-os programok indításának idején megfogalmazódott a felismerés, hogy a 2007–13-as időszak előkészítéséhez elengedhetetlen lesz a nemzeti szintű fejlesztési stratégia kialakítása. Az Átfogó Fejlesztési Terv gondolata ismét felmerült, mégpedig azon elgondolás alapján, hogy világos jövőképet, illetve
koherens foglalatot nyújtson a különböző szintű fejlesztési elképzelések, szakági
koncepciók és reformprogramok, valamint horizontális stratégiák között. E Terv
nem lett igazodási pont, azonban más vonatkozásokban előrelépések történtek a
hazai prioritások meghatározó koncepcionális keretei terén. A programozáshoz
kiindulási pontot jelentett a Nemzeti Akcióprogram 2005–2008 (Magyarország
lisszaboni reformprogramja, amely önmagában fontos összekötést képezett az
uniós szintű célok és a hazai teendők között), illetve az Országgyűlés által 2005
decemberében elfogadott két koncepció:
• Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, amely lefektette a fejlesztéspolitika átfogó céljait 2020-ig: versenyképes Magyarország; igazságos Magyarország; biztonságos Magyarország. E stratégiai célok megvalósítását
a beruházások három területre (befektetés az emberbe, gazdaságba, környezetbe) fókuszálták.
• Országos Területfejlesztési Koncepció, amely körvonalazta a területpolitika hosszú távú, illetve megfogalmazta a 2015-ig tartó – a programozási
időszak során érvényesítendő – céljait: versenyképes metropolisz – Budapest és agglomerációja, regionális innovációs központok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése, külső és belső perifériák, elmaradott
térségek felzárkóztatása, országos jelentőségű, környezeti szempontból
érzékeny térségek (Balaton, Tisza-térség), határ menti területek együttműködésének erősítése, fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki
térségtípusokra.
Ezeket kiegészítették további, a beavatkozások irányultságát előrevetítő stratégiák (kiemelten Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, Fenntartható
Fejlődés Stratégiája) is. A szükséges szakpolitikai koncepciók ugyanakkor nem
álltak rendelkezésre valamennyi operatív program, illetve fejlesztési terület esetében. A KÖZOP indítását közel egy évig akadályozta, hogy a támogatott projektek
kiválasztásához nem állt rendelkezésre a stratégia.
Emellett a fenti stratégiák figyelembe vételével elkészült ÚMFT és operatív programok makrogazdasági és politikai környezete változásokat hozott. A
programokra a gazdasági és pénzügyi válság különböző mértékben és módokon
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gyakorolt hatást; gyorsan érzékelhetővé vált és intézkedést igényelt pl. a kedvezményezettek forráshoz jutásának vagy piaci lehetőségeinek beszűkülése. A
2010-es kormányváltás szakpolitikai felülvizsgálatokhoz, és az irányok újradefiniálásához vezetett.
A 2014–2020-as időszak előkészítésére merőben megváltozott hazai környezetben került sor.
• 2012 utolsó negyedévében megszülettek azok a kormányzati döntések,
amelyek rögzítették a tervezéssel összefüggő intézményi felelősséget és
feladatokat. Emellett a 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat megfogalmazta azokat az alapvetéseket és elveket, amelyeket a partnerségi
megállapodás, illetve az operatív programok összeállítása során érvényesíteni kell.
• Az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció47 hosszú távra, teljes tervezéssel készült. Átfogó, nemzeti fejlesztéspolitikai dokumentumként a hazai ágazati fejlesztési célokat és igényeket integrálta, illetve lefektette azok területi dimenzióit. Deklarált
funkciója volt továbbá, hogy a partnerségi megállapodás és az operatív
programok megalapozását is szolgálja. Időtávja átfedett az uniós költségvetési időszakkal, középtávon fókuszált üzeneteket kívánt megfogalmazni, ám hosszabb távú (2030-ig tartó) kitekintéssel is kiegészült. Láthatóan nehézségeket okozott azonban a hosszabb távú általános – esetenként
víziószerű – célok leképezése az operatív programok, azon belül is a
konkrét intézkedések szintjére. Az EU 2020 és a tematikus koncentráció
által előhívott erőteljes ágazati logika pedig háttérbe szorította az eszközrendszer területi vetületének kimunkálását.
• Megújult a nemzeti, ágazati, illetve területi stratégiai dokumentumok
egy része is (pl. Új Széchenyi Terv, Nemzeti Vidékstratégia).
• Az integrált területi tervezés jegyében a megyék és megyei jogú városok
is elkészítették saját területi programjukat.
Uniós szinten a leglényegesebb előrelépést az ex-ante kondicionalitások bevezetése jelentette. A hazai helyzet is igazolta e lépést. Bár az előzetes felmérések
közel másfél száz szakpolitikai stratégia meglétéről tanúskodtak, ezek legitimitása48, időtávja49, módszertana és kidolgozottsága rendkívül nagy különbségeket
mutatott. Megállapítást nyert, hogy a tervezési folyamat indításakor az ágazati
stratégiák jelentős része ténylegesen nem állt rendelkezésre, egyes esetekben
kimunkálásuk sem indult még el (a külső szakértők bevonását forráshiány késleltette.) Az uniós jogszabályi előírások és iránymutatások (abszolút határidők,
47

48
49

Elkészítését a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. § a) és b) pontja
írja elő, valamint a kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési, és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról.
Tárcaszintű elfogadástól az OGY-határozatig bezárólag
A stratégiák egy része nem volt megfeleltethető a 2020-ig tartó programozási időszaknak

235

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

minimum követelmények, szankciók) kikényszerítették a hiányzó szakpolitikai
dokumentumok összeállítását.50 Az operatív programok eszköztárának szakpolitikákkal való összhangját a programok ex-ante értékelésével megbízott szakemberek részletesen megvizsgálták.
Valamennyi időszakban érzékelhető volt az a probléma, hogy az országstratégia megalkotása, a fontos társadalmi-gazdasági problémák teljességének feltérképezése, a globális elképzelések felvázolása olyan intenzitású folyamattal járt,
hogy az ágazatok fejlesztésére vonatkozó részletkérdések vizsgálatára nemigen
maradt lehetőség. A formálódó ágazati (és területi) operatív programok részlegesen nyertek csak muníciót a felettes szintű stratégiától, ténylegesen inkább a kölcsönös egymásra hatás érvényesült. Értelemszerűen, ha az ágazati tervezés hatni
tudott a nemzeti keretstratégia tartalmára, eldöntöttnek vélt kérdések újranyitását is eredményezhette; nem véletlen, hogy életbevágó ügyek rendezésére rendre
a véglegesítés fázisában került sor.
A humánerőforrás-fejlesztések számos egymással összefüggő szakpolitikai
terület (pl. oktatás, egészségügy, szociál- és családpolitika, munkaerőpiac, szakképzés) céljainak megvalósítását segítik. A prioritások meghatározása egyidejűleg rendelkezésre álló szakpolitikai koncepciók és stratégiák meglétét feltételezi.
Az ex-ante kondicionalitások bevezetése érzékelhető lendületet adott a szakpolitika-alkotásnak, és segítséget jelentett abban is, hogy valamennyi szakterületi
stratégia elkészüljön. Bár ahogyan az a lenti táblázatból is látszik, az ex-ante feltételek egy részének teljesítése átcsúszott az operatív program benyújtását követő
időszakra.
II/20. táblázat: Tájékoztatás az EFOP Monitoring Bizottság számára az ex-ante kondicionalitások teljesüléséről (2015. november 26-27-i ülés.)
Feltételekhez
kapcsolódó
kritériumok
száma

Az OP benyújtás időpontjában
Teljesült

Részben
teljesült

Nem
teljesült

OP benyújtása óta
mért előrehaladás
(2015. november 1.)

Folyamatban levő
kritériumok
száma

Általános ex-ante feltételek (az EFOP vonatkozásában)
4

-

-

4

+1 teljesült

3

+13 teljesült

5

Általános ex-ante feltételek (az EFOP vonatkozásában)
28

50

10

-

18

Lásd a TÁMOP ex-post értékelését: „Más szakterületeken a 2014–2020-as tervezési időszak kezdetéig
nem született stratégia, ezek létrejöttét több esetben a Bizottság erre vonatkozó ex-ante feltétele kényszerítette ki.”
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Az uniós és hazai fejlesztési célok összehangolása
Az uniós rendeletek és iránymutatások viszonylag rugalmas keretet nyújtottak a hazai fejlesztési prioritások megfogalmazásához, egyben ösztönözték a
hazai elképzelések uniós szintű célokkal való összehangolása érdekében rendelkezésre álló eszközök igénybe vételét:
• Elsőként önmagában az a követelmény, hogy a tagállamnak az általa kiválasztott fejlesztési prioritásokat indokolnia kell.
• A független szakértők által megfogalmazott stratégiai és módszertani
meglátások útján hozzájárul a folyamathoz az operatív programok előzetes értékelése is, továbbá a 2014–2020-as időszakra kötelezővé vált az
ex-ante értékelés funkciója. Egyrészt tárgyában, másrészt jellegében,
utóbbi formálisan is lehetővé tette az értékelők számára, hogy tényszerű észrevételeiken túl konzultációs eszközökkel is segítsék az operatív
programok tervezőit, tárgyalóit. Közreműködésük egyértelműen javította a programok minőségét, kiemelt tekintettel a szakpolitikákkal való
összhangra, a beavatkozási logika megfelelőségre, valamint az eszközrendszer belső és külső összefüggéseire. Ugyan az ex-ante értékelés egy
bonyolult, idő- és kapacitásigényes folyamat, szerepe kiemelkedő fontosságú a hazai fejlesztési prioritások Európai Bizottság által történő elfogadtatásában.
A harmonizáció meghatározó keretét azonban alapvetően az országstratégia és az operatív programok tárgyalása adta. A megfelelő tárgyalási stratégia és taktika kulcsfontosságú a hazai fejlesztési prioritások érvényesítésében,
a döntésekben egyes esetekben nagyobb súllyal bír, mint az alátámasztó tervezési dokumentumok rendelkezésre állása (pl. az irányító hatóságokat utoljára
a 2004–2006-os időszakra való felkészítésében segítették külföldi – angol, ír
– szakértők az érdekérvényesítés lehetőségeinek – pl. szükségletek alátámasztásának továbbgondolásában –, csakúgy, mint korlátainak – szenzitív beavatkozási területek – érzékeltetésében). Bár az előkészítés során a hazai tervezők
nagy figyelmet fordítottak a nemzeti érdekek és az uniós előírásokban foglaltak
összhangjára, az Európai Bizottsággal való egyeztetések lényeges változásokat
hoztak. Az EB részéről számos körben került sor visszajelzésekre, a tervezetek
benyújtására az informális egyeztetések hosszú szakaszát követően került sor,
amit követően az események felgyorsultak. Az EB általában egészen a tervezés
lezárulásáig olyan kritikai észrevételekkel, javaslatokkal élt, amelyek befolyásolták a prioritások súlyát és tartalmát. A bizottsági kezdeményezések hatása
minden időszakban tetten érhető a benyújtott és végleges programozási dokumentumok különbségében.
A fentiek érzékeltetéseképpen az egyes tervezési időszakokban kedvezően és
kevésbé kedvezően érvényesült fejlesztési elképzeléseket példákkal illusztráljuk.
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•

Programstruktúra: a 2007–2013-as időszakban a magyar fél sikeresen
érvelt a régiónként önálló regionális operatív programok mellett. Ugyanakkor a sokáig „mozgó” aránnyal bíró 2004–2006-os ROP esetében végül a maradékelv érvényesült (18%), és ebben nagy szerepet kapott az EB
azon érvelése, miszerint az új tagállamok területi intézményrendszere
egyelőre korlátozott forrásmennyiség felhasználására felkészült.
• Programok tartalma: a kérdésben fontos szerepe van annak, hogy a tervezés során a demarkáció (programok intézkedéseinek egymás közötti
lehatárolására), vagy az integratív, egymást segítő beavatkozásokra építő szemlélet érvényesülése nyer teret, illetve hogy a tárgyalások során
a kapcsolódó tagállami érvelés hogyan érvényesül. 2007–2013-ban a
kérdésben szerepe volt annak, hogy egy alap csak egy OP-t támogathatott, ugyanakkor 2014–2020-ban az ESZA-finanszírozású fejlesztések
során végül célzottan az előbbi szemlélet érvényesült (GINOP, EFOP és
TOP-VEKOP OP-kban is előfordulnak ESZA-fejlesztések). Egyes fejlesztési elképzelések kikerültek az adott programból – a 2004–2006-os
időszakban például a regionális reptér a GVOP-ból, illetve a művészeti
kompetenciák fejlesztése a HEFOP-ból – minthogy támogathatóságukat
az EB elvetette; a 2014–2020-as időszakban a pozíciós papírban negatív listán szereplő fejlesztések egy részét pl. a kultúra területén egyrészt
a látható eredmények, másrészt az EU 2020 céljaihoz való hozzájárulás
láthatóságának hiánya okán.
• Módosult a támogatási formák egymáshoz viszonyított aránya: e fejlemény a 2014–2020-as időszakban merült fel markánsan, amikor az Európai Bizottság szorgalmazására a visszatérítendő támogatások nagyságrendje az előző időszakhoz képest három és félszeresére növekedett.
A 2014–2020-as időszak érdekérvényesítés szempontjából minden korábbinál nagyobb kihívásokkal járt. A mérleget ezért érdemes külön összegezni.
Mindenekelőtt néhány, Magyarország számára kiemelten fontos tématerületen
az Európai Bizottság eltérő álláspontot mutatott. A példának okáért:
• Az Európai Bizottság eleinte erőteljes ellenérzését fogalmazta meg a hazai tervezés kiinduló premisszájával szemben, miszerint a források 60%a közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítódik. A tárgyalássorozat végére
az érintett operatív programok tartalmának fényében azonban elfogadta
a magyar fél igényét, a kormány által kitűzött cél számszerűen is teljesült.
• Az Európai Bizottság erősen forszírozta a visszatérítendő támogatások
előnyben részesítését, kiinduló javaslata szerint a kkv-nak csakis e formában állt volna rendelkezésre uniós pénzeszköz. A tárgyalások eredményeként Magyarország három és félszeresére növelte az előző időszakhoz képest a pénzügyi eszközök nagyságrendjét, ugyanakkor az EB
is elállt kizárólagos álláspontjától.
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•
•

•

•

•

A közlekedési ágazatban az Európai Bizottság TEN-T preferenciái ütköztek a tényleges hazai igényekkel. Sikerült megegyezést elérni, az ún. ráhordó (IKOP) és a helyi utak (TOP) fejlesztésének támogatását illetően is.
A pozíciós papír elutasította az önálló turisztikai fejlesztések lehetőségét.
A merev elzárkózást sikerült feloldani, és a GINOP és TOP keretében
forrást rendelni ezen beruházásokhoz, azonban a kereskedelmi alapú
fejlesztések (pl. szálláshely) kizárólag visszatérítendő pénzeszközökből
részesülhetnek.
A területi decentralizáció vonatkozásában az Európai Bizottság elfogadta, hogy Magyarország nem alkalmazza az integrált területi beruházás
eszközét. A TOP jelentős keretet rendel a megyék és megyei jogú városok integrált területi programjaihoz, a projektek kiválasztása a területi
kiválasztási rendszer útján történik. Ugyanakkor Magyarország elfogadta, hogy a járási szinthez nem rendel előzetes allokációt.
Szakmai segítségnyújtás: Magyarország azzal az alapelvvel indult neki a
tárgyalásoknak, hogy a végrehajtási intézményrendszer a hazai államigazgatásba integrálódása okán az érintett szakemberek bérét is hazai
forrásból kell fedezni, így a teljes pénzügyi keret szakpolitikai projektek
támogatására fordítható. Az EB egyes funkciók (pl. audit) esetében kikötötte a szakmai segítségnyújtási források igénybevételét.
A hazai tervezők számára fejtörést okozott a fizikailag Budapesten megvalósuló, de országos hatáskörű projektek finanszírozásának módja.
Országos érintettségük okán a projektek teljes költségvetését a kevésbé
fejlett régiókategóriák pénzeszközeire kívánták ráterhelni. Az Európai
Bizottság keresztülvitte álláspontját: a költségek lakosságszám-arányosan kerülnek megbontásra KMR és a kevésbé fejlett régiók között. Ez azt
jelenti, hogy a Közép-Magyarország régióra jutó összeget költségvetési
vagy VEKOP-forrásból kell elkülöníteni, utóbbi a VEKOP egyébként is
kis összegű keretét jelentősen lekötötte, ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítve a térség fejlesztését célzó intézkedéseket, különösen a kevésbé fejlett Pest megye esetében.
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Az eltérő fejlesztéspolitikai ciklusok kezelése
a humánfejlesztések terén
2004 óta az egyes programozási időszakokban a humánfejlesztések tervezése
meglehetősen eltérő nemzetstratégiai, szakpolitikai és intézményi környezetben
zajlott: ez nagymértékben befolyásolta, hogy a humánfejlesztési szükségletek milyen súlyt kaptak a fejlesztéspolitikai prioritások kijelölésekor és ehhez kapcsolódóan a pénzeszközök elosztásakor. A prizma, amelyen keresztül a döntéshozók a
humánfejlesztési szférát érzékelték, arra is hatott, hogy a szaktárca és az irányító
hatóság milyen mértékben rendelkezhettek az ágazat modernizációjához szükséges pénzeszközökkel, vagy hogy hogyan kellett azokon osztozniuk (más operatív
programok részeként) más szaktárcákkal.

2004-2006: I. Nemzeti Fejlesztési Terv időszaka
Már önmagában a HEFOP elfogadása is komoly előrelépést jelentett,
minthogy az integrált stratégia irányába történő elmozdulást segítette, egy keretbe ágyazva az alapvetően elszigetelten működő szakpolitikai elképzeléseket.
Ez az elrendezés összhangban állt azzal a felismeréssel, hogy a hazai munkaerőpiaci helyzet javítása átfogó, a szaktárcák kompetenciáján túlmutató megközelítést igényel. A program három fő célkitűzését a foglalkoztatás bővítése,
a munkaerő versenyképességének javítása és a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok kirekesztődésének megakadályozása alkotta. Súlyát illetően a 2004–
2006-os időszakban a humánerőforrás-fejlesztés 191 milliárd Ft-os keretével
a legnagyobb költségvetéssel rendelkező program volt. Az uniós pénzeszközökből való kitüntetett részesedés nem kis mértékben az Európai Bizottság
ráhatásaként jött létre.
A program különleges végrehajtási környezete minden érintett számára
egyértelmű volt. A szakpolitikai stratégiák zöme hiányzott. A program középpontjában álló fejlesztési területek a megelőző évtizedben jelentős PHARE-támogatást élveztek, amely befolyásolta a HEFOP tartalmát, biztosítandó a megkezdett strukturális fejlesztések továbbvitelét. Ugyanakkor – bár az ez-ante értékelők
kitértek a foglalkoztatás, az oktatás és képzés területeken megvalósult PHARE
projektekre – ez nem pótolhatta az előcsatlakozási eszközök lebonyolításával és
eredményével összefüggő, átfogó értékelés, ezáltal pedig a végrehajtási kockázatok feltárásának hiányát. Utóbbi magában foglalta a rendkívül rövid programidőszakot, a program intézkedés-, illetve a végrehajtási intézményrendszerének
komplexitását. A program sikere továbbá összehangoltan végbemenő klasszikus,
ESZA-finanszírozású humánerőforrás-fejlesztéseket és ERFA-támogatású infrastrukturális beruházásokat kívánt a gyakorlattal és kapacitással korlátozott mértékben rendelkező végrehajtási és kedvezményezetti körtől.
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Sajátos összehangolási szükségletet teremtett, hogy az EQUAL közösségi
kezdeményezés önálló programot alkotott. Középpontjában a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése, az egész életen át tartó
tanulás, a befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakításának ösztönzése állt. Támogatta továbbá a nemek közötti munkaerőpiaci különbség és a foglalkoztatási
szegregáció visszaszorítását. Az átfedések elkerülésének módját egyrészt maga
az EQUAL jellege hordozta (innovatív megközelítésű akciókat finanszírozott,
valamint a partnerség és a nemzetközi együttműködés kötelező elemei voltak a
projektvégrehajtásnak), másrészt az intézkedések szintjén tartalmi elkülönítés,
illetve eljárási és végrehajtási megoldások adták.
A demarkáció a HEFOP-ROP vonatkozásában is fontos teendő maradt.
Utóbbi kiegészítette a HEFOP céljait a foglalkoztatás helyi feltételeinek javításával, a foglalkoztatási szint helyi foglalkozgatási kezdeményezések útján történő
emelésében, a munkaerő versenyképességének régióspecifikus képzési programok segítségével történő javításában. Az oktatás, képzés, K+F teljes intézkedéscsomagja három OP a HEFOP-GVOP-ROP pénzeszközeiből táplálkozott. Bár az
operatív programok megszövegezése leírta a beavatkozási dimenziók elválasztását, a gyakorlatban ez nehézkesebbnek bizonyult. A „ROP és a HEFOP ESZA-intézkedései közötti átfedések kiküszöbölésére a projekttervezés, illetve a végrehajtás szakaszában sem sikerült megfelelő mechanizmusokat kialakítani” szögezte
le később a TÁMOP. A más operatív programokkal való hatékonyabb egyeztetés
szükségességére hívta fel a javaslatot a HEFOP időközi értékelése is.

2007-2013: Nemzeti Stratégiai Referencia Keret időszaka
A megváltozott közösségi szabályozásnak, azaz az „egy alap egy operatív
program” elv életbe léptetésének egyenes következményeként a humán fejlesztési intézkedéseket azonnal két különálló (ERFA és ESZA) operatív programban
kellett elhelyezni. Bár a két program tervezése az összefüggések és kapcsolódások
szem előtt tartásával azonos irányítás mellett és párhuzamosan haladt, a gyakorlati lebonyolítással kapcsolatos kétségek (pl. egymásra épülő/kiegészítő intézkedések összehangolása vagy a másik szemszögből nézve komplex projektek megbontása) már a tervezés során érzékelhetőek voltak, a végrehajtás szakaszában
pedig javarészt be is igazolódtak.
Az operatív programok kidolgozásának közege több vonatkozásban is emlékeztetett az előző időszak adottságaira: a felettes stratégia (NSRK) megalkotásának elhúzódása okán hiányoztak a biztos támpontok az ágazati/területi programok kialakításához; az előző időszak rövidségéből adódóan a tervezők nem
támaszkodhattak az előző programok feldolgozott tapasztalataira. Ettől függetlenül, a megkezdett fejlesztések folytatására való törekvések azonban e periódusban is érvényre jutottak.
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A nagyságrendileg megnövekedett allokáció okán is, a szemlélet, hogy a huzamosabb ideje elmaradt beruházásokat el kell indítani, áthatotta a programozást. Bár az épület-, eszköz- és technológiai korszerűsítésre irányuló beruházások
tömeges igénye számos szektort (pl. közlekedés, környezetvédelem) érintett, a
humán ágazatok érdekérvényesítő ereje is megnyilvánult. Fejlesztéseik továbbra
is kiemelkedő részarányhoz jutottak, a TÁMOP-TIOP pénzeszközei a teljes keret
mintegy 20%-át tették ki. Továbbá a humán közszolgáltatások infrastrukturális
feltételeinek fejlesztését támogató TIOP pénzeszközeinek megközelítőleg felét az
egészségügyi infrastruktúra modernizációjához kapcsolódó konstrukciók élvezték, és jelentős, oktatási és művelődési infrastruktúra korszerűsítésére fordítható forrásokat is tartalmazott. A finanszírozási lehetőségek mértéke ugyanakkor
óhatatlanul hordozott kockázatokat is. Soha nem tapasztalt abszorpciós kihívások kerültek előtérbe, és részben ezzel összefüggésben az erős helyi lobbik több
esetben felülírták az eredeti (racionális) fejlesztési elképzeléseket, gyakran csak
később érzékelhető problémáknak (pl. fenntartási kötelezettség) megágyazva.
A két program nemzeti szintű stratégia keretébe történő beágyazása számos
más operatív programmal való összefüggésének tisztázását igényelte. Mindenekelőtt a fejlettségi szintje szerint más – versenyképességi – kategóriába eső
Közép-magyarországi Régió önálló programot (KMOP) kapott, kiegészítendő a
többi régióban elérhető – humánkapacitás, infrastruktúra, gazdaságfejlesztési,
környezetvédelmi –, országos léptékű – következésképpen ágazati és nem területi operatív programba rendezett – fejlesztéseket hasonló, a vonatkozó szabályozás és a régió sajátosságai szerint kiigazított ún. tükörkonstrukciókkal. A GOP
támogatta a vállalatok képzési és kutatási tevékenységét, a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolatok erősítését, elsősorban a K+F+I tevékenységek infrastrukturális hátterének kialakításával. Az alapszintű közszolgáltatások feltételrendszerének, a helyi jelentőséggel bíró kulturális és településfejlesztési projektek
támogatása regionális programokban jelent meg – ideértve a KMOP-t is –, illetve
utóbbiakhoz hasonló eszközök álltak rendelkezésre az 5000 fő alatti települések
számára az ÚMVP keretében. A közszolgáltatások hátterének rendszerszintű fejlesztése útján kapcsolódást jelentett továbbá az EKOP és ÁROP is.
A 2007-13-as időszak második felére megérlelődött a pénzügyi eszközök kísérleti jelleggel történő alkalmazásának szándéka a TÁMOP keretében. Az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé
alakításáról szóló 1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozat rendelkezett az operatív
program célkitűzéseihez igazodó visszatérítendő támogatási forma (mikro- és
forgóeszköz finanszírozást szolgáló pénzügyi eszköz) alkalmazásáról, amelyet az
operatív program módosítása tett lehetővé. A konstrukció keretében a szervezetek
alkalmazkodóképességének fejlesztését, a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak
bővítését, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez
és szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító projektek kaphattak pénzügyi hozzá242

Tervezés: szakpolitika alkotástól a pályázati kiírásokig

járulást. Az új eszköz egyaránt segítette az esedékes abszorpciós cél teljesítését és
előkészítette a visszatérítendő támogatások nagyobb mértékű rendelkezésre bocsátását az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

2014–2020: Széchenyi 2020 időszaka
A 2014–2020-as programozás kimenetét alapvetően befolyásolta a közvetlen
gazdaságfejlesztés támogatásának prioritása, amely értelemszerűen a többi ágazati operatív program részarányának csökkenését hozta. Bár a humánfejlesztések
indokoltsága alapvetően nem képezte vita tárgyát – leszámítva az Európai Bizottság rendre megfogalmazott fenntartásait a humán-közszolgáltatásokkal összefüggő infrastrukturális beruházások kiugró nagyságrendjére az előző időszakban
–, az elmaradások felszámolásának, az akut problémák megoldásának sürgőssége
más programok esetében is jelentkezett, mind ágazati, mind területi szinten. Az
EFOP forrásai végül a teljes keret megközelítőleg 11 %-át teszik ki. A program
kiinduló költségvetése a tervezés során kb. 15%-kal megemelésre került, a szükségletek és a pénzeszközök egyensúlyba hozatalának szükségességét az ex-ante
értékelők is hangsúlyozták.
Pénzeszközeinek közel kétharmada (65,4%-a) az Európai Szociális Alapból,
a fennmaradó rész (34,6%) pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származik. Mint ahogyan azt az operatív program deklarálja is, az ESZA-beavatkozások élveznek elsőbbséget, és ezeket egészítik ki a szükséges beruházások.
A szakpolitikai felelősség intézményesült rendszere értelemszerűen formálta
az EFOP pénzügyi spektrumát; a nemzetgazdasági miniszter által felügyelt foglalkoztatáspolitika leképeződése a GINOP részévé vált. A program irányultsága
sokat változott a tervezés során: a kormányzati súlypontok átrendeződésével önálló operatív programot kapott az eredetileg az EFOP egyik prioritásaként elképzelt közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztése.
A kontinuitás igényét tükrözi, hogy a beavatkozások egy része az előző időszak hasonló célú intézkedéseinek eredményeire épít, és tovább viszi azokat (pl.
integrált gyermekesély, tanodaprogramok, élethosszig tartó tanulással, felsőfokú
szakképzéssel, térségi funkciókkal kapcsolatos fejlesztések).
E programidőszakban a szakpolitikák közötti együttműködés elvileg feszítőbb jellegű kényszer, mint valaha, minthogy a tematikus célok megvalósítása az
operatív programok összességén keresztül, az egyes programokon átívelve történik. A TOP és VEKOP számos kapcsolódási ponttal szolgál: a célokhoz a programok kiegészítő intézkedésekkel járulnak hozzá, többek között a gyermekek
napközbeni-, egészségügyi-, szociális ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztése,
a foglalkoztatást segítő beavatkozások – képzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás –, valamint a települési/lakhatási feltételek és társadalmi integrációjának
javítása terén. Továbbá az EFOP országos kihatású fejlesztéseinek közép-ma243
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gyarországi „lábát” a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) adja, alapvetően lakosságarányosan hozzájárulva e fejlesztésekhez. A
GINOP-pal való metszéspontot elsősorban a foglalkoztatáspolitikai (pl. munkaerőpiaci integráció, rugalmas foglalkoztatás), szakképzési-felnőttképzési intézkedések alkotják, a GINOP-ot értelemszerűen a vállalkozói szférára összpontosítva. A Vidékfejlesztési Programmal való közös felületet a vidéki infrastruktúra és
alapszolgáltatások fejlesztése, a kedvezőtlen demográfiai, társadalmi folyamatok,
a szegénység enyhítésére irányuló tevékenységek adják.
Ebben az időszakban nagyobb mértékű pénzügyi eszköz konstrukció indult
az EFOP 5.1. intézkedése keretében. Az 5.1-es konstrukció „visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások számára” 1,37 Mrd Ft keretösszeggel rendelkezik.51 Feltételrendszere a pénzügyi eszközök illetve mikrohitel ex-ante vizsgálat
eredményére támaszkodva került kialakításra. A finanszírozási szerződés a pénzügyi közvetítővel - MFB Rt. – való aláírását 2017. novemberében a pénzügyi eszköz meghirdetése követte, megnyitva az utat a hitelkérelmek benyújtására a 2018.
január 15.-2020. szeptember 1. időszakban.
A konstrukció az operatív program hatókörébe tartozó ágazatokban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá
kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban
foglaltakkal) és Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképességét kívánja javítani finanszírozási lehetőségeik bővítésével. A kölcsön összege minimum 1 millió Ft illetve maximum 4 millió
Ft, a kamat 0%, emellett a vállalkozást a kereskedelmi banki hitelezési gyakorlatban megszokott további költségek52 sem terhelik.
A konstrukció elvárt eredménye, hogy a programidőszak végére 350 mikro-,
kis- és közép-vállalkozás (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő vállalkozásokat) részesüljön visszatérítendő támogatásban, illetve 250 vállalkozás működjön a támogatás nyújtását követő 6 hónapban.

51
52

Az EFOP-5.1.1-17 pénzügyi eszköz keretének alapját a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat képezi.
Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási
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Tervezési dokumentumok (PKD, AT, ÉFK)
köztes szinten
Ahogy korábban szó volt róla, az operatív program stratégiai jellegű dokumentum, hétéves időszakra vonatkozóan a prioritási tengelyek szintjén rögzíti az
ágazat fejlesztésének irányait, beavatkozási területeit és az intézkedések legfontosabb tartalmi és pénzügyi jellemzőit. A prioritási tengelyek és a projektek kiválasztásának alapjául szolgáló pályázati felhívások között nagy a távolság; az OP
pénzeszközeinek felhasználása, csakúgy, mint időbeni lebonyolítása, részletesebb
alábontást igényel.
Az operatív programok kötelező tartalmi elemei a jelenlegi időszakban az
alábbiak szerint alakulnak:
• tervezési folyamat bemutatása;
• korábbi tapasztalatok leírása;
• stratégia, melynek keretén belül egyrészt az uniós célokhoz való hozzájárulást fejti ki, másrészt a forráselosztást indokolja;
• egyes prioritási tengelyek részletes bemutatása, a tematikus célokkal, beruházási prioritásokkal való kapcsolat kifejtése, eredményességmérési
keret bemutatása;
• az operatív program pénzügyi tervének táblázatos bemutatása;
• integrált területfejlesztés kereteinek bemutatása, amennyiben releváns;
• szegénység sújtotta területekre irányuló intézkedések leírása;
• természeti és demográfiai hátrányok leküzdésére irányuló intézkedések
leírása;
• az irányításért, kontrollért és az ellenőrzésért felelős hatóságok és szervezetek, valamint a partnerek szerepének bemutatása;
• alapok közötti koordinációt biztosító mechanizmusok bemutatása;
• kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése;
• horizontális elvek bemutatása;
• kiegészítő információk leírása, melyek a nagyprojektek listáját és az operatív program eredményességmérési keretét fedik le.

2004–2006: Programkiegészítő dokumentum (PKD)
A köztes szintet a 2004–06-os időszakban az uniós jogszabályban előírt
programkiegészítő dokumentum (PKD) jelentette. Az irányító hatóság készítette
el és az operatív programban megfogalmazott stratégia végrehajtásának feltételeit
tartalmazta intézkedések szintjére lebontva. A dokumentumot és annak minden
módosítását a monitoring bizottság hagyta jóvá, ezt követően az irányító hatóság
tájékoztatásul megküldte az Európai Bizottság számára. A közösségi szabályozás
az alábbiak szerint fektette le kötelező tartalmi elemeit.
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•

Az intézkedések leírása: a prioritások végrehajtásának módja, azaz a prioritás részét képező egyes intézkedések paramétereinek meghatározása.
A bemutatás kiterjedt az intézkedés indokoltságának, céljának, tartalmának bemutatására, a projektkiválasztási szempontok, illetve a horizontális célok vonatkozásainak ismertetésére, a végrehajtásban részt vevő
szervezetek megjelölésére, a teljesítménymutatók kiinduló, valamint az
intézkedés eredményeként elérni tervezett értékének magadására. Az
előírások értelmében az ex-ante értékelések legfontosabb megállapításai is beemelésre kerültek; minthogy az OP formálódásához igazodva az
ex-ante értékelésekre több körben került sor, a megjelenített észrevételek
nagymértékben a még további teendőket igénylő, végrehajtási kockázatot hordozó felvetésekre korlátozódtak.
• A kedvezményezettek meghatározása: a kedvezményezettek tételes felsorolása.
• Finanszírozási terv: a PKD meghatározta az intézkedés teljes költségigényét, az uniós támogatás és a nemzeti hozzájárulás nagyságrendjét, a
finanszírozó uniós, illetve amennyiben releváns, hazai alapot (pl. Munkaerőpiaci Alap), a kedvezményezett önrészének arányát, a támogatás
formáját (a 2004–2006-os időszakban kizárólag vissza nem térítendő
támogatás), mértékének (várható projektméret minimum-maximum
értékei), illetve kifejtette az esetleges állami támogatás vonatkozásait.
• Kommunikációs stratégia: kommunikációs célok és célcsoportok, fő
üzenetek, eszközök és technikák, a stratégia megvalósításának rendje.
• A tagállam és az Európai Bizottság közötti számítógépes adatcsere: a
PKD röviden összegezte az adatcsere infrastrukturális hátterét – a PKD
összeállításának időpontjában az egységes informatikai rendszer bevezetése még az előkészítés fázisában tartott – és jellegét. A PKD hangsúlyozta, hogy a hazai informatikai rendszer, melynek elnevezése EMIR
lett, túlmutat az adatcseréhez szükséges minimálrendszeren, megbízhatóságának növelése és az alapok kezelésének támogatása érdekében menedzsment- és pénzügyi funkciókkal is rendelkezni fog.
Mellékletei az elkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó kiegészítéseket
tartalmaztak, így további magyarázatot foglalhattak magukban: az egyes intézkedésekhez, a partnerekkel való konzultáció összegzését, a vonatkozó jogszabályok
összefoglalását.
A PKD funkciója egyértelműen az volt, hogy stabil keretként működjön a
program végrehajtásához, az egyes intézkedések meghatározó jellegű paramétereinek meghatározásával pedig könnyítse meg a támogatás elnyerését, illetve a
részletfeltételek leírására szolgáló pályázati felhívások kimunkálását. A tapasztalatok vegyes képet mutatnak. Egyrészt sok kritika érte a PKD-k tartalmát, miszerint a tervezési eszköz egyik funkcióját sem tölthette be maradéktalanul.
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Mind a tervezet, mind a jóváhagyott PKD folyamatos módosítások
tárgyát képezte. A problémát súlyosbította, hogy a sürgősség okán a
monitoring bizottságnak gyakran írásbeli eljárással kellett szavaznia a
módosítás támogatásáról, miközben – jól érzékeltetve az időhiányt – a
döntéshez szükséges háttéranyagok kiküldése is késedelmekhez vezetett. Emellett a gyakori módosításra irányuló előterjesztések, a folyamatban lévő jóváhagyások nagy száma és időbeni közelsége nehezen
követhetővé tette az ügymenetet, nemcsak a „kívülállók” (pl. potenciális kedvezményezettek), hanem a végrehajtásban közvetlenül érintettek számára is.
• A pályázati felhívások/központi programok kidolgozásának elhúzódása
a lényegi kérdések lezárásának, a szükséges stratégiai döntés meghozatalának hiányára utalt. A problémák okát illetően a későbbi elemzések az
alábbiakban ragadták meg:
- A PKD-ben szereplő intézkedések, alintézkedések a korábbi hazai
vagy PHARE-programok folytatásait képezték, általában anélkül,
hogy ezek korábbi hatása értékelésre került volna. Az intézkedések
kialakítása során a megvalósítás tapasztalatait és szempontjait sem
integrálták szisztematikusan, így a végrehajtás során számos nehézség lépett fel. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004–2006) közbenső értékelése is azt a megállapítást hozta, hogy a legtöbb probléma
középpontjában a csatlakozás előtti hazai programok tapasztalatai
összegyűjtésének, rendszerezésének és felhasználásának hiányosságai álltak.
- Az ágazatilag jelentős hatású intézkedések helyett sok esetben kísérleti és/vagy korlátozott hatással rendelkező intézkedések indultak
(hasonlóan a PHARE-hoz). A programok más programokkal való
koherenciája, szinergiája is kérdésesnek mutatkozott. A tényleges
szükségletek kiigazításokat kényszerítettek ki.
A PKD megalkotása ugyanakkor segítséget is jelentett a pályázatok részletkérdéseinek kidolgozásához. E tervezési szint hiányában ugyanis az operatív programok végrehajtása valószínűleg még hosszabb csúszást szenvedett
volna.

2007–2013 akciótervek (AT)
A PKD kötelező jellegének megszűnésével a kormány hozhatott döntést
arról, hogy a nemzeti szabályozás útján milyen alapokra helyezi a programok
megvalósításának menetét. A 2005. novemberben az akkori Fejlesztéspolitikai
Kabinet által elfogadott, 2007–2013-as időszakra vonatkozó intézményfejlesztési
koncepció egyik jelentős új elme az akcióterv volt.
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Kitekintés: Az akciótervek kezdeti koncepciója
Az akcióterv eredetileg nem tervezési dokumentum, hanem projektszelekciós mechanizmus és eljárásrend volt – portugál mintára. A kezdeti elgondolás szerint az akcióterven alapuló támogatás átmenetet jelent a központi
projektek és a nyílt pályáztatás között. Olyan intézkedések esetében célszerű
alkalmazni, melyeknél a nyílt pályáztatás nem hoz kellő eredményt, mert a
potenciális támogatottak köre viszonylag szűk, így lehetőség van arra, hogy
a kedvezményezettek már az előkészítés szakaszában egyeztessenek a támogatást kezelő szervezettel. Ez a Portugáliában már alkalmazott módszer különösen alkalmas pl. önkormányzati projektek esetében történő szelekcióra,
egyúttal elkerülhető, hogy nagyszámú –nem kis anyagi áldozattal járó – olyan
projekt kerüljön kidolgozásra, amelynek a megvalósításra nincs esélye. Az akciótervek meghatározott költségvetéssel készülnek, a lemorzsolódás miatt a
bennük szereplő tervezett projektek összértéke mintegy 20-30%-kal meghaladja az elérhető források összegét. Az akcióterv elkészítési szintje a régió vagy
kistérség, legfontosabb tartalmi eleme a régió/kistérség indikatív projektlistája.
Az akcióterven alapuló „pályáztatás” megfelelő alapot teremt a projektek
előkészítettségének és így minőségének javítására. Ennek egyik oldala, hogy az
akcióterv elkészítése során megfelelő szűrőket kell beiktatni a szakmailag nem
megfelelő projektek időben történő kiszűrésére – pl. a támogatható területek
szűkítésén vagy a támogatás feltételeinek szigorításán keresztül (vagy pl. részletes tervezés, engedélyezés, előzetes régészeti feltárás, feltételes közbeszerzés
elvégzése az akciótervben szerepeltetés előtt). Másik oldalról, lehetőség nyílik
az akciótervben szereplő projekt előkészítésének folyamatos pénzügyi támogatására és a szintén folyamatos szakmai minőségbiztosítására.
2006-ra kikristályosodott az elképzelés, miszerint a köztes tervezési funkciót
2007–2013-as időszakban az akcióterv fogja ellátni; következésképpen elő kell írni
az elkészítését, ám a PKD-hoz képest részben eltérő tartalommal és követelményrendszerrel. Minthogy az akcióterv nem jár az Európai Bizottság számára való
benyújtási kötelezettséggel, a korábbiaknál még nagyobb részletezettséget lehetett
megkövetelni. A hazai szabályozás megerősítette az addigra eldöntött kérdést, hogy
az akcióterv nem projektkiválasztási eljárás, hanem tervezési dokumentum.
A 255/2006-os kormányrendelet szerint eredeti definíciója „az operatív
program vagy egyes prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több
évre szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentum”. A meghatározás
a nemzeti szabályozás felülvizsgálatát követően a 4/2011-es kormányrendeletben
kibővült azzal, hogy a dokumentum „tartalmazza az operatív program, illetve a
prioritástengely megvalósításának bemutatását, ütemezését és indikatív forrásfelosztását a teljes programozási időszakra, továbbá a támogatási konstrukciók
bemutatását legalább 2 évre”.
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Elkészítésének módszertanát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dolgozta ki.
Egyértelmű igényként jelentkezett a támogatási konstrukciók többéves stabil keretének megteremtése, valamint az I. NFT-ben elindított és sikeresnek bizonyult
fejlesztések továbbvitele. Továbbá az a szándék is tetten érhető volt, hogy támogatási program csak elfogadott ágazati stratégia alapján indulhasson, azaz az akciótervbe csak olyan programok és projektek kerülhessenek, amelyek standard
elfogadott ágazati stratégiákra épülnek. E kitételt azonban még operatív program szintjén sem sikerült teljesíteni. Fejlesztései megalapozottsága kapcsán a
TÁMOP ex-post értékelése leszögezi, hogy „az OP tervezésekor – illetve egészen
a kormányváltásig – a legtöbb területen nem állt rendelkezésre olyan szakpolitikai stratégia, amely a hosszú távú célokat lefektette volna, illetve biztosította
volna az eredmények hosszabb távú szakmai folyamatokba történő beilleszthetőségét.” A megnövekedett forrásmennyiség a koncentráció érvényesítésére ösztönzött; az elaprózódás megelőzése érdekében felmerült a prioritásonként elindítható konstrukciók számának korlátozása (a javaslat: 5 db/prioritás volt). Az
előző időszak lebonyolítási nehézségei annak szükségességét is felvetették, hogy
az akcióterv a megvalósítás indításához szükséges előfeltételeket – megalapozó
tanulmányok, részletes követelmények – is jelenítse meg. Végül, de nem utolsó
sorban a felismerés, hogy a konstrukciókra vonatkozó konkrét szakmai elképzelések többsége a pályázati kiírások elkészítése során fogalmazódott meg, arra
késztetett, hogy az akciótervek a részletfeltételeket (beleértve a kiválasztási kritériumokat, kedvezményezettek körét, projektméretet) is tartalmazzák. Ez annak
a lehetőségét is magában rejtette, hogy a pályázati kiírások elkészítése ezáltal
esetleg technikai-kommunikációs feladattá alakulna át, és így időben jelentősen
lerövidülne.
A kiinduló koncepció értelmében két típusú akcióterv is készült volna:
• hosszú akcióterv – a 7 éves terv keretében meghatározást nyertek volna
a kedvezményezettek, konstrukciónként az évenkénti támogatási összegek, a támogatható tevékenységek, a támogatási összeg és mérték, a részletes kiválasztási feltételek, valamint a pályázatok várható száma;
• rövid akcióterv – melyben meghatározásra kerülnek a 2 éves terv keretében a kiválasztási döntések időpontjai, az egyes időpontokban megítélhető indikatív összeg és az ehhez szükséges pályázatok száma, illetve
pályázati feltételek, a monitoring és ellenőrzési látogatások száma, valamint az egyes munkafolyamatokhoz szükséges erőforrás és ennek rendelkezésre állása.
Vélhetően a tervezéssel járó feladatmennyiség és adminisztratív teher, az
ezzel párhuzamosan jelentkező abszorpciós és időnyomás (a 2004–2006-os operatív programokat le kellett zárni, egyidejűleg az új programok indításának valamennyi feltételét megteremteni) vezetett ahhoz a döntéshez, hogy csak a kétéves,
első alkalommal 2007–2008-ra vonatkozó akcióterv készült el.
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A dokumentum prioritás/intézkedés/konstrukció vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta:
• kontextus: indokoltság;
• fókusz: célrendszer, a projekt tartalma, a kedvezményezettek köre;
• indikátorok: célkitűzésekhez kapcsoltan, bázis és célértékkel ellátva;
• pénzügyi keretek: támogatás formája, minimum-maximum összege és
mértéke, támogatásban részesülő projektek várható száma, ütemezés
(kiemelten kötelezettségvállalás);
• támogatható tevékenységek: részletes felsorolás a vonatkozó megkötésekkel együtt (pl. önállóan nem támogatható tevékenységek, belső arányok);
• projektkiválasztás: eljárás és kritériumok (jogosultsági és értékelési).
Az akciótervet egységes módszertan alkalmazásával az irányító hatóságok
készítették az érintett szakminiszter, illetve régió javaslatai alapján (a közreműködő szervezetekkel is konzultálva). A programidőszak első felében az akciótervek döntéselőkészítő szintjét a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) képezte,
amely véleményezési jogkörrel bírt. Az akcióterveket a monitoring bizottságok is
megvitatták, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig a FIT jóváhagyó álláspontja
birtokában a kormány elé terjesztette jóváhagyásra. 2012-től kezdődően az akciótervet a kormány döntését megelőzően a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
(NFK) vitatta meg.
A programidőszak során több alkalommal is sor került az akciótervek rendszerszintű módosítására. A válság okán, illetve a tapasztalatok beépítése érdekében 2009-ben a 2007–2008. és 2009–2010. évi akciótervek felülvizsgálata zajlott
le (pl. jogszabályi változások, el nem indult konstrukciók törlése, forrás átcsoportosítás, kiemelt projektlista aktualizálása, kiválasztási eljárásrend módosítása). A
2010. évi kormányváltást a megváltozott szakpolitikai prioritásokból, az operatív
programok félidei értékelésének eredményéből eredő átfogó revízió, illetve az Új
Széchenyi Terv megjelenését követően számos új tartalommal megfogalmazott
pályázati felhívás igénye követte. A 4/2011-es rendelet módosítása pedig lényeges
könnyítéseket eredményezett az akciótervek módosításában.
Kétségtelenül betöltötte azon hivatását, hogy alapként szolgáljon pályázati
kiírásokhoz, melyek meghirdetésére akciótervi nevesítés nélkül nem nyílott lehetőség. Ugyanakkor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, miszerint elkészítése gyorsíthatja a pályázati kiírások összeállítását. Ezek továbbra is rendkívül
elnyúló folyamatok végeredményeként jöttek létre, az előkészítő munkacsoport
üléseinek során nem volt ritka az olyan alapvető és koncepcionális kérdések vitája,
amelyekről az érintettek úgy gondolták, hogy az akcióterv elfogadásával megegyezés született. Ezen túl a kezdeti, éves szintű tartalmi felülvizsgálatra vonatokozó
elképzeléseket is rögvest felülírta az élet. Az akciótervek soron kívüli módosításának intenzitása a PKD-folyamatokra emlékeztetett. Szinte minden kormányülésen napirendi pontot képviselt valamilyen kiigazítás jóváhagyása. A támogatások
250

Tervezés: szakpolitika alkotástól a pályázati kiírásokig

iránti kereslet, illetve a rendelkezésre álló keret egyensúlyának megbillenése és az
előre nem látott szakpolitikai fejlemények mellett a módosítást kiváltó okok között
gyakran szerepelt a költségnövekmény, illetve a kiemelt projekt nevesítése.

2014-2020: Éves fejlesztési keret (ÉFK)
A 2014–2020-as ciklusban az OP és a kiírás közötti áthidalás funkcióját az
éves fejlesztési keret (ÉFK) látja el; ez gyakorlatilag egy végrehajtási akcióterv,
amely lefekteti a meghirdetésre kerülő, illetve már meghirdetett pályázati felhívások és kiemelt projektek alapadatait. Az éves fejlesztési keret elfogadására
kormányhatározat formájában kerül sor; a pályázati előkészületekhez szükséges
alapvető információk ezáltal és az ÉFK az egységes honlapon történő közzétételével a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetőek.
A Miniszterelnökség felelős az éves fejlesztési keret tervezési folyamatának
koordinációjáért. Az éves fejlesztési keret tervezetét a felelős irányító hatóság
készíti el, valamint gondoskodik a szakpolitikai felelős, illetve EMVA esetén a
kifizető ügynökség, ETHA esetén pedig a közreműködő szervezet bevonásáról.
A szakpolitikai felelős május 31-ig nyújtja be az irányító hatóságnak a felhívások
szakmai koncepcióját. A területi kiválasztási rendszerben (TOP, VEKOP) az irányító hatóság a területi szereplők adatszolgáltatására támaszkodó tervezést végez. Az irányító hatóság elkészíti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló
javaslatát és június 30-ig megküldi azt az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter részére.
A benyújtott javaslatokat a koordináló szervezet értékeli (kitérve a stratégiai
környezeti vizsgálat, az állami támogatások, a kiválasztási eljárás szempontjainak
vizsgálatára is), ennek eredményét és az esetleges módosításra irányuló felhívását
augusztus 31-ig megküldi az irányító hatóság részére. (Az irányító hatóság ezt
átdolgozza, vagy egyet nem értése esetén indoklással él.) Újdonságként eredetileg
ez a mozzanat volt hivatott biztosítani a rendszerben a fejlesztési beavatkozások
stratégiák szerinti átfedésmentességét és egymásra épülő harmonizációját, valamint azt, hogy a felhívások keretében tervezett indikátor-célértékek összhangban
legyenek a teljesítményértékelés támasztotta elvárásokkal 2018. végén, illetve az
időszak végén, elősegítve ezáltal az eredményorientált végrehajtás térnyerését. Az
ÉFK koncepciója ugyanakkor a programidőszak indulását követően az időközben meghatározott forráskihelyezési cél teljesítése elősegítése érdekében koncepcionálisan átdolgozásra került, ezáltal tartalmában jelentősen egyszerűsödött.
A következő lépésben az irányító hatóság a monitoring bizottság elé terjeszti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot. A bizottság felvetései
alapján átdolgozhatja az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot,
vagy ha a monitoring bizottság véleményével nem ért egyet, az attól való eltérést
indokolja.
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Az irányító hatóság október 31-éig az FKB elé terjeszti az éves fejlesztési
keret elfogadására irányuló javaslatát. Az irányító hatóságnak november 30-ig
a kormány napirendjére kell vetetni a javaslatot. A kormány az FKB támogatása
esetén dönt az ÉFK elfogadásáról.
A 272/2014-es végrehajtási kormányrendelet az alábbi alapvető paraméterek
megadását írja elő (amelyek az elfogadó kormányhatározat részeként közzétételre
is kerülnek).
II/21. táblázat: Az Éves fejlesztési keret tartalmi elemei
Pályázati felhívás
• felhívás azonosító jele
• megnevezése
• támogatási keretösszege (Mrd Ft),
tükörprogramok esetén ágazati OP
és VEKOP között megbontva
• meghirdetésének módja
(kiválasztási eljárás típusa,
standard, egyszerűsített, területi
kiválasztási rendszer)
• meghirdetésének tervezett ideje
(év/hónap)

Kiemelt projekt
• felhívás azonosító jele
• megnevezése
• támogatás igénylőjének – konzorcium
esetén legalább a konzorcium vezetőjének
– (lehetséges kedvezményezettjének) neve
(projekt végrehajtásában részt vevő
szervezetek tételes felsorolása)
• indikatív támogatási keret összege (Mrd Ft)
• szakmai elvárások (a projekt céljának rövid
összefoglalása)
derogációs projekt esetén továbbá
• központi költségvetésből megtéríthető
indikatív önerő (Mrd Ft)

Forrás: Kondor szerkesztése

A javaslat részletesebb háttérinformációval, ennek részeként pedig alátámasztással szolgál az éves fejlesztési keretben szereplő felhívásokhoz és kiemelt
projektekhez.
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II/22. táblázat: Háttér információ az ÉFK javaslatban

Pályázati
felhívás

• cím – pénzügyi eszközzel kombinált támogatás esetén ennek
megjelölése és célja,
• helyzetelemzés és beavatkozási logika
• támogatható tevékenységek felsorolása
• keretösszeg alátámasztással
• meghirdetés tervezett időpontja
• kedvezményezettek köre
• a támogatás összege és alátámasztása
• a tervezett indikátorok felsorolása és célértéke

Kiemelt projekt

• cím – pénzügyi eszközzel kombinált támogatás esetén ennek
megjelölése és célja,
• helyzetelemzés és beavatkozási logika
• támogatható tevékenységek felsorolása
• keretösszeg alátámasztással
• meghirdetés tervezett időpontja
• a tervezett indikátorok felsorolása és célértéke
• jogosultsági feltételek, projektkijelölés objektív szakmai
szempontrendszere, ideértve a projektszintű forrásallokáció és a
projektkiválasztás alátámasztását, valamint a szakmai szempontrendszer alapján kiválasztott projekt vagy projektek felsorolását,
• projektszinten rendelkezésre álló indikatív támogatási keretet,
• projektjavaslat versenyeztetése mellőzésének indokai

Közösségvezérelt helyi
fejlesztési
stratégia (HFS)

•
•
•
•
•

Területi
kiválasztási
rendszer

Pénzügyi
eszköz

a felhívás címe
HFS-kiválasztási szempontok
támogatható tevékenységek
keretösszeg alátámasztással
meghirdetés tervezett időpontja

• cím – pénzügyi eszközzel kombinált támogatás esetén ennek
megjelölése és célja
• keretösszeg alátámasztással
• meghirdetés tervezett időpontja
• kedvezményezettek köre
• a tervezett indikátorok felsorolása és célértéke
• termék neve – pénzügyi eszközzel kombinált támogatás esetén
ennek megjelölése és célja
• helyzetelemzés és beavatkozási logika
• támogatható tevékenységek felsorolása
• meghirdetés tervezett időpontja
• a tervezett indikátorok felsorolása és célértéke
• a pénzügyi termék keretösszege53
• végső kedvezményezettek köre
• a támogatott pénzügyi termékre vonatkozó összeghatárok

Forrás: Kondor szerkesztése

A támogatások elaprózódásának megelőzése érdekében a pályázati felhívás kerete minimum 1 milliárd forint, ettől eltérés csak az alábbi esetekben
lehetséges:
53

Nem lehet kevesebb egymilliárd forintnál.
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•
•

a támogatás forrása ETHA;
tükörfelhívás, azaz az ágazati operatív program keretében a kevésbé fejlett régiókra vonatkozóan megjelentett felhívás Közép-Magyarországi
régióra alkalmazott változata;
• a szükség közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusból következik;
• a felhívás területi kiválasztási eljárásrend alkalmazásával kerül meghirdetésre.
A korábbi tapasztalatok óvatosságra intettek az ÉFK módosításának előírásaival kapcsolatban. Az ÉFK szigorúbb keretet jelent, mint az akciótervek az
előző programozási időszakban. A jogszabály összesen két lehetőséget biztosít a
jóváhagyott peremfeltételek felülírására, az ÉFK módosítása nélkül. Az irányító hatóságok adott felhívás meghirdetésének időpontját legfeljebb két hónappal,
illetve keretösszegét legfeljebb 20%-os mértékben megváltoztathatják. Formális
módosításra, megfelelő indoklás alapján a jogszabály negyedéves rendszerességgel nyújt lehetőséget.
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A projektkiválasztás
folyamata
Fejezet áttekintése
A projektkiválasztás célja, hogy kiszűrje azokat a projekteket, amelyek a leginkább segítik az operatív programban meghatározott elvárások teljesülését. A
fejezet a projektkiválasztási rendszer kialakításával és működtetésével összefüggő
előírásokra összpontosít.
Az első alfejezet középpontjában a projektkiválasztásra vonatkozó uniós
szabályozás áll, összefoglalva a követelmények fejlődését és a jelen programozási
időszak kötelezettségeit.
A második alfejezet a kiválasztási típusokra, ezzel kapcsolatban a célszerűség és verseny biztosításának összefüggéseire irányul. Bemutatja az egyes programozási időszakokban élő kiválasztási eljárásokat, azok kapcsolatát a célcsoport,
illetve a projekt tulajdonságaival. Kitér a tanulságok hasznosulására, különösképpen a 2014–2020-as periódus újdonságaira.
A harmadik alfejezet a pályázati felhívást mutatja be, kiemelten annak funkcióját, valamint érzékelteti a 2004–2006-os időszak útkeresését a formátum, tartalom, és a kidolgozás szervezeti kereteit illető kérdésekben. Kitér a 2007–2013as időszak koordinációs és egységesítési törekvéseinek hatására, a partnerség és
transzparencia elveinek érvényesítésére és a 2014–2020-as időszak legfontosabb
változásaira.
A negyedik alfejezet a projektkiválasztás alapelveit – transzparencia, partnerség, esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség, hatékony és felelős gazdálkodás,
adminisztratív terhek csökkentése – összegzi, meghatározásuk, jelentőségük, a pályázati rendszerben való értelmezésük, gyakorlatba történő átültetésük leírásával.
Az ötödik, „a projektkiválasztás általános menete” című alfejezet a támogatási kérelem benyújtásától a kérelem értékelésének lezárultáig ível, kitérve a
bírálati folyamat lépéseire, szervezeti kereteire és eredményére.
A hatodik alfejezet a kedvezményezetti típusokat taglalja, a kiválasztási eljárás, illetve az EFOP viszonylatában.
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A hetedik alfejezet a projektkiválasztás fontos elemére, az elszámolhatóságra
vonatkozik. Bemutatja a megfelelő feltételek jelentőségét, az uniós és hazai szabályozás fejlődését, a nemzeti elszámolhatósági szabályokban nevesített alapelveket. Összegzi az elszámolhatóság tartalmi, időbeni, valamint területi vetületeit.
A nyolcadik alfejezet a speciális támogatási és elszámolási formákkal foglalkozik, az átalány jellegű elszámolási módok történetével, típusaival, előnyeivel, alkalmazásuk tekintetében kötelező, illetve kizárt területeivel, előkészítésük (számítási módszertan) követelményeivel. Bemutatja az egyszerűsített
elszámolást és az eredményességet szervesen összekapcsoló közös cselekvési
tervet, továbbá a kedvezményezettek adminisztratív terheit visszaszorító globális támogatás lényegét.
A kilencedik, „kifogás és jogorvoslati eljárások” című alfejezet az irányító
hatóságnak a projekttel összefüggésben (kifogás), illetve a szabálytalansági eljárásban meghozott döntésének felülvizsgálati rendjét részletezi. Leírja a benyújtás
körülményeit, az elbírálás menetét és lehetséges kimenetét.
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A projektkiválasztás folyamata

Uniós szabályozás a projektkiválasztás terén
A projektkiválasztási rendszer célja, hogy azoknak a támogatási kérelmeknek a jóváhagyását biztosítsa, amelyek összességében a legjobban szolgálják az
operatív programban lefektetett célok elérését.
Hatékonysága közvetlenül összefügg a támogatási döntések időbeni meghozatalával, ezáltal a projektek indíthatóságával, illetve a támogatást igénylő és az intézményrendszer költségeivel. Eredményességét az mutatja, hogy mennyire sikerül a
legjobb minőségű elképzeléseket megtalálni (benyújtásukat elérni, majd a támogatási
kérelmek teljes köréből kiszűrni). A projektkiválasztási rendszer alapvető funkciója
nem változott az egyes programciklusok során, az elvárások azonban igen: ezek kibővültek és részletesebbekké is váltak az egymást követő időszakok jogszabályaiban.
A 2014–2020-as időszakra megnövekedett az uniós szabályozásban deklarált alapelvek alkalmazásának a jelentősége, és az irányító hatóság funkcióinak
megfogalmazása is kibővült a projektkiválasztásra vonatkozó követelményekkel.
„(3) A műveletek kiválasztásával kapcsolatban az irányító hatóság:
a) kialakít, és jóváhagyás után olyan megfelelő kiválasztási eljárásokat és kritériumokat alkalmaz:
i. amelyek biztosítják, hogy a műveletek hozzájáruljanak a megfelelő
prioritás szerinti egyedi célkitűzések és eredmények eléréséhez;
ii. amelyek hátrányos megkülönböztetéstől mentesek és átláthatók;
iii. figyelembe veszik a 7. és 8. cikkben leírt általános alapelveket;
b) biztosítja, hogy a kiválasztott művelet az érintett alap vagy alapok hatálya
alá essen és az operatív program prioritása vagy prioritásai által meghatározott beavatkozási kategóriába – az ETHA esetében egy adott intézkedésbe – besorolható legyen;
c) biztosítja, hogy a kedvezményezett számára rendelkezésre bocsássák azt a
dokumentumot, amely az egyes műveletekre vonatkozóan részletezi a támogatás feltételeit, beleértve a művelet keretében nyújtandó termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozó konkrét követelményeket, a pénzügyi tervet és
a végrehajtás határidejét;
d) a művelet jóváhagyása előtt meggyőződik arról, hogy a kedvezményezett
rendelkezik a c) pontban említett feltételek teljesítéséhez szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással;
e) meggyőződik arról, hogy amennyiben a művelet azelőtt kezdődött el, hogy
a támogatási kérelmet az irányító hatóságnak benyújtották, a műveletre
vonatkozóan alkalmazandó uniós és nemzeti szabályokat betartották-e;
f) biztosítja, hogy az alapokból való támogatásra kiválasztott műveletek ne
tartalmazzanak olyan tevékenységeket, amelyek a 71. cikk szerinti visszatéríttetési eljárás alá estek vagy kellett volna esniük valamely termelőműveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően;
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g) meghatározza azt a beavatkozási kategóriát – az ETHA esetében intézkedéseket –, amelyekhez az adott művelet kiadása rendelendő.”
Napirendre került és maradt továbbá a kiválasztás módjának célszerűsége (pl.
verseny és minőség viszonya), előtérbe került a pályázók adminisztratív terheinek
csökkentése, illetve érdekérvényesítési lehetőségeik a döntésekkel szemben.
A hazai projektkiválasztási rendszer hosszú és jelentős fejlődésen ment keresztül. A 2014–2020-as időszakra az első időszak korlátozott, és ezáltal rugalmatlan kiválasztási eljárásrendjét az intézkedések és kedvezményezettek jellegéhez igazodó mechanizmusok váltották fel.
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A projekt kiválasztási típusok bemutatása
(célszerűség és verseny biztosítása)
A kiválasztási eljárásrend típusa közvetlenül összefügg a támogatások felhasználásának hatékonyságával és eredményességével. A hazai tapasztalatok
egyértelműen rávilágítottak, hogy a kiválasztási eljárás megválasztásakor célszerű a projekt, illetve a kedvezményezettek jellegéhez igazodni.

A verseny és minőség
A projektkiválasztási rendszer akkor működik jól, ha a támogatást elnyert
projektek a beadott támogatási kérelmek közül a legjobb minőséget képviselik. A
minőség garanciális elemei, különösképpen a versenyeztetés szerepe, a kezdetektől fogva szakmai vitákhoz vezetett a hazai végrehajtási rendszerben. A verseny
létjogosultsága tekintetében tehát mindenekelőtt figyelembe kell venni a projekt
és a projektgazda jellegét, illetve a versennyel járó adminisztratív terhek, a kiadások és az előnyök (jobb minőségű projektek) összefüggését.
• A projekt: a kiindulás sokszor az, hogy a verseny a projektgazdákat a
projektek alaposabb előkészítésére kényszeríti. Ez önmagában általában
igaz, azonban néhány kivételt feltétlenül számba kell venni. A premissza
a klasszikus projektdefiníciónak megfelelő projektek esetében áll fenn 54.
Az operatív programok keretében támogatást elnyert kérelmek egy része nem feleltethető meg a projekt fogalmának, nem jellemző rájuk az
a komplexitás, amely egymással való összemérésüket ésszerűvé tenné.
Más esetekben a projekt támogatása szakpolitikai döntést igényel, amelyet nem a projektek közötti minőségi különbség, hanem lefektetett
szakpolitikai prioritások vezérelnek. Sürgős, előre nem látott, különösen
az egyediséggel összekapcsolódó problémák kezelését igénylő beavatkozások általában nem felelnek meg a verseny létjogosultsága feltételeinek.
• A projektgazda: nem értelmezhető a verseny olyan közfeladatokkal ös�szefüggésben, amelynek ellátására a projektgazda kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. Nem célszerű a nyílt versenyeztetés olyan esetekben,
amikor a lehetséges támogatást igénylők köre rendkívül korlátozott mértékű. Azt is számításba kell venni, hogy bizonyos típusú projektgazdák
(kiemelten az erőforrásszegény szervezetek) számára a pályázati feltételek teljesítése komoly kihívást jelent. Korlátozott a realitása, hogy a
közeljövőben lényegesen nagyobb mennyiségi és minőségi ráfordítást
54

Például a projekt meghatározott időintervallumban, pontosan meghatározott tevékenységek, az e célra
allokált pénzeszközök (költségvetés) terhére elvégzett tevékenységek összessége. Rendelkeznie kell i) az
érdekeltek jól definiált körével, beleértve elsődleges célcsoportját és végső kedvezményezettjeit, ii) világosan lefektetett koordinációs, menedzsment és pénzügyi struktúrával, iii.) a végrehajtását, a projekt
irányítását segítő monitoring rendszerrel. https://ec.europa.eu/europeaid/project-modality_en
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•

lennének képesek biztosítani a projektjeik előkészítésére. A helyzet súlyosságát szemlélteti a szakmai segítségnyújtási források potenciális kedvezményezettek felkészítésére történő irányítása.
Adminisztratív terhek: az adminisztratív terhek idő- és költségvonzata
mind a projektgazdákat, mind az intézményrendszert közvetlenül érinti.
E tekintetben a kérdés a versenyeztetés és ráfordítások viszonya, azaz: az
előnyök meghaladják-e a költségeket (nehézség, hogy a jobb minőség
megragadására kevés számszerűsítési kísérlet, illetve feldolgozott empirikus tapasztalat áll rendelkezésre).

2004-2006-os időszak
A 2004–2006-os időszakban meglehetősen egyszerű eljárásrend állt rendelkezésre: a versenyeztetés dominált, nyílt pályázat formájában. Emellett pedig
központi programok működtek, melyek nemzetgazdasági-társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű intézkedéscsomagok voltak. Végrehajtó szervezetük is ismeretes volt, gyakran jogszabály jelölte ki a feladatra, és hosszú szakmai múltra,
végrehajtási gyakorlatra tekintett vissza. Azok a félelmek, hogy nem születik elég
pályázat az uniós támogatások kiaknázásához, alaptalannak bizonyultak. Inkább
a sokszoros túljelentkezés okozott nehézségeket, ami olyan mértékben terhelte
meg az intézményrendszert, hogy jelentősen lelassult az elbírálás folyamata. A
programidőszak végére nyilvánvalóvá vált, hogy differenciáltabban kell a projektkiválasztáshoz viszonyulni.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a kisméretű projektek jelentős része inkább támogatásigénylésnek, semmint klasszikus projektnek tekinthető; a velük
szemben támasztott követelmények pedig túlzóak. Emellett újra kellett fogalmazni a verseny szerepét, és lehetőséget nyújtani arra, hogy – ahol cél- és ésszerű
– a szakpolitikai döntések (pl. hol épüljön iskola) közvetlenül érvényesüljenek.
A komplex beruházások továbbá olyan megoldások bevezetését igényelték, amelyek megengedik a projektötletek előzetes szűrését (megelőzendő a programtól
idegen projektek rendkívül ráfordításigényes kidolgozását). Napirendre került
az is, hogy miként gyakorolhatna erőteljesebb hatást a kiválasztási rezsim az oly
gyakori projektmegvalósítási hiányosságok megelőzésében.

2007-2013-as időszak
A 2007–2013-as időszak a kiválasztási rendszer felülvizsgálatát hozta, a mögöttes szándék kiterjedt a felelősségi rendszer újragondolására, a felesleges lépések kiiktatására, a projekt típusához igazodó egyszerűbb, gyorsabb eljárások működtetésére, az elektronikus eszközök használatának kiterjesztésére, valamint a
pályáztatási rendszer teljesítményét növelő érdekeltségi rendszer kialakítására is.
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„Az egyfordulós eljárás a leggyakoribb, egyben a legrégebbi, az intézményrendszeri gyakorlatban az „alap” eljárás. Az eljárásrendi újítások jelentős része ebből az eljárásból indul ki.”55. Az egyfordulós nyílt eljárás lényege – pályázatos projektkiválasztási eljárás, amelynek során a jövőbeni projektgazda részletes projektjavaslatot nyújt
be – nem változott. Továbbra is mint a viszonylag nagyszámú projekt kiválasztására
legalkalmasabb eszköz működött, ám az alábbi differenciált formában:
• Könnyített elbírálású: bevezetése azon a megfontoláson nyugodott, hogy
a legegyszerűbb projektek jogosultsági szempontok alapján, rendkívül
gyorsan elbírálhatóak. Minthogy a beérkezett támogatási kérelmek csak
a meghirdetett szempontrendszerrel kerülnek összevetésre, a pályázatok
között nem történik tartalmi versenyeztetés, így a folyamat nem igényli
kollektív tudás és bölcsesség bevonását (bizottság formájában) sem. A
támogatásra vonatkozó döntést a közreműködő szervezet vagy irányító
hatóság vezetője saját hatáskörében meghozhatja (pl. kkv-k számára minőségirányítási rendszerek bevezetésének támogatása).
• Egyfordulós eljárás: az előző időszak egyenes folytatásaként a bírálat
kezdetben (ún. bíráló) bizottsági keretek között zajlott, ahol a bizottsági
tagok által megfogalmazott szakmai észrevételeknek hozzáadott értékük
volt a tartalmi vizsgálatot követő döntés megalapozásában (pl. turisztikai
vonzerők fejlesztése). A szabályozás a programozási időszak későbbi szakaszában az irányító hatóság vezetőjéhez telepítette a támogatási döntés
meghozatalát (megszüntetve a döntés-előkészítő bizottság összehívásának követelményét).
A pályázatok benyújtásának ütemezését illetően az irányító hatóság az alábbiak szerint választhatott:
• Folyamatos meghirdetés: határidőként egyetlen távolabbi időpont került
meghirdetésre, a támogatások odaítélése a beérkezés sorrendjében történt, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
• Szakaszos elbírálás: a pályázati felhívás több, egymást követő határidőt
állapít meg. Minthogy az összes beérkezett pályázat egyidejűleg került
értékelésre, erős versenyt jelentett, hogy a bírálat a támogatási kérelmek
egymáshoz való viszonyításának dimenzióját is tartalmazta. A támogatás odaítélése a befogadási és értékelési szempontoknak való megfelelés
szerinti rangsor alapján történt.
A 2007–2013-as időszakban egyes irányító hatóságok körében (elsősorban: KEOP, illetve ROP, HEP IH) alkalmazásra került – alapvetően az ERFA finanszírozású kiírásokban – a kétfordulós kiválasztási eljárás is, mely kettős célt
szolgált. Először is szakítást jelentett azzal a költséges gyakorlattal, amelyben
nagyobb méretű, összetett – elsősorban önkormányzati – beruházási projektek
teljes körű kidolgozásukat követően – az OP-hoz való illeszkedés hiánya miatt
55

Értékelő Jelentés, Az ÚMFT projekt kiválasztási eljárásainak értékelése, 2010. augusztus 19.
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szinte automatikusan – elutasításra kerültek. Másodszor a projektelőkészítés során a közreműködő szervezet és a kedvezményezett együttműködése segítette a
projektek megfelelő minőségű kidolgozását. Következésképpen az első fordulóban a projektgazdának egyszerű projekttervet kellett benyújtania, míg a részletes dokumentációt (műszaki tervek, engedélyek, közbeszerzési dokumentumok)
csak az első fordulón túljutott projektek esetében kellett kidolgozni. A projektfejlesztési szakasz útvonalterve a közreműködő szervezet szakmai iránymutatása
mellett zajlott. Bár sokak számára ez nem tűnt nyilvánvalónak, az első forduló
sikeres teljesítése nem garantálta a támogatás megítélését sem tényszerűen, sem
összegszerűen. Minthogy a két forduló időigénye nyilvánvalóan megközelítette,
de inkább meghaladta az egy évet, azoknak a konstrukcióknak az esetében volt
célszerű alkalmazni, ahol a projektek mérete viszonylag nagy, ám számuk korlátozott56 (pl. városrehabilitációs projektek).
Az eljárás különböző operatív programok végrehajtása során eltérő hatékonysággal működött. A kétfordulós pályáztatás két egyfordulós eljárássá alakult
át a regionális programok keretében, ami nem váltotta be az adminisztratív terhek csökkentésébe vetett reményeket. Az ESZA kiírások esetében egyetlen kétfordulós felhívás jelent meg, amely az EQUAL közösségi kezdeményezés folytatásának tekinthető. Első körben a helyi, innovatív foglalkoztatási projekt ötletetek
indulhattak a két forduló közötti projektfejlesztés lehetőségéért, majd a második,
zárt körben a kidolgozott projektötletek versenyeztek. A kiírás nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, a két forduló közötti fejlesztés hozzáadott értéke nem
volt jelentős.
A kiemelt projekt egyedileg, versenyeztetés nélkül kiválasztott fejlesztéseket takart. A pályázat nélkül befogadható projektek méretüktől függetlenül a
kormány döntését igényelték, a jóváhagyás pedig a projekt akciótervben való
nevesítésével járt. Ezen országos/regionális jelentőséggel bíró projektek kedvezményezettjeit alapvetően a közszféra szervezetei alkották. (Pl. uniós nagyprojekt értékhatára alatti közlekedési projektek, rendszerszintű fejlesztések, kizárólagos hatáskörben végzett beruházások). Az elvárás e projektekkel szemben az
volt, hogy hozzájáruljanak az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz,
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezzenek, költséghatékony módon használják fel a forrásokat, előkészítettségük magas foka pedig tegye lehetővé gyors megvalósításukat. Az akciótervi nevesítés ez esetben sem jelentett
garanciát a támogatásra, megfelelő kidolgozottság hiányában a forrás elvileg átcsoportosításra kerülhetett.
Meghatározott értékhatár felett a támogatás megítélése a kormány előzetes
jóváhagyását igényelte; az eredetileg 5 milliárd forintos nagyságrend később, a
programidőszak második felére 1 milliárd forintra módosult.
56

A szigorú abszorpciós követelmények okán egyetlen operatív program keretében sem válhatott domináns eljárássá.
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2014–2020-os időszak
A 2014–2020-as időszakra való felkészülés lényegi elemét képviselte a kiválasztási rendszer „optimalizálása”, ehhez figyelembe kellett venni az uniós szabályozásban megjelenő új elemeket, illetve a végrehajtás megreformálásával összefüggő kormányzati szándékot.
Az ERFA-szabályozás minimumallokációt ír elő az integrált városfejlesztési
stratégiák támogatására, és rendelkezik arról is, hogy a városokat érdemben be
kell vonni a stratégiák végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásába, a döntések meghozatalába – legalább a projektkiválasztás szakaszáig bezárólag. Emellett
a szabályozás ösztönözte a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák alkalmazását is, valamint részletezte az annak lebonyolítására – beleértve a stratégia és
későbbi fázisban a projektek kiválasztására – vonatkozó rendelkezéseket.
A kormány is lefektette alapelveit az új programok és az intézményrendszer
kialakításához kapcsolódóan57, miszerint
• „közszférához tartozó kedvezményezettek esetében biztosítani kell, hogy
a támogatási döntések az általános pályázati rendszertől eltérő, egyszerűsített eljárásrend keretében szülessenek meg;
• a „2014–2020 között elérhető források felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell elvégezni, különös tekintettel a területi operatív programok tervezésére, amely során biztosítani kell a megyék hatékony közreműködését”.
A kiválasztási eljárásrend a fentiek értelmében került felülvizsgálatra, a végrehajtási rendelet rögzíti azokat a feltételeket, amelyek mentén alkalmazható az öt
új, alábbiakban felsorolt eljárás:
• Standard: az alapértelmezett kiválasztási folyamat. Lényege, hogy a támogatás kedvezményezettjei a támogatási kérelmek versenyeztetése,
rangsor alapján kerülnek kiválasztásra. Követendő eljárásrend
- közfeladat megvalósítására irányuló intézkedések esetében, ha a
pénzeszközök az éves fejlesztési keretben nem kerültek felosztásra a
lehetséges támogatást igénylők között,
- a helyi akcióscsoportok által benyújtott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztásakor (TOP),
- a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatásokra irányuló kérelmek elbírálásakor.
• Kiemelt: a kiemelt projektek közfeladat-végrehajtására irányul és nemzetgazdasági érdeket szolgál; a támogatás igénylőjének és a projekt alapvető paramétereinek meghatározása az ÉFK keretében történik. „A szakpolitikai felelős által objektív szakmai szempontrendszer alapján kijelölt,
57

A kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források
felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
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az arra jogosult által jóváhagyott, közfeladat megvalósítására irányuló
projekt”. A kiemelt projektek értékelését minimum két értékelő végzi.
• Egyszerűsített: kis összegű és egyszerű projektek támogatási kérelmének értékelésére alkalmazott eljárásrend. Lényege, hogy a kérelmek nem
egymással versengenek, az értékelés annak megállapítására szorítkozik,
hogy a kérelem megfelel-e a felhívásban lefektetett jogosultsági és mérlegelést nem igénylő szempontoknak. Gyakorlatilag gyorsított eljárás,
döntés-előkészítő bizottság közreműködése nélkül kerül sor döntéshozatalra. Követendő eljárásrend
- a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén,
- a kkv-k által benyújtott legfeljebb 300 millió forint elszámolható ös�szköltségű támogatások esetén58, ezt az összeget a MAHOP felhívásai
esetében az irányító hatóság csökkentheti.
• Területi Kiválasztási Rendszer: A TOP és VEKOP végrehajtása során a
megyék és megyei jogú városok előre meghatározott allokáció terhére
és menürendszer alapján tervezhették meg integrált területi programjukat. Ezek megvalósítása pályázati úton kiválasztott projekteken keresztül
történik. A területi kiválasztási eljárásrend eszközét a területi kiválasztási kritériumok adják, minthogy ezek szolgálnak a későbbi projektkiválasztás alapjául, a felhívások tartalmához igazítva. Ezek egy részét (helyi
stratégiai célokhoz való illeszkedés) a területi szereplők állítják össze,
továbbá a döntés-előkészítő bizottság javaslatát az irányító hatóság vezetője a területi szereplőnek küldi meg elfogadásra.
• CLLD: az irányító hatóság a helyi akciócsoportokhoz felhívást intéz helyi fejlesztési stratégia megalkotására, a beérkezett kérelmeket standard
eljárásrendben elbírálva. A nyertes akciócsoportokkal az irányító hatóság támogatási és támogatásközvetítői szerződést ír alá. Az akciócsoport
készíti el a helyi fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívásokat,
amiket helyi bíráló bizottság59 segítségével értékel.

58

59

Kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányuló fejlesztések és a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetében az irányító hatóság standard eljárást is
alkalmazhat, függetlenül attól, hogy az említett feltételek fennállnak-e.
Ügyrendjét az irányító hatóság hagyja jóvá.
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A pályázati felhívás elkészítése
Az operatív program és a projektek közötti közvetlen kapcsolatot a felhívás
teremti meg. Célja kettős: i.) felkelti a figyelmet, mobilizálja a lehetséges pályázók
körét ii.), illetve tartalmazza mindazokat az információkat, amelyeket a pályázónak a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához és (támogató döntés esetén) megvalósításához ismernie kell.
Az előcsatlakozási alapoknak60, illetve a Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési
támogatási gyakorlatának köszönhetően a pályáztatás rendszere, ezen belül a pályázati felhívás funkciója a hazai intézményrendszer számára ismeretes volt61. A
2004-ben induló új rendszer kialakítását ugyanakkor nemcsak a korábbi tapasztalatok formálták, hanem a felkészülést segítő tagállami, illetve hazai szakértők,
valamint az Európai Bizottság munkatársai is.
A pályázati felhívások keretében, illetve előkészítésük során koncepcionális
és technikai szinten is megjelent a szemléletbeli sokszínűség, hiányzott ugyanis a
kiegyenlítést szolgáló egységes szabályozói háttér, de meglehetősen eltérő értékrendet és gyakorlatot hoztak a széttagolt intézményrendszer különböző alkotóelemei is.
Az első időszak egyik legnagyobb eredménye először is az volt, hogy 2004.
január 1-től folyamatosan jelentek meg a pályázati felhívások. Az egységes működési kézikönyv ebben az időszakban lekerült a napirendről, a valamennyi operatív programra érvényes eljárásrendi elemeket tartalmazó közös miniszteri rendelet62 csak 2004. augusztusában került kihirdetésre. A jogszabály leírta a felhívás
kötelező tartalmi elemeit és mellékleteit (adatlap63, kitöltését segítő útmutató, a
támogatási szerződés tervezete).
Már az előkészületeket is nagy figyelem kísérte, hiszen megnyitás előtt álltak a mind mennyiségben, mind támogatható tématerületek vonatkozásában
jelentősen kibővült uniós támogatások. A felhívás kidolgozásáért az irányító
hatóságok feleltek. A folyamat számos szervezetet érintett közvetlenül és közvetve is.
A pályázat-előkészítő munkacsoport (PEMCS) végezte a felhívás megszövegezését, tagjait pedig az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, a szaktárcák és/vagy háttérintézményeik, illetve külső szervezetek által delegált szakemberek alkották. E munkacsoportok hatékonysága nagy különbségeket mutatott;
60

61

62

63

Kiemelten a PHARE és a SAPARD, valamint a kimondottan az operatív programok projektjeire irányuló
Projekt Előkészítő Alap (PEA).
Különböző mértékben és formában mindkét vonalon évek óta folyt a felkészülés (eljárásrend-alkotás,
folyamatszabályozás, kapacitásbővítés, informatikai fejlesztések, strukturális alapok modelljének tesztelése).
4/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós
Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól
Az adatlap keretjelleggel került kiadásra, az irányító hatóságok eltérhettek tőle, kiemelten kiegészítő információ igénnyel élhettek.
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függött a konstrukció átgondoltságától, a még döntést igénylő kérdések jellegétől,
továbbá befolyásolta a munkacsoport összetétele is, nagyszámú résztvevő esetén
látványosan gyengült a teljesítmény és/vagy jobban megoszlott a csoporttagok
felkészültsége és felhatalmazása. Mindenesetre a felhívások megfogalmazásával
akár egy évig is késlekedő intézményrendszer abszorpciós időnyomás esetén
képes volt a támogatás feltételrendszerének rendkívül gyors körvonalazására is,
hogy az uniós források maradéktalan felhasználása érdekében az új pályázati felhívásokat mielőbb közzé lehessen tenni.
Az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek kötelesek voltak internetes
honlapot fenntartani és a felhívásokat teljes dokumentációjukkal ezen közzétenni64. Fel kellett tüntetniük a felhívásokkal összefüggő gyakori kérdéseket és válaszokat, az ügyfélszolgálatok elérhetőségét, a támogatást elnyert kedvezményezettek
és projektjeik alapadatait. Továbbá meg kellett jeleníteniük a beérkezett támogatási
igények, a támogatott, leszerződött és kifizetett projektek nagyságrendjét65. Ebben
az időszakban a felhívás megjelentetéséről és legfontosabb tudnivalóiról az irányító
hatóságnak értesítenie kellett a nemzeti hírügynökséget, a kormányzati internetes
portál fenntartóját és a regionális fejlesztési ügynökségeket is.66

2007–2013-os időszak
A 2007–2013-as időszakra vonatkozó végrehajtási elvek között megjelent
a hatékonyság javításának igénye. Az intézményrendszer központosítása standardizálással, egységes pályázatkezelési rend kialakításával járt együtt. A tapasztalatok beépítésével – a pályázati felhívás kapcsán is – újrafogalmazásra került
a szabályozás67, részletesebb előírások születettek a pályázat elkészítésével, társadalmasításával, közzétételével és módosításával összefüggésben. Az egységes
működési kézikönyv meghatározta a dokumentummintákat és sablonokat. Az
egyszerűsítés érdekében a bírálattal közvetlenül összefüggő információkra korlátozódott a lehetséges mellékletek köre.
A pályázati felhívást (és párhuzamosan a támogatási szerződés tervezetét)
az irányító hatóság készítette elő a közreműködő szervezet bevonásával; alapját a
konstrukció szakmai tartalma (melynek meghatározása a szakminiszter felelőssége volt) és az NFÜ-n belül lévő központi koordinációs szerv által kibocsátott
minta alkotta.
64

65
66

67

E kötelezettségüknek úgy is eleget tehettek, hogy adott felhívás vonatkozásában megjelölték a másik szervezet honlapjához vezető „linket”.
Darabszám és érték.
Zárt jellegű pályázat (a lehetséges támogatásigénylők köre ismert és számuk legfeljebb 30) az irányító hatóság a felhívás a honlapon történő elhelyezése mellett közvetlenül megküldhette valamennyi lehetséges
támogatás igénylőnek, a közzététel más formáját mellőzve.
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21 § (A pályázati felhívás előkészítése és a pályázat tartalmi követelményei)
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Minthogy a korábbi tapasztalatok egyértelműen arra utaltak, hogy a gyakori
időveszteség a szakmai koncepció hiányából fakadt, a szabályozás ösztönzőket
teremtett az előkészítési folyamat lezárására. Egyrészt amennyiben a szaktárca
nem tudta a kiíráshoz a szakmai tartalmat biztosítani, az irányító hatóság a pénzeszközöket átcsoportosíthatta. Amennyiben a szakmai tartalom elkészült, a felhívást 30 napon belül ki kellett bocsátani. Új fejleményként, az irányító hatóságnak
a felhívás tervezetét
• társadalmi egyeztetésre kellett bocsátania68,
• meg kellett küldenie a központi koordinációs szerv részére is, amely
megvizsgálta az előírt, egységes formai és tartalmi követelmények, illetve más programokkal való összhang teljesülését. A központi koordinációs szerv jóváhagyása esetén közzétette, ellenkező esetben átdolgozásra
visszaadta az irányító hatóság számára.
A közösségi szabályozás69 úgy rendelkezett, hogy a tagállam és az irányító
hatósága köteles az Uniós költségvetés által társfinanszírozott programokról és
támogatott projektekről (a kedvezményezettekről, a projektek nevéről, a támogatás összegéről) tájékoztatást adni, információt közzétenni. Az átláthatóság jegyében az érdeklődők széles körét kellett tájékoztatni a támogatási lehetőségekről,
beleértve a jogosultsági feltételeket, az elbírálás rendjét és a projekt kiválasztási
szempontrendszert. Fel kellett tüntetni a további tájékoztatással szolgáló (nemzeti, regionális, helyi) kapcsolattartók elérhetőségét is. Ez azért is fontos volt, mert a
támogatást igénylők a felhívással kapcsolatban megadott határidőig70 kérdéseket
tehettek fel.
A hazai szabályozás részletezte a felhívás módosításának feltételeit. Az irányító hatóság a módosított felhívást és a változásokat elmagyarázó közleményt
a központi koordinációs szerv számára küldte meg sürgős71 közzététel végett. A
változások jellegétől függően a beadási határidő is meghosszabbításra kerülhetett. Ekkor került előírásra az is, hogy a felhívás módosítása nem hozhatta hátrányos helyzetbe a már benyújtott támogatási kérelmek gazdáit; az esetleges többlet
információ igényt hiánypótlással kellett rendezni.
A meghirdetett pályázatok iránt óriási érdeklődés mutatkozott. Rendezni
kellett a pályázati keretek kimerülésének veszélye esetén esedékes teendőket: az
irányító hatóság felfüggeszthette a támogatási kérelem beadásának lehetőségét.
A beadási lehetőség lezárásának időpontját azonban úgy kellett kijelölni, hogy a
gyakorlatilag már elkészült pályázatokat a projektgazdák még benyújthassák. A
felhívás sorsa, a további lépések a bírálat eredményétől, illetve további pénzeszközök rendelkezésére állásától függtek.
68
69
70
71

Kiemelt projektre nem vonatkozott.
1083/2006 EK/Tanácsi rendelet 69. cikk Tájékoztatás és nyilvánosság
A benyújtási határidőt megelőző tizedik napig.
Aznapi vagy beérkezést követő munkanapot jelent.
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2014–2020-os időszak
A transzparencia és az információ hozzáférhetősége, illetve a partnerség elvének megerősítése az uniós szabályozásban közvetlenül hatott a tagállamok pályáztatási rendszerének működésére. A pályázati felhívással összefüggésben is új
elemek jelentek meg. A 1303/2013 EU-rendelet előírta
• a magatartási kódex72 alkalmazását. Ez kifejtette az irányító hatóságok
azon kötelezettségét, miszerint az érintett partnereket (az esetleges ös�szeférhetetlenség megfelelő kezelése mellett) bevonják a pályázati felhívások előkészítésébe;
• hogy a tagállamok egységes honlapot/egységes honlapportált működtessenek, amely valamennyi operatív programmal kapcsolatban tájékoztatással szolgál, ennek részeként pedig tájékoztatást nyújt „a lehetséges kedvezményezettek számára az operatív programok finanszírozási lehetőségeiről73”.
E követelmények a hazai végrehajtási rendszer számára nem jelentettek lényegesebb kihívást, hiszen már évek óta részét képezték a gyakorlatnak.
Az intézményi és végrehajtási rendszer átalakítása változást hozott a hazai
szabályozásban is.
• A szakpolitikai felelősség megerősítése kifejtést nyert a felhívások vonatkozásában is. A szakpolitikai felelősnek kell biztosítani – a szakmai
koncepció és a pályázati felhívás összeállításában való részvétele révén
– hogy a beavatkozás tervezett tartalma illeszkedjen az ágazat stratégiai
céljaihoz, továbbá részt vesz a felhívás módosításának vagy felfüggesztésének előkészítésében is. (A Vidékfejlesztési Program esetén a tartalmi
inputot a szakmai támogató és a kifizető ügynökség adja.)
• A területi kiválasztási rendszer keretében meghirdetésre kerülő felhívások
esetében a területi szereplők dolgozzák ki a területi kiválasztási szempontokat.
• Az irányító hatóság az OP pénzeszközeinek felhasználásáért visel felelősséget. Ezzel összefüggésben biztosítania kell a felhívás és az operatív
program összhangját, a nemzeti elszámolhatósági szabályoknak és az
adminisztratív terhek, ezáltal költségek csökkentésére irányuló törekvéseknek való megfelelést, illetve számba kell vennie a felhívás más intézkedésekkel való kölcsönhatását is. Az irányító hatóság továbbá
- a honlapon lefolytatott társadalmi egyeztetést követően, legalább 30
nappal az éves fejlesztési keretben szereplő meghirdetési dátumot
megelőzően köteles megküldeni a felhívástervezetet az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszternek;
72
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Az Európai Bizottság 240/2014/EU-felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről, 13. cikk Az érintett partnerek bevonása a pályázati felhívások elkészítésébe
115. cikk Tájékoztatás és kommunikáció (1) b) és c)
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-

a megjelenést megelőzően felkészíti az ügyfélszolgálati munkatársakat74 az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására.
• Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik
- az általános szerződési feltételek, a támogatási szerződés és a támogatói okirat sablonjának kidolgozásáról;
- az érintett társadalmi és szakmai szervezetek felhívástervezetre vonatkozó véleményének kikéréséről, illetve a tervezet minőségbiztosításáról75, utóbbira 10 nap áll rendelkezésére. A jogszabály rendelkezik
- a pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok egységes honlapon (www.szechenyi2020.hu) való elhelyezéséről.
A felhívás módosításának, felfüggesztésének, lezárásának szabályai követték
a korábbi időszak gyakorlatát. E lépésekre szigorúan szabályozott keretek között,
határidők mentén kerülhet sor. A módosítás a már benyújtott kérelmek gazdáit
nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe. A keret kimerülésének veszélyét mérlegelve az irányító hatóság a kérelmek benyújtását felfüggesztheti vagy lezárhatja.
Később, ha a támogatást nyert projektek nem merítik ki, vagy további pénzeszközök bevonásával megemelhető a keret, a felfüggesztés megszüntethető, a támogatási kérelmek új határidővel beadhatók. Pénzeszközök hiányában az irányító
hatóság az eredetileg meghirdetett határidő előtt véglegesen lezárhatja a pályázati
felhívást. A honlapon teljes körű tájékoztatást kell nyújtani a fejlemények tartalmáról és következményeiről.
Fontosabb változások:
• az elektronikus kitöltő program módosítása alatt a támogatási kérelmek
benyújtásának lehetőségét fel kell függeszteni;
• a jogszabály számba veszi azt a lehetőséget is, amikor a felhívás módosítása kizárja a korábban benyújtott kérelmek támogathatóságát, ebben az
esetben, ha ezek a kérelmek nem értékelhetők, korrekciót kell elrendelni:
- pontosításra került a módosítás és a beadás határidejének viszonya,
- felfüggesztés, lezárás: folyamatos pályáztatás esetén, vagyis amikor
valamennyi kérelem benyújtására egyetlen többé-kevésbé távoli időpontban kerül sor (azaz a pályázati kérelmek kidolgozása nagyon eltérő fázisokban tarthat), a kérelmek benyújtásának leállítására a döntés
közzétételétől számított harmadik napon sor kerülhet. Ha azonban a
pályáztatás szakaszos, azaz a határidőhöz közeledve nagyobb számú
jól előkészített támogatási kérelem megléte feltételezhető, a beadás
leállítása csak a soron következő határidőt követően lehetséges.
74
75

Központosított, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter irányítása alatt.
A jogszabály nevesíti a felhívástervezetben vizsgált szempontokat: egységes – elszámolhatósági – szabályok, adminisztratív terhek és szabályozási kötöttségek mértéke, egységes eljárásrendi megoldások, az
eredményességi és teljesítménykeretben kitűzött célok elérésének eszközei, felhívások közötti összhang,
állami támogatási szabályok.
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II/23. táblázat: A felhívás kötelező elemei a különböző programozási időszakokban
2004–2006

2007–2013

2014–2020

• A támogatásra jogosultak köre
• Támogatásra rendelkezésre álló
pénzügyi forrás mértéke
• A támogatásban részesülő
pályázatok várható száma
• Támogatás formája
• Támogatás maximális és –
amennyiben meghatározásra kerül
– minimális mértéke (összegét,
illetve arányát), saját forrás
minimális mértéke
• Támogatható tevékenységek
• Pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje
• Pályázati dokumentumok elérhetősége (pl. honlap, ügyfélszolgálat)
• Támogatás formája: visszatérítendő,
vissza nem térítendő, illetve
kamattámogatás
• Jogszabály mellékletében foglalt
projektadatlap
• Projektadatlap kitöltését, továbbá
a támogatási igény összeállítását
segítő útmutató, ennek részeként
• adatlaphoz csatolandó
mellékletek, szükséges engedélyek
• elszámolható költségek
• indikátorok
• vonatkozó jogszabályok
• kizáró okokat
• eljárásrend
• elbírálás ütemezése szakaszos
vagy folyamatos
• pályázat feldolgozásával
összefüggő tevékenységek
és határidők
• hiánypótlás szabályai
• elbírálási szempontok,
folyamatos elbírálás esetén
szükséges minimális pontszám
• szerződéskötés feltételei
• további részletes információk
(pl. környezeti fenntarthatósági,
valamint esélyegyenlőségi
útmutatók) elérhetősége
• A támogatási szerződés tervezete

• A támogatási
konstrukció akcióterv
szerinti bemutatása
• (Melléklet szerinti)
projektadatlap
• Útmutató a
projektjavaslat
elkészítéséhez
• csatolandó
mellékletek
• elszámolható
költségek
• benyújtásának
módja, helye,
határideje
• a projekt
kiválasztásának és
megvalósításának
eljárásrendje
• a pályázat
feldolgozásával
kapcsolatos
tevékenységek és
határidők
• a hiánypótlás
szabályai
• a kiválasztás
szempontrendszere
• a kifogás
benyújtásának
lehetősége
• a támogatás
folyósításának
formája
• a kifizetési
kérelmek benyújtásának gyakorisága,
• a biztosítékokra
vonatkozó
szabályokat és
• további részletes
információk
elérhetősége
• Támogatási
szerződés tervezete

• Felhívás neve,
keretösszege
• A támogatást
igénylők köre,
• Megítélhető
támogatás összege,
mértéke,
• Fejlesztések
indokoltsága, célja,
számszerűsíthető
eredményei
• ESZA-társfinanszírozás esetén adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettség
• Támogatható
tevékenységek és a
támogatás igénybevételével kapcsolatos követelmények
• Projektkiválasztási
szempontok
• Horizontális
követelmények
• Elszámolható
költségek
• Támogatási kérelem
benyújtásának
módja, helye és
határideje
• A támogatási kérelemhez csatolandó
mellékletek listája
• A támogatási
intézkedésre
vonatkozó
támogatási
kategória és az arra
vonatkozó
szabályok
• A projektkiválasztás
eljárásrendje,
további részletes
információk
elérhetősége77

Forrás: Kondor szerkesztése
76

A támogatás tárgyától függően a jogszabály eltérő tartalmat határoz meg a felhívások tartalmára. Példának okáért a kiemelt projektek felhívásának – a technikai segítségnyújtás kivételével – a fejlesztések
felsorolását és a hozzájuk rendelt indikatív kereteket is meg kellett adniuk, utóbbit az egyes kedvezményezettekre megbontva.
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Projektkiválasztás alapelvei
A projektkiválasztás kritikus pont a közpolitika megvalósítása során; önmagában is értékválasztást jelent, másrészt arról születik döntés, hogy ki kapjon pénzügyi támogatást. Jelentősége okán alapelvek és jogszabályi előírások
bástyázzák körül. A kohéziós politika vonatkozásában a 2014–2020-as EU-költségvetés alapvetéseit rögzítő Európai Tanács 2013. februári ülésén az állam- és
kormányfők az alábbiakat fektették le. „A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy
a projektek kiválasztása olyan módszereken és kritériumokon alapul, amelyek
diszkriminációmentesek, transzparensek és teljes összhangban vannak az uniós és nemzeti jogszabályokkal annak érdekében, hogy csak a legjobb projektek
kerüljenek kiválasztásra”77. Ez az alapelv aztán a kohéziós politika uniós végrehajtási jogszabályába is átkerült, és a fentieket az irányító hatóság feladatai között
határozta meg78.
Az alapelvek változó értelmezéséből kifolyólag a követelmények folyamatosan bővültek.
Transzparencia: a közpolitika költségeit és hozadékát egyaránt láthatóvá
és érthetővé kell tenni annak közvetlen haszonélvezői és finanszírozói (adófizetők) számára. Kiemelten fontos e tekintetben a közpénzek elosztásának és
felhasználásának követhetősége. Ez magában foglalja a támogatási lehetőségek
és feltételek, a támogatás odaítélésére és felhasználására vonatkozó eljárásrend közzétételét, a támogatásnyújtással (befogadás, hiánypótoltatás, bírálat)
és megvonással (szabálytalanság) összefüggő döntések nyilvánosságra hozatalát. A transzparencia a lefektetett eljárásrend következetes alkalmazására is
kiterjed, azaz a döntéseknek teljes összhangot kell mutatniuk az előírásokban
foglaltakkal. Transzparencia problémákat vethet fel például a bírálat a pályázati felhívásban megjelölt határidejének a tájékoztatás mellőzésével együtt járó
elhúzódása. A támogatást igénylő szemszögéből nézve ugyanis követhetetlenné
válik a folyamat, és amely előnytelen szakmai vagy pénzügyi döntések meghozatalát eredményezheti. Az átláthatóság az esetleges összeférhetetlenségi
helyzet megelőzéséhez és/vagy kezeléséhez is szükségeltetik: amellett, hogy az
uniós szabályozás ezt a partnerek vonatkozásában nevesíti, az e szempontból
kiteljesedő hazai szabályozás általános követelményeket támaszt a támogatás
odaítélése és felhasználása során meghozott döntések valamennyi szereplőjével
szemben. Végül, de nem utolsó sorban a transzparencia a kiválasztási szempontok szintjén az objektív kritériumok használatát feltételezi (bár ezt a követelményt az uniós szabályozás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
kiválasztásához kötődően nevesíti79.)
77
78
79

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2013-INIT/en/pdf
1303/2013 EU-rendelet 125 (3) ii.
1303/2013 EU-rendelet 34. (3) b
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Partnerség: az érintett partnerek programok előkészítésébe történő bevonásának kötelezettségét a 2004–2006-os időszak óta alkalmazni kellett. Az elv
kezdetektől fogva érvényesült a monitoring bizottságok összetételében, aminek
a jelentőségét az adja, hogy e bizottságok fogadják el a projektkiválasztási szempontrendszert. (Pl. a partnerek különösen aktívnak bizonyultak a horizontális
szempontok érvényesítésében, javaslataikkal hozzájárultak a kapcsolódó kiválasztási szempontok meghatározásához, értelmezéséhez, súlyozásához). Az első
programozási időszakban különösen magas volt a nem kormányzati tagok aránya; jelenleg a monitoring bizottság szavazati joggal bíró állandó tagjai között
legalább 40%-os arányt kell képviselnie a nem kormányzati oldal által delegált
tagoknak. A monitoring bizottság munkája kiterjedt továbbá a programtervezetek megosztására és a partnerek észrevételeinek összegyűjtésére, feldolgozására,
beépítésére. Az irányító hatóságok a felhívástervezeteket is széles körben elérhetővé tették a partnerek számára, amely követelmény később a 2014–2020-as
szabályozásban is megjelent. Néhány évig a partnerek képviseltették magukat a
bíráló bizottságokban is.80 81
Esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség: a projektkiválasztás során az
irányító hatóságnak gondoskodnia kell róla, hogy a támogatási lehetőségekhez
való hozzáférés során a férfiak és nők egyenlő eséllyel bírjanak, illetve a hozzáférést semmilyen82 hátrányos megkülönböztetés ne akadályozza83. Az elvek
érvényesülnek a támogatási konstrukciók és ezáltal a felhívások szakmai tartalmában – célzott intézkedések, konkrét követelmények megfogalmazása útján –,
a kiválasztási szempontrendszerben és a kedvezményezetteket a megvalósításban segítő útmutatókban is. A horizontális szempontok súlya, előmozdításuk
módja azonban folyamatos fejtörést jelent(ett) az intézményrendszer számára.
A kiválasztási szempontrendszer önálló horizontális szempontokat tartalmaz –
bár számszerűsített részarányuk korlátozott – vagy minimum követelményeket
támaszt. A 2007–2013-as időszakban alkalmazott menürendszer lényegesen leegyszerűsödött. Az értékelések arra világítanak rá, hogy a kedvezményezettek az
elvek projektbe történő integrálását általában adminisztratív teherként élik meg,
és előszeretettel szorítkoznak formalizált megoldásokra; előrelépést elsősorban
szabályozás segítségével lehetett elérni (pl. akadálymentesítés).
Hatékony és felelős gazdálkodás: az elv84, melynek alkalmazása a programvégrehajtás egészében kötelező, az idők folyamán növekvő hangsúlyt kapott.
80

81

82

83
84

A társadalmi kontroll e pontban való szükségessége mindig is viták tárgyát képezte, e mellett összeférhetetlenségi megfontolások vezethettek e gyakorlat megszüntetésére.
Feladataik ellátását segítendő, a monitoring bizottsági tagok számára az irányító hatóságok és központilag a Miniszterelnökség is szerveztek és szerveznek jelenleg is képzéseket.
Nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló.
CPR-rendelet 125 (3) ii.
1303/2013 125. cikk (1) Az irányító hatóság felelős az operatív programnak a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvével összhangban történő irányításáért.
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Súlyos probléma, hogy az elv általános jellegű, objektív módon nem mérhető,
szubjektív megítélése pedig egyre gyakrabban képezte végső, megcáfolhatatlan
érvét a programok szabályosságát vizsgáló bizottsági auditoroknak. A közösségi,
illetve hazai szabályozás mindenesetre kimondja, hogy az irányító hatóságnak
olyan projektkiválasztási rendszert kell működtetnie, amely garantálja, hogy a
kiválasztott projektek
• hozzájáruljanak a specifikus célok és kitűzött eredménymutatók eléréséhez, az eredményesség magában foglalja a projekt minőségének megítélésére alkalmas szempontok vizsgálatát is;
• megfelelnek az érintett alapok támogathatósági feltételeinek, az uniós és
hazai szabályoknak;
• gazdái rendelkezzenek a szükséges adminisztratív, pénzügyi és menedzsmentkapacitással;
• nem tartalmaznak olyan elemet, amellyel összefüggésben a termelőtevékenység programterületen kívülre helyezése okán visszafizetési kötelezettség állt/állhatott volna fenn,
• a támogatásra legalkalmasabbak, költséghatékonysági, fenntarthatósági
és teljesítmény szempontból magas minőségűek.
Az audit tapasztalatok birtokában e felsorolást feltétlenül ki kell még egészíteni a gazdaságosság (kiemelten ár-érték arány, piaci ár) kritériumaival. A 2014–
2020-as időszak hazai informatikai rendszerében olyan funkció is kialakításra
került, amelynek segítségével a támogatási kérelmek elbírálása során a csalásra
utaló jelek is vizsgálatra kerülnek.
Adminisztratív terhek csökkentése: mind az uniós, mind a közösségi szabályozásban erőteljesen érvényesül az adminisztratív terhek visszaszorításának
igénye. A végrehajtási rendszer pályázóbarát jellegének továbbfejlesztése kiemelt
kormányzati célt képezett a 2014–2020-as időszakra való felkészülés során. Ezt
az a megfontolás is mozgatta, hogy a pályázók lehetőség szerint minél kisebb
mértékben szoruljanak rá külső szereplők (kiemelten pályázatírók, tanácsadók)
igénybevételére. A végrehajtási rendelet leszögezi, hogy a pályázótól kizárólag
egyszeri alkalommal, és csak olyan információk kérhetőek be, amelyek az azonosításához és a pályázat elbírálásához elengedhetetlenek. A közhiteles adatbázisok
összekapcsolása tovább csökkentette a pályázó által benyújtandó adatok körét.
Az E-Kohézió, azaz az elektronikus pályázatkezelés kötelezővé tétele alapvetően kiiktatta a papír alapú információáramlást, automatizálást segítő funkciói
pedig leegyszerűsítettek vagy egyenesen kiváltottak munkafolyamatokat (pl. az
adatok teljességét ellenőrző funkció segíthet a hiánypótlás kiváltásában). Maga a
pályázati felhívás is számos egyszerűsítést tartalmaz a projektek végrehajtásával
összefüggésben: a kiadások tételes elszámolását kiváltó egyszerűsített pénzügyi
elszámolás alkalmazását, biztosítékok enyhítését, halasztott önerő bevezetését.
Az előző időszak utólagos értékelése keretében elvégzett mérések azt mutatták,
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hogy a projektek előkészítéséhez és a támogatások elszámolásához kapcsolódó
adminisztratív terheket néhány év alatt megközelítőleg 20%-kal sikerült visszaszorítani.85

85

A 2007–2013 időszak átfogó intézményértékelése: A szabályozás minőségének értékelése, 2016. december, Miniszterelnökség
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A pályázatok elbírálásának általános menete
A felhívás megjelöli a támogatási kérelem benyújtásának határidejét és
módját, utóbbi a 2014–2020-as időszakban online, azaz elektronikus kitöltő
program alkalmazásával történik – a https://www.palyazat.gov.hu felületen86. A
támogatási kérelem feltöltésének tényéről a támogatást igénylőnek (cégszerűen
aláírt) nyilatkozatot kell elektronikusan/postai úton87 benyújtania az irányító
hatóság számára.
A beérkezést követően kerül sor a jogosultsági értékelésre, amelynek célja
annak megállapítása, hogy a kedvezményezett és a projekt megfelel-e a meghirdetett alapvető támogatási feltételeknek. Amennyiben a felhívás megengedi a jogosultsági feltételek esetén a hiánypótlást, azaz a benyújtott kérelemből hiányzó
információk (dokumentumok) utólagos beadását, az irányító hatóság 5-15 napos határidő megadásával lehetőséget nyújt erre. E fázisban elutasításra kerülnek
azok a kérelmek, amelyek igénylői a nem hiánypótoltatható jogosultsági feltétel
teljesítését elmulasztották, illetve amelyek esetében a támogatás igénylői a hiánypótlás keretében sem javították kérelmüket. A jogosultsági feltételeknek megfelelő igények esetében pontozással megkezdődik a tartalmi értékelés; a felhívásban
megadott szempontok alapján az igények vizsgálatra és minősítésre kerülnek. A
támogatási kérelem pontos értelmezése érdekében az irányító hatóságnak 3-15
napos határidő megadása mellett írásbeli tisztázó kérdés feltételére is lehetősége
van, illetve a felhívás szóbeli egyeztetést is megengedhet. Az adatok helyénvalóságának ellenőrzése és a szabálytalanságok megelőzése érdekében helyszíni szemle
is elrendelhető.
Az irányító hatóság vezetője jelöli ki a támogatási kérelem értékelőjét vagy
értékelőit, valamint gondoskodik az értékelők felkészítéséről is. Kiemelt projekt
értékelését legalább két értékelő végzi. Az értékelő hozzárendeléssel vagy sorsolás útján lehet az irányító hatóság munkatársa (belső értékelő) vagy kellő szakértelemmel rendelkező más személy (külső értékelő). A 2014–2020-as időszak
intézményrendszeri újítása az állami projektértékelői rendszer megteremtése88,
amelyet az egységes feltételek mentén működő, gyorsan mobilizálható értékelői kapacitás igénye mozgatott. Nyilvános pályázat útján kiválasztott tagokból áll
(kormánytisztviselők, állami tisztviselők, köztisztviselők, többségi állami befolyás
alatt álló gazdasági társaság munkavállalói), akik nemzetbiztonsági átvilágításon
86

87

88

„A támogatási kérelmet a www.szechenyi2020.hu oldalon keresztül elérhető E-ügyintézés 2014–2020 almenüjének felületén történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.”
ÁÚF
Ha a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített elektronikus aláírással látta el, a papír alapú
nyilatkozatot postai úton is be kell nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 naptári napon
belül.
2016. évi XXXIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról.
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esnek át, vagyonnyilatkozatot készítenek, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot írnak alá, illetve központilag szervezett felkészítő képzésen vesznek
részt. Alapesetben a kkv-k számára, illetve a helyi vagy területi önkormányzatok
számára – a területi kiválasztási rendszer keretében – kiírt standard eljárásrend
szerint benyújtott támogatási kérelmek bírálatát segítik. Ezen túl miniszteri hozzájárulás esetén bármely felhívásra benyújtott támogatási kérelem értékelését elvégezhetik. Az irányító hatóságnál maradt a jogosultsági vizsgálat lefolytatása,
valamint az állami projektértékelő tevékenység minőségbiztosítása (pl. a két értékelő véleményének jelentős eltérése esetén harmadik értékelő kerül kijelölésre).
Az irányító hatóság rendelkezhet egy 5 vagy 7 fős döntés-előkészítő bizottság
létrehozásáról, amely minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál, majd ezt
követően döntési javaslatot fogalmaz meg az irányító hatóság vezetője számára. A
3 milliárd forintot meghaladó támogatási igényű kérelmeket a kormány tárgyalja,
és előzetes állásfoglalást fogalmaz meg89. A döntés-előkészítő bizottság javaslata,
illetve a kormány álláspontja alapján – és az adott felhívás esetében alkalmazott
kiválasztási eljárásrend sajátosságai szerint – az irányító hatóság vezetője meghozza döntését a támogatási kérelem
• támogatásáról (a benyújtott kérelemhez képest változatlan formában),
részletes indoklással ellátva;
• csökkentett összköltséggel vagy csökkentett mértékkel történő támogatásáról (elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely
nem számolható el, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy
aránytalanul magas);
• feltételekkel történő támogatásáról;
• elutasításáról, vagy
• újraértékeléséről (értelemszerűen új értékelővel).
Az irányító hatóság vezetője dönthet úgy, hogy tartaléklistára helyezi a támogathatóság minimális feltételeinek megfelelő, ám forráshiány okán adott pillanatban nem támogatható kérelmeket.

89

Kivétel: technikai segítségnyújtási projekt, illetve ha javasolt támogatási összege nem haladja meg az éves
fejlesztési keretben meghatározott összeget.
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A kedvezményezetti típusok
A kedvezményezettek – elsősorban erőforrásaik, felkészültségük és elkötelezettségük révén – kiemelt jelentőséggel bírnak a támogatások felhasználásának
szabályossága, hatékonysága (beleértve az abszorpciót is) és eredményessége
szempontjából. Adottságaik közvetlenül befolyásolják a projektkiválasztás során
alkalmazott eljárásrendet.
• Egyrészt azok a kedvezményezettek, akik valamely közfeladat ellátására
– általában jogszabály útján történő felhatalmazással – kizárólagos jogosultsággal bírnak, kiemelt projektkiválasztási eljárásrendben juthatnak
hozzá a támogatáshoz.
• A kedvezményezettek másik köre (kiemelten a mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve a civil szervezetek) viszonylag egyszerű, egyenesen „sematikus” (lebonyolítása módjában csekély különbséget mutató)
projektekkel bír. A támogatási kérelem kidolgozására fordítható adminisztratív kapacitásuk is véges. E jellemzők figyelembe vételével került
bevezetésre és kiterjesztésre az egyszerűsített kiválasztási eljárásrend.
• A forráshiánnyal küzdő önkormányzatok helyzete is átgondolást igényelt; a korábbi időszakok tapasztalatai rávilágítottak, hogy támogatáshoz jutásuk kiszámíthatatlansága miatt főként a megnyíló pályázati
lehetőségekre reagáltak. Nagyszámú, tárgyában meglehetősen szórt támogatási kérelmet nyújtottak be, a tömeges igénylés miatt korlátozott
nyerési eséllyel. A területi kiválasztási eljárásrend a főváros, a megyék és
megyei jogú városok számára elkülönített keretet teremtett; ez egyértelmű elmozdulást jelent a hosszabb távú stratégiához illeszkedő pályázatok kidolgozása irányába, valamint biztosítja a területi szereplők közreműködését a projektkiválasztási folyamatban.
• A felesleges ráfordításokat korlátozza a kétkörös pályáztatási mechanizmus is, minthogy ez a támogatási kérelem teljes körű és jelentős terhekkel járó kidolgozását csak azoktól a lehetséges támogatás igénylőktől
követeli meg, akiknek a projektelképzelése átjutott az első szintű szűrőn.
E megoldás különösen fontos a közszféra szervezetei (főként az önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú társaságok) számára.
A humánfejlesztési operatív programok hagyományosan széles beavatkozási
területet ölelnek fel, ennek megfelelően az EFOP keretében támogatott kedvezményezettek köre is meglehetősen szerteágazó.
• A fejlesztések jelentős részét a közszféra szervezetei, kiemelten a központi államigazgatási szervek (minisztériumok, központi hivatalok és
minisztériumi háttérintézmények) valósítják meg. Az elmúlt évtizedben
sokrétű tapasztalatra tettek szert az uniós támogatású projektek lebonyolításában. Projektjeik kiválasztása szélesebb körben nyugszik köz277
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vetlen kormányzati kijelölésen90, azaz a kiemelt projektkiválasztási rend
alkalmazásán.
• Az önkormányzatok projektjei segítik a társadalmi együttműködés erősítését, a kapcsolódó infrastrukturális beruházások elvégzését (pl. halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó
programok, tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése), a tudástőke gyarapítását (pl.
nem formális és informális tanulási formák támogatása).
• Az EFOP a társadalmi aktivitást és társadalmi kohézió növelését támogató szakmai és infrastrukturális fejlesztések útján egyaránt segíti a civil
szervezetek belső működésének javítását, kapacitásaik megerősítését és
szakmai programjaik (pl. humán szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés, egészségügyi prevenciós és mentorprogramok) kimunkálását és
végrehajtását. Körükben gyakran okoz gondot az uniós támogatásokkal
összefüggő adminisztratív követelmények teljesítése. Ők az egyszerűsítések – egyszerűsített kiválasztás, egyszerűsített elszámolási módok alkalmazásának – fontos haszonélvezői.
• Az Új Széchenyi Terv keretében megújultak a támogatások irányai91.
Ez több lehetőséget jelentett az egyházak92 számára is. A 2014–2020-as
időszakban több projektet nyújtottak be és nagyobb mértékű támogatást
is szereztek, így EFOP tárgyú pályázataik révén aktívan részt vesznek a
társadalmi aktivitás és társadalmi kohézió növelésében (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyenlőséggel összefüggő programok
és infrastrukturális beruházások), valamint a tudástőke gyarapításában
(köz- és felsőoktatás minőségi és infrastruktúra jellegű fejlesztései), illetve bekapcsolódhatnak a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításába93, a
társadalmi innováció és transznacionális együttműködések előmozdításába is (pl. helyi közösségfejlesztés, határon túli kulturális/oktatási programok révén). A civil szervezetekhez hasonlóan projektjeik elsősorban
standard és egyszerűsített eljárásrend alá esnek.
Az EFOP keretében gyakori előírás, hogy a fenti szervezetek támogatási kérelmeiket konzorciumi formában készítsék és valósítsák meg. E megoldás javítja
az összetett problémák felszámolásának lehetőségét, az erőforrások (pl. egymást
90

91

92
93

Részlet a Megváltozott munkaképességű emberek támogatása EFOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásból: „
felhívásra a 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban megjelölt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
és a Magyar Államkincstár konzorciuma adhat be támogatási kérelmet.”
A megfelelő összehangolás érdekében az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága további
koordinációs jogosítványt kapott az uniós projektekkel kapcsolatban; valamint az EU-önerőalap is kiterjedt az egyházak közfeladat-ellátást szolgáló projektjeire.
Egyházi jogi személyek
CLLD
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kiegészítő hatás- és/vagy hatókör, készségek és tapasztalatok) összevonásával pedig a lebonyolítás hatékonyságát és eredményességét növeli.
Végül, de nem utolsó sorban valamennyi célcsoportot a forráshiány, ezáltal
a magas (100%-os) támogatásintenzitási szükséglet jellemez.
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Elszámolhatóság
Az elszámolhatóság feltételei kiemelt fontossággal bírnak a pályázók/kedvezményezettek számára. Az átgondolt, körültekintő és rugalmas szabályozás segíti,
hogy szabályosan végigvitt és eredményeket hozó projektek szülessenek. Az indokolatlan, túlzó korlátozások gyakran alulteljesítéshez vagy a szabályosságot veszélyeztető kényszermegoldásokhoz vezetnek. Az elszámolhatóság kritériumainak
ugyanakkor azt is garantálniuk kell, hogy a projektgazdák a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységekre összpontosítsanak, megelőzendő
a támogatásmaximálás céljából keletkeztetett indokolatlan kiadásokat.
A 2004–2006-os időszakban az uniós jogszabályok94 tartalmazták a strukturális alapok és a kohéziós alap elszámolhatóságának elveit, általános és részletszabályait. Ez a felállás nehézkessé tette a programok pénzügyi lebonyolítását, hiszen
az elszámolhatósággal kapcsolatos kérdésekben a tagállamoknak folyamatosan
egyeztetniük kellett az Európai Bizottsággal. A 2007–2013-as időszak egyik legfontosabb változása, hogy – az alapelvek és az egyes alapokra vonatkozó negatív
lista kivételével – az uniós szintű állami támogatási szabályok figyelembe vétele
mellett tagállami hatáskörbe került az elszámolhatósági szabályok megalkotása
(Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről). Lehetségessé vált továbbá,
hogy a kedvezményezettek a le nem vonható áfa kifizetéseiket a projektek keretében költségként érvényesíthessék, illetve – az új tagállamokban – elszámolhatóvá
váltak a lakóépületek energiatakarékosságának javítását szolgáló fejlesztések is. A
2014–2020-as uniós szabályozás bizonyos feltételek esetén továbbá lehetővé tette
a támogatás programterületen kívüli felhasználását, illetve növelte a régiókategóriák közötti átjárhatóságot is.
A végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza a nemzeti szabályozást95
az elszámolható költségekről. Ez rögzíti az elszámolhatósággal összefüggő legfontosabb definíciókat, így az elszámolható költség meghatározását is: olyan kiadás, amelyet a releváns uniós szabályozás nem tilt, a felhívás elszámolhatónak
minősít, a támogatási szerződésben rögzítésre került, és közvetlenül a támogatás
céljával összefüggésben, illetve elszámolhatósági időszakon belül és ténylegesen
merült fel, valamint (elszámoló bizonylattal96) alátámasztott.
Lefekteti az elszámolhatósági elveket, miszerint az adott költség ténylegesen
felmerült, mind megfelelő jogalapjuk (pl. szerződés, visszaigazolt írásbeli megrendelő), mind pedig teljesítésük (bizonylat) bizonyított, valamint valós munkára alapozottak (valós költség alapú elszámolás). A kiadásnak segítenie kell a
94

95

96

A Bizottság 1685/2000/EK rendelete (2000. július 28.) a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása
részletes szabályainak megállapításáról
Az Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló programok terhére megvalósuló projektekre
külön szabályozás vonatkozik.
Kivéve az egyszerűsített pénzügyi elszámolási módokat.
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projekt céljainak elérését, vagy annak végrehajtásához szükséges, illetve szerepel
a projekt elfogadott (eredeti és/vagy módosított) költségvetésében. Olyan mértékben számolható el, amilyen mértékben a projekthez kapcsolódik, illetve annak
célját szolgálja. Nem haladhatja meg a szokásos piaci árat. Az elvek teljesülésének
bemutatása a kedvezményezett felelőssége, a szabályozás az ezzel kapcsolatos teendőket és minimumkövetelményeket adja meg.
A 2014-es időszakban már nem létezik OP-szintű hazai szabályozás, a program szövege azonban így is fontos iránymutatással szolgál a kiadás elszámolhatóságához (magyarán a költség és az OP tartalma összeköthető). A pályázati felhívás
tartalmazza az adott projektben elszámolható költségek körét: ez értelemszerűen
a nemzeti szabályozásban megengedett kiadásokra építhet csak, azokat azonban
a konstrukciótól függően tovább szűkítheti, korlátozhatja. A támogatási szerződés/okirat rögzíti az elszámolhatósági időszakot is (fontos, hogy a költség/kiadás
a projekt fizikai befejezésének határidejéig merüljön fel).

Az elszámolhatóság meghatározó feltételei,
ezek változása a programidőszakok között
Az elszámolhatóság feltételei több forrásból táplálkoznak. Az alapelveket és
legfontosabb korlátokat maga az uniós jogszabálycsomag (közös és alaprendeletek, valamint az állami támogatási szabályokra vonatkozó csoportmentességi
rendelet97) tartalmazzák, a részletszabályokat a nemzeti elszámolhatósági rendelkezések bontják ki, az elszámolhatóságot a konstrukciók tartalmához pedig
az operatív program és a pályázati felhívás igazítja. Abban az esetben, ha az
operatív program módosítása támogathatóság tekintetében új területekre, eszközökre is kiterjed, azok az OP-módosítás benyújtásának napjától minősülnek
elszámolhatónak98.
Az Uniós jogszabályok egyaránt tartalmaznak pozitív és negatív jellegű felsorolást. A 1303/2013 EU-rendelet99 általános szabályként tiltja az alábbiak elszámolását:
a) Hitelkamat (kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás vissza
nem térítendő támogatás esetében)
b) Föld vásárlásakor a projekt teljes elszámolható költségének 10%-át meghaladó érték100
c) Áfa (a nemzeti szabályozás értelmében le nem vonható áfa kivételével)
A csoportmentességi rendelet is rendelkezik az elszámolható költségekről,
például az egyes támogatási jogcímek vonatkozásában:
97

98
99
100

A Bizottság 651/2014/EU-rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról
Ettől az Európai Bizottság határozata rendelkezhet eltérően.
69. cikk (3) bekezdése
Ettől eltérés 15%-ig a hasznosítatlan iparterületek és infrastruktúra esetében, valamint magasabb mértékben környezetmegőrzést szolgáló beruházások esetében lehetséges.
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•

képzési támogatás esetében: az oktatók személyi jellegű ráfordításai
azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen, a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségek,
a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségek stb.;
• hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetében: a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb tizenkét hónapos időszak bérköltségei.
A csoportmentességi rendelet fontos rendelkezései közé tartozik az elszámolható költségek jogcímek szerinti maximum aránya (maximum támogatásintenzitás) a projekteken belül.
Az alaprendeletek közül az ESZA kizárja az infrastrukturális javak vásárlásához, illetve a föld-, telek-, ingatlanvásárláshoz kötődő kiadások elszámolhatóságát, míg az ERFA-rendelet101 tiltja az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek támogatását:
a) atomerőművek leállítása és építése;
b) 2003/87/EK-irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő,
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások;
c) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala;
d) az uniós állami támogatási szabályok szerint nehézségekkel küzdő vállalkozások támogatása;
e) repülőtéri infrastrukturális beruházások a környezetvédelemhez
kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.
Az ERFA-ból kizárt kiadások nem terhelhetőek a Kohéziós Alapra, illetve
lakóingatlan javára történő beruházás is csak akkor megengedett, ha megújuló
energiával vagy energiahatékonysággal összefüggő fejlesztésre irányul. Az EMVA
esetében korlátozó rendelkezésre példa, hogy az uniós szabályozás korláthoz köti
a pénzeszközök tanulmánykészítésre fordítását, míg az ETHA-rendelet nem engedélyezi például új halászhajók építését.
A megengedő lista szintén a rendeletekbe épül be102, és lefekteti, hogy az alap
pénzeszközei milyen típusú fejlesztések megvalósítását segítik. Példának okáért
101

102

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) 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
Az EMVA-rendelet tételesen lefekteti az operatív program keretében támogatható kiadások típusait. 61.
cikk
Támogatható kiadások (1) Amennyiben az e rendelet alapján nyújtott támogatás működési költségek
fedezésére is fordítható, a következő költségtípusok támogathatók: a) operatív költségek; b) személyzeti
költségek; c) képzési költségek; d) közönségkapcsolati tevékenységekhez kapcsolódó költségek; e) pénzügyi költségek; f) hálózatépítéssel kapcsolatos költségek.
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az ESZA esetében az alaprendelet103 3. cikke – A támogatások köre – tartalmazza
a tételes listát.
A kiadások tartalmi illeszkedése tekintetében hangsúlyozni kell azonban,
hogy nemcsak a meghatározott tevékenységtípusok valamelyikével kell összhangban állniuk, hanem egyértelműen hozzá kell járulniuk az adott tematikus
cél/beruházási prioritásának megvalósításához.
A nemzeti elszámolhatósági útmutató104 részletesen ismerteti az elszámolható költségeket, egyesekhez százalékban meghatározott maximum mértéket (pl.
az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének 2%-át) vagy összegszerűen lefektetett korlátot
(külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el) rendel. Az
általános irányelvek mellett speciális elszámolhatósági szabályok (K+F+I, pénzügyi eszközök) is megjelennek.
A kiadások elszámolhatósága időben is kötött, azaz
• azok a kiadások számolhatóak el, amelyek 2014. január 1. és 2023. december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódnak, a kedvezményezettnél merültek fel, illetve kifizetésre is kerültek;
• EMVA esetében a költség akkor számolható el, ha a támogatást a kifizető
ügynökség a kedvezményezettnek 2014. január 1. és 2023. december 31.
között ténylegesen kifizeti;
• az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) keretében felmerülő kiadások akkor támogathatóak, ha a kezdési időpontot, tehát 2013. szeptember 1-jét követően merültek fel. Az RSZTOP esetén az elszámolhatóság kezdő időpontja 2013. december 1.
Az irányító hatóság a pályázati felhívásban – pl. az operatív program éves
szintű abszorpciós követelményeiből kiindulva – szűkebb időtartamot is meghatározhat.
Tekintettel arra, hogy az ESB-alapok alapvető célja, hogy hozzáadott értéket teremtsenek, azaz olyan fejlesztéseket mozdítsanak elő, amelyek támogatás
nélkül nem jöhetnének létre, befejezett projektek utólagos finanszírozására a
pénzeszközök nem használhatóak fel. Ezek olyan projekteket jelentenek, amelyek fizikai-szakmai megvalósítása teljes körűen lezárult a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjára (függetlenül attól, hogy a kedvezményezett a költségek egész körét kifizette-e már).
A kettős finanszírozás elkerülése érdekében nem nyújtható hozzájárulás
azokra a költségekre, amelyek ugyanazon alap terhére más programban, vagy
más típusú uniós forrásból már támogatásban részesültek.
103

104

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU-RENDELETE (2013. december 17-én) az
Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A végrehajtási rendelet 5. mellékletét alkotó Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről a 2014–
2020 programozási időszakban
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A felelős gazdálkodás elve egyre erőteljesebben került előtérbe, mára pedig
meglehetős óvatosságra inti az irányító hatóságokat az elszámolható költségek
meghatározásakor. A felhívások a nemzeti elszámolhatósági szabályokhoz képest
további szűkítéseket tartalmazhatnak (pl. mellőzhetik, sőt egyenesen kizárhatják
valamely költségtípus elszámolását). Gyakori továbbá az a megoldás is, hogy a
felhívásban valamely költségtípus (pl. százalékos korlát vagy egységár formájában) maximálásra kerül.
Az uniós jogszabály műveletek tartósságára vonatkozó előírásait a projektek
eredményeinek megőrzése vezérli, amelyek egyre részletesebb megfogalmazást
nyernek a különböző időszakok szabályozásában105. Ennek értelmében infrastrukturális vagy termelőberuházások esetében a támogatás visszafizetési kötelezettség alá esik, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított
öt éven belül106, vagy az állami támogatásokról szóló szabályozás megszabta időkereteken belül
a) a termelőtevékenység megszűnik vagy a programterületen kívül folytatódik (áthelyezés révén), vagy
b) az infrastruktúrához kapcsolódóan a tulajdonviszonyok megváltozása
(tulajdonosváltás) egy céget vagy állami szervezetet jogosulatlan előnyhöz juttat, vagy
c) a projekt jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben bekövetkező változások az eredeti célkitűzések elérését veszélyezteti.
A visszafizetendő támogatás mértékét annak az időszaknak a figyelembevételével kell meghatározni (arányosítás), amelynek során nem érvényesültek a
projektek tartósságával összefüggő előírások.
Akkor is a támogatás visszafizetésére kerül sor, ha az infrastrukturális vagy
termelőberuházásra nyújtott támogatás utolsó részletének kifizetéstől számított
tíz éven – állami támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás megszabta határidőn – belül a kedvezményezett a termelőtevékenységet az
unión kívülre helyezi, kivéve abban az esetben, ha a kedvezményezett kkv.
Az ESZA, valamint a többi ESB-alap terhére támogatott egyéb beruházások esetében csak akkor áll fenn visszafizetési kötelezettség, ha az állami támogatásokra vonatkozó szabályok értelmében a beruházás fenntartásra kötelezett,
és az állami támogatási szabályokban meghatározott időszakon belül a termelőtevékenység megszűnik vagy áthelyezésre kerül. Mentesülnek a visszafizetési
kötelezettség alól azon projektek, ahol a termelőtevékenység megszűnésére csőd
következtében – és nem csalásból – kerül sor.
A földrajzi elszámolhatóság terén nagyobb rugalmasságot hozott a jelen
időszak szabályozása. Míg az egyértelmű, hogy a támogatások egy-egy régióhoz
105
106

Jelenleg 1303/2013 EU-rendelet 71. cikkely
3 évre csökkenthető a kkv-k által végbement beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartása esetén.
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kapcsolódnak, azok javát szolgálva, bizonyos projektek (pl. nemzetközi együttműködések) esetében azonban a régió határain túl is keletkeznek kiadások. Ezek
elszámolásához az alábbi szabályok kapcsolódnak:
Az ESB-alapok pénzeszközei akkor fordíthatóak a programterületen kívül
eső, ám az Unió területén belül megvalósuló projektek költségeinek támogatására, ha
• a művelet a programterület javát szolgálja107,
• az irányító hatóság a kiadások esetében ellátja az irányítási és kontrollfeladatokat vagy más tagállamra átnyúló projektek esetében erről az érintett tagállam hatóságaival megegyezést köt, és azok ezt átvállalják,
• a monitoring bizottság hozzájárult.
Az érintett projektek elszámolható költségeit a programterület és a projekt
végrehajtási helyszíne szerinti terület(ek) között arányosítani kell az alapján,
hogy az adott területeken mekkora hasznot generál a projekt (mivel ez egy elég
tág megfogalmazás, általában az adott területeken élő lakosságszám alapján kerül
meghatározásra). A projekteknek így az arányosított, programterületen kívül eső
elszámolható költségei finanszírozhatók a programterület forrásaiból is: ERFA,
KA esetében az összes így finanszírozott költségnek ugyanakkor az érintett prioritási tengely maximum 15%-a, EMVA esetében pedig a program maximum 5
%-a lehet. Az ESZA esetében nincs összegkorlát, illetve a monitoring bizottság
jóváhagyása sem szükséges.
ESZA-finanszírozású operatív program költségvetése, vagy több alapból finanszírozott operatív program esetében az ESZA-pénzeszközök 3%-a erejéig az
unión kívül felmerülő kiadások is elszámolhatóak. Ennek feltételei: a költségek az
alábbi tematikus célokat – „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint
a munkavállalói mobilitás támogatása”, illetve „Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás érdekében” – segítik, az érintett projekteket/projekttípusokat pedig a monitoring bizottság hagyja jóvá. A programterületen kívüli, határon
átnyúló fejlesztések, transznacionális műveletek végrehajtása során ugyanazon
költségek számolhatók el a projekt keretében, mint a programterületen. Az Unión kívüli területeken felmerült kiadások százalékos korlátozása alól kivételt képeznek a technikai segítségnyújtási és promóciós kiadások.
A programterületen vagy az unión kívül felmerülő kiadásokról az irányító
hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie és az éves végrehajtási jelentésben adatot
szolgáltatnia.
Végül, de nem utolsó sorban le kell szögezni, hogy a programok keretében
kizárólag olyan kiadások számolhatóak el, amelyek szabályosságát a kedvezményezett dokumentumokkal tudja alátámasztani (lásd dokumentumok megőrzése).
107

Azaz a projekt programterületen átnyúló része is a támogatott programterület javát szolgálja.
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Speciális támogatási és elszámolási formák
A humánfejlesztési területre különösen jellemzőek az olyan projektek, amelyek nagyszámú kis összegű elszámolási tételt tartalmaznak, tehát mind az elszámolásokat összeállító kedvezményezett, mind az azokat ellenőrző irányító
hatóság számára nagy munkaintenzitást jelentenek. A kedvezményezettek köre
továbbá számos olyan szervezetet magában foglal, amelyek számára korlátozott
kapacitásuk okán folyamatos nehézségeket okoz a projektek pénzügyi lebonyolítása, különös tekintettel a támogatások elszámolására.
E problémák megoldása érdekében az adminisztratív terhek visszaszorítására irányuló törekvések az elszámolhatóság terén is megjelentek. A számlaös�szesítő megengedi a kis összegű kiadások összevont és egyszerűsített108 formában
történő benyújtását.
A 2007–2013-as időszak uniós szabályozása lehetővé tette az egyszerűsített
elszámolási módok alkalmazását. E „tesztidőszak” tapasztalatainak figyelembevételével a 2014–2020-as időszakban ezen eszközök jóval szélesebb körű alkalmazást
nyertek. A háttérben az a kettős szándék áll, hogy csökkenjenek az érzékelhetően
kis összegű, ám nagyszámú és közvetett költségekkel összefüggő elszámolások elkészítésével, illetve ellenőrzésével összefüggő ráfordítások, másrészt megelőzhetőek
legyenek – éppen a számosságból, illetve az érintett kedvezményezettek kapacitáshiányából adódó – ellenőrzési kockázatok és ezáltal szabálytalanságok.
Az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazása kizárt a kizárólag közbeszerzés útján megvalósított projektek esetében, egyéb esetekben pedig három típusa különböztethető meg109:
• átalány alapú egységköltség,
• egyösszegű átalány, amennyiben a közpénzből való hozzájárulás nem
haladja meg a 100 000 eurót,
• százalékban meghatározott átalány alapú finanszírozás alkalmazása egy
vagy több meghatározott költségkategóriára.
Valamennyi átalány típusú elszámolási mód tekintetében az a kiindulópont,
hogy a támogatás nem az aktuális, tényleges és tételesen bemutatott kiadások
alapján kerül kifizetésre, hanem egy előre meghatározott, a valóshoz közelítő értéken. Ennek kialakításához az uniós jogszabály többféle lehetőséget is biztosít:
az irányító hatóság visszanyúlhat a korábbi hasonló uniós vagy hazai finanszírozású fejlesztések esetében tapasztaltakhoz (ún. historikus adatok), használhat
más uniós programok esetében alkalmazott módszertanokat, illetve átveheti az
ESB-alapok szabályozásában lefektetett rátákat is.
A számítási módszertan kidolgozásával kapcsolatos alapvető elvárás, hogy
az igazságos, méltányos és ellenőrizhető legyen, melynek alapjául szolgálhatnak
108
109

Tételes alátámasztás nem kerül benyújtásra.
CPR 68 cikk (1)
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i.) statisztikai adatok vagy más objektív információk, ii.) a kedvezményezettek
hasonló fejlesztései során korábban felmerült költségeinek ellenőrzött (múltbeli)
adatai, az iii.) a kedvezményezettek szokásos számviteli gyakorlata.
Ezen a ponton fontos megkülönböztetni az elszámolható költségek típusait:
• közvetlen költségek: azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kedvezményezett egyedi tevékenységéhez, amennyiben az ezen egyedi tevékenységgel meglévő kapcsolat bizonyítható (például közvetlen időnyilvántartás útján),
• közvetett költségek: azok, amelyek nem kapcsolódnak vagy nem kapcsolódhatnak közvetlenül a kedvezményezett egyedi tevékenységéhez. E
költségek közé tartozhatnak az adminisztratív kiadások, amelyek esetében nehéz pontosan meghatározni az adott tevékenységnek betudható
összeget (jellemző adminisztratív kiadások, rezsi költségek stb.)
Amennyiben valamely művelet végrehajtása közben közvetett költségek keletkeznek, ezek átalány alapú kiszámítására az uniós rendelet a következőképpen
biztosít lehetőséget:
• tagállami módszertan alkalmazása mellett (amely értelemszerűen
megfelel a fenti alapelveknek és hasonló konstrukciók adataira támaszkodik): az elszámolható közvetlen költségek 25 %-áig terjedő
átalány,
• közvetlenül alkalmazhatóan (további megalapozó számítás nem szükséges): az elszámolható közvetlen személyi jellegű költségek 15 %-áig terjedő átalány), továbbá ESZA esetében ez lehet 40% azzal, hogy ez esetben a ráta nem csak a közvetett, hanem a személyi költségek kivételével
fennmaradó mindenfajta költséget fedez,
• más uniós programok keretében alkalmazott módszerek és ráták alapján
számított, az elszámolható közvetlen költségekre vonatkozó százalékban
meghatározott átalány.
Azokban az esetekben, amikor a támogatás nem haladja meg a 100 000 eurót, az általány mértékének meghatározása eseti jelleggel, az irányító hatóság által
jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján is történhet. Ha a projekt támogatási
összege nem haladja meg az 50 000 eurót, és egyéb szabályok nem zárják ki az
egyszerűsített elszámolási módok alkalmazhatóságát, akkor alkalmazni kell az
egyszerűsített elszámolási módot.
Átalányelszámolás esetében a kedvezményezettnek a költségek alátámasztását nem kell benyújtania; az ellenőrzések is kizárólag az átalányelszámolás alkalmazásához szükséges feltételek meglétére szorítkoznak (pl. az elszámolás megfelelő mértékű átalányösszeget tartalmaz.)110
110

Bármelyik egyszerűsített elszámolási mód kerül is alkalmazásra, a költségekhez kapcsolódó számviteli
bizonylatokat illetve a dokumentumkezelést a hazai számviteli szabályoknak megfelelően a kedvezményezettnek természetesen meg kell őriznie.
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A fenti elszámolási módok az irányító hatóság és a kedvezményezett közötti
elszámolások módjait határozzák meg. Emellett az ESZA-rendelet111 lehetőséget
nyújt arra, hogy az elszámolás az Európai Bizottság és a tagállam (irányító hatóság) között is egyszerűsített elszámoláson alapuljon. Ebben az esetben az Európai
Bizottság az általa meghatározott átalány alapú egységköltségek vagy egyösszegű
átalányok alapján térítheti meg a tagállamok által a kedvezményezetteknek kifizetett összegeket A pénzügyi audit kizárólagos célja annak az ellenőrzése, hogy
az Európai Bizottság által az átalány alapú egységköltségek vagy egyösszegű átalányok alapján teljesített kifizetésekre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A lehetőség alkalmazása nem jelenti azt, hogy a tagállamnak a kedvezményezettel is
egyszerűsített költségelszámolás alapján kellene elszámolnia. Az megmaradhat
valós költség alapú elszámolási renden, viszont ekkor az irányító hatóság és a
kedvezményezett közötti elszámolási gyakorlatot és az azokon alapuló összegeket
az audit hatóság vagy az Európai Bizottság által végzett audit nem vizsgálja.
Az Európai Bizottság a fenti elszámolás érdekében az egyszerűsített elszámolási módszertanokat és átalányokat a tagállam kérésére saját módszertan alapján, minden tagállamra megállapítja (de utóbbit sem kötelezően). A jóváhagyott
módszertanokat bizottsági rendelet112 rögzíti. Jelenleg átalány alapú egységköltség formájában egy minden tagállamra kiterjedő egyszerűsített elszámolási mód
került bevezetésre, az EUROSTAT adataira alapulóan113 egyelőre csak az oktatási
fejlesztések területén. Magyarország egyik ESZA programja vonatkozásában sem
vette igénybe ezt az elszámolási módot.

Közös cselekvési terv
A közös cselekvési terv bevezetését az eredményesség javításának és egyúttal
az adminisztratív terhek csökkentésének szándéka vezérelte: „A közös cselekvési
terv olyan művelet, amelynek hatályát az elérendő kimenetek és eredmények ös�szefüggésében határozzák meg.”114 Opcionális eszköz, alkalmazásáról a tagállamok
szabadon dönthetnek. Irányulhat projektre vagy egész projektcsoportra, azonban mindenképpen egyetlen műveletnek számít; a közkiadás mértéke minimum
10 000 000 euró, vagy az operatív program(ok) közkiadásainak 20%-a (amelyik
alacsonyabb összeg). Kísérleti projekt esetében a minimális közkiadás 5 000 000
euróra csökkenthető. Az elkészült tervet (és később szükség szerint a módosítá111

112

113
114

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete, 14. cikk Egyszerűsített költségelszámolási
rendszerek
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2195 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az Európai Szociális
Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről
Említett rendelet XIV. melléklete
CPR 104. cikkének (1) bekezdése
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sára vonatkozó kérelmet) az irányító hatóság jóváhagyásra benyújtja az Európai
Bizottság számára, a dokumentumban pedig számot ad a kedvezményezett felkészültségéről is (szakértelem, menedzsment és pénzügyi kapacitás).
A terv alkalmazásának lényege, hogy az operatív program egy részének
megvalósítása és finanszírozása eredmény alapján történik, ahol a hangsúly egyrészt a beavatkozási logikán, másrészt az előre meghatározott kimeneti mutatók, eredmények elérésén nyugszik. Az ún. integrált eszközök közé tartozik, beavatkozásait több operatív program, illetve finanszírozó alap115 is támogathatja.
Ugyanakkor az egyszerűsített elszámolási módok egyik típusát is képezi, mivel
elszámolása hasonló az egységköltség-alapú és egyösszegű átalányhoz, de utóbbi
felső korlátja nélkül. Az Európai Bizottság a tervet jóváhagyó határozatában rögzíti az elszámolás alapját alkotó egységköltséget (és az ezekhez rendelt mennyiségi volument) és/vagy egyösszegű átalányt, amely nagyobb jogbiztonságot hordoz
(mint az egyszerűsített elszámolások általában, hiszen utóbbiakat nem szükséges
előzetesen az Európai Bizottsággal engedélyeztetni). A terv egyes projektjeihez
rendelt egy vagy több mutató tekintetében egységköltség- vagy egyösszegű átalány társul, melyek kifizetésére az eredménymutatók teljesülésének függvényében kerül sor. A tagállam kérésére a bizottsági határozat rendelkezhet a teljesítménymutatók rugalmasságáról (pl. az alul, illetve túlteljesített indikátorok között
10%-os mértékig lehetőséget nyújt a kiegyensúlyozásra).
A terv megvalósítását – a monitoring bizottságtól független – irányító bizottság felügyeli, mely évente legalább két alakommal ülésezik.
Közös cselekvési terv Magyarországon nem került kialakításra.

115

A közös cselekvési terv támogatható az ESZA, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, az ERFA és/
vagy a Kohéziós Alap forrásaiból.
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II/24. táblázat: Összefoglaló az egyszerűsített elszámolási módok jellemzőiről
A CPR 67. és 68. cikke
és az ESZA-rendelet 14.
cikkének (2)–(4)
bekezdése szerinti
egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek
Az egySzázalékban
szerűsített meghatározott átalány
költségel- alapú finanszírozás,
számolási átalányalapú
lehetőség egységköltségek és
típusa
egyösszegű átalányok

Közös cselekvési tervek

Az ESZA-rendelet 14. cikkének (1) bekezdése (7) (ha az
egyszerűsített költségelszámolási lehetőség a művelet
valamennyi költségére kiterjed,
és meghatározott érték)

Átalány alapú
egységköltségek
és egyösszegű átalányok;
Az egyösszegű átalány
alkalmazása esetén
nincs küszöbérték

Átalány alapú egységköltségek
és egyösszegű átalányok;
az egyösszegű átalány
alkalmazása esetén nincs
küszöbérték

Az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségeket az
Bizottsági Nincs hivatalos
Európai Bizottság határozza
jóváhagyás jóváhagyás
meg felhatalmazáson alapuló
jogi aktusban
A rendeletek nem határoznak
Igazságos, méltányos
Igazságos, méltányos és meg konkrét módszert az
és ellenőrizhető
ellenőrizhető módszeren ESZA-rendelet 14. cikkének (1)
módszeren alapuló
alapuló számítás;
bekezdése szerinti egyszerűsíszámítás;
Meglévő uniós vagy
tett költségelszámolás
Meglévő uniós vagy
nemzeti programok
megállapítására;
nemzeti programok
igénybevétele hasonló
Az Európai Bizottság
igénybevétele hasonló
típusú művelet és
ugyanakkor a következő módtípusú művelet és
kedvezményezett esetén; szereket kívánja alkalmazni:
Számítási kedvezményezett
A rendeletekben
igazságos, méltányos és
módszer
esetén;
meghatározott ráták és
ellenőrizhető módszeren
A rendeletekben
módszerek alkalmazása alapuló számítás;
meghatározott ráták és
(A CPR 67. cikkének (5)
meglévő uniós vagy nemzeti
módszerek alkalmazása
bekezdése és 68.
programok igénybevétele
(A CPR 67. cikkének (5)
cikkének (2) bekezdése + hasonló típusú művelet és
bekezdése és 68. cikke
az ESZA-rendelet 14.
kedvezményezett esetén;
+ az ESZA-rendelet
cikkének (1)–(3)
a rendeletekben
14. cikkének (2) és (3)
bekezdése)
meghatározott ráták és
bekezdése)
módszerek alkalmazása
Az Európai Bizottság és
a tagállam, valamint a
tagállam és a
kedvezményezett közötti
Az Európai Bizottság
visszatérítésre ugyanaz
és az irányító hatóság,
az egyszerűsített
valamint az irányító
költségelszámolási
Az Európai Bizottság és a
hatóság és a
rendszer irányadó;
tagállam, valamint a tagállam
Visszaté- kedvezményezett
A kedvezményezett
és a kedvezményezett közötti
rítés
közötti visszatérítésre
alkalmazhat különböző
visszatérítésre különböző
ugyanaz az
pénzügyi rendelkezésealapokon is sor kerülhet
egyszerűsített
ket (például közbeszerköltségelszámolási
zés esetében), de a neki
rendszer irányadó
járó visszatérítésre az
elfogadott egységköltségek/ egyösszegű átalányok alapján kerül sor
Nem alkalmazható a
Alkalmazható a teljes
Alkalmazható a teljes
Közbeteljes mértékben
mértékben közbeszerzés
mértékben közbeszerzés
szerzés
közbeszerzés tárgyát
tárgyát képező
tárgyát képező projektekre is
képező projektekre
projektekre is
Forrás: Útmutató a közös cselekvési tervekről
Jóváhagyás a közös
cselekvési tervről szóló
határozat keretében
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Globális támogatások
A globális támogatások az ERFA-ESZA pénzeszközeihez való egyszerűbb
hozzáférést szolgáló eszköz, célcsoportját általában kisebb, helyi, civil és más nem
kormányzati szervezetek alkotják. Az irányító hatóság a végrehajtással összefüggő feladatok ellátását írásbeli megállapodás alapján egy közreműködő szervezetre testálhatja, utóbbi lehet pl. helyi önkormányzat, regionális fejlesztési szervezet,
nem kormányzati szervezet. Az irányító hatóságnak előzetesen meg kell győződnie a közreműködő szervezet alkalmasságáról, miszerint rendelkezik a szükséges
szakértelemmel, adminisztratív és pénzügyi háttérrel.
Globális támogatás Magyarországon nem került kialakításra.

Elszámolhatóság és eredményesség
Az egyszerűsített elszámolási módok közvetve és közvetlen módon is javíthatják a programok eredményességét: a kedvezményezett és az intézményrendszer adminisztrációs terhei csökkennek, továbbá a tételes elszámolás mellőzésével
felszabaduló energiákat a projektek tartalmi kérdéseire fordíthatják. Emellett az
egyösszegű átalány módszertana közvetlenül összekapcsolja a támogatás kifizetését az előzetesen meghatározott kimeneti mutatók maradéktalan teljesülésével,
azaz a támogatás folyósítására kizárólag a sikeresen végrehajtott tevékenységek
következtében kerülhet sor.
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Kifogás és jogorvoslati eljárások
A jogorvoslathoz való jog az Alaptörvényben rögzített alkotmányos alapjog,
mely a támogatás igénylőjét és a kedvezményezettet a támogatásokhoz való hozzájutás és azok felhasználása során megillet. A kifogás és jogorvoslat terén lényegében a
2014–2020-as időszakra teljesedtek ki a pályázók/kedvezményezettek jogosítványai,
és forrtak ki a kapcsolódó mechanizmusok azoknak a helyzeteknek a kezelésére,
amikor a támogató eljárását, döntését vitatják. A támogató döntésének megkérdőjelezésére a pályázatkezelés teljes folyamata során különböző időpontokban és tárgyban kerülhet sor. Az eljárásrend eszerint megkülönbözteti a „kifogás” intézményét,
amelynek középpontjában a támogató által követett eljárás szabályszerűsége áll, illetve a „jogorvoslat” intézményét, amely a támogatás felhasználásával összefüggő szabálytalansági döntés végeredményére (kiemelten annak jogszerűségére) összpontosít.

Kifogás
A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától kezdve a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt
több alkalommal is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a támogató által meghozott
döntés kedvezőtlenül érinti/és vagy azt megalapozatlannak tartja.A közreműködő szervezet döntése ellen, a kifizető ügynökség döntése ellen és az irányító hatóság döntése ellen az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a projektkiválasztásra, valamint a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés
megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a támogatási szerződésbe, felhívásba ütközik.
Az eljárás megindítása határidőhöz kötött: a kifogást a kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kell benyújtani elektronikus úton, a kifogást
indokolni kell. A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha:
• a kifogást a kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 napon túl nyújtották be,
• a kifogást nem az arra jogosult nyújtotta be,
• a korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő,
• a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban vagy
a támogatási szerződésben foglalt rendelkezésre történő hivatkozást,
• a kifogást kifogás tárgyában hozott döntés ellen nyújtották be,
• a kifogást olyan döntés, nyilatkozat, tanúsítvány, jelentés ellen nyújtották be, amely ellen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint kifogás
benyújtásának nincs helye,
• a kifogás kizárólag a döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett
jogsértés a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható,
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•

a kifogást tartaléklista megszüntetéséről hozott döntés ellen terjesztették
elő, vagy
• a kifogást nem az elektronikus alkalmazáson keresztül terjesztették elő.
Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni, ami egyszer meghosszabbítható további 30 nappal. Az irányító hatóság, a közreműködő szervezet, a kifizető
ügynökség döntése ellen benyújtott kifogást, az abban foglaltakkal kapcsolatos
írásbeli szakmai álláspontját és az ügyben keletkezett dokumentációt a kifogás
beérkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszternek elbírálásra. Alapszabály, hogy a kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt ügyintézőként az, aki a kifogás által érintett projekt kiválasztási eljárásában, illetve a támogatási döntés előkészítésében részt vett..
A kifogás az érdemi elbírálásig bármikor visszavonható, ám ebben az esetben a kedvezményezett azt ismételten előterjeszteni már nem tudja.
Ha a kifogással támadott döntés jogszabálysértő mivolta megállapításra kerül (akár úgy, hogy a kifogással érintett szervezet a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad, akár úgy, hogy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogásban foglaltaknak helyt ad), a döntést felül kell
vizsgálni. Ennek során a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad,
és egyúttal gondoskodni kell a jogszerű állapot helyreállításáról. E döntés ellen
ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az ellen, amely ellen a kifogást eredetileg benyújtották.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban dönthet úgy, hogy a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, vagy
pedig a kifogást indokolt döntésével elutasítja. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a kifogás benyújtóját, valamint azt a szervet, akinek a döntése
ellen a kifogást benyújtották.
A kifogásnak az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
számára történő felterjesztésig az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, a közreműködő szervezet, a felterjesztést követően pedig az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a kifogásra vonatkozó döntés meghozataláig
• a kifogás visszavonásra került,
• a forráshiány miatt elutasított pályázó támogatásban részesült,
• a kifogásolt döntést hatályon kívül helyezték,
• a támogatási jogviszony a kifogástól függetlenül megszűnt,
• a kifogással érintett támogatási kérelem ismételten benyújtásra került,
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•
•

a jogilag kötőerővel bíró megállapodás116 időközben megszületett,
a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló cselekmény megismétlésre
került,
• a kifogásolt döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesült,
• a kifogás benyújtója jogutód nélkül megszűnt.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének
nincs helye. Ha a kifogást elbíráló döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve
számítási hiba van, a döntést hozó szervezet a hibát az erre irányuló kérelemre
vagy hivatalból kijavítja, ha az érdemben nem változtatja meg az ügy kimenetelét.
A kifogást elbíráló szervezet a döntése kézbesítését követő 30 napon belül azt vis�szavonja és új döntést hoz, ha a kifogás elbírálását követően megismert tények alapján
a döntés jogszabályt sért, vagy a támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik.
Nem lehet kifogással élni a szabálytalanságot megállapító döntés és az azzal
összefüggő jogorvoslati eljárást lezáró döntés, valamint a projektek végrehajtásához kapcsolódó minőségellenőrzési jelentés, tanúsítvány, utóellenőrzési jelentés,
projektfejlesztés, konzultáció keretében adott észrevétel, javaslat ellen.

Jogorvoslat szabálytalansági döntés ellen
A (támogatási szerződés megkötését követően lefolytatható) szabálytalansági eljárás egyik lehetséges kimenete, hogy a támogató megállapítja, hogy a kedvezményezett nem teljesítette a jogszabályokban, a felhívásban, illetve a támogatási
szerződésben/okiratban meghatározott kötelezettségeit, ami által sérültek vagy
sérülhetnek az uniós/hazai költségvetés érdekei is. A meghozott szabálytalansági
döntés a kedvezményezett számára a támogatási jogviszonyból származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve szüntet meg117. Amennyiben a szabálytalansági döntés jogszabálysértő vagy támogatási szerződésbe vagy
felhívásba ütközik, a Kedvezményezett a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal, jogorvoslattal élhet. Ha azonos szabálytalansági döntés ellen több kedvezményezett is jogorvoslati kérelemmel él, ezek egy eljárás keretében kerülnek
kivizsgálásra. A szabálytalansági döntésben meghatározott jogkövetkezmények
érvényesítése – ez alól a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó döntés kivételt képez – a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig nem kezdhető meg.
A jogorvoslati kérelmet részletes indoklással kell alátámasztani ésazt a szabálytalansági döntés közlésétől számított 10 napon belül kell benyújtani az irányító hatóság számára.118
116

117
118

A támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelemre vonatkozó támogatási szerződést megkötötte vagy nyilatkozott a támogatói okirat elfogadásáról. A támogatási szerződés megkötésével a pályázó
lemond a kifogás további kivizsgálásáról.
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 166. § (1)
Ha a kérelmet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél terjeszti elő, a miniszter a
beérkezésétől számított öt napon belül megküldi az illetékes irányító hatóság részére.
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A kérelem kötelező tartalmi elemeit a végrehajtási rendelet sorolja fel; a kérelemben új – a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.
A kérelmet az irányító hatóság annak felterjesztéséig érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja, ha az nem felel meg a benyújtásával kapcsolatos előírásoknak (pl.
határidőn túl kerül benyújtásra, a kérelem benyújtója nem rendelkezik jogorvoslati jogosultsággal, a jogorvoslati kérelmet ugyanazon kedvezményezett ugyanazon szabálytalansági döntés ellen terjesztette elő, ha a kérelem szabálytalansági
jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen irányul, vagy nem teljesíti a jogorvoslati
eljárás megindításához szükséges tartalmi feltételeket, pl. nem tartalmaz pontos
hivatkozást vagy indoklást).
Ha a jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje valamennyi kérelem
benyújtására jogosult számára lejárt, az irányító hatóság a kérelem benyújtóját
a jogorvoslati határidő lejártát követő 5 napon belül tájékoztatja kérelem jogorvoslat elbírálására jogosult szerv részére történő továbbításáról. Amennyiben
releváns, az irányító hatóság tájékoztatásul megküldi a beérkezett és érvényes119
jogorvoslati kérelmet is. A kérelmet a Központi Koordinációs Szervnek a benyújtásától számított 10 napon belül120 meg kell vizsgálnia. Ha az irányító hatóság a
szabálytalansági döntésben elírást, illetve számítási hibát észlel, azt 5 napon belül
kijavítja121, amennyiben a módosítás nem hat ki az ügy érdemére. Amennyiben
a kijavításra az iratok felterjesztését követően került sor, erről a korrekcióról is
haladéktalan értesítést kapnak a támogatási szerződésben szereplő kedvezményezettek az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel együtt.
A kijavítás ellen jogorvoslattal a kedvezményezett nem élhet.122
Amennyiben a jogorvoslati kérelem alapján megállapítható, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, támogatási szerződésbe vagy felhívásba ütközik
az irányító hatóság, önrevíziót hajt végre.; ebben az esetben az irányító hatóság
a szabálytalansági döntést visszavonja. Ha azonban a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, az irányító hatóság új szabálytalansági eljárást indít. A döntésről az irányító hatóság tájékoztatja az érintett kedvezményezettet, az európai
uniós források felhasználásáért felelős minisztert.
Minden egyéb esetben az irányító hatóság a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos álláspontját valamennyi háttér dokumentációval123 együtt felterjeszti az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterhez, akinek a jogorvosla119
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Benyújtott kérelmét a kedvezményezett a jogorvoslati eljárás folyamán bármikor, így a beadási határidő
lejártát megelőzően is visszavonhatja.
Több azonos döntésre vonatozó kérelem benyújtása esetén az időben legkésőbbi határidőtől számítva.
Maga a kérelem is irányulhat erre, illetve ilyen irányú utasítást az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter is megfogalmazhat.
Hasonló korrekcióra a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntés során is sor kerülhet.
Pl. folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb hatósági, illetve bírósági
eljárásról szóló tájékoztatás.
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ti kérelem beérkezésétől számított 45 nap áll rendelkezésére, hogy a jogorvoslati
kérelemben foglaltakkal kapcsolatban döntést hozzon.
• Ha a jogorvoslati kérelemben foglaltak tisztázása ezt megkívánja, kérhet
kiegészítéseket a kedvezményezettől124, valamint – haladéktalan tájékoztatás mellett – az irányító hatóságtól is.
• Kikérheti/kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy más
hatóság, illetve a bíróság állásfoglalását is. Ez a lépés a folyamatban lévő
– illetve a miniszter által éppen a jogorvoslati kérelem kapcsán kezdeményezett – hatósági, bírósági eljárások esetében magával vonhatja a
jogorvoslati kérelem elbírálásának felfüggesztését.
• A felfüggesztés időtartama nem számít bele a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe.
A miniszter döntését az előzőekben említett eljárások eredményeként született állásfoglalások, döntések nem kötik.
A jogorvoslati kérelem elbírálása során mind az irányító hatóság, mind az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter bármikor rendelkezhet
a kifizetések felfüggesztéséről vagy éppen a felfüggesztés megszüntetéséről.
A jogorvoslati kérelem elbírálása az alábbi döntések valamelyikével zárulhat:
• a szabálytalansági döntés helybenhagyásával,
• a szabálytalansági döntés megsemmisítésével,
• a szabálytalansági döntés megsemmisítésével és új szabálytalansági eljárás lefolytatásával (ha a szabálytalansági gyanú megalapozott, ám kivizsgálásához nem áll elegendő információ rendelkezésre).
Ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg,
ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja az
irányító hatóságot.
Döntését az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 30 napon belül új döntés meghozatala mellett visszavonhatja, ha új vagy már meglévő,
az eljárásban figyelembe nem vett tény (adat, bizonyíték) jutott a tudomására.125
A (szabálytalansági döntés és a) jogorvoslati kérelmet elbíráló döntés külső
ellenőrző szervkérelmére is visszavonható. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az ellenőrzés alapján készültintézkedési terv elkészítésétől számított 45 napon belül döntését visszavonja és új döntést hoz.
Jogorvoslati kérelmét a kedvezményezett az eljárás lezárásáig bármikor vis�szavonhatja.

124
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A folyamat 15 napos határideje nem számít bele a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe.
Különösen ha sérti a vonatkozó jogszabályokban, pályázati felhívásban és támogatási szerződésben foglaltakat.
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Fejezet áttekintése
Az operatív programban kitűzött célok teljesülése a támogatást elnyert projektek megvalósításának sikerén múlik. Közpénzek okán elengedhetetlen a támogatás felhasználásának feltételekhez kötése a szabályosság és az eredményesség
érdekében. Nem lehet elfeledkezni a hatékonyságról sem. Az adminisztratív terhek csökkentésével felszabaduló energia – és ez egyaránt igaz a kedvezményezettekre és az intézményrendszerre – a projektek lényegi összetevőire fordítható,
emellett növekszik a kohéziós politika hitelessége is. A fejezet a projektek végrehajtásának fő elemeit, a kedvezményezettekkel szemben támasztott legfontosabb
követelményeket veszi számba.
Az első alfejezet a támogatási szerződéssel foglalkozik, bemutatja annak lényegét, szabályozói hátterét, a szerződés megkötéséhez szükséges kritériumokat, illetve a
kötelezettségvállalást kizáró okokat. Felvázolja a szerződéskötés folyamatát, az egyes
lépésekhez tartozó teendőket és határidőket. Bemutatja a jelenleg hatályos szerződésminta felépítését, a szerződésmódosítás rendjét, eseteit, továbbá kitér az első időszak
óta megvalósult egyszerűsítésekre, így a támogatási okirat bevezetésére is.
Az utófinanszírozású támogatási rendszer olyan terhet ró az általában forráshiányos kedvezményezettekre, hogy előleg nélkül nem lennének képesek
projektjük véghezvitelére. A második alfejezet az előlegnyújtás fejlődését foglalja össze, bemutatja típusait, a támogatási, szállítói és fordított áfaelőleg célját és
mértékét, folyósításának módját. Ismerteti az előlegnyújtás kockázatait, valamint
a rendeltetésszerű felhasználást ösztönző eszközöket.
A harmadik alfejezet a közbeszerzés szabályosságára és a piaci ár alátámasztására összpontosít, amelyek manapság a projektek legnagyobb kockázatát hordozzák. Érzékelteti, hogyan került az a 2007–2010-es időszak közepére a közbeszerzés előtérbe, milyen problémák merültek fel, és hogyan került átszervezésre
a hazai közbeszerzés-ellenőrzési rendszer. Összefoglalja ennek működését, az
ellenőrzés értékhatártól függő rendjét, folyamatát, szereplőit, beleértve a kedvezményezett teendőit is. Körvonalazza a piaci ár alátámasztásának fejlődését, kifejti
a jelenleg alkalmazott eszközöket.
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A negyedik alfejezet átfogja a projekt nyomon követésének és a támogatások rendelkezésre bocsátásának menetét. Elmagyarázza a kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeit, az esetleges hiányosságok kezelésének módját, az igénylés
elbírálásának lehetséges eredményeit; előbbiekhez hozzákapcsolja a támogatások
folyósításának körülményeit, az utalást korlátozó vagy kizáró tényezőket. A leírást a humán fejlesztések esetében gyakori konzorciumi felállásból adódó sajátosságok egészítik ki.
Az ötödik alfejezet a szakmai támogatás/monitoring hozzáadott értékét és
eszközrendszerét veszi számba. Foglalkozik az eredményesség ösztönzőivel, az
indikátorok nyomon követésével, teljesülésük, illetve elmaradásuk következményeivel, hozzáfűzve a humán fejlesztésekre jellemző ESZA személysoros adatgyűjtési követelményt.
A hatodik alfejezet középpontjában az ellenőrzés folyamata áll. Részletezi a
dokumentum alapú ellenőrzés és a helyszíni ellenőrzés menetét, az egyszerűsített
elszámolási módok és egyszerűsített költségigazolási rend ellenőrzésének eltérő
vonásait.
A hetedik alfejezet a fenntartási időszak kérdéskörét taglalja, összegezve a
kedvezményezett e szakaszban fennálló kötelezettségeit, és azokat a fejleményeket, amelyek a támogatás visszafizetését vonhatják maguk után.
A nyolcadik alfejezet a projekt lezárásának előzetes feltételeit és a zárási
folyamat összefoglalását tartalmazza. A kilencedik alfejezet a dokumentumok
megőrzésének követelményeit írja le.
A tizedik alfejezet a támogatás nem megengedett módon történő felhasználásának következményeire irányul. Rögzíti a szabálytalanság fogalmát, a gyanú
kivizsgálásának lépéseit, a támogatás felfüggesztésének eseteit, a csalás felmerülését, a jelentéstételt. Ismerteti a támogatások visszafizettetésének módját, valamint a követeléskezelés esetén alkalmazott eszközöket.
A tizenegyedik alfejezet a kedvezményezettek szakmai támogatásának leg�gyakoribb formáit foglalja össze.
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Támogatási szerződés
A „támogatások kedvezményezettjei és az irányító hatóság között létrejött, a
támogatás felhasználását szabályozó polgári jogi szerződés126” – a támogatási szerződés – kétoldalú. Meghatározza egyrészt a kedvezményezett kötelezettségeit a
támogatott kérelme megvalósításával összefüggésben, másrészt az irányító hatóság az előbbiek nyomon követésével, ellenőrzésével és kikényszerítésével, illetve a
támogatás folyósításával kapcsolatos feladatait, jogosítványait.
• A támogatási szerződés alkalmazásának legfontosabb szabályait minden programozási időszakban a végrehajtási rendelet – a továbbiakban
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – fogalmazza meg. Lefekteti a szerződés megkötésével és módosításával összefüggő hatásköröket; előírja
a szerződés megkötésének folyamatát, illetve a szerződés aláírásának
előfeltételeit (kiemelten benyújtandó dokumentumok köre); felsorolja a
szerződés kötelező tartalmi elemeit, illetve a formai igazodási kötelmeket. Részletezi a támogatási szerződés megkötését kizáró okokat. Megengedi, hogy a támogatási szerződés jogszabály által nem rendezett kérdéseket is szabályozzon. Meghatározza a támogatási okirat alkalmazásának
kötelező és lehetséges eseteit és módját.
• A felhívás nevesíti a támogatási szerződés aláírásához szükséges, ún. csatolandó dokumentumkört – utóbbi összetétele a konstrukciónak megfelelően változhat.
• Az Általános Szerződési Feltételek részletes iránymutatással szolgálnak a
kedvezményezett számára a támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségei (pl. adminisztratív: biztosítékadás, szerződésmódosítás, dokumentumok megőrzése; pénzügyi lebonyolítás: támogatás igénylése, elkülönített
számviteli nyilvántartás; projekt menedzsment: beszámolási kötelezettség,
közbeszerzés lefolytatása) vonatkozásában. A dokumentum bemutatja a támogatások ellenőrzésének, a szerződés megszegése esetén követendő eljárás
és szankcionálás rendjét, valamint a szerződés megszűnését.
A 2004–2006-os időszakhoz képest több körben is egyszerűsítésre kerültek
a szerződés megkötéshez és módosításához szükséges feltételek. Racionalizálásra
került a bekért dokumentumok köre. A 2014–2020-as időszakban az irányító hatóság közhiteles adatbázisokkal való közvetlen kapcsolata kiváltotta a korábban
a kedvezményezettel szemben támasztott adatigények egy részét. Emellett deklarálásra került az egyszeri adatbekérés127 elve, és javult az időbeni rugalmasság
is: régebben a támogatási kérelem benyújtásához megkövetelt dokumentumokat
jelenleg az első kifizetésigénylés dátumáig kell szolgáltatni.
126
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272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Megszűnt a már beadott dokumentumok a szerződéskötéshez való ismételt bekérésének gyakorlata.
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A leglényegesebb változások közé tartozik a biztosítéki rendszer enyhítése is.
A támogatási jogviszonyban a biztosíték relevanciáját a támogatás visszavonása,
a támogatási szerződéstől való elállás, illetve a szabálytalanságból adódó visszakövetelés adja. Bár fontosabb feltételei – rendelkezésre kell állnia (a fenntartási
kötelezettség megszűnéséig), illetve igazolt formában való cserélhetőség – megmaradtak, nagymértékben szűkült azon szervezetek köre, amelyek kötelesek biztosítékot nyújtani, továbbá – pozitív ösztönzők bevezetésével – csökkent a biztosíték mértéke is. Biztosítékmentességet élveznek (részben feltételekhez kötötten)
a közszférába tartozó szervezetek128.
A 2014–2020-as időszak előkészítése során kiemelt figyelmet kapott a támogatási szerződés módosításával összefüggő terhek visszaszorítása. Kiszélesedett
a támogatói okirat alkalmazásának területe is. Minthogy a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő elfogadja a támogatás felhasználására vonatkozó követelményeket, az irányító hatóság a támogatási okiratot egyoldalúan kibocsáthatja, érdemben lerövidítve a megállapodási folyamatot.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket a felhívás tételes
felsorolás formájában tartalmazza: elsősorban a pályázó státuszával összefüggő
(pl. aláírási címpéldány129, létesítő okirat130), a pénzügyi alkalmasságához kapcsolódó (bankszámla-igazolás), illetve a projekt tartalmi megvalósítására vonatkozó
dokumentumokat (pl. kommunikációs terv, közbeszerzési terv, projekthez szükséges együttműködések, engedélyek) ír elő. A végrehajtási rendelet szerint a Kbt.
hatálya alá tartozó kedvezményezett részére az irányító hatóság előírhatja feltételes közbeszerzési eljárás szerződéskötést megelőző megindítását. A támogatási
szerződés a felhívásban meghatározott feltételek hiányában is megkötésre kerülhet azzal a kikötéssel, hogy a szerződés hatályba lépésére kizárólag a feltételek
kitűzött határidőre történő teljesítését követően kerül sor. Ha a kedvezményezett
e követelményeknek nem tud megfelelni, a támogatási szerződés érvényét veszti.
Bizonyos esetekben nagy a valószínűsége annak, hogy lehetetlenné válik,
vagy eleve lehetetlen a támogatott projekt megvalósítása. Az irányító hatóság
128
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Többek között minisztérium, minden költségvetési szerv, az egyházi jogi személy, szociális szövetkezet, a műszaki, szakmai érdekképviseletet ellátó köztestület; továbbá meghatározott feltételek teljesülése
esetén a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzatok társulása, a vízgazdálkodási
társulat, a többségi állami befolyás, vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság,
társasház és lakásszövetkezet. Ezen kívül bármely kedvezményezett, ha a megítélt támogatás összege nem
haladja meg a húszmillió forintot, vagy a projektet több kedvezményezett valósítja meg, valamint rá eső
megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot és/vagy aki a támogatás kifizetését a
projekt megvalósítását követően egy összegben kérelmezi. A felhívás eltérő rendelkezése hiányában a
kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani, ha a támogatás nem beruházási célú / kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul.
A biztosítékmentesség továbbá abban az esetben is kérelmezhető, ha a kérelmező kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben benyújtása óta módosult a támogatási kérelem.
Amennyiben benyújtása óta módosult a támogatási kérelem.
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nem adhat ki támogatói okiratot és nem köthet támogatási szerződést olyan szervezettel, amely megfelel a kizáró okok valamelyikének. Ezek közé tartozik a támogatást igénylő vélhető vagy bebizonyosodott szándéka a közpénzekkel való
visszaélésre131, vagy a megvalósításhoz szükséges objektív (pl. szervezeti, pénzügyi) feltételek hiánya132.

A támogatási szerződés formai-tartalmi elemei és
azok változásai; legfontosabb előrelépések
a 2014–2020-as időszakban
A támogatási szerződések egységes formátum szerint készülnek, tervezetüket a támogatást igénylő a felhíváshoz kapcsolódóan meg is ismerheti. A végrehajtási rendelet értelmében tartalmazza legalább
• a projekt szakmai-műszaki tartalmának, a projektre vonatkozó horizontális követelmények, valamint azok mérföldköveinek meghatározását, a
teljesítendő indikátorokat és azok célértékét, a mérföldköveket csakúgy,
mint a projekt fizikai megvalósításának határidejét;
• a támogatás mértékét (abszolút értéke, illetve teljes elszámolható költség arányában), a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket,
pénzügyi eszköz esetében a nyújtott forrás, vállalt kezesség összegét;
• a támogatás (ideértve az előleget is) folyósításának, és ennek igénylésének rendjét (kiemelten az alátámasztó dokumentumokra vonatkozóan);
• a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat;
• a jogosulatlan támogatásfelhasználás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét (kiemelten biztosítékok és biztosítékmentesség esetén);
• a dokumentumok megőrzésének határidejét;
• az adatszolgáltatási, illetve a változások bejelentésének kötelezettségét,
utóbbi elmulasztásának következményeit;
• a jogviszony megszüntetésének egyes eseteit;
• a szövegszerű korrupcióellenes záradékot133;
• a kedvezményezett nyilatkozatait – jellemzően a hazai jogba kötelezően
átültetendő vonatkozó EU-s (a kohéziós politika végrehajtási szabályairól szóló közös és alapspecifikus, valamint a de minimis és állami támogatásról szóló) rendeletek előírásai alapján134;
131

132

133

134

Pl. mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson
Pl. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
„A kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.”
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 79.2. cikk
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visszatérítendő támogatás esetén
- a visszatérítéssel érintett támogatás arányának meghatározását befolyásoló végrehajtási feltételeket, és
- a teljesülésükkor alkalmazandó visszafizetési szabályokat és a vis�szafizetés indikatív ütemezését.
Mellékletei közé tartozik a jóváhagyott támogatási kérelem is.

A szerződéskötési folyamat
A támogatási szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre. Az irányító hatóság a támogatásról szóló döntés napjától számított 10 napon belül megküldi a kedvezményezettnek a támogatási szerződés tervezetét, és a támogatási szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumok, igazolások felsorolását. Ezek beérkezésétől számítva az
irányító hatóság mint támogató aláírja vagy ellenjegyzi a támogatási szerződést.
Amennyiben a támogatási szerződést nem minősített elektronikus aláírással írják
alá, az irányító hatóság 10 napon belül kiküldi a szerződést a kedvezményezettnek
postai úton is. Hibás vagy kiegészítésre szoruló dokumentumok esetében a hatóság
a kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel, illetve tisztázó kérdés is feltehet
(pl. ellentmondásos információk esetén), valamint helyszíni szemlét is elrendelhet.
A szerződéskötési határidőbe a kedvezményezett válaszadási határideje nem
számít bele, indokolt esetben pedig a szerződéskötési határidő legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha a kedvezményezett felróható okokból nem teljesíti
a feltételeket vagy a támogatási szerződés megkötésétől visszalép, a támogatási
döntés érvényét veszti.

A változásbejelentés/szerződésmódosítás esetei
A támogatási szerződés módosítása számos okból szükségessé válhat. Gyakori eset, hogy felülvizsgálatot igényel a végrehajtás ütemezése, vagy a tényleges
kiadások – egyes költségkategóriákban – eltérnek a tervezettől. Adminisztratív
okok is felmerülhetnek (pl. a kedvezményezett új bankszámlát nyit, vagy átírásra szorulhatnak a szerződő felek/kedvezményezett adatai). Módosulhat a projekt
szakmai-műszaki tartalma, a helyszíne, előbbiekkel összefüggésben újragondolást igényelhetnek a mérföldkövek és indikátorok is.
A kedvezményezettnek minden változást be kell jelentenie a változás tudomásul vételétől számított 8 napon belül. Ha szerződésmódosítási kérelemmel él, azt
indoklással és alátámasztó dokumentumokkal kell ellátnia. Az irányító hatóságnak
30 nap áll rendelkezésére, hogy a bejelentésre reagáljon (pl. tudomásulvétel, a támogatási szerződés módosítása/elutasítása, elállás). Bizonyos változások esetében a
bejelentés elfogadásával veszi tudomásul a megváltozott tényeket, így ha
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a projekt fizikai befejezése a szerződésben meghatározott időponthoz
képest előreláthatóan három hónapot meg nem haladóan késik;
• a projekt szintű mérföldkövek elérése késik a szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez – 3 hónapot meg nem haladóan – nem érinti a
projekt befejezésére vállalt határidőt;
• a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást
eredményez;
• a tartalom módosulása nem érinti a projekt műszaki-szakmai tartalmát,
a támogathatóság feltételeit, az eredményesség feltételeit;
• projekt a szerződésben meghatározott időpontot megelőzően befejeződik.
Módosítás – akár bejelentés akár szerződésmódosítás útján – csak abban az
esetben lehetséges135, ha nem változik meg a projekt alapvető célja, a módosítás
nem tervezési hiba következménye, nem jár többlettámogatással136 vagy a kedvezményezett önerejének csökkentésével, nem sérti a transzparencia és egyenlő
elbánás elvét (a projekt a megváltozott feltételekkel is támogatható). Természetesen a módosítás után a projekttevékenységnek a módosított feltételekkel is támogathatónak kell minősülnie (ideértve a kiválasztási eljárás során meghatározott
legalacsonyabb támogathatósági minimumok teljesítését), ugyanígy a kedvezményezettre vonatkozó jogosultsági feltételeknek is teljesülniük kell.
Az irányító hatóság (ha a projekt önállóan támogatható eleme már megvalósult) élhet a szakmai-műszaki tartalom módosításával, vagy (ha a támogatott
tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest), a támogatás összegének
csökkentésével is. A projekt fizikai befejezésének határideje csak az irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja meg a felhívásban rögzített végső
határidőt. Az új határidőt a programzárás és az elszámolhatósági szabályok szem
előtt tartásával kell megállapítani. A nettó bevételt termelő projektek esetén a támogatási szerződés módosítása további feltételek teljesüléséhez kötött. Ha a kedvezményezettnek felróható okokból tartalmi csökkentésre kerül sor, egyidejűleg
a támogatást is csökkenteni kell; az indikátorok célértéke kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett engedélyezhető.
Jogutódlás átvezetése a támogatási szerződésben (kivéve ha jogszabályon
alapul, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is),
valamint a projekt átruházása az irányító hatóság előzetes jóváhagyását igényli. A
projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.

135

136

E szempontok abban az esetben is mérvadóak, ha a projekt műszaki, szakmai tartalmának változása
jogerős hatósági engedélyben foglaltakból adódik, és ezt az irányító hatóság nem vizsgálhatja.
Kivéve, ha közszféraszervezet esetén a kormány eltérően dönt.
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Előleg
Az előlegigénylés szabályainak változása különösen fontos az alapvetően
utófinanszírozással működő ESB-alapok esetében. Utóbbi ugyanis a kedvezményezettek széles köre számára ellehetetlenítené a támogatásokhoz való hozzáférést, hiszen a kiadásokat saját forrásaik terhére nem képesek folytonos jelleggel
megelőlegezni, az ehhez szükséges pénzügyi erőforrásokkal pedig nem rendelkeznek. Az előleg a projektgazdák likviditási helyzetét javítja. A 2004–2006-os
időszak óta használatos eszköz mértéke137 jelentősen megemelkedett, ezzel együtt
javult a hozzáférhetősége is, ugyanis erőteljesen leszűkült a biztosítéknyújtásra
kötelezett szervezetek köre. Formáját tekintve lehet támogatási előleg, fordított
áfaelőleg vagy szállítói előleg. Részletszabályait, azaz az előleg felhasználására és
az elszámolásra vonatkozó összegszerű és időbeli ütemezést a felhívás vagy a támogatási szerződés fekteti le.
Mindegyik típusára igaz, hogy folyósításának előfeltétele a támogatási szerződés/okirat megléte, illetve kedvezményezettektől függően a biztosíték rendelkezésre állása. Kifizetése elektronikusan benyújtott kérelemre138 történik, amely
beadható a támogatási jogviszony teljes fennállása alatt, azaz a záró kifizetésigénylés benyújtásáig. Kizárólag a projekt céljából vehető igénybe. A kedvezményezett köteles időközi kifizetésre vonatkozó igénylést benyújtani legkésőbb az
előleg folyósításától számított 12 hónapon belül. Ennek elmulasztása, valamint
nem engedélyezett módon való felhasználása visszakövetelést von maga után.
Alapesetben az előleg a kérelem beadásától számított 15 napon belül átutalásra kerül. Ebbe a határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótló kérdés
megválaszolása. Ha a kedvezményezett a hiánypótlás benyújtását elmulasztja, az
irányító hatóság a meglévő információk alapján hozza meg döntését. Ez utóbbi
lehet helybenhagyó jellegű (azaz az előleg utalásra kerül), de lehet az előleg ös�szegének csökkentésére vagy elutasítására irányuló döntés is.
Előlegigénylését a kedvezményezett vissza is vonhatja (erre leggyakrabban
hibák, hiányosságok kijavítása érdekében kerül sor), ismételten benyújthatja.

Támogatási előleg
A támogatási előleget a kedvezményezett indokolt esetben a projekt elindításához kapja, mégpedig a szükséges legkisebb összegben, melynek megállapítását a kedvezményezett által készített likviditási terv segíti. Mértéke a megítélt
támogatás összegének legfeljebb
137

138

Például, a támogatási előleg ma alkalmazott 50-75-100%-os mértéke helyett a HEFOP 2.3.3-09/1 konstrukció az alábbi előleg előírást tartalmazta: „A rendszer alapvetően utófinanszírozási jellegű, azonban a
217/1998. (XII. 30.). Korm. rendeletben foglaltak értelmében a támogatási szerződés megkötését követően
minden kedvezményezett esetén az előleg mértéke a ráeső támogatási összeg 25%-a...”
Elektronikus előlegigénylési adatlap és kapcsolódó dokumentumok (pl. biztosíték)
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50%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil
szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint139;
• 75%-a kutatás-fejlesztés esetén;
• 100%-a közszféra keretébe tartozó kedvezményezettek esetén és közvetlen
vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok részére;
• 50%-a EMVA-forrásból származó támogatás esetén.
Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság támogatási előleget kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén kaphat:
• az irányító hatóság a likviditási tervét jóváhagyta, és
• az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy a megítélt támogatás összege nem éri el a százmillió forintot140.
Támogatási előleg kizárólag az utófinanszírozású költség vonatkozásában
igényelhető, az egyszeri elszámolású projektek esetében pedig nem vehető igénybe támogatási előleg.

Szállítói előleg
A szállítói finanszírozás során a támogató a teljesítések ellenértékét a kedvezményezett által megbízott szállítónak közvetlenül fizeti ki.
A 2014–2020-as időszakban megszűnt a szállítói előleg közvetlen igénylésének lehetősége, a szállító előlegigénylési kérelmét a kedvezményezetten keresztül
küldi be a támogató számára, amit több részletben is megtehet. A kedvezményezett és a szállító közötti szerződés a tartalékkeretet nem tartalmazó összegre igényelhető, mértéke megfelel a szerződésben kikötött szállítói előleg elszámolható
összegére jutó támogatással.
A közszféraszervezet kedvezményezett köteles biztosítani és szállítói előleget
adni a szállító részére az alábbi feltételek teljesülése esetén:
• a közbeszerzési eljárás a Kbt. hatálya alá tartozik,
• olyan beszerzéseket érint, amelyek
- külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések;
- esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása az állam biztonságával ellentétes információk kötelező átadásával járna;
- lefolytatásához kapcsolódóan az Országgyűlés illetékes bizottsága
139

140

Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a projekt likviditási tervének
függvényében. .
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 116.1a cikke

305

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

előzetes döntésével a Kbt. alkalmazása alól felmentést adott.
Mértéke a szerződés – tartalékkeret-nélküli – elszámolható összege 50%ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának felel meg. (Az irányító hatóság a felhívásban alacsonyabb mértéket is előírhat.) A kifizetés alátámasztásához a kedvezményezettnek be kell küldenie a vállalkozói szerződést, amely tartalmazza az
előleg mértékét.
A szállító eldöntheti, hogy kíván-e biztosítékot nyújtani. Amennyiben nem,
és követeléskezelésre kerülne sor, az irányító hatóság kezdeményezheti az adók
módjára történő behajtást, ennek sikertelensége esetén pedig a szállító adószámának törlését.

Fordított áfaelőleg
A fordított áfatartalom megelőlegezését szállítói finanszírozás esetén kérhetik azok a kedvezményezettek, akik a közszférába tartoznak, nem jogosultak
áfalevonásra, a projekt keretében költségeiket bruttó módon tervezték.141 Az áfa
adóhatósággal történő rendezésének a projekt megvalósításának időszakán belül
kell megtörténnie.
A fordított áfaelőleg felső határa a nettó számlák elszámolható nettó összegére jutó áfa támogatástartalmának értéke lehet. Igényléséhez az adóval érintett
elszámoló bizonylat benyújtása szükséges. A kedvezményezett köteles továbbá –
amennyiben a jogszabály rövidebb határidőt nem ír elő – a folyósítástól számított
30 napon belül az adót befizetni.

Kockázatok
Az előlegnyújtás alapvetően két típusú kockázatot hordoz magában. Az
egyik abszorpciós jellegű, azaz a jelentős mértékű előleg elkényelmesítheti a kedvezményezettet: forráshiánya ezáltal a költségek mielőbbi elszámolására irányuló
nyomás megszűnt. E helyzet elkerülését célozza az előleg és a likviditási terv ös�szekapcsolása, valamint elszámolási ütemterv belefoglalása a támogatási szerződésbe, valamint az előleg folyósításától számított első időközi kifizetésigénylés
határidejének meghatározása. A szabályossági kockázatot az előleg nem rendeltetésszerű felhasználása hordozza, amit erőteljes szankciós lehetőségek, visszakövetelés, követeléskezelés során a biztosíték érvényesítése, ennek hiányában adók
módjára történő behajtás ellensúlyoznak.

141

Amennyiben a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult közszféra szervezet és az áfatörvény 142.
§-ában - külföldi szállító esetén a 139–140. § és 143. §-ában - foglalt feltételek teljesülnek.
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A közbeszerzési és piaci ár alátámasztása
szabályainak változása
A közbeszerzés és a piaci ár alátámasztása kiemelt veszélyforrást jelentenek
a projektek szabályossága szempontjából. A joganyag komplex, az Európai Bizottság és a tagállamok között pedig folyamatosan értelmezési problémák felmerülnek. A kedvezményezettek kapacitása szűkös (szakértelemhiány), a szabályossági kockázatok alulértékeltek. Végül, de nem utolsó sorban, az uniós auditorok
diszkrecionális jogkörrel rendelkeznek annak megállapításában, hogy a gyakorlat megfelelt-e az uniós jogszabályoknak.
A 2004–2006-os időszakban a felelős pénzügyi gazdálkodás elvének érvényesítése az Amszterdami Szerződésben (274. cikk) és a pénzügyi rendeletben
foglaltakból adódóan általános kötelezettséget rótt az uniós költségvetési eszközök felhasználóira. Közvetlenül is megjelent továbbá a kohéziós politikai források
alaprendeletében142 – „A tagállamok együttműködnek az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy a közösségi alapok felhasználására a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elveivel összhangban kerüljön sor.”
Annak tesztelésére, hogy a hazai végrehajtási gyakorlat mennyiben felel meg ennek az egyébként rendkívül általános elvnek, csak a 2007–2013-as
időszakban került sor. A megélénkülő uniós auditok célkeresztjébe került a
közbeszerzések szabályossága. Az uniós közbeszerzési direktíva alkalmazásának eleve komoly felkészülést igényelt mind a közbeszerzés szabályosságért
(Közbeszerzési Döntőbizottság143), mind a kohéziós politikai források felhasználásért intézményrendszertől és a kedvezményezettek széles körétől is,
utóbbiak kapacitását gyakran meghaladta a követelményeknek való maradéktalan megfelelés. Emellett Magyarország nem rendelkezett olyan tapasztalatokkal, amelyek eligazítást nyújthattak volna arról, hogy az Európai Bizottság
milyen súllyal kezeli a közbeszerzést (és általában horizontális politikákat,
lásd az állami támogatást) a strukturális és kohéziós alapok pénzeszközeinek
felhasználása során, illetve hogyan értelmezi az egyes konkrét esetekben az
uniós jogszabályt.
Az ellenőrzések eredményeként megfogalmazott elmarasztalások nagyjából
a 2007–2013-as időszak feléig abból származtak, hogy a kedvezményezettek a
közbeszerzés során tévesen választották meg a követendő eljárást, ami a kivételi jogcímek meglehetősen gyakori igénybevételével függött össze. A növekvő
szankciók szigorításokhoz vezettek az eljárások alkalmazása terén; továbbá a
visszafizetési kockázatra tekintettel elengedhetetlenné vált a közbeszerzés-szabá142

143

A Tanács 1260/1999/EK-rendelete (1999. június 21.) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról, 8. cikk (4)
A KDB független, országos hatáskörrel rendelkező szerv, melynek feladata a közbeszerzésekkel – és a tervpályázati eljárásokkal – összefüggő jogorvoslat intézése. Ebből következően a közbeszerzési szabályok
megsértésének (jogsértés) megállapítása a KDB hatáskörébe tartozik.
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lyosság ellenőrzésének megerősítése is. Az időszak második felében erősödött fel
– és jelent máig problémát – a versenykorlátozás kritikája, és ugrott meg az ebből
eredő pénzügyi korrekció nagyságrendje.
Ezzel párhuzamosan napirendre került és maradt a piaci ár kérdése. A
piac ugyanis kétségtelenül beárazta azt a gyorsan nyilvánvalóvá vált információt, miszerint az operatív programok terhére megvalósuló projektek pénzügyi
fedezete sohasem látott volumenű, továbbá a kiemelt jelentőségnek örvendő
fejlesztések esetében a projektköltségvetés felülről nyitott. A helyzetre hatott
továbbá a beszerzési igények (pl. kivitelezési munkák) egyidejű megjelenése
a viszonylag szűk hazai piacon (ehhez az elmúlt néhány évben a szakképzett
munkaerő hiányából fakadó költségnövekedés is hozzájárult). Nem segített a
kedvezményezettek kétségtelenül megmutatkozó nagyvonalúsága sem a támogatásból megvásárolt termékek és szolgáltatások árát illetően. A felelős pénzügyi gazdálkodás elvének értelmében az irányító hatóságnak a támogatások
kifizetését megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a mögöttes kiadások
összhangban állnak a piacon normál körülmények között érvényesülő árakkal,
azaz hogy nem áll-e fenn túlárazás. A kedvezményezett által benyújtott költségek és a piaci árak összevetését továbbá megfelelő módon dokumentálnia is
kell. Közbeszerzések esetében a piaci árat elvileg maga a verseny hozza létre, így
az ellenőrzés is erre összpontosít.
A közbeszerzési ellenőrzés formáját tekintve a közbeszerzés értékétől függően lehet előzetes (ex ante) ellenőrzés vagy utóellenőrzés (ex post).
• Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy szolgáltatási koncesszió
esetén az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó beszerzésekre, építési beruházás és építési koncesszió esetén pedig a 300 millió forintot
elérő vagy meghaladó beszerzésekre az előzetes ellenőrzést kell alkalmazni. Az ellenőrzés a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának, valamint a szerződésmódosítás szabályosságának megállapítására irányul (lehetőséget nyújt a reparálhatóságra.)
• A fenti értékhatárok alatt a közbeszerzési eljárás és szerződésmódosítás
szabályossága utóellenőrzés útján kerül megállapításra (szűk körű reparálhatóságot nyújt).
Fontos megjegyezni, hogy a támogatást igénylő már a támogatási döntés
előtt megindíthatja – feltételes formában – a közbeszerzési eljárást.

Értékhatárt elérő közbeszerzések
A folyamatba épített ellenőrzés érdekében a támogatást igénylő, illetve a
kedvezményezett az eljárás megindítása előtt benyújtja a közbeszerzési dokumentumokat az irányító hatóság számára, amely azt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzésnek veti alá, és a do308
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kumentumok beérkezésétől számított 5 munkanapon belül144 nyilatkozatot állít
ki. Az irányító hatóság észrevételei igényelhetik a közbeszerzési dokumentáció
átdolgozását és ismételt beadását, amelyre már megkaphatja a nyilatkozatot. Kiadásáról az irányító hatóság értesíti az európai uniós források felhasználásáért
felelős minisztert145.
Ezt követően a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a
közbeszerzési dokumentumok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül146
elvégzi a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését,
és minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki. A közbeszerzési eljárás kizárólag a támogató tanúsítvány birtokában indítható meg. A közbeszerzési dokumentáció
azonban gyakran módosításra szorul, ennek részleteit a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jelentésben összesíti a kedvezményezett számára. A dokumentáció
megfelelő átdolgozását követően a tanúsítvány kiállításra kerül.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a bontási eljárás időpontjáról
legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatást küld, és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály megfigyelőt jelöl a közbeszerzési eljárásba, aki a bíráló bizottsági üléseken személyesen részt vehet és megvizsgálhatja a közbeszerzési eljárás iratait. A
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály még azelőtt, hogy a támogatást igénylő vagy
kedvezményezett az eljárás írásbeli összegzését megküldené, közbeszerzési záró tanúsítványt állít ki, hogy a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárást
lezáró döntése meghozatalakor észrevételeit figyelembe vehesse147.
A projektek jelentős része esetében szükségessé válik a kedvezményezett és
a vállalkozó között aláírt szerződés módosítása. A támogatást igénylő vagy kedvezményezett a szerződésmódosítást megelőzően az irányító hatóság, majd az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter írásbeli véleményét kéri,
ehhez az alátámasztó iratokat és a részletes indoklást mellékeli. Az irányító hatóság a támogathatósági, elszámolhatósági, illetőleg műszaki szempontú dokumentumok beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi148 a kedvezményezett számára a jóváhagyó nyilatkozatát vagy észrevételeit; utóbbiak szerződésbe
történő átvezetése elengedhetetlen a nyilatkozat kibocsátásához.
A közbeszerzési-jogi szempontok ellenőrzését a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály folytatja le, véleményét pedig 13 munkanapon belül átadja a támoga144

145

146

147

148

Az irányító hatóság a határidőt indoklással ellátva és támogatást igénylő vagy kedvezményezett tájékoztatása mellett legfeljebb öt munkanappal meghosszabbíthatja.
Informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
esetén az ellenőrzés azonban kizárólag az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának birtokában
indítható.
A határidőt indoklással ellátva és támogatást igénylő vagy kedvezményezett tájékoztatása mellett legfeljebb öt munkanappal meghosszabbítható.
A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett meghozhatja döntését az eljárás ellenőrzésével egyidejűleg
is. Ebben az esetben - a szerződéskötési moratórium letelte esetén - a szerződés is megköthető, az azonban az a közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.
A határidő indoklás mellett legfeljebb három munkanappal meghosszabbítható.
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tást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. A vélemény egyrészt megerősítheti a szerződésmódosítás jogszerűségét, másrészt teendőt igénylő észrevételeket
fogalmazhat meg a kedvezményezett számára, melyek további egyeztetésére, illetve rendezésére a végrehajtási kormányrendelet két körben nyújt lehetőséget.
(A második fordulóban a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály észrevételeinek
megküldésére már csak 7 munkanap áll rendelkezésre.)
Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a kedvezményezett megszegte a
közbeszerzés szabályosságára vonatkozó folyamatba épített ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit. Az eljárás megegyezik a folyamatba épített ellenőrzés folyamatával, azzal az eltéréssel, hogy végeredményét a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály jelentése képezi (mely egyenértékű az eljárás megindítására vonatkozó,
a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó, és az eljárásra vonatkozó záró tanúsítvánnyal, valamint a szerződésmódosításra vonatkozó írásbeli véleménnyel).
A folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzési eljárás minden fázisában
• a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett válaszadási határideje (az átdolgozott dokumentumok beküldését követő) 5 munkanap, beleértve hogy
• az irányító hatóság/ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály észrevételeit a
kedvezményezett részletes indoklással elutasíthatja. E ponttól a folyamat
újra indul (az irányító hatóság/ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály elfogadja az észrevételeket és jóváhagyja a dokumentációt vagy fenntartja
észrevételeit az átdolgozás szükségessége tekintetében);
• az irányító hatóság/ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az eljárást véglegesen lezárja, ha a támogatást igénylője vagy a kedvezményezett – 20
munkanapon belül – nem reagál a megküldött észrevételekre;
• az eljárás automatikus felfüggesztését vonja maga után folyamatban lévő
jogorvoslati eljárás;
• a Közbeszerzési Döntőbíróságnál a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás vagy jogorvoslati eljárás kezdeményezhető.
A végrehajtási rendelet 2017. decemberi módosításának köszönhetően a korábban szakaszolt ellenőrzés ténylegesen folyamatba építetté vált, a keletkezett
dokumentumok ellenőrzése folyamatosan történik (míg korábban a minőségellenőrzés és a szabályossági ellenőrzés szakasza élesen szétvált).

Értékhatár alatti beszerzések
A közbeszerzési eljárások utóellenőrzéséért az irányító hatóság felelős. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás lefolytatásáról és eredményéről haladéktalanul149 és részletesen tájékoztatja az irányító hatóságot, továbbá az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzés megküldését követő 2 munkanapon
149

A döntés meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján.
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belül megküldi az összes dokumentumot. Az irányító hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzést
végez, melynek kimenetéről a dokumentumok beérkezését követő 7 munkanapon
belül a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet tájékoztatja150.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződésmódosítás utóellenőrzése érdekében a módosított szerződést az alátámasztó dokumentumokkal
együtt a módosítást követő 2 munkanapon belül megküldi az irányító hatóság részére. Az irányító hatóság a dokumentumok beérkezésétől számítva 15 munkanap
alatt lefolytatja a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést151.
Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződésmódosítás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, az irányító hatóság utólagos ellenőrzés
folytat le a szükséges dokumentumok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.
Az irányító hatóság folytatja le a közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzését, ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás
utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte. A vizsgálathoz a teljes dokumentáció kézhezvételét követő 15 munkanap áll rendelkezésére.
A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt az irányító hatóság mind az utóellenőrzés, mind az utólagos ellenőrzés következtében kezdeményezheti szabálytalansági eljárás lefolytatását, illetve a jogorvoslati eljárást. (Az utólagos ellenőrzés
esetében a szabálytalanságból adódó esetleges korrekció elsődlegesen a projektmenedzsment, illetve a közbeszerzés sorokat terheli.)

Piaci ár alátámasztása
A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és felelőssége, megfelelést
azonban az irányító hatóságnak kell vizsgálnia.
A kis értékű beszerzések esetében az árak viszonyítási rendszerben való értelmezése már a 2004–2006-os időszakban megjelent és azóta is folyamatosan jelen van a gyakorlatban. A kedvezményezettek által érvényesített árak rendkívüli
szórása, a túlárazás megtapasztalt és erősödő kockázata, a felhívásban közzétett
indikatív elszámolható költségkeretek a projekt jellegétől független maximális
mértékű kitöltése, illetve az uniós auditok erőteljes irányultsága az előírások
és számonkérésük szigorítására végül 2017-ben átfogó iránymutatás kiadására
késztette az intézményrendszert. A Tájékoztató a kedvezményezettek számára
a piaci ár alátámasztásához című útmutató a piaci árak alátámasztását szolgáló eszközök széles körét mutatja be, és elmagyarázza az ellenőrzés legfontosabb
szempontjait is152.
150

151

152

Amennyiben a közbeszerzési eljárással összefüggésben jogorvoslati eljárás folyik, annak idejére az ellenőrzést felfüggeszti.
Amennyiben a szerződésmódosítással összefüggésben jogorvoslati eljárás folyik, annak idejére az ellenőrzést felfüggeszti.
https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-szmra-szl-tjkoztat-a-piaci-r-altmasztshoz
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Az irányító hatóságok a 2004–2006-os időszaktól fogva törekedtek árajánlat(ok) benyújtásának előírására. A technika alkalmazása terén azóta több fontos
fejlemény is történt:
• a piaci ár árajánlattal történő alátámasztása az operatív programok esetében széles körű gyakorlattá vált;
• megfogalmazásra kerültek az indikatív árajánlat153, illetve általában az
árajánlatok bekérésének pontos feltételei154155
• a támogatást igénylőnek indikatív árajánlatot a támogatási kérelem, illetve kifizetés igénylés benyújtásakor is mellékelnie kell;
• az árajánlatok beszerzésének módját illetően: „Közbeszerzési kötelezettség
hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a piaci ár alátámasztása a kifizetési igénylés során legalább három
egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, azonos
tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat meglétével lehetséges,
melytől csak a lentiekben felsorolt kivételes esetekben lehet eltérni”;
• szigorodott az árajánlatok ellenőrzése és az elvégzett vizsgálatok dokumentálása: „Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek” és ezáltal ellenőrizhetőek is.
Míg a piaci ár árajánlatok segítségével történő bizonyítása máig domináns
technika, a kedvezményezett lehetőségei ennél jóval szélesebb körűek. A kedvezményezett hivatkozhat referenciaárakra is, amelyek kialakulhattak
• verseny útján (pl. már lebonyolított közbeszerzések áraival156 történő
összehasonlítás, vagy már sikeresen megvalósított, és lezárt uniós projektek árajánlataival való összehasonlítás, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett ún. központosított közbeszerzések
rendszerében szereplő termékekkel, árakkal való összevetés, ár-összehasonlításra szakosodott internetes portálok);
• szakmai szervezetek, különösen kamarák által közzétett formában (pl.
Magyar Mérnöki Kamara díjszabása)
• az ESB-alapok felhasználásához kötődően kiadott előírás formájában
(pl. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében – Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – megszabott egységárak).
Mint arra a kiadott útmutató is rávilágít, a piaci árak esetében nemcsak az
egységár szintjét kell figyelembe venni, hanem a megrendelt termék/szolgáltatás
mértékét is (mert a kivitelezési árajánlatok összértéke a volumenek miatt is jelentősen eltérhet, azonos egységárak alkalmazása esetén is). Az egységárak továbbá
aktuális információkat és viszonyokat tükröznek, míg a piaci árak folyamatosan
153
154
155

156

Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához, https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379/
Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához 2014–2020, (link: lásd fenn)
Az első programozási időszakban még kevesebb figyelmet kapott a három árajánlat független jellegének
vizsgálata.
Elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság (www.kozbeszerzes.hu) honlapján.
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változnak; az előírások eszerint rögzítik, hogy „minden referenciaár tekintetében
elfogadható a 20 %-os eltérés, tehát az árajánlatokat legfeljebb 20 %-kal meghaladó
árajánlatot még megfelelő piaci árnak lehet tekinteni”.
Közbeszerzései eljárások esetében a piaci ár megállapítása egyszerűbbnek
tűnik. Az útmutató ugyanis leszögezi, hogy a kedvezményezettet további referenciaárakkal való összevetés nem terheli, hiszen a „közbeszerzési eljárás esetében
az eljárás dokumentációja alátámaszthatja a piaci árat”. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a közbeszerzés lefolytatása önmagában még nem garantálja a költségek indokoltságát, érzékelhető anomáliák (pl. kartellezés, illetve kirívóan magas
árak) egyértelműen alááshatják a piaci árnak való megfelelést.

313

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

A kifizetési kérelmek és szakmai beszámolók,
valamint jelentési kötelezettségek
A projektek megvalósításának, a támogatások felhasználásának nyomon követésekor az irányító hatóság alapvetően a kedvezményezettek által benyújtott
kifizetései kérelmekre, szakmai beszámolókra és jelentésekre támaszkodik. A
szakmai és pénzügyi teljesítés összekapcsolásának igénye minden programozási
időszakban felmerült, csakúgy, mint az egyszerűsítés és szabályosság javítása. A
2014–2020-as időszak szabályozása mindezen szempontok tekintetében fontos
változásokat hozott.

Időközi kifizetési kérelem
A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően a projekt eredményességéről és hatékonyságáról köteles a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával beszámolót benyújtani. Az
irányító hatóság felhívásonként dönt arról, hogy az egyes mérföldkövekhez tartozó
beszámolók benyújtásával egyidejűleg szükséges-e kifizetési igénylést is benyújtani.
A kifizetések igénylésének módját a végrehajtási rendelet szabja meg. A támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiállítását követően megkezdődhet a projekt megvalósítása, a felmerülő és teljesített kiadásaival a kedvezményezett a szerződésben megfogalmazott ütemezés szerint, időközi kifizetési
kérelem formájában elszámol. Utófinanszírozás esetén kifizetési igénylés alapesetben157 akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege
• meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot (az irányító hatóság ennél alacsonyabb mértéket is előírhat a felhívásban),
• egymilliárd forintot meghaladó támogatás esetén meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
A kedvezményezett az igényléshez csatolja valamennyi szükséges bizonylatot, pénzügyi és jogi jellegű, valamint az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos
dokumentumot, illetve egyéb információkat (pl. videót) mellékel. Biztosítéknyújtási kötelezettség esetén csatolnia kell a biztosítékokra vonatkozó iratokat,
hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a szükséges engedély(eke)t.
Az alátámasztó dokumentumok köre attól függően különböző lehet, hogy első
vagy további kifizetési igényléshez kapcsolódnak. Ha ugyanaz az alátámasztó dokumentum több elszámoláshoz is kapcsolódik, ismételt benyújtása csak változás
esetén szükséges.
Ha a felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja (általában kis összegű
157

Nem vonatkozik a fordított áfaelőleg elszámolása céljából benyújtott, kizárólag fordított áfaelszámolást
tartalmazó kifizetési igénylésre, a szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylésre.

314

Projektmegvalósítás

számlák feldolgozásának egyszerűsítése érdekében), a kedvezményezett utófinanszírozás esetében a költségeket elektronikusan kitöltött összesítőn számolja
el. Ehhez kapcsolódóan nyilatkozik a kiadások szükségszerűségéről, tényleges
felmerüléséről és kiegyenlítéséről; az alátámasztó dokumentumokat azonban
nem kell csatolnia, ezeket saját projektnyilvántartásában kell őriznie és a helyszíni ellenőrzés során be kell mutatnia.
Ha a kedvezményezett az időközi kifizetési kérelmet mérföldkőhöz kapcsolódóan nyújtja be, ezt a mérföldkő teljesülését követő 15 napon kell megtennie,
a mérföldkő teljesítésének részletes ismertetésével. Elmaradás esetén az időközi
kifizetési kérelem kifizetését az irányító hatóság addig nem rendeli el, amíg a kedvezményezett a mérföldkő elérését be nem mutatja be. Időközi kifizetési igénylést
a kedvezményezett mérföldkövek között is benyújthat. A projekt ütemes megvalósításának ösztönzésére szolgál továbbá a végrehajtási rendelet azon kitétele,
miszerint a kedvezményezett a projekt menedzsment költségeket a szakmai-műszakai előrehaladás arányában tudja csak elszámolni.
A kifizetési kérelmek benyújtására a pályázati felületen, elektronikus úton
kerül sor. Az irányító hatóság szükség szerint hiánypótlásra szólíthatja fel a kedvezményezettet, legfeljebb 15 napos határidőt megadva számára158, illetve legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdést is feltehet. Amennyiben előbbiek teljesítését a kedvezményezett elmulasztja, az irányító hatóság a rendelkezésére
álló információk alapján dönt a támogatás folyósításáról. Az időközi kifizetési
kérelmet teljesen/részlegesen jóváhagyhatja, illetve el is utasíthatja.
A támogatás kifizetésének határidejébe nem számít bele a hiánypótlás, tisztázó kérdés és a további pénzügyi felfüggesztések ideje. Amennyiben a hiánypótlás az elszámolás bizonyos tételét/tételeit érinti – az EMVA-támogatású projektek
kivételével –, az irányító hatóságnak a hiánypótlással nem érintett kiadásokra eső
támogatást folyósítania kell.
A projekt megvalósítása során a kedvezményezettnek legalább egy kifizetési
igénylést be kell nyújtania. Ha erre a projekt megvalósítása során egyetlen alkalommal kerül sor, az irányító hatóságnak a záró kifizetési igénylés szabályait kell
alkalmaznia.

Záró kifizetési kérelem
A projektzárás a projekt végrehajtásának az a szakasza, amikor a támogatónak utoljára nyílik alkalma a projekt keretében elért szakmai-műszaki tartalom,
egyéb kötelezettségek teljesítése (pl. horizontális célok) és a támogatás felhasználás (kiemelten szabályosság szempontú) számbavételére, szükség szerint pedig pénzügyi korrekció alkalmazására. A projekt méretétől függően a folyamatot
helyszíni ellenőrzés is kísérheti. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés158

A hiánypótlással érintett elszámoló bizonylatok kifizetése ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerül.
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ben meghatározott határidőig (amely az utolsó mérföldkő elérését követi) záró
kifizetési igénylést (és hozzá szorosan kapcsolódó záró beszámolót) kell benyújtania. A kedvezményezettnek el kell számolnia
• a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült valamennyi költséggel,
• (amennyiben releváns) az előleggel,
• a projekt megvalósítsa során keletkezett bevételekkel,
• (ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozásban valósult meg), a
szállítói finanszírozási bizonylatokkal.
A kedvezményezettnek akkor is be kell nyújtani záró kifizetési igénylést, ha
a korábbi időközi kifizetés igénylések keretében már a teljes támogatással elszámolt. Nyilatkoznia is kell, miszerint a le nem vont bevételeket (pl. kötbér, támogatási előleg kamata) a projekt céljaira fordítja, az esetleges fel nem használt támogatásáról lemond. Be kell mutatnia a projekt szakmai-műszaki megvalósítását
az előírt kötelezettségei teljesítéséről a projekt teljes megvalósítása során.
Záró kifizetési igénylés esetén hiánypótlásra – 15 napos határidő mellett –
több körben is sor kerülhet, illetve feltehet a hatóság a kedvezményezett részére
tisztázó kérdést. Ezt az eljárást azonban az irányító hatóság első hiánypótlási felhívásának kedvezményezett általi kézhezvételét követő 60 belül le kell zárni.
A záró kifizetéshez kapcsolódó szakmai beszámoló a projekt egészére vonatkozik: kedvezményezett ismerteti a projekt során elvégzett tevékenységeket, a
célok teljesülését. Az általános összegzésen túl tájékoztat az indikátorok teljesüléséről (amennyiben az korábban még nem történt meg), a nyilvánossági elemek és
horizontális vállalások teljesüléséről, illetve a fenntartási vállalásokról. A támogatási szerződésben vállaltak teljesítésének illusztrálására minden olyan anyagot,
dokumentumot és egyéb audiovizuális eszközt (pl. videofelvételt) mellékel, amelyek korábban még nem kerültek benyújtásra.
A záró kifizetésigénylés és kapcsolódó szakmai beszámoló ellenőrzésének és
értékelésének eredménye járhat annak elfogadásával és a projekt lezárásával; de
járhat részleges (csökkentett támogatást eredményező) vagy teljes (visszakövetelést eredményező) elutasításával is.

Támogatás folyósítása
A kifizetési igénylések kifizetésére a kedvezményezett által utófinanszírozási
rendben a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül, szállítói finanszírozási
esetén a beérkezésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetén is biztosítani kell a szállító
részére 30 napon belül történő kifizetést.
A kedvezményezett a 90%-os mértékéig lehívhatja a megítélt támogatást, a
halasztott önerő szabálya értelmében ugyanis a támogatás és az önerő arányát a
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záró kifizetésigénylés időpontjáig kell a kedvezményezettnek rendeznie159. Ez azt
jelenti, hogy a fennmaradó, 10%-os mértékű támogatás az önerővel való elszámolást követően kerül átutalásra.
A projektmegvalósítás befejezésekor a projekt teljes elszámolt költségére vonatkozó átlagos, illetve a tevékenységre vonatkozó támogatási intenzitásnak meg
kell egyeznie a támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitással.
A kedvezményezett részére támogatás – a támogatási előlegkifizetés kivételével – csak a közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató tartalmú utóellenőrzési
vagy utólagos ellenőrzési jelentés birtokában folyósítható. Ehhez hasonlóan szerződés-módosítás esetében támogatást csak utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén lehet utalni.
Nem folyósítható támogatás köztartozással bíró kedvezményezett számára.
Ha a köztartozó a felszólítását követő 90 napon belül nem szünteti meg köztartozását, az irányító hatóság az adott kifizetésigénylés támogatási összegét visszavonja vagy eláll a támogatási szerződéstől.
A kifizetési határidő felróható okból történő túllépése esetén az irányító hatóság késedelmi kamatot fizet az érintett elszámolási tételekre, amennyiben a kamat összege meghaladja a tízezer forintot; nem kell késedelmi kamatot fizetni a
központi költségvetési szerv részére.

Konzorciumok
A humánfejlesztések gyakran konzorciumi formában valósulnak meg; a
konzorcium megalakítása lehet opcionális vagy kötelező, részleteit a felhívás tartalmazza. Általában megkötéseket fektet le a konzorcium összetétele (pl. a működőképesség megőrzése érdekében a tagok maximális száma), a projektekben való
részvétel formája (pályázó, konzorcium partner) és intenzitása (szervezet különböző projektekben való részvételének megengedett mértéke) tekintetében. Az
együttműködési megállapodás írja le a konzorciumi tagok felelősségét, jogaikat
és kötelezettségeiket és azok teljesítésének módját a projekt lebonyolítása során.
A konzorciumi tagok között tervezéskor az elszámolható költségek megosztásra kerülnek, az előlegigény meghatározása e tagonként lebontott költségek – ezen
belül az utófinanszírozású tevékenységek – alapján történik. Támogatási, illetve
fordított áfa megelőlegezésére kaphatnak lehetőséget. Az információs rendszerben
rögzítési jogosultsággal akár elszámolás, akár beszámoló vonatkozásában a konzorciumi tagok is rendelkeznek. Az előlegigénylés, illetve a záró kifizetésigénylés
benyújtása a konzorciumvezető útján történik, időközi kifizetésigényléssel azonban
közvetlenül a konzorciumi tag is élhet. Az előleg, valamint utófinanszírozás esetén
a támogatás folyósítása a konzorciumi tag számára közvetlenül történik.
159

EMVA-finanszírozású projektek esetében a halasztott önerő mértéke nem haladhatja meg a megítélt támogatás 50%-át, amelyre a biztosíték tekintetében az előlegre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A projektek konzorciumi formában történő lebonyolítása sokszereplős,
rendkívül szerteágazó feladatrendszert jelent, ugyanakkor szigorú végrehajtási
előírások és teljesítménycélok mellett zajlik. Nemcsak a konzorciumvezető erőteljes irányítását, a konzorciumi tagok szoros együttműködését kívánja meg, hanem az előzőekből adódó megnövekedett végrehajtási kockázat okán az irányító
hatóság nagyobb odafigyelését is.
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Szakmai támogatás/monitoring
A projektek megvalósításának nyomon követése érdekében a hazai szabályozás előírja, hogy a kedvezményezetteknek időközi és záró kifizetésigénylésüket szakmai beszámolóval kell ellátniuk.
A projektek nyomon követésének rendszerét számos funkció együttese alkotja: változás bejelentésének, illetve támogatási szerződés módosításának kezelése, szakmai beszámoló és záró beszámoló feldolgozása, helyszíni szemlék és
záró helyszíni ellenőrzés.
A szakmai nyomon követés középpontjában a projekt szakmai-műszaki
megvalósulása áll, a lebonyolított tevékenységek tartalma, közvetlen eredménye,
hozzájárulása a célok megvalósulásához. Mennyiségi és minőségi értékelést is feltételez. A 2014–2020-as időszakban az eredményesség elvének megerősítésével
összhangban a támogatási szerződés/okirat erőteljesebben domborítja ki a kedvezményezett számszerűsített indikátor célértékek elérésére vonatkozó kötelezettségeit.
Az eredményorientáció kapcsán a hazai szabályozásban negatív és pozitív
ösztönzők is megjelentek. A szankciós pillér alapján a kedvezményezett kizárólag
a támogatás arányos csökkentése mellett kérheti az indikátor célértékének csökkentését160. Ha a projekt zárásakor megállapítást nyert, hogy a tényleges indikátorértékek elmaradnak a kitűzöttektől, ez szankciókat vonhat maga után. Alapszabály, hogy amennyiben az indikátor nem éri el a meghatározott érték 75%-át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét
kivéve – a támogatás arányos részét köteles visszafizetni. (Abban az esetben, ha az
indikátor teljesülése bizonyos tevékenység függvénye, az arányosításkor a vetítési
alapot a tevékenységre jutó támogatás képezi. Számos projekt esetében a támogatási szerződés több indikátort jelöl meg. Ha több indikátor értéke maradt alatta a
meghatározott érték 75%-ának, az arányosítást a legalacsonyabb arányban teljesült indikátor figyelembevételével kell elvégezni.)
Az indikátorok teljesülésének értékelésére folyamat utolsó fázisában kerül
csak sor. Elengedhetetlen, hogy az irányító hatóság rendszeresen rátekintsen a
projekt lebonyolítására, közben pedig véleményt alkosson arról, hogy az jó irányban halad-e, reális esélyt mutat-e az indikátorok teljesülésére, vagy éppen sürgős
módosítások szükségesek. A projektek figyelemmel kísérése alapvetően a szakmai beszámolókon nyugszik; feldolgozásuk fontos eleme a mérföldkövek helyzetének vizsgálata. A mérföldkövek olyan jól körülhatárolt, kézzelfogható események (pl. kidolgozott tananyag véglegesítése, meghatározott számú résztvevő
szakmai programba történő bevonása, kivitelezés megkezdése) amelyek teljesülése egyenesen vezet el az indikátorok eléréséhez. Jelentőségüket mutatja, hogy a
támogatás folyósítása időben történő megvalósításukhoz kötött.
160

Szerződésmódosítás keretében.
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Pozitív ösztönző elem, hogy a biztosíték nyújtására kötelezett kedvezményezettek esetében a fenntartási időszakban előírt 50%-os biztosítéki szint 10%-ra
csökkenthető, ha a kedvezményezett a megvalósítási időszakra vállalt indikátorokat a támogatási szerződés megkötésekor meghatározott határidőben teljesítette (és a projekt megvalósítása alatt az arra jogosult szerv nem állapított meg
szabálytalanságot a projekttel kapcsolatban).
A nyomon követés értelemszerűen foglalkozik a környezeti fenntarthatóság,
esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség elvének érvényesítésével, valamint a
nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó követelmények teljesülésével.
A humán fejlesztési programok megvalósítása során a projektek szakmai monitorozása mindig erőteljes hangsúlyt kapott. Az irányító hatóság gyakran külső
szakembereket vont be a monitoring módszertanának kialakításába, a projektek
keretében megszületett szakanyagok áttekintésébe, helyszíni monitoringlátogatások kivitelezésébe, monitoringgal kapcsolatos műhelymunkák megszervezésébe,
a monitoringjelentések összeállításába. E tevékenységek lehetőséget nyújtottak a
közvetlen és várható eredmények felmérésére és értékelésére, a projektek lebonyolítási sajátosságainak feltérképezésére, valamint a javaslatok megfogalmazására a szakpolitikai és a program-végrehajtási döntéshozók számára.
Más esetekben a nyílt pályázati formájú konstrukció megvalósítását valamely központi program/kiemelt projekt támogatta. Ennek kedvezményezett
szervezete nemcsak szakmai háttéranyagokkal, képzéssel stb. látta el a nyertes
projektek gazdáit, hanem nyomon követte tevékenységüket is.
Az ESZA-finanszírozású operatív programok közös indikátorai a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatókat is tartalmaznak. Ezek előállításához
– az uniós szabályok értelmében – az irányító hatóságnak a résztvevők személysoros adatait gyűjtenie kell, illetve beszámolnia az éves, illetve záró végrehajtási
jelentések keretében. „Résztvevők” (1) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez
az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem minősülnek résztvevőknek.
Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni.”161 Az adatok körét
az ESZA-rendelet I. melléklete írja le. A kedvezményezett személyek adatai azonos struktúrában és tartalommal kerülnek rögzítésre, amely megkönnyíti mind
a beszámolók elkészítését, mind az ESZA-finanszírozású operatív programhoz
kapcsolódó értékelések lefolytatását. Ugyanakkor az adatok bekérése, folyamatos nyomon követése nagymértékben növelte az érintett irányító hatóságok és a
résztvevők adminisztratív terheit és frusztrációját.

161

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU-rendelete (2013. december 17-én) I. Melléklet:
Az ESZA-beruházások közös kimeneti- és eredménymutatói
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Az ellenőrzés folyamata
Az irányító hatóság hitelesítési tevékenysége során megvizsgálja és biztosítja,
hogy a támogatások terhére benyújtott költségek megfelelnek az elszámolhatóság
valamennyi feltételének. Ezen első szintű ellenőrzés megfelelő működése elengedhetetlen mind a fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez (pl. a szükségtelenül
folyósított támogatás más fontos prioritásoktól von el forrást), mind a források
maradéktalan mértékű felhasználásához (az ellenőrzési rendszer funkcionális
hiányosságai előbb-utóbb visszafizetési kötelezettséget eredményeznek). Dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzéseket foglal magában.
A dokumentumalapú ellenőrzés elvégzésére a kifizetési igénylés benyújtását
követően, a támogatás kifizetését megelőzően kerül sor; a beküldött bizonylat,
dokumentum és jelentés formai és tartalmi szempontú vizsgálatát jelenti. Középpontjában a benyújtott kiadások indokoltságának, keletkezésük és kifizetésük
szabályosságának megállapítása áll. A projektek meghatározó arányában a támogatás folyósítása a valós költségek alapján történik. A végrehajtási rendelet (110§)
leszögezi, hogy „a Támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a projekt
keretében tervezett tevékenységek megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek
ténylegesen és igazolhatóan felmerültek, azaz valós költségek.”
Bár annak felmérése, hogy a benyújtott információk alátámasztják-e a tevékenységek és kapcsolódó kiadások tényleges megtörténtét, az ellenőrzés kiemelt
fontosságú eleme, az elszámolhatóság nyugtázása számos további szempont figyelembe vételét igényli, különösen
• hogy az elszámolási dokumentumok megfelelnek-e a – jogszabályokban
– előírt formai feltételeknek,
• a költségek a – támogatási szerződésben – meghatározott elszámolhatósági időszakon belül merültek-e fel és a felhívás, támogatási szerződés
értelmében elszámolható költségnek minősülnek-e,
• a ténylegesen felmerült költségek teljesülése és jogalapja (pl. megrendelés, vállalkozói szerződés megköttetett, mögöttes beszerzési eljárás szabályszerűen lezajlott) egyaránt igazolható-e,
• a kiadások indokoltak-e, közvetlenül kapcsolódnak-e a projekthez (pl.
a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való
összhangja), ugyanakkor csak olyan mértékben finanszírozza a kedvezményezett a projektből, amilyen mértékben a projekt céljait szolgálják,
• a kiadások mértéke nem haladja-e meg a szokásos piaci árat, illetve nem
kerültek-e más támogatás terhére elszámolásra.
Összevetésre kerül továbbá a szakmai-műszaki és pénzügyi előrehaladás
egymáshoz való viszonya, csakúgy, mint a szerződésben rögzített ütemezésnek
való megfelelőségük, különös figyelemmel a projektben vállalt indikátorok és
mérföldkövek teljesülésére.
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Az egyszerűsített elszámolási módok
ellenőrzésének sajátosságai
A kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a
2014–2020-as időszakban jelentősen kiszélesedett az egyszerűsített elszámolási
módok162 alkalmazása. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy a kedvezményezett a
nélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy e költségekről tételes nyilvántartást vezetne, azok felmerülését kifizetési igénylésében részletesen bemutatná,
alátámasztó dokumentumok megőrzésével és bemutatásával igazolná. Ezekben
az esetekben a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem dokumentumalapúan, sem helyszíni ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló bizonylatokat. Az ellenőrzés e helyett arra összpontosít,
hogy helyesen került-e kiszámításra az igényelt átalány kifizetés (pl. egységárak
és kimeneti értékek viszonya).
Jelenleg a teljes egészében közbeszerzési vagy beszerzési eljárás keretében
megvalósuló projektek megvalósítása során felmerült költségek esetén nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód.

Az egyszerűsített költségigazolási rend esetén
alkalmazott eljárás
Az egyszerűsített költségigazolási rend bevezetését a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése ösztönözte. A végrehajtási rendelet163 alapján
a közszférába tartozó kedvezményezettek esetén az irányító hatóság mellőzheti a
dokumentumalapú ellenőrzés teljeskörű lefolytatását. Ennek előfeltétele, hogy a
kedvezményezett utalványozási rendjét (elszámolhatósági és utalványozási szabályzat, a szabályszerűség ellenőrzésének mechanizmusa) az irányító hatóság
megfelelőnek találja. A kedvezményezettnek biztosítania kell azt is, hogy a kifizetendő költségek ellenőrzésekor a funkcionális függetlenség feltételei teljesülnek.

A helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés tervezhetősége szerint lehet tervezett ellenőrzés, ami
adódhat a jogszabályban előírt követelményekből, illetve a projektszintű kockázatelemzés eredményéből, és rendkívüli ellenőrzés (pl. a benyújtott elszámolási
dokumentumok ellenőrzése közben szabálytalansági gyanú merül fel, melynek
megalapozottságát csak helyszíni ellenőrzésen lehet vizsgálni). A helyszíni ellenőrzés a projekt fizikai megvalósulásának, eredeti dokumentumainak és könyve162

163

Mint korábban említettük, típusai az alábbiak: átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány és százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás.
144. § (2) bekezdés
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lési dokumentumainak vizsgálatára összpontosít. Minden, a kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos kérdésre kiterjed. Kiemelten foglalkozik
a projekt tényleges megvalósításával, a beszerzett termékek és szolgáltatások teljesítésével és felhasználásával, az elért szakmai-fizikai előrehaladás jellegével és
mértékével.
A dokumentumalapú ellenőrzéshez képest a hozzáadott értéket a projekt
megvalósulásának fizikai színtere, az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés
lehetősége adja. Az ellenőrzésre valamennyi olyan helyszínen sor kerülhet, amely
a projekt megvalósításaként szolgál (székhely, telephely), vagy ahol a projekttel
kapcsolatos, különösen a támogatás terhére beszerzett eszközök, valamint dokumentumok találhatóak. Az ellenőrök különösen nagy figyelmet fordítanak az
alábbi szempontokra:
• a kifizetési igénylést alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti
példányai, illetve a kifizetési igényléshez benyújtott összesítőkhöz kapcsolódó elszámoló bizonylatok rendelkezésre állására;
• az elszámoló bizonylatok mögött álló szerződések és a kapcsolódó teljesítésigazolások tartalmára;
• a közbeszerzésekre vonatkozóan a korábban már benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangjára, a benyújtott dokumentumok valódiságára, a dokumentumok megőrzésére vonatkozó
szabályok betartására,
• a projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetésére,
• a projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésére,
• a projekt keretében beszerzett eszközök, termékek rendelkezésre állására, eredetiségére és használatára, valamint a megvásárolt szolgáltatások
(eredményének) alkalmazására.
A helyszíni ellenőrzés intenzitását a végrehajtási rendelet írja elő.
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4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján
a megvalósítási időszakban előírt
ellenőrzési kötelezettség119

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján
a megvalósítási időszakban előírt
ellenőrzési kötelezettség

10 M Ft < T < 25 M Ft

T < 50 M Ft

A projektek kockázatelemzés által
kiválasztott legalább 25%-át kell
ellenőrizni.
Továbbá: 547/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 434.6. Ha a tízmillió és a
huszonötmillió forint közötti
támogatással megvalósuló projektek
esetében a jóváhagyott kifizetési
kérelme(ke)n belül a számlaösszesítővel
elszámolt összes támogatás meghaladja
a tízmillió forintot, a projektet legalább
egyszer ellenőrizni kell a befejezést
megelőzően.
25 M Ft < T < 250 M Ft
A projektet legalább egyszer, a befejezését
megelőzően ellenőrizni kell (amennyiben a
kockázatelemzés korábban nem
indokolja).
250 M Ft < T
Valamennyi projektet évente legalább
egyszer
+ a projekt befejezését megelőzően kell
ellenőrizni.

A projektek legalább 5%-át kell ellenőrizni.
Továbbá: Ha az ötvenmillió forint alatti
támogatással megvalósuló projektek
esetén a jóváhagyott kifizetési
igénylése(ke)n belül az összesítővel
elszámolt összes támogatás meghaladja
a tízmillió forintot, a projektek legalább
15%-át egyszer ellenőrizni kell a pénzügyi
befejezést megelőzően.

50 M Ft < T < 500 M Ft
A projektet legalább egyszer, a pénzügyi
befejezését megelőzően ellenőrizni kell
(amennyiben kockázatelemzés korábban
nem indokolja).
500 M Ft < T
Valamennyi projektet évente legalább
egyszer
+ a projekt zárásakor kell ellenőrizni.

Forrás: Kondor szerkesztése

A helyszíni ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv készül. Amennyiben a megállapítások beavatkozást igényelnek, a jegyzőkönyv tartalmazza a Kedvezményezett, illetve az irányító hatóság által teljesítendő intézkedéseket és határidejüket.
Az intézkedések megvalósítását az irányító hatóság nyomon követi.

164

10 M Ft alatti támogatással megvalósuló projektek ellenőrzésének intenzitását az irányító hatóság határozza meg.
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Fenntartási időszak
A kedvezményezettnek a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, állami támogatás formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra
vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó időtartamig, illetve kis- és közepes
vállalkozások esetén 3 évig meg kell őriznie a projekt eredményeit. Ezzel összefüggésben a fenntartási időszakban az irányító hatóság előírhatja a kedvezményezett számára, hogy évente fenntartási jelentést adjon be, melyben bemutatja szerződéses, kiemelten fenntartási kötelezettségeinek és az indikátorok teljesülését.
Amennyiben a fenntartási időszak a kedvezményezett részére indikátorelérési
vagy -megtartási követelményekkel már nem jár, az irányító hatóság rendelkezhet úgy, hogy a kedvezményezett egyetlen záró projektfenntartási jelentést készítsen. Az irányító hatóság helyszíni ellenőrzést is lefolytathat, hogy a fenntartási
előírások érvényesüléséről bizonyosságot szerezzen.
A 1303/2013 EU-rendelet165 értelmében a támogatás visszafizetését vonja
maga után, ha a projekt jellegében, megvalósításában jelentős változásokra kerül
sor, a tulajdonviszonyok megváltozása jogosulatlan előnyszerzéshez vezet, a termelőtevékenység megszűnik, vagy áthelyezésre166 kerül (más régióba).

165
166

71. cikk A műveletek tartóssága
Az Európai Unión kívüli áthelyezés esetére a jogszabály a kkv-k kivételével, illetve az állami támogatási
szabályozásban lefektetett egyéb határidők kivételével 10 éves időszakot ír elő.
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A projekt lezárása
A projekt pénzügyi zárása a záró kifizetést követi; a projekt dokumentációjának ellenőrzését foglalja magában, ezen belül azok teljeskörűségét, illetve a
monitoring- és információs rendszerrel való összhangját (azaz az adatok rögzítésre kerülését) érinti. Az irányító hatóság megszabta értékhatár alatt a projektek
zárása történhet csoportos jelleggel is és csak mintavételes jellegű ellenőrzésekkel
kísérve, míg az értékhatás felett a projektek teljeskörűen kerülnek ellenőrzésre. A
projekt lezárására azonban csak akkor kerülhet sor, ha
• a záró kifizetésigénylés teljes dokumentációjának ellenőrzése lezárul
és az ellenőrzés eredményét a monitoring- és információs rendszerben
rögzítik;
• a projekt keretében nem folyik szabálytalansági eljárás, jogorvoslati eljárás vagy kifogás;
• a projektben nincs folyamatban lévő szerződésmódosítás;
• a projektben nincs kifizetetlen vagy el nem számolt előleg;
• a nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés felülvizsgálata alapján az elszámolható költségek költségnyilatkozatban
kumulált tartalma megfelel a költség-haszon elemzés eredményeként
meghatározott támogatási intenzitásnak;
• a projektet nem terheli előírásra váró vagy függőben lévő követelés.
Ha a projekt a fenti feltételeknek megfelel és
• nem rendelkezik fenntartási kötelezettséggel, a pénzügyi zárást a záró
kifizetést követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő hatvan napon belül kell elvégezni;
• fenntartási kötelezettséggel rendelkezik, a záró fenntartási jelentésről
hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő
elteltét követő hatvan napon belül kell elvégezni.
Ha a záró kifizetésigénylés elutasítása szabálytalansági döntést von maga
után, a pénzügyi zárást a szabálytalansági eljárás döntésének meghozatalát követően végzi el az irányító hatóság.
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Dokumentumok megőrzése
A kiadás szabályossága csak akkor állapítható meg, ha a felmerülésére és
teljesítésére vonatkozó valamennyi információ rendelkezésre áll. (Fordítva: alátámasztó dokumentumok hiányában a szabályosságot nem lehet hitelt érdemlően
megállapítani, így a kiadás szabálytalan és visszafizetési kötelezettség alá esik.)
Előbbiek okán a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2027. december 31-éig megőriznie.
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Szabálytalanság, követeléskezelés
A hazai, illetve uniós költségvetés sérelmének megállapításakor az irányító
hatóságnak speciális intézkedéseket kell tennie, amelyek középpontjában a pénzeszköz felhasználás szabályosságának mielőbbi visszaállítása és ennek érdekében
– a jövőbeni hasonló esetek megelőzését is szolgálva – jogszabályban, illetve támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények elrendelése áll. A szabálytalanság és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó követeléskezelés rendszere sokat
módosult, fejlődött 2004 óta. Mindenekelőtt kikristályosodott a szabálytalanság
definíciója. Az első programozási időszakban a közösségi szabályozás a szabálytalanságot csak azokra az esetekre alkalmazta, amikor „a közösségi jog valamely
rendelkezésének, egy gazdasági szereplő tevékenységéből vagy mulasztásából adódó
bármiféle megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését, az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti”. A hazai
normák ezt a definíciót kiegészítették a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve
a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértésével,
amelyek Magyarország pénzügyi érdekei sérelmével, illetve sérelme lehetőségével járnak. A 2007–2013-as időszaktól az uniós fogalmi meghatározás is kiterjed
a tagállam pénzügyi érdekeinek védelmére. A 2004–2006-os időszakban az erős
decentralizáltság, a közreműködő szervezetek meglehetős autonómiája a szabálytalanság értelmezésében és kezelésében is tetten érhető volt, így e területen is felmerült a nagyobb fokú koordináció igénye. A 2007–2013-as időszaktól erősödött
az irányító hatóságok felügyelete, egységesedett a gyakorlat is, amelyet a kiteljesedő szabályozás is segített. A jogalkotó a definíciókat pontosította (pl. a pénzügyi
érdeksérelem lehetőségét a támogatási szerződés megkötését követő időszakra
korlátozta), a szervezeti feltételeket megszabta (pl. szabálytalanságfelelős167), a folyamatszabályozás szintű részleteket megalkotta (működési kézikönyv). A monitoring- és információs rendszer javította a szabálytalanságkezelés hatékonyságát
(pl. az információszerzés és -feldolgozás gyorsítása révén).
A folytonos, egyes esetekben súlyos, elmarasztaló megállapításokkal lezárult
uniós auditok előtérbe helyezték – és tartják – a (folyamatba épített ellenőrzés és)
szabálytalanságkezelés adekvátságát; az erős nyomás kikényszerítette és kényszeríti a szabálytalanságkezelési mechanizmusok továbbfejlesztését. A jogorvoslati
lehetőség közigazgatási kereteken belül történő megteremtése javította a rendszer
jogállamiság feltételeivel való összhangját. Másrészt a jogorvoslati eljárások központosított formában és magas szinten történő lebonyolítása kedvezően hatott
az egységes jogértelmezésre és gyakorlatra, csakúgy, mint az eljárások lefolytatásának minőségi tényezőire (pl. megalapozottság, részletes indoklás, pénzügyi
érdeksérelem számszerűsítése).
167

Az irányító hatóság, a kifizető ügynökség alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt személy (végrehajtási kormányrendelet, értelmező rendelkezések).
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A szabálytalanság fogalmát a végrehajtási rendelet írja le: a kedvezményezett
kötelezettségeinek megszegéséből következően „Magyarország pénzügyi érdekei
sérülnek, illetve sérülhetnek”.
A szabálytalansági eljárás mozgatórugóját mindig a gyanú képezi; az eljárás
elindítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.
A szabálytalansági eljárást az irányító hatóság folytatja le, még abban az esetben
is, ha a végrehajtási feladatok egy részét közreműködő szervezetre ruházta át168.
A gyanú a projekt végrehajtásának bármely szakaszában felmerülhet, észlelőjének azt 3 napon belül írásban rögzítenie és jeleznie kell az irányító hatóság
szabálytalanságfelelőse számára, aki véleményével együtt 5 napon belül a gyanút,
illetve azt alátámasztó dokumentumokat előterjeszti az irányító hatóság vezetője számára. Az irányító hatóság169 vezetője 3 napon belül mérlegeli a szabálytalansági eljárás lefolytatásának indokoltságát. Amennyiben az eljárás lefolytatását
az irányító hatóság vezetője elrendeli, e döntés napja jelenti az eljárás kezdetét,
amelynek lefolytatására összesen 45 nap áll rendelkezésre, ami indokolt esetben,
egy alkalommal további 45 nappal meghosszabbítható.
Bizonyos esetekben (pl. az érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot, a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási,
kényszertörlési vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, vagy csődeljárás
indult, a kedvezményezett cég hivatalból törlésre került a cégjegyzékből, a kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét) szabálytalansági eljárás mellőzésével is megállapítható szabálytalanság, és elrendelhető jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmény.
Az irányító hatóság vezetőjének a szabálytalansági eljárás megindításával
egyidejűleg ki kell jelölnie a szabálytalansági eljárás vezetőjét, aki a kedvezményezettet 5 napon belül részletesen tájékoztatja170 a gyanú tárgyáról, illetve lehetőséget biztosít számára – minimum 7 napos határidő mellett – észrevételei megtételére. A szabálytalansági eljárás vezetője a gyanú megítéléséhez valamennyi
szükséges dokumentumot összegyűjti és értékeli, szükség szerint helyszíni ellenőrzést végez és/vagy személyesen meghallgatja a kedvezményezettet. Kikérheti
továbbá valamely hatóság szakértői véleményét, döntését (amely egyébként az
irányító hatóságot nem köti), közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból történő eljárását, ezalatt az
eljárás felfüggesztésre kerül171.
168

169
170

171

Vidékfejlesztési program esetén, ha a gyanúra okot adó korábbi körülmény csak a támogatási szerződés
megkötését követően derül ki, a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság, egyéb esetekben a kifizető
ügynökség folytatja le.
Vidékfejlesztési program esetén a kifizető ügynökség értendő alatta.
Kivéve, ha ez az eljárás sikerességét veszélyeztetné (pl. ha megalapozottan feltehető, hogy az eljárás sikerességét a tájékoztatás következtében az érintett kedvezményezett, különösen a tárgyi bizonyítási eszköz,
okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné)
Erről, csakúgy, mint az eljárás folytatásáról a kedvezményezett 5 napon belül tájékoztatást kap.

329

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

A támogatások kifizetésének felfüggesztésére bármikor sor kerülhet, a korlátozást azonban fel kell oldani, ha annak indokai megszűnnek. A kifizetés felfüggesztés indokolt lehet, amennyiben a támogatás folyósítása veszélyeztetné a
későbbi esetleges behajtást, biztosíték hiánya, ismétlődő jellegű szabálytalanság
vagy gyanú esetén, valamint ha a kedvezményezettel szemben más szabálytalansági eljárás is folyik, vagy már lezárult, illetve kötelező, ha bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, illetve ha a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot
nem lenne helyreállítható.
Az eljárás vezetője szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvben összegzi a vizsgálat lefolytatásának eredményét, majd az irányító hatóság vezetője ennek alapján
hozza meg a döntését. A szabálytalansági eljárás egyik lehetséges kimenete annak
megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság. Ellenkező esetben a szabálytalanság megállapítása mellett az alkalmazandó jogkövetkezmények is meghatározásra kerülnek. Az irányító hatóság a szabálytalanság súlyától függően hozza meg
döntését, melynek értelmében
• csökkentheti az elszámolható költségeket,
• elállhat a támogatási szerződéstől,
• a kedvezményezettet maximum 5 évre kizárhatja a támogatási rendszerből is.
A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezmény mértékét mindig egyedileg,
az adott eset sajátos körülményeinek figyelembevételével, vagyis az egyes ügyiratok alapján kell meghatározni. Amennyiben a pénzügyi korrekció mértéke nem
számszerűsíthető, vagy adott esetben aránytalan, esetleg félrevezető eredményt
adna, átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni az irányító hatóságnak.
A szabálytalansági eljárás eredményéről a kedvezményezettet és a gyanú bejelentőjét 5 napon belül tájékoztatatni kell. A jogerős döntést követően a szabálytalanság alapadatai (kedvezményezett nevének, projekt címe, a szabálytalanság
jellege, következménye, érintett összege –a személyes adatok kivételével) az egységes honlapon közzétételre kerülnek.172 A szabálytalanságfelelős a meghatározott
értékhatárt elérő szabálytalanságokról negyedéves jelentést készít az igazoló hatóság számára, amely ezek figyelembe vételével jelentés küld az OLAF Koordinációs
Iroda részére. Ezek alapján az OLAF Koordinációs Iroda állítja össze és küldi meg
összegző jelentését az Európai Csalás Elleni Hivatal részére, illetve annak személyes
adatokat nem tartalmazó kivonatát az audit hatóságnak, tájékoztatásul.
A csalás a szabálytalanság egyik sajátos típusa, büntetőjogi következménnyel
járó szándékos cselekmény vagy mulasztás. Az irányító hatóságnak a bűncselekmény gyanújáról az annak felmerülésétől számított öt napon belül vagy feljelentést kell tennie, vagy bűnügyi jelzéssel élnie, egyben tájékoztatnia kell az európai
uniós források felhasználásáért felelős minisztert is.
172

Ha rendszerszintű szabálytalanság történt, a felelős belső ellenőrzési szervezet, az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter, az audit hatóság és az igazoló hatóság is értesítést kap.
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Követeléskezelés
A követeléskezelés a kifizetett támogatás (és esetlegesen halasztott önerő)
visszatérítésének kikényszerítését jelenti. Számos okból sor kerülhet rá: pl. szabálytalanság, vagy a szerződéstől való elállás egyéb esetei miatt. A kamattal173
növelt összeg174 visszafizetésére az értesítéstől számított harminc nap áll rendelkezésre.
• Ha a kedvezményezett önkéntes visszafizetése nem működik, a visszatérítés legegyszerűbb módja a beszámítás: az irányító hatóság a követelés
összegét a még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítja (gyakorlatilag levonja)175. Részletekben is teljesíthető, a visszafizetés ütemezését
meghatározó külön megállapodás alapján.
• Amennyiben a beszámítás nem hoz megoldást – és ennek feltételei adottak – az irányító hatóság érvényesíti a kikötött biztosítékot.
• Ha a biztosíték érvényesítése eredménytelennek bizonyul, az irányító
hatóság az állami adóhatóságnál – ha a hátralék megfizetése veszélyben
forog, soron kívül – kezdeményezi az adók módjára történő behajtást.
Ha a kezdeményezett nem nyújtott biztosítékot, egyidejűleg a kedvezményezett adószámának törlését is kéri.
• Követelésének érvényesítése érdekében, az irányító hatóság a kedvezményezett fizetésképtelensége miatt, illetve megszüntetésével összefüggésben indult eljárásokba (csőd, felszámolási, végelszámolás, kényszertörlés
stb.) is bekapcsolódik, amennyiben ezt az adott eljárás megengedi.
A követelések kis része esetében sem az adóhatóság eljárása, sem a hitelezői
igény érvényesítése nem hoz eredményt. Az irányító hatóságnak a behajthatatlanná minősített követelést le kell írnia, és a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követő harmadik
év végéig meg kell őriznie.

173
174

175

Előleg visszakövetelése esetén ügyleti kamattal.
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetén kamatot nem kell érvényesíteni.
EMVA-források esetén a kifizető ügynökség az érintett összeget az agrártámogatások jövőbeni kifizetéséből visszatartja.
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Kedvezményezettek szakmai támogatása
A kedvezményezettek számára nyújtott szakmai támogatás sokrétű. Részletes útmutatók készülnek a projekt lebonyolításának egy-egy fontosabb területéhez
kapcsolódóan (pl. pénzügyi útmutató), az irányító hatóság tájékoztató napokat
tart adott témához (pl. helyszíni ellenőrzés) vagy konstrukcióhoz kapcsolódóan. Konkrét, gyakran meglehetősen technikai jellegű kérdések megválaszolásának felületeként szolgál a telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat. A tematikus
rendezvények, konferenciák, összefoglaló jellegű kiadványok egyrészt segítenek
szélesebb kontextusba helyezni az egyes projekteket, másrészt a jó gyakorlatok
ismertetésével új impulzusokat adnak a kedvezményezettek számára.
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Fejezet áttekintése
Ebben a fejezetben három a kohéziós politikát érintő témakört járunk körbe, melyek esetén a feladatok és felelősségek megoszlanak az Európai Bizottság
és a tagállami intézmények között. A kedvezményezetteknek történő kifizetésekről részletesen a programvégrehajtás fejezetben írtunk. Így az első alfejezetben a
pénzügyi irányítás legfontosabb tagállami vetületeit vesszük számba. Ennek keretében bemutatjuk az Unió által a tagállam részére teljesített kifizetéseket:
• az Unió által fizetett kezdeti előfinanszírozás mértékét;
• az Unió által teljesített időközi kifizetéseket és a zárókifizetést.
Leírjuk továbbá a tagállami szintet érintő pénzügyi szabályok közül a legfontosabbakat:
• eredményességi tartalék kifizetése;
• tásfinanszírozás mértéke;
• n+3 miatti forrásvesztés;
• uniós forráskeret túlvállalása.
Ezt követően az audit témakörével, vagyis az utólagos ellenőrzéssel foglalkozunk az alábbi kérdések mentén:
• mely szervezetek végeznek utólagos ellenőrzést az uniós forrásokkal
kapcsolatban;
• ezeknek a szervezeteknek milyen jogosítványaik vannak, amikor szabálytalanságot, csalást találnak;
• nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mekkora az uniós forrásokkal kapcsolatos szabálytalanságok/pénzügyi korrekció aránya.
Harmadik alfejezetben pedig a program szintű értékelésekről lesz szó.
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Pénzügyi irányítás
Az EU által fizetett kezdeti előfinanszírozás
Az Európai Bizottság az operatív program jóváhagyását követően kifizeti a
kezdeti előfinanszírozás összegét, majd 2016-tól éves előfinanszírozási összeget
is utal az alábbi táblázatban szereplő százalékos mértékben. Az előfinanszírozás
pontos összegének kiszámításához a programozási időszak teljes keretéből le kell
vonni az eredményességi tartalék összegét, és az így kapott érték táblázat szerinti
százalékát kell venni. Az Európai Bizottság felé benyújtott kifizetési kérelmekből
a kezdeti előfinanszírozásként kifizetett összegeket legkésőbb a program lezárásakor le kell vonni.
II/25. táblázat: Uniós előleg mértéke a 2014–2020-as időszakban Magyarország esetében
Alap

2015

2016

2017

2018

2019

2020–
2023

ERFA,
KA,
ESZA,
ETHA

kezdő

2%

1%

-

-

-

-

éves

-

2%

2,625%

2,75%

2,875%

3%

EMVA

kezdő

1%

1%

-

-

-

-

Forrás: Borbás szerkesztése a 1303/2014/EU-rendelet 134. cikke alapján.

Az Uniótól érkező időközi kifizetések és a zárókifizetés
A kohéziós politika intézményrendszerének bemutatásánál részletesen sorra
vettük az igazoló hatóság feladatait, mely az Unióval való pénzügyi elszámolásért
felelős szerv. Az igazoló hatósági feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. Fő
feladata az átutalási kérelmek elkészítése és benyújtása az Európai Bizottságnak,
valamint a tőle érkező kifizetések fogadása a Magyar Államkincstárban vezetett
számlákon.
Az igazoló hatóság a kedvezményezetteknek kifizetett teljes támogatási ös�szegek (előlegek és időközi kifizetések) alapján kérelmezi az Európai Bizottságnál
az uniós hozzájárulás átutalását. Az igazoló hatóság minden egyes uniós időközi
kifizetésnél az alábbi három dokumentumot nyújtja be az Európai Bizottságnak:
• Átutalási kérelem nyomtatványt,
• Költségnyilatkozatot – ez tartalmazza a ténylegesen kifizetett ráfordítások kimutatását prioritási tengelyenként,
• Költségigazoló nyilatkozatot – e nyilatkozattal igazolja az igazoló hatóság az
Európai Bizottság felé, hogy a kedvezményezetteknél felmerült költségek hitelesítése és igazolása megtörtént (ezt lásd az Ellenőrzés alfejezetben).
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A fenti, átutalásigénylési dokumentációban foglalt elszámolható kiadásokat
kiegyenlített számlákkal vagy azonos, bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal
kell alátámasztani. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság
felé több ezernyi számlát kellene benyújtani. Az igazoló hatóság az informatikai
rendszer alapján állítja össze az átutalási kérelmeket.
Az igazoló hatóság évente korlátlan számú átutalási kérelmet nyújthat be az
Európai Bizottságnak, a számviteli évet (június 30-július 1.) követő július 31-ig.
Kötöttség, hogy addig nem lehet átutalási kérelmet benyújtani, amíg a végrehajtási intézményrendszer kijelölése nem történt meg. Nem történhet időközi kifizetés továbbá olyan operatív programra, amelynek az éves végrehajtási jelentését
nem küldték meg az Európai Bizottságnak.
A tagállamok felé való átutalások feltétele a február 15-ig benyújtandó éves
beszámoló elkészítése is. Ezt évente el kell készíteni, az adott számviteli évben
benyújtott átutalási kérelmek számától függetlenül A beszámolóhoz mellékelni
kell az irányító hatóság vezetőjének nyilatkozatát is, mely tartalmazza, hogy a) a
beszámolóban szereplő információ megfelelő módon feltüntetett, teljes körű és
pontos, b) a közkiadásokat az eredetileg tervezett célra fordították az ágazatspecifikus szabályokban meghatározottak szerint, c) a bevezetett kontrollrendszerek
szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét. A beszámolót kiegészíti továbbá az audit hatóság auditvéleménye
és a lefolytatott mintavételes auditok során tett fő megállapításokat tartalmazó
ellenőrzési jelentés, amelyben szerepelnek az irányítási és kontrollrendszerekben
talált hiányosságokra vonatkozó megállapítások is, valamint a javasolt és végrehajtott korrekciós intézkedések.
Időközi kifizetés keretében az Európai Bizottság az átutalásigénylésben
szereplő, a prioritási tengelyenként és alaponként meghatározott elszámolható kiadás és az operatív programot jóváhagyó határozatban szereplő egyes prioritásokra vonatkozó társfinanszírozási arány felhasználásával kiszámolt uniós
hozzájárulási összeg 90%-át téríti vissza, vagyis 10%-ot biztosítékként fenntart.
A fennmaradó kifizetendő összegeket az operatív programok zárásakor ki kell
fizetni a tagállamoknak, feltéve, hogy az Európai Bizottság meg tudja állapítani,
hogy az elszámolások hiánytalanok, pontosak és a valóságnak megfelelőek. Az
Európai Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a kifizetési kérelemnek az Európai Bizottság által igazolt átvételét követő 60 napon belül teljesíti.
A fenti dokumentumokat a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan utoljára a
2023. július 1. és 2024. június 30. közötti utolsó számviteli évre szükséges benyújtani a programok (ekkor már záró) végrehajtási jelentésével együtt.
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Eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék
Az eredményességmérési keret és a hozzá kapcsolódó eredményességi tartalék a 2014–2020-as időszak uniós innovációja, melyet a 1303/2014/
EU-rendelet 20–22. cikke részletez. Az Európai Bizottság eredeti célja szerint az eredményességmérési keret a tagállamok egyik legfőbb ösztönzője lett
volna abban, hogy az abszorpcióorientált végrehajtás helyett a létrehozandó
eredményekre összpontosítsanak. Az eredmények vizsgálata a 2018. és 2023.
év végi adatok alapján történik (eredményességi felülvizsgálat), nem teljesítés esetén programszintű korrekciós intézkedésekre kerül sor, valamint indokolt esetben a kifizetések felfüggesztésére. Az eredményességmérési kerethez
kapcsolódik az eredményességi tartalék intézménye. Utóbbi lényege, hogy
a források 5-7%-ára (Magyarországon egységesen 6%-ára) eredményességi
tartalékot kellett képezni, melyet a prioritási tengelyen csak előre meghatározott indikátorcélok elérése esetén lehet felhasználni a 2018-as értékelés után,
2019-ben. A nem teljesítő prioritási tengely forrását tagállamon belül az egy
azonos régiókategóriát támogató, és az indikátorcéljait teljesítő prioritási tengely használhatja fel.
II/26. táblázat: Példák az eredményességmérési keret mutatóira az EFOP 1-es prioritásából (Együttműködő társadalom)
Mutató
típusa

Mutató

2018-ra
Mértékvonatkozó
egység
részcél

Végső
cél 2023

Adatforrás

kimeneti

A munkaerőpiaci integráló
programokba bevont hátrányos
helyzetű személyek száma

fő

5 400

kimeneti

Támogatott családtámogató
szolgáltatást nyújtó szervezetek
száma

db

47

155

monitoring

kimeneti

Migráns, külföldi hátterű,
kisebbségi (beleértve a
marginalizálódott közösségeket,
például a romákat) résztvevők
száma

fő

4 800

7 000

monitoring

18 000 monitoring

Forrás: Emberi Erőforrás Operatív Program 59. oldal

Az operatív programok prioritásonként meghatározott eredményességmérési
keretindikátorainak teljesítését 2019. második félévében az Európai Bizottság vizsgálja. A vizsgálatot a tagállamok által benyújtott, 2018-ra vonatkozó éves végrehajtási jelentésben szereplő adatok alapján végzik el. Ezek kézhezvételétől számított
két hónapon belül az Európai Bizottság határozatot hoz mindegyik tagállam tekintetében, hogy mely operatív programok mely prioritásai teljesítették a részcélokat.
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Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a meghatározott részcélokat, három hónapon belül a tagállamnak javaslatot kell tennie az operatív program módosításával együtt az eredményességi tartalék más prioritásokra történő átcsoportosítására. Amennyiben az eredményességi felülvizsgálat azt mutatja, hogy
súlyos mulasztás történt, ami miatt egy adott prioritás nem érte el a kitűzött részcélokat, melynek okai egyértelműen megállapítható végrehajtási hiányosságok,
az Európai Bizottság leghamarabb az értesítéstől számított öt hónapon belül felfüggesztheti az operatív program prioritására szánt összes időközi kifizetést vagy
annak egy részét.

Társfinanszírozás mértéke
A társfinanszírozási arány azt fejezi ki, hogy milyen mértékben járul hozzá
az Európai Unió az egyes programok költségvetéséhez. Az európai uniós társfinanszírozás mértéke általában nem haladhat meg egy előre megállapított felső
határértéket, ami függ a régiókategóriától, programtípustól és egyéb szabályoktól. A társfinanszírozást a program teljes értékének bizonyos százalékában határozzák meg. A kohéziós politika esetében Magyarországon a 2004–2006 közötti
programozási időszakban az európai uniós fejlesztési források esetében az uniós
hozzájárulás maximális mértéke 75% volt. A 2007–2013 közötti európai uniós
programozási időszakban a kohéziós politika alá tartozó források esetében az
uniós hozzájárulás mértéke legfeljebb 85%-os volt. A 2014–2020 közötti programozási időszakban az uniós társfinanszírozás a hat kevésbé fejlett régióban az
ERFA-, KA-, ESZA- és EMVA-alapok esetén az előző időszakhoz hasonlóan 85%,
míg az ETHA esetén 25%. Ugyanakkor Közép-Magyarország régióban a hazai
társfinanszírozás aránya a korábbi 15%-ról 50%-ra nőtt.
Valamennyi prioritási tengely esetében meghatározzák, hogy a társfinanszírozási arány:
• a teljes elszámolható kiadásra, beleértve a közkiadásokat és magánkiadásokat, vagy
• az elszámolható közkiadásokra vonatkozik-e.
A tagállam az operatív program várható kedvezményezetti köre, illetve egyéb
makrogazdasági okok alapján dönti el, hogy számára melyik a kedvezőbb a kétféle lehetőség közül. A 2014–2020 közötti programozási időszakban Magyarország
a teljes elszámolható kiadásra vonatkozó módszer szerint jár el.

Kötelezettségvállalás automatikus visszavonása (N+3 szabály)
Az uniós forrásokra az Európai Bizottság a hétéves költségvetési cikluson
(2014–2020) belül éves részletekben tesz kötelezettségvállalást a tagállamok felé.
Az „n+3” szabály szerint az adott éves részletnek megfelelő összeget a tárgyévet
337

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

(n) követő 3. naptári év végéig kell a kedvezményezettek felé igazolt kifizetések
keretében felhasználni. A szabály pontosan úgy szól, hogy elveszik az adott évi
uniós kötelezettségvállalási összeg azon része, melyre a 3. naptári év végéig nem
érkezik az igazoló hatóságtól kifizetési kérelem vagy amelyet az Unió nem utalt
át előfinanszírozásként. A szabály lényege tehát az, hogy a tagállamnak az uniós
források felhasználására meghatározott idő áll a rendelkezésére, az ez alatt fel
nem használt EU-források pedig a tagállam számára „elvesznek” (visszakerülnek
az Európai Bizottság kezelésébe).

Uniós forráskeret túlvállalása
Általános tagállami gyakorlat az, hogy az irányító hatóságok a rendelkezésre
álló forráskeretnél nagyobb összegre hagynak jóvá projektportfóliót. Ennek jellemzően két oka van: az árfolyamkockázat kiküszöbölése és a szabálytalanságokkal érintett projektek, illetve a lemorzsolódó projektek pótlása.
Az uniós források euróban vannak rögzítve, a tagállam az Európai Bizottsággal euróban számol el. A tagállamok a kedvezményezettekkel az ország pénznemében szerződnek, azaz az árfolyamkockázatot nem hárítják a kedvezményezettekre, akiknek a költségeik jellemzően a tagállam pénznemében merülnek fel.
Azoknak a tagállamoknak, amelyek a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában nem eurót használnak hivatalos pénznemükként, a nemzeti pénznemükben
felmerült kiadások összegét át kell számítaniuk euróra. Ezt az Európai Bizottság
azon hónapban érvényes átváltási árfolyamán kell átszámítani, amely a közösségi
hozzájárulás rendezésének az igazoló hatóság általi jóváhagyásának napján volt
érvényes. Amennyiben a programozási időszak során a tagállam pénzében árfolyamgyengülés következik be, az uniós források teljes körű lehívásához több elszámolható költségre, azaz több projektre van szükség. Árfolyamerősödés esetén
a többletprojekteket értelemszerűen tisztán a hazai költségvetésből finanszírozza
a tagállam.
Amennyiben a tagállam, vagy az Európai Bizottság szabálytalansággal érintett forrást (projekteket vagy projektrészeket) talál, a tagállam pénzügyi korrekciót hajt végre. Ennek lényege, hogy a hibás összeget új kiadásokkal pótolhatja,
azaz a tagállam nem veszít el uniós társfinanszírozást. Ez akkor van így, ha a
tagállam el tud számolni további szabályszerű kiadásokat, vagyis vannak szabálytalansággal nem érintett projektjei. Ha a tagállamnak nincsenek ilyen további
elszámolható kiadásai, ez a fajta pénzügyi korrekció forrásvesztést eredményez.
Ennek elkerülésére bevett tagállami gyakorlat a forráskeret túlvállalása.
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Ellenőrzés és audit
Az uniós támogatásokat sokan, sokféleképpen ellenőrzik és auditálják. Az
ellenőrzéseket meg lehet különböztetni az alapján, hogy:
• mikor végzik: folyamatba építetten (irányítási vagy első szintű ellenőrzés, ideértve az ún. igazolást is) vagy utólagosan (más néven audit);
• milyen módszerrel végzik: dokumentum alapú vagy helyszíni;
• tárgya szerint: projektszintű vagy rendszerellenőrzés.
Az első szintű ellenőrzést az irányító hatóság végzi, mely közreműködő
szervezet (KSz) bevonása esetén ezt a feladatot gyakran delegálja a KSz-re. Ez
az ellenőrzés minden esetben projektszinten történik (pl. a pályázó jogosultsági
ellenőrzése, vagy a kifizetési igénylések esetében a projekthez kapcsolódó bizonylatok ellenőrzése, más néven: hitelesítése). A folyamatba épített ellenőrzés lehet
dokumentum alapú vagy helyszíni. A dokumentum alapú ellenőrzést minden
projektnél el kell végezni. A projektmegvalósítás fejezetben bemutattuk, hogy a
folyamatba épített ellenőrzés mire terjed ki, illetve, milyen gyakran történik folyamatba épített helyszíni ellenőrzés.
Az igazoló hatóság feladata, hogy a Bizottságnak benyújtott kifizetési kérelmekhez igazolja a kifizetés jogosultságát. Elvben az igazoló hatóság is végezhet ellenőrzést,
de a gyakorlatban a legritkábban végez. Az igazolási ellenőrzés is lehet dokumentum
alapú vagy helyszíni, utóbbit ebben az esetben tényfeltáró vizsgálatnak nevezzük. Az
igazoló hatóság összeállítja a kifizetési kérelmet, a meglévő dokumentumok alapján.
Ha egy más szerv (IH/KSz, AH, stb.) által végzett ellenőrzés egy költség elszámolhatóságát vitatja, azt az igazoló hatóság nem állítja be a kifizetési kérelembe.
Ebben az alfejezetben az audit témakörével, vagyis az utólagos ellenőrzéssel
foglalkozunk:
• mely szervezetek végeznek utólagos ellenőrzést az uniós forrásokkal
kapcsolatban;
• ezeknek a szervezeteknek milyen jogosítványaik vannak, amikor szabálytalanságot, csalást találnak;
• nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mekkora az uniós forrásokkal kapcsolatos szabálytalanságok/pénzügyi korrekció aránya.

Audit hatóság – Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)
Ahogyan a korábbi fejezetben bemutattuk, az audit hatóság fő feladata, hogy
elvégezze az operatív program irányítási és kontrollrendszerének auditját, valamint
hogy mintavétel alapján ellenőrizze a projektek egy részét. Magyarországon az audit hatósági feladatokat az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) látja el. A szervezet 2010. július 1-jén jött létre, a Nemzetgazdasági Miniszté339
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rium keretein belül önállóan működő központi költségvetési szervként. Korábban
az ellenőrzési hatóság feladatait a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) látta el.
Az audit hatóság évente rendszerauditot végez, továbbá az operatív programok esetén szintén évente elvégzi az igazoló hatóság által az előző számviteli
évben az Európai Bizottság felé bejelentett költségek mintavételes ellenőrzését.
Az audit hatóság minden évben ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Bizottsághoz a rendszerauditokkal összefüggésben, mely többek között tartalmazza:
• az irányítási és kontrollrendszerekben talált hiányosságokat;
• a projektek mintavételes ellenőrzése során feltárt szabálytalanságokat;
• a szabálytalanságok értékelését és a hibák kijavítására tett javaslatokat;
• a javasolt és végrehajtott pénzügyi korrekciókat.

Állami Számvevőszék
A magyar Állami Számvevőszék (ÁSZ) rendszeresen ellenőrzi az uniós forrásokat felhasználó intézményrendszer szereplőinek tevékenységét, valamint eseti jelleggel az akár nagyobb uniós forrásból megvalósuló beruházásokat is. Az
Európai Számvevőszékhez hasonlóan a magyar ÁSZ is külső ellenőrzést végez.
Az ÁSZ hatásköre javaslatok megfogalmazására terjed ki, melyeket a kormányzat
vagy az államigazgatás különböző szervei számára fogalmaz meg.

Európai Bizottság
Az Európai Bizottság ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatait és hatáskörét
1303/2013 EU-rendelet 75. cikke rögzíti az alábbiak szerint:
• Az Európai Bizottság a különböző tagállamoktól kapott dokumentumok
alapján (pl. az audit hatóság éves ellenőrzési jelentése, az irányító hatóság éves végrehajtási jelentése), meggyőződik arról, hogy a tagállamok
felállították az irányítási és kontrollrendszereket, és hogy ezek a rendszerek eredményesen működnek a programok végrehajtása során.
• Az Európai Bizottság helyszíni ellenőrzéseket végezhet, melyek kiterjedhetnek az irányítási és kontrollrendszerek eredményes működésének
vizsgálatára, illetve konkrét projektek ellenőrzésére is.
Az Európai Bizottság az alábbi jogosítványokkal rendelkezik a rendszerszintű, illetve egyedi projektszintű szabálytalanságok felmerülése esetén:
• az Európai Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek fizetési határidejének megszakítása;
• az Európai Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek felfüggesztése;
• pénzügyi korrekció, melynek lényege, hogy a szabálytalansággal érintett
pénzösszegeket a kifizetési kérelmekből törölni kell. A szabálytalansággal érintett összeget az Európai Bizottság nem fizeti ki.
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A 1303/2013 EU-rendelet 83. cikke alapján az Európai Bizottság bármikor
kezdeményezheti a kifizetés megszakítását legfeljebb 6 hónapra, ha bizonyítékok
utalnak arra, hogy az operatív program irányítási és kontrollrendszerében súlyos
hiányosság áll fenn. A tagállamnak két lehetősége van: vitathatja a feltárt hiányosság fennállását és további információkat adhat, vagy elfogadhatja a hiányosság fennállását, és orvosló intézkedéseket hajt végre. Az orvoslás megvalósulhat
cselekvési terv, illetve pénzügyi korrekció formájában. Ha az Európai Bizottság
elégedett a tagállam válaszával, megszünteti a megszakítást. Máskülönben felfüggesztési eljárás indít (1303/2013 EU-rendelet 142. cikk), miután bizonyítékot szerzett az irányítási és kontrollrendszerben fennálló súlyos hiányosságról. A
kifizetés felfüggesztésének nincsen végső határideje: addig tart, amíg a tagállam a
helyesbítő intézkedéseket meg nem hozta.
Ha valamely kifizetési kérelem kifizetési határidejét megszakítják vagy az
időközi kifizetést felfüggesztik, az Európai Bizottság nem fizeti az uniós támogatást a tagállamoknak. Ebben az időszakban a tagállamoknak nemzeti költségvetésükből, maguknak kell finanszírozniuk a projekteket, vagy leállítják a projekteknek teljesített kifizetéseket.
A szabálytalanságok kivizsgálása és a pénzügyi korrekciók megtétele elsődlegesen a tagállamok felelőssége. Az Európai Bizottság maga is elrendelhet pénzügyi korrekciót: ha súlyos hiányosság áll fenn az operatív program irányítási és
kontrollrendszerének eredményes működésében; amennyiben a tagállam nem
tesz eleget a szabálytalanságok kivizsgálására és pénzügyi korrekciók kiszabására
vonatkozó kötelezettségének; ha súlyos mulasztás történik az eredményességmérési keretben meghatározott célok elérése terén (1303/2013 EU-rendelet 85. cikk
és 143-145. cikk).
Az Európai Bizottság első lépése ebben az esetben is az, hogy tisztázza a tényeket a tagállammal (levélváltás és a tagállam meghallgatása útján).
Ezt követően kétféleképpen állapítható meg pénzügyi korrekció. A tagállam
önkéntesen elfogadhatja az Európai Bizottság által kirótt korrekciót, amely
esetben a hibás összeget új kiadásokkal pótolhatja, azaz a tagállam nem veszít
el uniós társfinanszírozást. Ez értelemszerűen akkor van így, ha a tagállam
el tud számolni további szabályszerű kiadásokat. Ha azonban a tagállamnak
nincsenek ilyen további elszámolható kiadásai, ez a fajta pénzügyi korrekció
is forrásvesztést eredményez. Ez főleg a programozási időszak végén szokott
előfordulni.
A másik esetben a tagállam kinyilváníthatja, hogy nem ért egyet a javasolt
korrekcióval. Ekkor a korrekciós folyamat végén az Európai Bizottság határozatot
ad ki, melynek értelmében nettó pénzügyi korrekció történik, azaz az operatív
programhoz nyújtott uniós finanszírozást csökkentik, tehát az operatív program
forráskerete is csökken. Ekkor a tagállamnak vissza kell fizetnie a már megkapott
összeget, vagy záráskor kisebb összegű végső kifizetést kap.
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Az Európai Bizottság nem közvetlenül a kedvezményezetteknek címezi a
pénzügyi korrekciókat, hanem az operatív programokat irányító tagállami hatóságoknak. Amennyiben egy pénzügyi korrekció a kedvezményezettek által
végrehajtott egyedi projektekhez kapcsolódik, a tagállami hatóságoknak kell a
pénzügyi korrekciót a kedvezményezettekkel szemben érvényesíteniük. Ennek
értelmében a tagállamok kötelesek a kedvezményezettekkel visszafizettetni a jogosulatlanul kifizetett összegeket. Előfordulhat olyan eset, hogy ez nem lehetséges. Például ha a hibát nem a kedvezményezett követte el, hanem az az irányítási
és kontrollrendszer működésével összefüggő problémákat érint, vagy az összeget
nem lehet a kedvezményezettel visszafizettetni (pl. a kedvezményezett időközben
csődbe ment). Ha a tagállam nem tudja maradéktalanul visszafizettetni a kedvezményezettekkel a szabálytalan összegeket, a pénzügyi korrekció a tagállami
költségvetést terheli.

Európai Számvevőszék
Az Európai Unió pénzügyeinek független külső ellenőreként az Európai
Számvevőszék gondoskodik az uniós adófizetők érdekeinek védelméről. Az Európai Számvevőszék ellenőrzi az EU bevételeit és kiadásait, hogy megállapítsa,
szabályszerű-e az uniós források előteremtése és elköltése. Az uniós források tekintetében (helyszíni) ellenőrzéseket végez a forrásokat kezelő szervezetek körében, így az uniós intézményeknél (különösen az Európai Bizottságnál), az uniós
forrásokat felhasználó tagállami intézményrendszerben, vagy akár a projektgazdáknál.
Megállapításait és ajánlásait ellenőrzési jelentésekben fogalmazza meg.
Az Európai Számvevőszék a magyar Állami Számvevőszékhez hasonlóan nem
rendelkezik jogi hatáskörökkel, csupán javaslatokat fogalmaz meg az Európai
Bizottság és a tagállami kormányok számára. Ha csalás, korrupció és más jogellenes tevékenység gyanúja merül fel, értesíti az Európai Csalás Elleni Hivatalt
(OLAF).

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az egyetlen olyan európai uniós
testület, melynek az a feladata, hogy felderítse, kivizsgálja és megakadályozza
az uniós költségvetés kárára elkövetett csalásokat. Az OLAF-nak bár független
egyéni jogállása van, szervezetileg az Európai Bizottság részét képezi. Az OLAF
szabályossági ellenőrzéseket végez az uniós források felhasználásával kapcsolatban a tagállami intézményeknél és a kedvezményezetteknél egyaránt. Az OLAF
felé bárki tehet bejelentést176.
176

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_hu
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Az OLAF vizsgálati hatáskörrel rendelkező szerv, ezért csak ajánlásokat tehet arra vonatkozóan, hogy vizsgálatai után az EU vagy a tagállami hatóságok
milyen lépéseket tegyenek. Az uniós forrásokkal kapcsolatban lényegében háromféle javaslatot fogalmazhat meg:
• Pénzügyi intézkedés: az OLAF azt ajánlhatja az Európai Bizottságnak,
hogy a tagállamok a szabálytalanul felhasznált összegeket térítsék vissza.
• Igazságszolgáltatási lépések: ha bűncselekményre utaló bizonyíték van a
birtokában, az OLAF jelentést küld az illetékes tagállami hatóságoknak
(rendőrség, ügyészség), és jogi lépéseket ajánl.
• Igazgatási intézkedések: az OLAF a csalásra alkalmat teremtő eljárások
(pl. közbeszerzési felhívások jelentkezési feltételei) módosítását javasolhatja az érintett tagállami szervezeteknek (pl. irányító hatóságnak).

Ki kit ellenőriz
Alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy ki kit ellenőrizhet.
II/27. táblázat: Melyik szervezet melyik szervezetet ellenőrizheti
Ki/Kit ellenőrzi

Kedvezményezettet
(beleértve a
szállítót is)

IH/
KSz-t

Audit Európai
Ható- Bizott- ÁSZ-t ESZ-t
ságot ságot

IH/Ksz

X

Audit Hatóság

X

X

ÁSZ

X

X

X

Európai Bizottság (beleértve az
OLAF-ot is)

X

X

X

Európai Számvevőszék (ESZ)

X

X

X

X

Pénzügyi korrekció aránya Magyarországon –
nemzetközi összehasonlítás
Az alábbi táblázatokban az Európai Bizottság jelentése alapján bemutatjuk,
hogyan alakult a pénzügyi korrekció aránya Magyarországon a 2000–2006-os,
valamint a 2007–2013-as időszakban a többi tagállammal összehasonlítva.
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II/28. táblázat: Pénzügyi korrekció a 2000–2006-os időszakban tagállamonként
ERFA- és ESZA-forrás
2000–2006
millió EUR

Pénzügyi
korrekció
millió EUR

Pénzügyi korrekció az
ERFA- és ESZA-forrás
arányában

Belgium

1 979

19

1,0%

Cseh Köztársaság

1 443

6

0,4%

608

1

0,2%

27 387

53

0,2%

306

2

0,7%

Írország

3 003

36

1,2%

Görögország

20 054

1 212

6,0%

Spanyolország

40 229

3 508

8,7%

Franciaország

15 224

482

3,2%

Olaszország

27 612

1 693

6,1%

Ciprus

52

0

0,0%

Lettország

517

4

0,8%

Litvánia

772

3

0,4%

Luxemburg

80

2

2,5%

1 709

13

0,8%

Tagállam

Dánia
Németország
Észtország

Magyarország
Málta

57

0

0,0%

Hollandia

2 695

44

1,6%

Ausztria

1 654

4

0,2%

Lengyelország

7 015

180

2,6%

Portugália

18 149

190

1,0%

Szlovénia

218

2

0,9%

Szlovákia

1 225

45

3,7%

Finnország

1 824

0

0,0%

Svédország

1 696

12

0,7%

Egyesült Királyság

16 739

324

1,9%

Összesen

192 247

7 835

4,1%

Forrás: ANNEXES. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS. 2016 Annual Management and Performance Report for
the EU Budget. 32 oldal, 3.4.1 táblázat alapján.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ampr_2016_annexes_en.pdf
Megjegyzés: A táblázat 2016.december 31-i adatok alapján készült.

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a pénzügyi korrekciók aránya a
2000–2006-os időszakban Magyarországon (0,8%) jóval az EU-átlag (4,1%) alatt
volt.
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II/29. táblázat: Pénzügyi korrekció a 2007–2013-os időszakban tagállamonként
ERFA-/KA- és ESZAforrás 2007-2013
millió EUR

Pénzügyi
korrekció
millió EUR

Pénzügyi korrekció az
ERFA-/KA- és ESZAforrás arányában

2 059

15

0,7%

Bulgária

6 595

155

2,4%

Cseh Köztársaság

25 819

814

3,2%

510

0

0,0%

Németország

25 458

188

0,7%

Észtország

3 403

10

0,3%

Tagállam
Belgium

Dánia

Írország

751

22

2,9%

Görögország

20 210

449

2,2%

Spanyolország

34 521

732

2,1%

Franciaország

13 546

82

0,6%

Horvátország

858

0

0,0%

Olaszország

27 940

325

1,2%

612

0

0,0%

Lettország

4 530

47

1,0%

Litvánia

6 775

0

0,0%

Ciprus

Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia

50

0

0,0%

24 893

817

3,3%

840

12

1,4%

1 660

0

0,0%

Ausztria

1 170

16

1,4%

Lengyelország

67 186

338

0,5%

Portugália

21 412

66

0,3%

Románia

19 058

1 057

5,5%

Szlovénia

4 101

33

0,8%

Szlovákia

11 483

474

4,1%

Finnország

1 596

0

0,0%

Svédország

1 626

1

0,1%

Egyesült Királyság

9 878

118

1,2%

338 540

5 771

1,7%

Összesen

Forrás: ANNEXES. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS. 2016 Annual Management and Performance Report for
the EU Budget. 33-34 oldal, 3.4.2 táblázat alapján.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ampr_2016_annexes_en.pdf
Megjegyzés: A táblázat 2016.december 31-i adatok alapján készült.

Míg a 2000–2006-os időszakban a pénzügyi korrekció aránya Magyarországon jóval az EU-átlag alatt volt, addig a 2007–2013-as időszakban ugyanez már
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lényegesen meghaladta az EU-átlagot. Magyarország a 3,3%-os pénzügyi korrekciós aránnyal a 3. legnagyobb mértékű pénzügyi korrekciót végrehajtó tagállam,
ahol a pénzügyi korrekció mértéke az EU átlag kétszerese.

346

Osztott irányítás tagállami vetületei

Értékelések
A tagállamok és az Európai Bizottság megosztott hatáskörébe tartozik a programok értékelésének és monitoringjának feladata is. Ez a feladatmegosztás végigkísérte a magyar kohéziós politika vizsgált három ciklusát. A 2004–2006-os programozási időszakban hazánkban kialakult értékelési elvek, gyakorlatok és szervezeti
keretek kisebb változtatásokkal mind a mai napig állandónak mondhatók. Emellett
a tervezéssel és végrehajtással kapcsolatos elvárások és szervezeti keretek változásai
természetszerűleg az értékelési rendszer változásaiban is lecsapódtak.
Ebben az alfejezetben, ha külön nem jelezzük, akkor programnak hívunk
minden olyan több projektet összefogó rendszert, amely közös céllal vagy végrehajtási rendszerrel bír. Ennek értelémben programértékelésként hivatkozunk
az egyes beavatkozások értékelésére éppen úgy, mint az országos stratégiák értékelésére. Külön jelezni fogjuk, ha a program szót operatív programra, valamely
stratégiára vagy programkiegészítő dokumentumra értjük.
Az értékelések kapcsán négy fontos elhatárolásra hívjuk fel a figyelmet:
• A programértékelés tehát nem azonos a pályázatok/kiemelt projektek értékelésének feladatával. Míg az utóbbi a pályázatok közül a támogatásra
alkalmas projektek kiválasztási eljárásának a része, az előbbi – amellyel
itt foglalkozunk – az operatív programok vagy azok valamely részeinek,
például a pályázati kiírásoknak a jobbá tételét szolgáló, ezen nagyobb
programelemek meghatározott célok mentén történő elemzését jelenti.
• A programok értékelése és monitoringja bár összekapcsolódó, de nem összemosható folyamatok. A monitoring a programvégrehajtás folyamatában bekövetkező lépéseket rögzíti, és ha lehet, mutatószámok alapján számszerűsíti.
Nem foglal állást a tekintetben, hogy a tapasztalt előrehaladás a lehetőségekhez
képest megfelelő-e vagy elégtelen, továbbá arról, hogy a kapott eredményekből milyen lépések következnek a program további folytatása szempontjából.
A monitoring rendszerekben feltárt információk kiértékelését, ehhez a monitoring rendszerben nem elérhető, de a döntési javaslatok megtétele szempontjából fontos további adatok megszerzését, valamint az információk elemzését
és ezek alapján javaslatok megtételét már a programértékelés végzi el.
• Az értékelésnek részei az elemzések, de nem minden elemzés (alkalmazott kutatás) értékelés is egyben. Értékelésnek csak az az elemzés nevezhető, amely a programot annak működése, működtetése szempontjából
releváns és előre meghatározott értékek, célok mentén vizsgálja, és egyúttal javaslatokat is megfogalmaz a program adott célok mentén történő
továbbfejlesztésére vagy megszüntetésére. Az értékelések nem tudnak
meglenni elemzések nélkül, ugyanakkor az elemzések egy széles – nem
értékelési célú – köre csak leíró, és nem normatív, a javaslatokat is megfogalmazni hivatott szempontból vizsgálja a programokat.
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Nagyon fontos különbséget tenni az értékelés és az ellenőrzés folyamata
között. Az ellenőrzés a források felhasználásának szabályosságát vizsgálja, de a
szabályok célszerűségét nem kérdőjelezheti meg, a források felhasználásának
hatékonysága pedig nem képezi vizsgálat tárgyát. Az értékelések azonban elsősorban ez utóbbira fókuszálnak: hogyan lehetne hatékonyabban és eredményesebben felhasználni az erőforrásokat, adott esetben a szabályok milyen enyhítése
vezethetne a források hatékonyabb elköltéséhez. Mivel a szabályok jelentős része
olyan okból keletkezik, hogy minél inkább korlátozza a nem jóhiszemű forrásfelhasználást, sok esetben a jóhiszemű forrásfelhasználást is képes olyan mértékben
akadályozni, ami nagyobb kárt okozhat, mint az esetleg enyhébb szabályok miatt
„elfolyó” rosszhiszemű forrásfelhasználás. Gyakori eset, hogy az ilyen szituációkra az értékelések mutatnak rá, feltárva, hogy egyes szabályok miatt az adminisztratív terhek magasabbak, mint az ilyen módon megőrzött források mértéke.
A kohéziós politika végrehajtási céljai között 2007 után felértékelődő bürokráciacsökkentési célok részben az értékelésekből jött visszacsatolások eredményei.

A kohéziós politikai értékelések célja, típusai, fogalmai
Az értékelések szervezésével kapcsolatos minimális elvárásokat uniós szinten a kohéziós politika általános rendeletei rögzítik, melyeket a DG Regio módszertani iránymutatásokkal egészített ki. A DG Regio ezen iránymutatásokat a
tagállamok képviselőiből álló értékelési munkacsoporttal megvitatva készítette
el, a DG Employment értékelési egységének munkatársaival együttműködésben.
A következőkben ezen szabályok és módszertani útmutatók alapján foglaljuk
össze az értékelés alapfogalmait.
A (program-) értékelések alapvető célja a források hatékony felhasználásának segítése azáltal, hogy a programozás, majd a programok felülvizsgálata során megbízható és minél teljesebb körű információkat tárjon fel a programok
(várható) működéséről, és a kiértékelt információk alapján javaslatokkal segítse a
döntéshozókat a programok kialakításában, továbbfejlesztésében.
Az előző definícióból négy fontos dologra hívnánk fel a figyelmet: egyrészt
az értékelési tevékenység része a kohéziós politika tervezési-végrehajtási ciklusának. Az értékelési tevékenység beágyazottságának következménye, hogy az értékelések megvalósításának módja és kerete függ a programok tervezési és végrehajtási döntéseinek folyamataitól és szervezeti kereteitől.
Másrészt az is fontos észrevétel, hogy mint információfeldolgozó folyamat
nagyban függ a monitoring tevékenység megszervezésétől, ám nem azonos azzal,
mert azon túlmutatóan is gyűjt információkat. Az értékelések általában alapvető
információként használják a monitoringtevékenység során összegyűjtött indikátorokat, ezért a programok tervezésekor az indikátorok kialakításában az előzetes
értékelések szerepe is nagyon fontos. Az irányító hatóságok rendeletekben neve348
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sített felelőssége az értékeléseket megfelelő minőségű adatgyűjtési rendszereken
keresztül támogatni, ehhez ún. ex-ante kondicionalitás is kapcsolódik: az adatgyűjtési rendszerek hiánya szankciókkal járhat a tagállam és az Európai Bizottság
közötti forráslehívásra (Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban
teljesítette ezt a feltételt).
Harmadrészt fontos észrevennünk, hogy az értékelések által feltárt információk célja a döntési folyamatban kettős: egyrészt olyan tudást hozni a döntésekhez, amely korábbi vélekedéseket megerősít vagy megcáfol, esetleg új szempontokra világít rá; másrészt pedig a teljességre törekvés, amely azt is célozza,
hogy a feltárt információk egy része a programról döntő tárgyalófeleket segítse
azonos információs szintre hozni. Ez utóbbi funkciójában az értékelések eredményei elsősorban azoknak a tárgyalópartnereknek fontosak, akik a programok
környezetéről vagy előrehaladásáról kevesebb információval rendelkeznek – ezek
jellemzően a társadalmi partnerek esetleg az Európai Bizottság képviselői –, őket
segíti tényszerű információk birtokába jutni az egyeztetésekhez és a véleménynyilvánításhoz.
Az értékelések megszervezésével kapcsolatos uniós elvárások általában az
arányosság és a szubszidiaritás elvét hangsúlyozzák. Az előbbi arra vonatkozik,
hogy az értékelésekre fordított (külső és belső) erőforrások legyenek arányosak
azzal a várható hatékonyságjavulással, amelyet az értékelések eredményeként el
lehet érni, vagyis egyfajta költséghatékonysági szempontot jelent. A szubszidiaritás pedig a programvégrehajtás különböző szintjei, pl. az IH-k és az EB közötti feladatmegosztás ésszerűségére világít rá, ahol magasabb szinten azokat az
értékeléseket érdemes csak elvégezni, amely több program átfogó vizsgálatára,
összehasonlítására irányul.
A különböző ciklusokban az értékeléseket tartalmuk alapján kétfajta tipológia mentén sorolták be. Bár a tipológiák elemei vagy azok elnevezései változtak,
logikájuk állandó maradt.
• Az egyik tipológia a mentén osztályozza az értékeléseket, hogy az értékelés a program tartalmára, vagy annak végrehajtására fókuszál-e.
• A másik megközelítés a beavatkozások logikáját követve határozza meg
az értékelési kérdéseket.
Az első tipológia vonatkozásában általában megkülönböztetnek stratégiavagy hatásértékeléseket, illetve végrehajtási értékeléseket. A stratégiai értékeléseknél a fő kérdés arra irányul, hogy a program eléri-e a célját, amennyiben pedig
nem, akkor a program milyen újratervezése vagy módosítása szükséges. A végrehajtási értékelések fókuszában a programmenedzsment hatékonysága áll. Ezen
értékelések elindítását általában a pénzügyi előrehaladásban észlelt lemaradások,
vagy a partnerektől jött nehézségek okainak feltárása indukálja.
A második tipológiában az értékelési kérdéseket a programozási logika
mentén öt témakör köré szokás csoportosítani:
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•

Relevancia: annak vizsgálata, hogy a program célja valós társadalmi fejlesztési igényre próbál-e választ találni. A gazdasági-társadalmi folyamatokban elérni kívánt változás reális célként kitűzhető-e?
• Konzisztencia: a program intézkedései képesek lehetnek-e a megcélzott
változást elérni? Ez alapvetően két szempont vizsgálatát igényli. Az egyik
szempont az úgynevezett külső konzisztencia, vagyis hogy a program intézkedései a gazdasági, társadalmi, környezeti spontán folyamatok (működési modell) előrehaladásának olyan elemeit akarják-e megváltoztatni,
amelyek a kitűzött célra hatnak. Itt külső tényezőként érdemes tekinteni
a kohéziós politikától független stratégiák, programok tevékenységére is.
Míg a belső konzisztenciánál azt vizsgáljuk, hogy az a mód, ahogyan az
intézkedések beavatkoznak az ország fejlődési folyamataiba (beavatkozási logika), valóban meg tudják-e változtatni azt a tényezőt, amelyen
keresztül a célunkat szeretnénk elérni.
• Hatékonyság: Ez a szempont annak a vizsgálatát jelenti, hogy a beavatkozásunk hatására megváltoztatandó tényezőt képesek lennénk-e kisebb
erőforrással is megváltoztatni?
• Eredményesség: Sikerült-e megváltoztatni a társadalom vagy gazdaság
működésében azt a tényezőt, amelyen keresztül hatni szerettünk volna?
Másképpen: elértük-e közvetlen célunkat?
• Hatásosság: Sikerült-e hatást gyakorolni, és ha igen, akkor ez a hatás
elégséges-e arra a társadalmi célra, amivel a program létét indokoltuk?
A fenti kérdéskörök közül általában több is megjelenik az értékelésekben. A
súlypontok nagy részben annak függvényében változhatnak a kérdések között,
hogy az értékelésre a programozási ciklus mely fázisában került sor, illetve hogy
az értékelés milyen okból indult el.
A jogszabályok ugyanakkor a fentiektől eltérően nem tartalmi, hanem időzítés szerinti felosztást alkalmaznak az értékelésekre. A rendeletek úgy különböztetik meg az értékeléseket, hogy azok döntési ciklusba ágyazott időzítése, így a
programvégrehajtásra kifejtett hatásuk alapján hova esnek, mely folyamatot támogatják. E tekintetben általában előzetes (ex-ante), közbenső (vagy időközi) és
utólagos (ex-post) értékelésekre szokták osztani az értékeléseket.

Előzetes értékelések
Az előzetes értékelések célja a programozás és a programról zajló tárgyalások támogatása a programok indulását megelőzően. Az előzetes értékelések vizsgálati köre általában a programok relevanciájára és konzisztenciájára fókuszál. A
program helyzetértékelésével segíti meghatározni azokat a problémákat, amelyek
megváltoztatását célul érdemes kitűzni (relevancia). Ezt a helyzetértékelést a rendeletek általában a SWOT-analízis kategóriáinak valamilyen felosztása mentén
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kérik. Az ex-ante értékelések segítik a programok beavatkozásainak célzottabbá tételét és illeszkedését egyéb stratégiák tevékenységéhez (konzisztencia). E
vizsgálat részeként az ESZA vonatkozásában minden esetben felmerült, hogy az
értékelésnek vizsgálnia kell a program nemzeti foglalkoztatási stratégiákra való
várható hatását. A rendeleti elvárások külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy az
értékelésnek ki kell térnie a programok forrásallokációjának megfelelőségére. A
2004–2006-os időszakban az ESZA-finanszírozású programok esetében az azonos beavatkozásoknak a különböző célterületeken való eltérő támogatási intenzitásait az értékelésnek kellett verifikálnia.
Minden ciklus rendeletében elvárás volt az előzetes értékelésekkel szemben,
hogy az értékelésnek vizsgálnia kell a program aktuális uniós célokhoz való hozzáadott értékét. 2004–2006-ban ez elsősorban a társadalmi és gazdasági kohézióra gyakorolt hatást jelentette, amely mellett a nemek közötti egyenjogúság és
diszkriminációmentesség érvényesülését és a program környezeti hatásait kellett vizsgálnia. Ez utóbbi vizsgálati szempont 2007-től már önálló értékelési folyamatként, stratégiai környezeti vizsgálat néven futott, önálló tartalmi és partnerségi folyamatelőírás mentén, az ex-ante értékeléssel párhuzamosan. 2007-es
ciklus elején a többi uniós cél elsősorban az akkorra már elfogadott Lisszaboni
Stratégiához kapcsolódott, míg 2014-től már az EU 2020 stratégiához való uniós
hozzáadott érték értékeléseként jelent meg. Ezen felül az utóbbi két ciklusban is
értékelni kellett a programok női-férfi egyenjogúsághoz, illetve a fenntarthatósági szempontokhoz való hozzáadott értékét.
Az ex-ante értékelések nem csak a program tartalmát, hanem végrehajtási
rendszere megfelelőségét is vizsgálják. E tekintetben fontos, hogy az előzetes értékelés általában jelentős mértékben segítette a programok monitoring rendszere
gerincét jelentő indikátorok kialakítását.
A gyakorlatban az ex-ante értékelések iteratív folyamat eredményei, ahol a
tervezés előrehaladtával az újabb és újabb programdokumentum-verziókról adott
szakvélemények maguk is segítették a végső programdokumentumok elkészültét.
A nyilvánoságra hozott, illetve a jelenleg is elérhető előzetes értékelések ezért az
Európai Bizottság felé jóváhagyásra benyújtott végső programdokumentumokról
készült értékelési változatok.
Az ex-ante értékeléseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően mindig a
tervezőktől független külső értékelők végezték. A 2004–2006 közötti programok
ex-ante értékeléseit Magyarország a PHARE forrásainak terhére finanszírozta,
a 2007–2013-as ex-ante értékeléseket hazai költségvetési források, míg a 2014–
2020-as ex-ante értékeléseket a 2007–2013-as Végrehajtási Operatív Program keretéből finanszírozta az ország.

351

HUMÁNFEJLESZTÉS-POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Köztes vagy időközi értékelések
A köztes vagy időközi értékelések célja a programok vagy azok valamely elemének továbbfejlesztése, és szigorúbb vagy lazább szabályoknak kell megfelelniük annak függvényében, hogy az értékelések javaslatai egy előre meghatározott
programmódosításhoz vagy forrás-átcsoportosításhoz kapcsolódnak, vagy pedig
más motivációból indulnak.
A rendeletek kezdetektől fogva értékelési kötelezettséget állapítanak meg
azokban az esetekben, amikor az operatív programok módosításai a források átcsoportosítását is érintik. Speciális esete volt ennek 2007 előtt a teljesítménytartalékok félidei felosztását segítő közbenső értékelés. Mivel hazánk az 2000–2006-os
ciklus végén csatlakozott az Európai Unióhoz, a fenti kötelezettség ránk már nem
vonatkozott; a többi új tagálammal együtt önkéntes vállalásként készítettük el
azt a köztes jelentést, amelyet 2005 végén nyújtottunk be az Európai Bizottságnak. 2007 után a köztes értékelések kötelezettségét felváltotta az időközi értékelésekre vonatkozó szabályozás, mely bizonyos esetekben kötelezte a tagállamokat,
hogy értékeléseket indítsanak. Ez a kötelezettség a 2007–2013-as időszakban az
OP-módosításon túl arra az esetre terjedt ki, amikor a monitoring rendszer „jelentős eltérést” tapasztalt a programok tervezett előrehaladásában. Ezt egészítette
ki az a lehetőség, hogy a tagállamok értékelési terveik alapján indítsanak értékelést a számukra fontos témákban.
Ahogy a kohéziós politika eredményessége egyre inkább a szabályozás fókuszába került, úgy erősödött az igény arra, hogy az értékelések e témában is
segítsék a programok végrehajtását. 2014-től egyrészt fennmaradtak a már jelzett
kötelezettségek (kötelező értékelés OP-módosítás esetén), másrészről előírták azt
a kötelezettséget, hogy a programozási ciklus során legalább egyszer értékelni
kell valamennyi prioritás céljához való hozzájárulást hatásértékelésekkel, valamint előírták az értékelési tervek kötelező elkészítését is.
A köztes értékelések felértékelődését hozta a szabályoknak az a változása
is, hogy az értékelések megvitatása bekerült a monitoring bizottságok feladatai
közé. Emellett 2007 óta az éves jelentésekben az értékelések megállapításait össze
kell foglalni, valamint az értékeléseket nyilvánosságra kell hozni.
A közbenső értékelések szerepének felértékelődése a kohéziós politika értékelési rendszerében jól indokolható, mivel ez az az értékelési típus, amely egyrészt a programok végrehajtása közben a leginkább tudja segíteni a szükséges
korrekciók létrejöttét, másrészt az újabb programok megtervezése előtt még képes megfelelő inputot adni az új programozási folyamathoz.
A köztes értékelések egy speciális típusát jelentik – a különböző ciklusokban hol stratégiai, hol tematikus értékeléseknek nevezett – azon értékelések, amelyek nem a program saját céljai mentén, hanem a kohéziós politika
szempontjából fontos új szempont mentén, vagy horizontális aspektusból
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vizsgálta a programok működését. Az Európai Bizottság köztes értékelései
általában ebbe a tárgykörbe tartoznak. Ilyen volt például 2005-ben az a tematikus értékelés, amely az 2000–2006 között futó programoknak az addigra
már elfogadott lisszaboni célokhoz való hozzájárulását vizsgálta. Ennek az
volt a célja, hogy megalapozza a lisszaboni céloknak a kohéziós politikába
való beemelését 2007-től.

Utólagos értékelések
Az ex-post értékelések elkészítése az Európai Bizottság hatásköre, és nem
része a tagállamok értékelési feladatainak. Az utólagos értékelések akkor készülnek el, amikor a következő programozási ciklus már elkezdődött. Így érdemben
nem az új OP-k tervezését támogatják, hanem inkább az intézkedések, pályázati
kiírások tervezését tudják segíteni.

Az értékelési tevékenység fejlődése Magyarországon
A programértékelés rendszerének keretei Magyarországon a 2004–2006os időszakban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Elemzési, Értékelési és Modellezési
Főosztályának koordinációjával alakultak ki, amely szervezeti egység és jogutódja kisebb nagyobb átalakulásokkal a mai napig koordinálja a kohéziós politikához kapcsolódó értékelési tevékenységet.
A magyar értékelési rendszer alapvetően külső, független értékelők által végzett értékelésekre épül, a belső kapacitásból megvalósuló értékelések száma kicsi.
A belső szervezeti kapacitások nagy része az értékelési tervek elkészítését, a külső
értékelések megrendelését, szerződések menedzsmentjét, az értékelés belső támogatását és eredményeinek a döntéshozatalba történő becsatornázását végzi.
Az értékelési tevékenységhez kapcsolódó belső kapacitások nagy részét jellemzően a központi értékelési szervezeti egység kapacitásai és erőforrásai jelentik, de
valamennyi időszakban és valamennyi IH-ban rendelkezésre állt és áll általában
1-2 főnyi belső kapacitás is az értékelésekre és az értékelésekhez kapcsolódó tevékenységekre.
A 2004–2006-os időszak az értékelési rendszer kiépülésének időszaka volt.
Az NFT tervezésének folyamatában az értékelési tevékenység végiggondolása
elsikkadt. A rendszer kiforratlanságára jellemző, hogy a Közösségi Támogatási Keretterv dokumentuma három különböző szervezeti egységet is az értékelés-koordináció szervezeti egységeként nevesít a Nemzeti Fejlesztési Hivatalon
belül. Ez a kiforratlanság érthető, hiszen ebben a ciklusban Magyarország számára nem volt kötelező értékelési feladat. A KTK dokumentumában Magyarország ezért – önként vállalt feladatként – a ciklus végéig tematikus értékelések
lefolytatását vállalta.
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A három szervezeti egység között a felelősséget a KTK dokumentuma a
következőképpen határozta meg: az értékelések szerződésmenedzsmentjéért a
PHARE programok értékelését koordináló Értékelési Monitoring Adminisztrációs Osztály felelt. Az Elemzési, Értékelési és Modellezési Főosztály feladata a
2007–2013-as fejlesztési programokhoz kapcsolódó értékelési feladatok ellátása,
elsősorban rendszerfejlesztés, illetve belső értékelések megvalósítása, míg a KTK
IH saját hatáskörében a végrehajtásra vonatkozó kisebb belső elemzéseket, értékeléseket végezhetett.
2004–2006-os ciklusban 2005 végére ért el a végrehajtás oda, hogy az értékelésekhez elengedő mennyiségű adat álljon rendelkezésre a végrehajtási folyamatokra vonatkozóan. 2005 végétől 2007 közepéig a 2007–2013-as ciklus 15
operatív programjának ex-ante értékelése (és stratégiai környezeti vizsgálata) volt
a hazai értékelési tevékenység fókuszában. Az I. NFT-re vonatkozóan 2006-ban
jelentek meg az első intézményi folyamatértékelések, majd 2007 második felétől
már az eredmények is a vizsgálat tárgyaivá váltak, 2009-től pedig a hatásokra is
fókuszáló értékelések születtek.
Az I. NFT vonatkozásában – részben felülírva a KTK dokumentumában
foglaltakat – az elindult értékeléseket 2007-ig elsősorban az irányító hatóságok
indították. A KTK IH megrendelésére elsőként 2006-ban a KTK-intézményrendszer gazdálkodásának értékelése indult el. A HEFOP IH 2006-ban a szerződéskötési folyamat kockázataira, a horizontális szempontok beépülésére és az indikátorrendszer működésére indított kisebb folyamatértékeléseket, amelyek alapján,
valamint a HFEOP tevékenységének áttekintésével 2008-ra készült el a HEFOP
időközi értékelése. A GVOP a műszerpályázatainak értékelését készíttette el
2007-ben. A ROP IH 2007-ben öt értékelést is indított, amelyből két tematikus
értékelés a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség témáinak megjelenését értékelte a végrehajtásban, egy folyamatértékelés a ROP monitoring rendszerének
értékelésére irányult, a turisztikai pályázatok és a városfejlesztési pályázatok tekintetében pedig már időközi értékelést is indítottak. A KIOP IH 2008-ban értékeltette ki indikátorrendszerének működését. Ezeket egészítették ki az IH-k által
indított értékelések, amelyeket 2007 nyarától fokozatosan a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Elemző, Értékelő és Modellező Főosztályának (továbbiakban: Értékelési Főosztály) megbízásából az IH-k igényeire indított értékelések váltották
fel, ezek kezdetben egyes intézkedések eredményeit, majd 2009-től már hatásait
is vizsgálták.
Az első évek néhány értékelése mellett azonban egy nagyon fontos kapacitásépítési projekt is zajlott, amely végül is megalapozta a 2007–2013-ban felfutó
értékelési tevékenységet. Az Értékelési Főosztály bekapcsolódott a DG Regio által
működtetett értékelési munkacsoportba, és annak mintájára a hazai tervezési tárcaközi bizottság albizottságaként létrehozta az értékelési és az indikátor munkacsoportokat. Ezeken az albizottságokon keresztül a stratégiai tervezők és az IH-k
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munkatársai közösen alakították ki a hazai álláspontot az értékelési rendszer fejlesztésével kapcsolatban, egyúttal megteremtették az értékelés területén azt a közös munkaplatformot, amely a későbbi együttműködés alapja tudott lenni a kohéziós politika jelentős szervezeti változásai közepette is. Az Értékelési Főosztály
útjára indította a Fejlesztéspolitikai Akadémia nevű konferenciasorozat is, ahol
az IH-k minisztériumok munkatársaival és az értékelési szakértőkkel hivatalos
kötöttségek nélkül, alapvetően értékelés-módszertani kérdéseket vitattak meg.
Az értékelések nyilvánossága érdekében 2005-től egyrészt önálló fejlesztéspolitikai honlapon elindult az értékelések és egyéb kapacitásépítési tudáselemek nyilvánosságra hozatala, másrészt az értékelői közösség (piacról és minisztériumból)
2007-ben megtartotta első értékelési konferenciáját, bemutatva az addig elkészült
értékeléseket. A tudásmegosztási platformokon túl belső képzéseken készítették
fel elsősorban az Értékelési Főosztály munkatársait arra, hogy megfelelő módszertani felkészültség mellett legyenek képesek megrendelőként fellépéni a külső
értékelők felé.
A központi koordinációval megvalósuló értékelési tevékenység ebben az
időben három jelentősebb projektet jelentett. Egyrészről rácsatlakozva a régi tagországok 2005-ben esedékes köztes értékelési felülvizsgálatára, közös tematikák
mentén sikerült elindítani értékeléseket az IH-knál (lásd a korábban bemutatott a
monitoring rendszerre és a horizontális szempontokra vonatkozó értékeléseket),
2006-ra pedig ezek alapján el is készült az I. NFT félidei értékelése, továbbá a
hazai finanszírozású fejlesztési programokkal való kibővített változata, a „Jelentés
a Fejlesztéspolitikáról 2006” összefoglaló értékelés is, amelyek az értékelői szakmai közösség közös tudását gyűjtötte össze. A másik projekt a 2005-től induló
ex-ante értékelések voltak, amelyet már a későbbi gyakorlat szerint az Értékelési Főosztály szervezett meg és szerződött ki, illetve irányított módszertanilag.
(Ez alól egyedüli kivételként a GOP előzetes értékelését a Gazdasági Minisztérium szerződte ki.) Ezen előzetes értékelések koordinált jellege részben abból is
adódott, hogy a tervezési időszakban nagyon sokáig nyitott kérdés volt az OP-k
végső struktúrája, de az ex-ante értékelések volumene miatt ekkora értékelési
kiírások csak hosszú szerződéskötési folyamattal tudtak megvalósulni, így több
témát csomagban hirdettek meg, és csak később igazították a feladatot a 2006
nyarán véglegesített OP-struktúrához. Másrészről e tevékenységen belül olyan
horizontális témák is előzetes kiértékelésre kerültek, amelyek több OP tervezetét
is befolyásolták. Harmadrészt ezen tevékenységen keresztül az OP-k adatrendszerének egy olyan módszertani egységesítése is megtörtént, amely később az
értékelések megszervezhetőségét segítette elő. A harmadik tematikus értékelés a
fejlesztéspolitika pályázói oldalát, azon belül is a pályázati rendszernek a pályázói
kapacitások térségi rendszerére gyakorolt hatásait vizsgálta két projektben: 2005ben 4 kistérség fejlesztési intézményrendszerére, 2007-ben pedig már 7 kistérség
fejlesztési intézményrendszerére gyakorolt hatását vizsgálták.
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A tudáselemek és kapacitásfejlesztés mellett ugyancsak ebben az időszakban
történt a 2007–2013-as időszak értékelési rendszerének szervezeti szabályainak
és erőforrásainak kialakítása. Egyrészt a végrehajtást meghatározó működési kézikönyvben definiálásra kerültek az értékelési feladatlehatárolások, meghatározva, hogy milyen esetekben és mely szervezeti egységnek kötelező értékelést indítania, illetve egy jelentős 2 Mrd forintos keret lett elkülönítve a VOP keretéből az
értékelések 2007–2013-as időszaki lebonyolítására.
Az NFÜ 2006 nyarán történt létrejöttével az új szervezeti felállás az értékelésekben már csak az érintettek által addigra elfogadtatott helyzetet rögzítette:
az Értékelési Főosztály módszertani támogatásával és központosított forrásaiból
rendelhettek meg az IH-k értékeléseket, amelyek mellett a több IH-t érintő feladatoknál az Értékelési Főosztály maga is kezdeményezhette értékelések indítását.
Az IH-k keze nem lett megkötve azonban a tekintetben, hogy amennyiben úgy
látták, hogy az észlelt problémára kisebb, gyors értékeléssel kell azonnali megoldást találni, akkor azt saját keretből, saját menedzsmenttel is megtehették. Erre
nagyon kevés esetben került sor, de a kialakult jó szakmai együttműködés miatt
az Értékelési Főosztály szakmai segítségét ilyenkor is igénybe vették az IH-k.
A kapacitásépítésnek volt egy negyedik piacfejlesztő eleme is. Az ex-ante értékeléseket leszámítva, amelyek átfogó programértékelések voltak, a 2004 és 2008
között megvalósuló értékelések alapvetően egyedi, kis méretű, tematikus értékelések voltak, amelyeket kis összegű közbeszerzéseken kiválasztott értékelő cégek
tudtak megvalósítani. Ez a gyakorlat segítette a hazai értékelési piac bővülését, és
nem csak kevés, nagy árbevételű és nagy referenciákkal bíró nemzetközi cég, de
a kisebb hazai tanácsadók is jelentős szereplőivé tudtak válni a magyar értékelői
piacnak. A hazai értékelői kapacitások fejlődését segítette az is, hogy a belső kapacitásfejlődés nyomán növekvő módszertani elvárások kedveztek az akadémiai
szféra kutatói értékelési piacra történő bevonásának. 2009-re ezek a változások
összességében azt eredményezték, hogy egy nyitott és költséghatékony értékelési
rendszer jött létre Magyarországon, ahol az értékelésekkel szembeni elvárások
egyre szélesebb körben váltak ismertté.
A fenti változtatások hatására 2007 végére készen állt az értékelések megszervezésének az a rendszere, amely kisebb változtatásokkal a fejlesztéspolitika
szervezeti átalakulása közepette is gyakorlatilag a mai napig működik.
2007 után egyre több értékelés indult az országban, azonban az értékelések
kiszerződésének folyamata sokszor nagyon hosszadalmasnak bizonyult. 2009-től
kezdve aztán az Értékelési Főosztály több éves keretszerződéseken keresztül bonyolította le az értékeléseket. A keretszerződésben több témára bontott részekkel
(LOT) több nyertes cég alkalmazásával és kétévente történő újbóli megversenyeztetésével tartotta fent a piaci nyitottságát az új belépők számára. A keretszerződések közötti 1 éves időintervallumokban ezek mellett további egyedi értékelések is
el tudtak indulni.
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Az első értékelési keret 2009 nyarától 2010 végéig, a második értékelési keret
2012 tavaszától 2013 tavaszáig szervezte az értékeléseket. Az első keretszerződés
még zömében az I. NFT tapasztalatait értékelte ki, aminek részeként húsz értékelést, köztük a HEFOP-ot érintően 4 értékelést készíttetett el az I. NFT eredményeiről, hatásairól, továbbá a 2010-es évre elkészítette a 2007–2013-as ciklus
folyamatainak közbenső értékelését, amely nagy szerepet játszott a szervezeti átalakítások közepette a felhalmozott szervezeti tudás továbbadásában. A második
keretszerződés már a futó 2007–2013-as programozási ciklus időközi értékeléseire fókuszált: 2013 végéig 43 értékelést, köztük a HEFOP vonatkozásában 14, az
ÁROP vonatkozásában 4 értékelést valósított meg az ESZA témáit érintően.
A lebonyolított nagyszámú értékelés azt is jól mutatja, hogy alapvetően jó
együttműködés alakult ki az irányító hatóságok és az értékelési koordináció között, ahol az utóbbi inkább szolgáltatói, és nem irányítási szerepkörben segítette a végrehajtás számára fontos információk létrejöttét. Ez a jó együttműködés
többek között a fenti értékeléseken túl az OP-módosításokhoz köthető további
átfogó értékelések gyors és szakszerű megszervezésének volt köszönhető.
A 2010 és 2014 közötti kormányzati ciklus az értékelések szempontjából
nagyon komoly eredményeket tudott tehát felmutatni. A hazai értékelés példaértékű voltát elismerte a DG Regio értékelési egysége által 2013-ban készített ös�szefoglaló tanulmány is, amely a magyar rendszert az öt legjobb európai modell
között mutatta be.
A 2014–2020-as fejlesztési ciklusra történő átállás az értékelés szervezeti hátterét mind itthon, mind Brüsszelben jelentős mértékben átalakította, miközben az értékelésekkel szembeni elvárások a programok végrehajtását meghatározó eredményorientált megközelítés révén még nagyobb és hangsúlyosabb
szerepet kaptak az EU-s jogszabályban. Amint a magyar értékelési rendszer is
folyamatos fejlődés mellett stabilan működött 2004 és 2013 között, akképp a DG
Regio értékelési osztálya is hasonlóan stabil vezetés és koncepció mellett fejlődött
ugyanebben az időszakban. Ez a stabilitás változott meg 2013 végén mind a két
oldalon. Az Európai Bizottság oldalán egy vezetőváltást követően az értékelési
részleg emberállománya két év alatt szinte teljesen kicserélődött. A magyar értékelési rendszerben inkább a kohéziós politika szervezeti átalakulásai okoztak
jelentősebb változásokat.
Ahogy korábbi fejezetekben már bemutattuk 2013-ban az a döntés született,
hogy 2014-től a koordinációs feladatok a Miniszterelnökség szervezetébe, míg
az új ciklus programozása, majd végrehajtása és a még futó programok irányító
hatóságai az ágazati minisztériumokba kerülnek át.
Az átalakulás körüli viták közepette a kezdetektől egyértelmű volt, hogy az
értékelés területén fenn fog maradni a központi koordináción alapuló rendszer.
Egyrészt az átszervezéssel párhuzamosan már folyamatban volt a 2014-2020-as
programok ex-ante értékelésének beszerzése, amelyet az Értékelési Főosztály
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koordinált, másrészt a változtatások közepette a minisztériumokhoz került IHkban a már korábban is ott lévő 1-2 főhöz képest újabb kapacitások nem jöttek
létre a tervezett operatív programok előzetes értékeléseinek megszervezésére.
A minisztériumi partnerek általában segítségként élték meg, hogy az Értékelési Főosztály továbbra is magára vállalta a 2014–2020-as programok előzetes értékeléseinek közbeszerzését, lebonyolítását, valamint a 2014-2020-as időszakra
vonatkozó, és a Bizottságnak immár kötelezően benyújtandó értékelési terv ös�szeállítását. A rendszerátalakítás ellenére is stabil értékelői kapacitásnak köszönhetően 2015-2016-ban egy újabb keretszerződés keretében 31 értékelési projekt
indult a 2007–13-as programok utólagos értékelésére, melyből 7 projekt érintette
az ESZA működését (4 a TÁMOP-ot, 3 pedig az ÁROP-ot).
A stabilitás különösen fontos annak fényében, hogy ebben a ciklusban már
a kohéziós politika prioritásainak teljes körű értékelése is elvárássá vált. Erre az
időszakra a KÖFOP forrásaiból értékelésekre a korábbi keret két és félszeresét, 5
Mrd forintot különítettek el. A IH-k a monitoring bizottságok bevonásával 2016
folyamán véglegesítették az értékelési tervet, amely ennek a nagy feladatnak a
lépéseit határozta meg. Az IH-k megrendelései nyomán várhatóan a 2018-ban
elinduló új keretszerződés fogja megvalósítani a tervezetben leírt értékeléseket.
Történt azonban egy jelentősebb változás a 2014 utáni időszakban az értékelések területén, amely különösen az ESZA vonatkozásában kiszélesítette az értékelések lehetőségeit. A társadalompolitika területén a kormányzati programokat
nagy állami szervezetek kiemelt projektjeiként szervezték meg. A gyakorlatilag
global grantként működő mini programok önálló értékelési feladatokat, komponenseket is tartalmaznak. Ezen változást részben az tette szükségessé, hogy egy
projekt keretei között legyenek képesek megvalósítani azon többlet-indikátorinformációs igényt a programgazdák, amelyet az ESZA új előírásai jelentenek. Ez
a kiemelt projektek menedzsmentjében (és költségvetésében) megjelenő értékelési feladatok elsősorban az EFOP programra jellemzőek. Ezen programok nagy
része még csak a lebonyolítás elején tart, ezért az értékelések lebonyolításához
szükséges szervezeti kapacitások kiépítése is még csak kialakítás alatt vannak a
projektgazdáknál. Az azonban megállapítható, hogy ezen mini programok szervezeti keretei a korábban meglévő kapacitások mellé új értékelési kapacitásokat
és forrásokat hoztak létre, amely várhatóan több információt és mélyebb szakpolitikai beágyazódást fog jelenteni az értékelések számára.
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Pályázóbarátság vagy
ellenőrzésbiztosság
A kohéziós politika végrehajtási rendszerének négy célját lehet megkülönböztetni.
• Abszorpció: mindenekelőtt határidőre fel kell használni az Európai Unió
által az ország számára nyújtott forrásokat. A korábban már bemutatott
N+2/N+3 szabályok miatt a le nem hívott források elveszhetnek.
• Szabályszerűség: úgy kell felhasználni a forrásokat, hogy minél kisebb
legyen a szabálytalansággal érintett összeg. A források minél kisebb része esetén kelljen pénzügyi korrekciót végrehajtani és természetesen minél kisebb összeget kelljen Európai Unió számára visszafizetni.
• Hatékonyság: úgy kell felhasználni a forrásokat, hogy a forrásokat menedzselő intézményrendszer ne kerüljön túl sokba. Emellett a projektgazdáknak se kelljen túl sok saját forrást a támogatások mellé tenni. Nem
feltétlenül csak pénzről van szó, hanem pl. időről is (ami persze pénzben
is kifejezhető): az intézményrendszernek ne kelljen túl sokat foglalkoznia egy-egy projekttel, a projektgazdáknak ne kelljen túl sokat várniuk a
támogatásra, stb.
• Eredményesség: végső soron úgy kell felhasználni a forrásokat, hogy
csökkenjen az ország és térségei elmaradottsága, erősödjön a versenyképesség, nőjön a foglalkoztatás, vagyis teljesüljenek a kohéziós politika
stratégiai céljai.
Sok esetben a célok nem állnak összhangban egymással, sőt kifejezetten
trade-off lehet köztük. Az eredményesség és az abszorpció közötti trade-off rendszerint úgy merül fel, hogy az: eredményes forrásfelhasználás szükségszerűen
lassabb. A projekteket/programokat elő kell készíteni, eredményeiket, hatásaikat
folyamatosan mérni kell. Az eredményeket vissza kell csatolni a döntéshozásba.
A célcsoport „adottságait” (pl. kis, forráshiányos civil-szervezetek) figyelembe
kell venni, így „gyors konzerv-megoldások” nem alkalmazhatóak.
A szabályszerűség és hatékonyság/abszorpció közötti átváltást mutatja az
a gondolat, hogy az aprólékosan ellenőrzött, maximális szabályosságra törekvő
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rendszer szükségképpen drága, illetve lassú. Mind az intézményrendszer oldalán
(pl. sok ellenőri kapacitás), mind a projektgazdák oldalán (pl. sok dokumentáció)
költségeket generál.
Ebben a fejezetben a pályázóbarátság, mint hatékonysági kategória és az ellenőrzésbiztosság, másként a szabályszerűség közötti kapcsolat alakulását mutatjuk be. A pályázóbarátság illetve az ellenőrzésbiztosság közötti megfelelő egyensúly megtalálása állandó dilemma és próbálkozások tárgyát képezi. A folyamatot
rendszeres kilengések kísérték, a szükségtelen előírások levagdosása után hamarosan új követelmények jelentek meg, egy részük burjánzásnak indult.
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Pályázóbarát jelleg
A pályázóbarát jelleg azt feltételezi, hogy az intézményrendszer szakít hagyományos, a pályázók és kedvezményezetek által gyakran kifogásolt, hatósági
szemléletével és viselkedésével, továbbá a programok megvalósítását a projektek és projektgazdák érdekeinek szem előtt tartásával végzi. 2004 óta állandóan
napirenden szerepelt a pályázókkal/kedvezményezettekkel szemben támasztott
adminisztratív kötöttségek visszaszorítása, továbbá folyamatosan enyhültek a
támogatásokhoz való hozzájutás feltételei. A 2004-2006-os időszak programjainak elindítása óta eltelt időszakban számos, az adminisztratív terhek leszorítását
célzó kezdeményezés született és került a gyakorlatba átültetésre: a pályázati dokumentáció racionalizálása, a biztosítéknyújtás feltételeinek enyhítése, az előleg
alkalmazása, a papíralapú pályázásról elektronikusra való áttérés a pályázók széles körét érintette.
A 2014–2020-as időszak azonban e téren új korszakot nyitott. Az erőteljes
kormányzati szándék, az egyszerűsítésekkel összefüggően az előző két időszakban felgyűlt intézményrendszeri tapasztalat, az elektronikus pályázatkezelésre való
áttérés, a kockázatok mérséklésére bevezetett új megoldások (pl. követeléskezelés
behajtás útján) lehetővé tették a legsúlyosabb korlátok – részleges – feloldását. Az
új irányokat az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat177 körvonalazta, kiemelve az
egységesség szükségességét a projekttámogatás, program és projektértékelés, az
intézményrendszer képzésének, illetve a horizontális elvek kezelésének rendszerében. Célként jelent meg továbbá az önerő minimalizálása is. A koncepcionális
elveket részletesebben a 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat178 fogalmazta meg.
• Az intézményrendszer radikális átalakítása mögött egy új típusú pályázatkezelési gyakorlat szándéka áll – „a fejlesztéspolitikai ügyek egyszerű, gyors,
átlátható, diszkrimináció-mentes, költségtakarékos és hatékony” intézése.
- Az új intézményi felépítés önmagában egyszerűsítést hordoz. Ahogy
azt korábban láttuk, a pályáztatással foglalkozó szervezetek száma folyamatosan csökkent a közel 15 év alatt. A kezdetekben meglehetősen
széttagolt intézményrendszer helyébe mára jóval kisebb számú, a tárcákba tagolódó szervezeti rend alakult ki. Mindez a rendszert átláthatóbbá, könnyebben követhetővé teszi a pályázók, kedvezményezettek
számára. Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a területi
programokban a régiók helyett a megyékre helyeződött a hangsúly: az
átszervezés célja a Magyar Államkincstár megyei hálózatának bevonásával a pályázók egyszerűbb és gyorsabb támogatása volt.
177

178

Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források
felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
Kormány 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozata a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről
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-

Kiemelt fontossággal bírt az eljárásrendi folyamatok gyorsítása, a
gyors határozathozatali és kifizetési gyakorlat.
- Az új eljárásrend a feladatellátás tényleges szükségleteiből indult ki,
így a pályázóktól/kedvezményezettektől kizárólag a projekt elbírálásához, a támogatás folyósításához elengedhetetlen adat - és az is
csupán egy alkalommal - kérhető be. (Az informatikai rendszer valamennyi benyújtott adatot megőriz.) Továbbá, az állami adatrendszerekkel való kapcsolat megteremtésének köszönhetően az adatok egy
részének benyújtását már nem is szükséges előírni.
- Az új kiválasztási eljárásrend a pályázók költségeinek csökkentését
ambicionálja, hiszen a kiválasztás rendjét a projekt és pályázó szervezet jellegével rendezi össze. Az egyszerű, kis összegű fejlesztési elképzelések vizsgálata az ún. egyszerűsített eljárás útján történik, elbírálásul objektív; az előzetesen közzétett feltételeket teljesítő támogatási
kérelmek (a keret kimerüléséig) automatikusan támogatást nyernek.
A fejlesztéspolitikai jogviszony normatív feltételek teljesülésével jön
létre.
• A közszféra szervezetek meglehetően drága pályázási gyakorlatát –
kb. minden szervezet minden lehetséges pályázati lehetőséget megragad – célirányos kiválasztás váltja fel. Ez is egyszerűsítést hoz, minthogy az előzetes helyzetértékelés alapján ágazati-területi prioritást
élvező projektek előnyben részesítése szűkíti a benyújtásra kerülő
és támogatási kérelmek volumenét. Mérséklődnek a projekt-előkészítésre fordított kiadások, megtakarítható a támogatási eséllyel nem
rendelkező projektek előkészítésébe történő beruházás. A korai projektkiválasztás módszerének megfelelően működik a területi kiválasztási rendszer illetve a nagymérvű befektetést igénylő fejlesztések
kétkörös pályáztatása.
• A korábbi évek kísérletei után, a 2014-2020-as időszakban széles körben alkalmazást nyertek az egyszerűsített elszámolási eszközök. Ezek
egyszerre hatnak kedvezően a pályázóval szemben támasztott adminisztratív követelmények, és az ellenőrzési terhek és kockázatok vis�szaszorítására.
• Minden egyszerűsítése ellenére, az Uniós támogatásokhoz való hozzáférés és a támogatás lehívásának feltételrendszere komplex, számos
kedvezményezett kapacitását meghaladja. A kormányrendelet megfogalmazta a célt, miszerint a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek végrehajtásának támogatását állami szakértőknek kell
végezniük. Ehhez a támogatást igénylő közszféra szervezetek saját kapacitásuk mellett támaszkodhatnak a Széchenyi Programiroda nyújtotta és
lehetőségekre.
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•
•

A pályázatkezelés teljes folyamata elektronikus úton történik, ez jelentős
időmegtakarítást hoz mind a projektgazdák, mind az intézményrendszer számára.
Végül, de nem utolsó sorban a támogatásról szóló döntés tekintetében
egyfokú, az intézményrendszeren belüli jogorvoslat biztosított a kedvezményezettek számára.
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Ellenőrzésbiztosság vetületei
A pályázóbarát jelleg megtartása a végrehajtási rendszer működésének folyamatos nyomonkövetését és fejlesztését, azaz a szemlélet következetes érvényesítését igényli. A rugalmasság növelésének azonban a másik oldalról erős
korlátot szab a szabálytalanságok kockázata. Ahogy azt a korábbi fejezetben láttuk, a pénzügyi korrekcióval értintett összeg aránya a 2000–2006-os időszakban
Magyarországon jóval az EU-átlag alatt volt, addig a 2007–2013-as időszakban
ugyanez már lényegesen meghaladta az EU-átlagot. Magyarország ekkorra a 3.
legnagyobb mértékű pénzügyi korrekciót végrehajtó tagállam lett, a pénzügyi
korrekció aránya elérte az EU átlag kétszeresét.
A szabálytalan támogatás felhasználás vonatkozásában külön kell szót ejteni
az uniós szervek ellenőrzéseinek következményeiről. Ezek legnagyobb részét az
Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék végzi. A támogatások folyósításával összefüggő alátámasztási követelmények terén az uniós jogszabályok elsősorban az alapelveket és a legfontosabb szabályokat rögzítik, a részletek kidolgozása,
az eljárási cselekmény szintű szabályok megfogalmazása a tagállamok hatáskörébe esik. Az ellenőrzések sikeres teljesítéséhez szükséges követelményrendszer
uniós szinten nincs meghatározva.
• A közbeszerzések vizsgálatának érzékelhető sűrűsödése, a kiugró nagyságrendű pénzügyi korrekciók egyszerre kényszerítették ki a közbeszerzés ellenőrzési rendszer újrafogalmazását, folyamatos csiszolását, illetve
a lényeges kockázatok preventív kezelését, így például tiltások, újabb ellenőrzési szempontok beépítését.
• A minden projektgazda által maximálisan kihasznált kommunikációs
keret, az ennek köszönhetően magas kommunikációs termék és szolgáltatás árak egységárak alkalmazásának szorgalmazásához vezettek.
• A piaci ár megállapításához használt három árajánlat függetlenségével,
vagy inkább annak hiányával összefüggő észrevételek kikényszerítették
az ajánlatkérés részletszabályainak kidolgozását és közzétételét.
Azt is tudomásul kell venni, hogy a támogatások felhasználásával kapcsolatos előírások nagyarányú enyhítése, ugyanakkora mértékben megnövelheti a
szabálytalansági kockázatot. Először is, a kedvezményezettek jelentős része a támogatások maximalizálására törekszik, ennek érdekében folyamatosan feszegeti
a pályázati feltételrendszer szabályait. Értelemszerű, hogy a mozgástér bemérése
igen gyakran a szabályos-szabálytalan szűk határmezsgyéjén zajlik. A kötöttségek
csökkentését általában valamilyen puha (pl. projekt szorosabb nyomon követése), vagy keményebb eszköz (pl. biztosítékadás vs. adószám törlése) alkalmazása
egyenlíti ki.
Ebben a programozási időszakban az a különös helyzet állt elő, hogy míg
egyértelmű kormányzati igényként fogalmazódott meg a kedvezményezettek
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támogatáshoz jutásának egyszerűsítése, az eredményesség érdekében korábban
nem alkalmazott előírásokat kellett életbe léptetni, gyakran szűkítve a kedvezményezett manőverezési lehetőségeit.
• A közszféra kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a projektmenedzsment feladatok ellátásához elengedhetetlen belső kapacitással (a
külső szakemberek bevonása maximált mértékű és csak kiegészítő jellegű). Korábbi uniós audit egyébként határozottan kifogásolta azokat a
projekteket, amelyek átfutottak a kedvezményezett szervezeten, hiszen
azok esetén a projektmenedzsment teendőket is kiszervezték.
• A pályázatok gyors és eredményes végrehajtását ösztönzők és szankciók
segítik. Az ellenőrzésbiztonságot javítja a szakmai-műszaki teljesítmény
és a szerződésmódosítás, illetve a támogatások utalásának összekapcsolása. Utóbbi esetében, nem kerülhet kifizetési kérelem teljesítésre a
vonatkozó mérföldkő elérése nélkül. Emellett szabály, hogy nem lehet
projektmenedzsment költséget lehívni a projekt fizikai előrehaladását
meghaladó mértékben. Ezek az előírások a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvének teljesülése kapcsán megfogalmazott dilemmák
megoldását segítik.
Ellenőrzésbiztonságról akkor beszélhetünk, ha a támogató és a kedvezményezett a közös célok érdekében e területen is együttműködnek.
• Ennek kapcsán először is le kellett fektetni az ellenőrzéstűrési kötelezettségeket. különösen az első programozási időszakra igaz, hogy a kedvezményezettek jó része nem találkozott az Uniós ellenőrző szervekkel, de
még a hazaiakkal (KEHI, később EUTAF) sem feltétlenül.
• Szabályozni kellett és be kell tartatni továbbá az ellenőrzések alapját képező dokumentumok megőrzésével kapcsolatos követelményeket is. Ez
azért nagyon fontos, mert dokumentum hiányban a szabályosság nem
állapítható meg, azaz szabálytalan. Ez a premissza például nagymértékben korlátozza az intézményrendszer rugalmasságát is (a hazai jogszabály a kockázatból kiindulva a lehető legkésőbbi határidőt jelöli ki a dokumentumok megőrzésére).
• Az ellenőrzésbiztonság feltétele továbbá, hogy a kedvezményezett az ellenőrzés előkészítését és lefolytatását aktívan segítse, biztosítsa a felmerülő kérdések teljes körű, professzionális megválaszolását.
A pályázóbarátság vs. ellenőrzésbiztonság egy mellékszálát is ki kell zárásként
bontani, annál is inkább mert lényeges hatást gyakorol a végrehajtási intézményrendszer működésére. Az Uniós támogatások nagyságrendjük, ezáltal politikai
vetületük, a többtízezer projektnek köszönhető állandó történések okán hasznos
híranyaggal szolgálnak a média számára. Míg utóbbi felelőssége a közpénzek elköltésével összefüggő híradások vonatkozásában elvitathatatlan, a pénzeszközök
szabályossága terén felmerülő problémákat rendkívüli érdeklődés kíséri. Ami
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ezen belül igazán aggályos az a hiba-szabálytalanság-csalás fogalmak közötti határ
feloldódása. A szigorítások másik iránya ugyanis innen jön, a közvélemény nyomása, amely politikai nyomássá alakul át jó esetben óvatosságra, rosszabb esetben
esetleg szükségtelen szigorításra kényszeríti az intézményrendszert.
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Rövidítések jegyzéke
AIK Akkreditált Innovációs Klaszter
ÁROP Államreform Operatív Program
AT Akcióterv
AVOP Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
BM Belügyminisztérium
CBA Költség-haszon elemzés
CLLD Közösség által irányított helyi fejlesztés
DAOP Dél-Alföldi Operatív Program
DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program
DG AGRI Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
DG EMPL Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága
DG REGIO Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
EAFRD Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program
EaSI Európai Foglalkoztatás és Társadalmi Innovációs Program
EB Európai Bizottság
EBB Európai Beruházási Bank
ECVET Európai szakképzési kreditrendszer
EEMI Emberi Erőforrások Minisztériuma
EEO Egységes Európai Okmány
ÉFK Éves Fejlesztési Keret
EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFS Európai Foglalkoztatási Stratégia
EGF Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
EGK Európai Gazdasági Közösségek
EGT Európai Gazdasági Térség
EHA Európai Halászati Alap
EKOP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
EKTB Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
EMGA Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer
EMK Egységes Működési Kézikönyv
EMMA Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis
EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
ÉMOP Észak-Magyarországi Operatív Program
EMVA Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
EQARF Európai Minőségbiztosítási Referenciakeret
ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap
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ESB-alapok: Európai Strukturális és Beruházási Alapok (az ERFA, ESZA, KA,
EMVA, ETHA alapok együttes elnevezése a 2014-2020-as időszakban)
ESZ Európai Számvevőszék
ESZA Európai Szociális Alap
ESZA MKK Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont
ESZAK Európai Szén és Acélközösség
ETE Európai Területi Együttműködés
ETHA Európai Tengerügyi és Halászati Alap
ETK Európai Tanulmányi Központok
EU Európai Unió
EU2020 Európa 2020 stratégia
EUMSZ Európai Unió működéséről szóló szerződés
EUTAF Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
ExAc Ex Ante kondicionalitások
FEAD Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
GDP Bruttó hazai termék
GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
GNI Bruttó nemzeti jövedelem
GOP Gazdaságfejlesztés Operatív Program
GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
HEFOP Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program
IH Irányító Hatóság
IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
IPA Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
ISPA Strukturális politikák előcsatlakozási alapja
ITFP Integrált Földközi Tengeri Program
ITI Integrált Területi Beruházás
ITP Integrált Területi Program
JIM Társadalmi Beilleszkedéssel Kapcsolatos Közös Memorandum
KA Kohéziós Alap
KAP Közös Agrárpolitika
KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program
KEHOP Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KEOP Környezet és Energia Operatív Program
KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
KMB Közös Monitoring Bizottság
KMR Közép-Magyarországi Régió
KÖFOP Közigazgatás– és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
KÖZOP Közlekedési Operatív Program
KSK Közös Stratégiai Referenciakeret
KSZ Közreműködő szervezet
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MAHOP Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
MÁK Magyar Államkincstár
MB Monitoring Bizottság
NCST Nemzeti Cselekvési Tervek a Társadalmi Összetartozásért
NEET fiatalok, akik sem nem foglalkoztatottak sem képzésben nem vesznek részt
NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal
NFK Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
NFM Nemzeti Fejlesztési Miniszter
NFSZ Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NGM Nemzetgazdasági Minisztérium
NKIT Nemzeti Képzési és Információs Terv
NRP Nemzeti Reform Program
NSRK Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
NTFS Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
NUTS Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
NYDOP Nyugat-Dunántúli Operatív Program
OKJ Országos Képzési Jegyzék
OLAF Európai Csalás Elleni Hivatal
OM Oktatási Minisztérium
OMC Nyílt Koordináció Módszere
OP Operatív program
OSA Országspecifikus Ajánlások
PHARE előcsatlakozási alap
PKD Programkiegészítő dokumentum
PM Partnerségi Megállapodás
ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program
RSZTOPRászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
SAPARD Mezőgazdasági politikák előcsatlakozási alapja
SILC Európai jövedelem és életkörülményeket vizsgáló statisztika
TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program
TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
UCLAF Csalás Elleni Koordinációs Egység
ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv
ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
VOP Végrehajtás Operatív Program
VP Vidékfejlesztési Program
YEI Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés
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Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december
17.) 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
Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17én) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete (2013. december 17.)
a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról
A Tanács határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (2010/707/EU). https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0707
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A Tanács határozata (2008. július 15.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (2008/618/EK). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008D0618
A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról
A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK-rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11. ) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az
európai területi együttműködési csoportosulásról
Az Európai Parlament és a Tanács 1888/2005/EK rendelete (2005. október 26.)
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról
szóló 1059/2003/EK rendelet módosításáról tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására
Commission Regulation (EC) No 448/2004 of 10 March 2004 amending Regulation(EC) No 1685/2000 laying down detailed rules for the implementation of
Council Regulation(EC) No 1260/1999 as regards the eligibility of expenditure of operations co-financed by the Structural Funds and withdrawing Regulation(EC) No 1145/2003
Council decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of
the Member States (2003/578/EC). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32004D0740
Commission Regulation (EC) No 2355/2002 of 27 December 2002 amending
Commission Regulation (EC) No 438/2001 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation(EC) No 1260/1999 as regards the management and control systems for assistance granted under the Structural Funds
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Council decision of 18 February 2002 on guidelines for Member States’ employmnet policies for the year 2002 (2002/177/EC). https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX:32002D0177
Commission Regulation (EC) No 438/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation(EC) No 1260/1999 as
regards the management and control systems for assistance granted under the
Structural Funds
Council decision of 19 January 2001 on guidelines for Member States’ employmnet policies for the year 2001 (2001/63/EC). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001D0063
Commission Regulation (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying down detailed
rules for the implementation of Council Regulation(EC) No 1260/1999 as regards eligibility of expenditure of operations co-financed by the Structural Funds
Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the Council of
12 July 1999 on the European Regional Development Fund
Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of
12 July 1999 on the European Social Fund
A TANÁCS 1260/1999/EK rendelete (1999. június 21.) a strukturális alapokra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural
development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
Council Regulation(EC) No 1164/1999 of 16th May 1994 establishing a Cohesion
Fund
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Hazai jogszabályok
2016. évi XXXIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
1399/2016. (VII. 21.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010.
(VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1013/2016. (I. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes
szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt
források megoszlásáról
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
1122/2014. (III. 6.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról
1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról
1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)
550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok
lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és
az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladatés hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól
1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok
lebonyolításának alapelveiről
1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról
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1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről
1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007–2013. programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007–2013 időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról
1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozat a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről
1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról
szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről
1062/2006. (VI. 15.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
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97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek
támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól
10/2004. (VI. 12.) TNM-rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelete az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának
egyes szabályairól
15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
1/2004. (I. 5.) Kormány rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
2004. évi LXXV. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
196/2003. (XI.28.) Kormány rendelet a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról
233/2003. (XI.16.) Kormány rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a
Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
1092/2003. (IX. 9.) Korm. határozat a Közösségi Támogatási Keret és az Operatív
Programok, valamint a Kohéziós Alap projektjeinek végrehajtásába bevonásra
kerülő szervezetek felkészítésével és a Közreműködő Szervezetek kijelölésével
kapcsolatos további feladatokról
70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet az európai integrációs ügyek koordinációjáért
felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről
1218/2002. (XII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív
programok elfogadásáról és a tervező munka további menetéről, valamint a végrehajtás intézményrendszerével kapcsolatos időszerű feladatokról
1/2001. (I. 5.) GM-rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról
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2171/1999. (VII. 8.) Korm. határozat a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság létrehozásáról
1999. évi XCII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény módosításáról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről
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